II. Évfolyam 19. szám 2016. SZEPTEMBER 15.
Rendkívüli testületi ülés
			
			2. oldal
Tata tantárgy
			
			3. oldal

Becsengettek

Közfoglalkoztatási Kiállítás		
			3. oldal

Várja tanulóit a Kenderke
			
			4. oldal
Izgatott kisgyermekek, szülők és
pedagógusok töltötték meg szeptember elsején reggel a Vaszary
János Általános Iskola Jázmin
www.varoskapuujsag.hu		Utcai Tagintézményének udvarát, ahol a negyedik osztályosok
				
			4. oldal vidám tanévköszöntő műsorával
indult el a 2016/17-es tanév.
Az intézményben alsó tagozatos
XIII. Tata és Térsége Civil
nevelő-oktató munka folyik, így
Napok programajánló
			5. oldal idén is érkeztek első osztályosok
az iskolába. A megnyitó azonban
Jókai Anna Tatán			 egyben búcsú is volt, hiszen az
			
eddigi intézményvezető, Majlin			6. oldal gerné Vodál Zsuzsanna visszavonult, őt az ünnepségen Rozmann
Edit intézményvezető, és Michl
József polgármester is köszöntötte. Majlingerné Vodál Zsuzsanna
37 évig dolgozott az iskolában,
melynek 21 évig állt az élén. FonSzőgyéni pedagógusok Tatán tos volt számára, hogy saját maga,

			6. oldal

kollégái, és az intézmény is folyamatosan fejlődjenek. Számos
pályázatban látott meg lehetőséget, melyekkel élt is, sok közös
programot teremtett, például az
erdei iskolákat. Megszervezte a
Jázmin bálokat, felkutatta azokat
a támogatókat, akik segítették az
intézményt, szorgalma nyomán
tornaszobával és játszótérrel is
bővült az iskola. Fáradhatatlan
munkájával sok tatai kisgyermek
iskolás éveit tette feledhetetlenné,
tartalmassá. Kívánunk neki egészségben eltöltött, sok boldog nyugdíjas évet!
Az iskolát a jövőben a megbízott
igazgató, Hegedűsné André Zsuzsa vezeti, 2017. január 1-ig. Az új
tanévet 212 fővel kezdi a Jázmin
Iskola.
Ugyancsak szeptember első nap-

ján, a Vaszary János Általános Iskola megnyitó ünnepségén különleges ajándék várta a gyerekeket,
akiknek Michl József polgármester egy LEGO robottechnikai oktatócsomagot adott át.
A megnyitón, az iskola udvarán
sorakoztak fel a Vaszary diákjai és
tanári közössége. Rozmann Edit
az ünnepségen külön köszöntötte
az idén első osztályos gyerekeket.
Az igazgató elmondta: - A Vaszarynak a Jázmin utcai mellett újra
tagintézményévé vált a tardosi
Fekete Lajos Általános Iskola 84
tanulóval, és 11 pedagógussal. Az
idei tanévben összesen 1044 tanuló, és 94 pedagógus dolgozik majd
az iskolában, ahol a tantestületet új
kollégák is erősítik szeptembertől.
Michl József a helyszínen köszöntőjében kiemelte: - szeptember

Megtartó igazságok

90 éves a Tatai Evangélikus Gyülekezet
25 éves az Egressy Kamarakórus
			7. oldal
A megyei I. osztályban láthatjuk a lányokat
			
8. oldal
Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

elseje az év egyik legszebb napja,
amely mindig lehetőséget ad arra,
hogy a gyerekek olyan időszakot
kezdjenek el, melyben ismét a világ újabb csodáival ismerkedhetnek meg. A polgármester külön
köszönetet mondott azért, hogy az
intézmény tanárai megszervezték
és vezették idén a nyári napközis
tábort. Michl József az évnyitón
egy adományozó oklevél kíséretében nyújtotta át azt a LEGO
MINDSTORMS Education NXT,
robottechnikát oktató csomagot,
melyet az önkormányzat vásárolt
a Vaszary Iskolának.
Tata Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a város általános iskoláinak fejlesztésére, az
oktatás feltételeinek javítására, és
a diákok képzési lehetőségeinek
bővítésére, ezért reméljük, hogy
sok örömet okoz majd az oktató
csomag, amely lehetőséget teremt
arra, hogy szakkör vagy egyéb
csoportos foglalkozás keretében
a gyerekek megismerkedjenek a
robottechnikával, valós világból
vett példák alapján felépíthessék
robotmodelljeiket, és a számítógépen keresztül programozhassák
azokat. A csomagot olyan oktatók
részére tervezték, akik csoportos
foglalkozásokon, laboratóriumi
órákon tanítják a robottechnikát.
A készlet lényege az intelligens
LEGO Tégla, mely lehetővé teszi
a használóknak, hogy ne csak építsék, hanem programozzák és mozgassák is a robotokat. A LEGO
MINDSTORMS segít megérteni a
diákoknak a tudomány, a technológia, a mérnöki fogalmak, valamint
a matematika rejtelmeit. Az ajándék tartalmaz egy olyan kiegészítő
csomagot is, mellyel a gyerekek
felkészülhetnek a nemzetközi robotprogramozó versenyekre. - áá -

Hálaadó, ünnepi istentiszteletet tartottak szeptember 10-én a
Bárány utcai templomban, ahol
a Tatai Evangélikus Gyülekezet
legújabbkori megalapításának
90. évfordulóját ünnepelték.
Az Istentiszteleten Szarka István,
a Fejér-Komáromi Evangélikus
Egyházmegye esperese hirdetett
igét. Az ünnepi alkalmon részt
vett Michl József polgármester,
a tatai gyülekezet finnországi és
luxemburgi testvérgyülekezetei-

nek küldöttei, valamint városunk
keresztény felekezeteinek képviselői is.
Minden közösségre, amely abból
a célból jön létre, hogy a lelkeket
és a szíveket erősítse, és a szeretet nyelvén fogalmazza meg azt,
hogy az embernek milyen életet
kell választania, óriási szükségünk van –nyilatkozta a helyszínen Michl József, hozzátéve,
hogy ezen a 90. születésnapon
nagy hálával tartozik az egész

város az evangélikus gyülekezetnek, megköszönve mindazt a jót,
mindazt az élet, és lélekmentést,
szíverősítést, amit ez alatt a 9
évtized alatt a közösség itt Tatán
végzett.
Szarka István esperes beszélt arról, hogy mindenhová, így Tatára is tanulni jött, hiszen az itteni
gyülekezet a maga kicsinységében, a maga 90 évével óriási értékeket hordoz magában. Amikor
egy kis közösség olyan életet tud
felmutatni, olyan kulturális és
teológiai életet tud produkálni,
mint a tatai gyülekezet, az igazi
alternatívát jelenthet a hitükben
sokszor megfáradt történelmi
egyházaknak is - nyilatkozta az
esperes.
Franko Mátyás evangélikus lelkész az istentisztelet utáni közgyűlésen elmondta: - ez az ünnep azért jöhetett létre, mert 90
évvel ezelőtt a tatai és környékbeli evangélikusok úgy döntöttek, hogy egy önálló gyülekezetet hoznak létre, s ezzel elindult
egy nehéz, küzdelmes, de szép

időszak. Azért kellenek az ilyen
ünnepek, hogy visszatekintsünk,
mert ha mindig csak előre nézünk, akkor nem tudjuk minőségileg megélni a jelenünket, hiszen nem tudjuk, hogy mi történt
a múltban. A mai alkalom azt is
szolgálja, hogy a találkozásokon
keresztül testvéri beszélgetéseinkben a lélek által megerősödjünk. Maradjunk meg mi is
abban, hogy azok az igazságok,
amelyek megtartották őseinket a
múltban, ma is érvényesek, hiszen isteni igazságok, és ezt felelősségünk, feladatunk továbbadni a következő generációnak
- fogalmazott Franko Mátyás.
Az istentisztelet utáni ünnepi
közgyűlésen a külföldi és tatai
vendégek köszöntötték a gyülekezetet, Michl József polgármester köszöntője végén pedig egy
oklevelet és támogatást nyújtott
át a gyülekezet számára, majd a
templomkertben közösen elültették azt a két nyírfa csemetét, melyek Finnországból érkeztek Tatára, a 90. évforduló alkalmából.
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Dr. Kórósi Emőke
jegyző
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Rendkívüli ülésen döntöttek a képviselők
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13.30-15.30 óra
között fogadja
a hozzá forduló
polgárokat a
Városházán,
hivatali helyiségében, Tata,
Kossuth tér 1. I. em. 108. szoba.

Dr. Friedrich gábor
r. ezredes
2016. szeptember 21-én, 10.00
-12.00 óra között
tartja fogadónapját hivatalában,
Tata, Ady Endre
u. 27. szám alatt.
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Rendkívüli testületi ülésen, hét
napirendi pontban döntöttek Tata
Város Önkormányzat Képviselő- testületének tagjai szeptember
7-én, a Városháza dísztermében.
A napirendi pontok tárgyalása
előtt Michl József polgármester
megemlékezett a közelmúltban
elhunyt Papp Sándor, volt tanácselnökről. Papp Sándor 1983-tól
1987-ig volt a város vezetője, és
sokat tett Tata épüléséért, fejlődéséért, de én különösen a sportéletben való tevékenységét szeretném kiemelni-nyilatkozta Michl
József. A városi sportéletben, az
edzőtábor igazgatójaként, és utána szervezőként rengeteget tett a
helyi sportért, amiért hálásak lehetünk. A testület tagjai kifejezték együttérzésüket a család felé,
melynek örök büszkesége maradhat Papp Sándor életműve, és
amelynek mielőbbi megbékélést
kívánunk.
Első napirendi pontként egy pályázati lehetőségről döntött a
képviselő-testület, az új tatai piac
kialakításának megvalósításával
kapcsolatban, valamint egy helyi
agrárlogisztikai fejlesztésről, és
az iskolai konyhák felújításáról
is szavaztak. Ezzel kapcsolatban
az ülés utáni sajtótájékoztatóján
Michl József elmondta: egy olyan
projektet indítottak el a városban,
mely azt szolgálja, hogy helyben
megtermelt élelmiszerek kerüljenek gyermekeink asztalára. Eh-

hez egy feldolgozó, előkészítő és
raktározó logisztikai központot
szeretnének létrehozni, és a tervek
szerint az iskolák négy konyháját
is megújítják, de a legfontosabb,
hogy a jövőben egy egészen más
módon étkezzenek majd a tatai
gyerekek, amihez nagy szükség
lesz a tantestületek együttműködésére is. A pályázat másik része
a piacról szól, az Új út és a volt
TAC pálya sarkában van egy önkormányzati terület, amelyre az
új városi piac építését tervezik.
A kiírt tervpályázatra 13 beadvány érkezett, a győztes pályázót
augusztusban hirdették ki. Most
a legjobbnak ítélt terv megvalósítására nyújtanak be pályázatot,
hiszen az önkormányzat szeretné,
ha egy olyan állandó, biztos piaca
lenne a városnak, ami méltó Tatához és az itteni hagyományokhoz.
Az ülés következő napirendi
pontja az új elkerülő út nyomvonalához kapcsolódott. A Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. azzal
kereste meg az önkormányzatot,
hogy elkészültek az új nyomvonal legújabb változatai, melyeket
szeretnének egy szakmai zsűrivel
is ellenőriztetni, ehhez viszont
arra van szükségük, hogy az önkormányzat mondjon véleményt
az elképzelésekről. Ez már nem a
korábban tervezett, Vértesszőlős
felőli elkerülő út, hanem a déli,
amely több ponton is nyújt lehajtási lehetőséget Tatára, és a vá-

ros számára egy nagyon előnyös
fejlesztés lehetne, mivel elvenné
azt az óriási terhet, amit az Esztergom felől jövő gépjárműforgalom jelent. A testület az elkészült
tervekből a két legjobb változatot
támogatta.
A képviselők megvitatták a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ helyi létrehozásának lehetőségét, ami szorosan összefonódik
a Piarista rendház további sorsával
is. Fontos feladat, hogy a város, a
tulajdonában lévő műemlékeket
méltó funkcióval lássa el, és folyamatosan fejlessze is - nyilatkozta
a polgármester. Michl József hozzátette:- a rendház korábban alkalmatlanná vált a kollégiumi szerep
betöltésére, már 3 éve áll üresen,
megújítására azonban nem találtak befektetőket, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy kisebb
szakaszokban, maga újítja majd
fel. Ennek a megújulásnak az első
lépéséről már korábban döntöttek
a képviselők, aktuális ülésükön
az épület funkciója volt a téma. A
Közösségi Felsőoktatási Képzési
Központ szervezete még kialakulóban van, Tata az elsők között adhat neki helyet. Ez azt jelenti, hogy
városunk adja az eszközt - vagyis
az épületet, az infrastruktúrát-, a
különböző egyetemek, főiskolák
pedig beszállítanak ide képzéseket. Első képzésként a soproni
egyetemről a csecsemő és kisgyermeknevelő szak jöhet Tatára, ami

a bölcsődei dolgozók diplomához
jutását segíti majd. Emellett szerződés jött létre a Magyary Zoltán
Népfőiskolai Társasággal, amely
ugyancsak egy pályázat keretében
még pénzt is tud hozni az épület
megújításához, s a harmadik lehetőség az ELTE-vel és az egri
főiskolával való együttműködés
nyomán, tanár továbbképző programok szervezése. A tervek szerint
ezek a lehetőségek és képzések, a
Piarista rendház folyamatos fejlesztésének alapját jelenthetik a
következő években.
Két ingatlan ügyben is döntött
rendkívüli ülésén a képviselő-testület, az egyik egy közigazgatási
határ módosítására benyújtott kezdeményezés volt a Güntner-Tata.
Kft. térségében, a másik pedig a
Jávorka Iskola mögötti kosárlabda
csarnokkal állt kapcsolatban, ahol
a beruházás már folyik, megtörtént
az alapozás, a folytatáshoz szükséges közbeszerzés sikerességéhez
pedig egy szerződésmódosításról
szavaztak a képviselők.
Az ülésen döntés született még
a Komárom-Esztergom Megyei
Foglalkoztatási Paktumban való
részvételről is. Michl József ezzel
kapcsolatban arról tájékoztatott,
hogy az EU olyan hazai projekteket is támogat, amelyek a jövőbeni
foglalkoztatási helyzet javulását
szolgálják. Ehhez szükséges az oktatás, kompetenciafejlesztés vagy
akár új munkahelyek létrehozása,
ami azt jelenti, hogy egy komplex lehetőségről van szó, melybe
a Megyei Önkormányzat meghívta
Tata városát. Ennek a közösségnek
a részeként a remények szerint sok
tatai juthat majd új munkahelyhez,
s a helyi vállalkozások, munkaadók számára is nagy lehetőségeket hozhat az együttműködés.
A képviselő-testület zárt üléssel
fejezte be munkáját, melynek
témája a szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása
volt.
- áá -

Népszavazás - 2016. október 2.
„Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”
kérdés eldöntésére Magyarország
Köztársasági Elnöke 2016. október 2. napjára országos népszavazást tűzött ki.
A jogszabályok előírásainak figyelembevételével az alábbiakban tájékoztatom az újság olvasóit
arról, hogy október 2-án, vasárnap
reggel 6.oo óra és 19.oo óra között
a választópolgárok milyen módon
gyakorolhatják választójogukat.
A Nemzeti Választási Iroda 2016.
augusztus 5 – 15. napja között
értesítőt küldött a választópolgároknak arról, hogy szerepelnek a
választójogosultak névjegyzékében, s választójogukat hol, melyik
szavazóhelyiségben gyakorolhatják. Tatán a 2014. évi őszi helyhatósági választásokra kialakított
szavazóhelyiségek székhelyében
nincs változás, ha lakóhelye nem
változott, akkor mindenki ott adhatja le szavazatát, ahol ez 2014ben megtörtént.
A választópolgár a személyi adatés lakcímnyilvántartásba bejegy-

zett állandó lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékében szerepel,
és alapesetben itt gyakorolhatja
választójogát.
A szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazolnia kell:
személyazonosságát
- magyar személyazonosító igazolvánnyal,
- magyar útlevéllel,
- magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy
- fogvatartottak mozgóurnával
való szavazásakor nyilvántartási
adatlappal,és lakcímét
- lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány
is elfogadható, ha tartalmazza a
lakcímet),
- fogvatartottak mozgóurnával
való szavazásakor nyilvántartási
adatlappal, vagy személyi azonosítóját
- lakcímkártyával,
- hatósági bizonyítvánnyal vagy
- személyazonosító jelről szóló
igazolással.
Felhívom a figyelmet arra, hogy
az egyes okmányok igénylése

során kapott átvételi elismervény
(A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására.
A választópolgár a személyazonosságának és lakcímének, vagy
személyi számának igazolását
követően megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot,
melyek átvételét a névjegyzéken
történő aláírással igazolja.
Szavazni az „Igen” vagy a „Nem”
feletti körbe írt, két egymást metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.
A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt
követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.
Szavazni minden esetben személyesen lehet, a szavazókör szerinti
helyiségben. Az a választópolgár,
aki a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, de nem tud elmenni a
szavazóhelyiségbe, hogy ott adja
le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésére
abban az esetben van lehetőség,
ha azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága… stb.
miatt gátolt a mozgásában. Egyéb
indokok alapján nincs lehetőség

mozgóurna igénylésére. A mozgóurna iránti kérelemnek előzetesen szeptember 30-án 16.00 óráig
meg kell érkeznie a helyi választási irodához, vagy a népszavazás
napján, október 2-án legkésőbb
15.00 óráig kell benyújtani a szavazatszámláló bizottsághoz (a
továbbiakban: SZSZB) az igénylést. A kérelmet meghatalmazott
útján is be lehet nyújtani. A mozgóurnás szavazás iránti kérelem
nyomtatványa szintén www.tata.
hu/nepszavazás vagy a www.valasztas.hu oldalról letölthető.
Előfordulhat, hogy a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől
eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme
szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik,
ő is szavazhat, de előtte át kell
jelentkeznie.
Az átjelentkezés iránti kérelmet
a magyarországi lakcíme szerinti
helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016.
szeptember 30-án, pénteken 16.00
óráig történő beérkezési határidővel nyújthatja be személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu
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elektronikus felületen. A kérelem
levélben történő benyújtásához a
formanyomtatványt kell használni, mely szintén a www.valasztas.
hu oldalról, vagy a www.tata.hu/
nepszavazás oldalról tölthető le.
Személyes ügyintézés esetén a
bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi
választási irodában is benyújtható
a kérelem.
Ebben az esetben a helyi választási iroda vezetője felveszi a választópolgárt az érintett település
kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből.
Így kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát,
ahova átjelentkezett. Tatán az átjelentkezettek részére kijelölt szavazókör a 01. számú, mely a Tata,
Bercsényi u. 7. sz. alatt (Bláthy
O. Szakközépiskola és Kollégium) található.
Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy
mozgásában gátolt választópolgár

akkor is szavazhasson, ha nem
otthon, hanem például kórházban
tartózkodik Tatán, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén.
Ebben az esetben a lakcíme szerinti szavazókör SZSZB-jétől
nem kérhet mozgóurnát, hiszen
azt az SZSZB csak a szavazókör
területén belül viheti ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be ugyanazon
településre, ahol lakik, (azaz Tatára) átkerül az átjelentkezettek
részére kijelölt tatai 01. számú
szavazókör névjegyzékébe, és a
kijelölt szavazókör SZSZB-jétől
már kérheti, hogy mozgóurnával
keresse fel, bárhol is tartózkodik
a településen.
Az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonására szeptember
30-án 16.00 óráig van arra lehetőség.
Előfordulhat, hogy a tatai állandó
lakóhellyel rendelkező választópolgár október 2-án külföldön
tartózkodik és szeretne élni választójogával. Ilyen esetben is

mód van a külképviseleteken
választójogának gyakorlására a
nagykövetségeken, vagy a főkonzulátusokon.
A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti
névjegyzékbe történő felvételét
legkésőbb 2016. szeptember 24én 16 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen,
levélben vagy a www.valasztas.
hu oldalon. A kérelem levélben
történő benyújtásához a formanyomtatvány www.tata.hu/nepszavazás vagy a www.valasztas.
hu oldalról letölthető.
A kérelem alapján a jegyző felveszi a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg
törli a lakóhelye szerinti szavazók
névjegyzékéből. Így a szavazás
napján a választópolgár kizárólag
a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát.
Előfordulhat, hogy a választópolgár kérelme alapján már szerepel

a külképviseleten szavazók névjegyzékében, azonban október
2-án mégis Tatán szeretne szavazni. Erre akkor lesz lehetősége,
ha legkésőbb szeptember 24-én
16.00 óráig kéri a külképviseleti
névjegyzékből való törlését.
Fontos, hogy a külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgárok kizárólag személyesen, Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.
Amennyiben a választójog gyakorlásával kapcsolatosan vagy
bármely választást érintő egyéb
kérdés merül fel, a Tata Város
Helyi Választási Iroda munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy az 34/588-663,
34/588-693 vagy a 34/588-641es telefonszámokon készségesen
nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.
hu vagy a www.tata.hu honlapokon.
Dr. Kórósi Emőke jegyző, Tata Város
Helyi Választási Iroda vezetője

Tata tantárgy - tatai gyerekeknek

Az új tanévben is folytatódik a
város általános iskoláiban a Tata
tantárgy oktatása. A helytörténeti tananyagot tartalmazó könyv
hat éve jelent meg, s a tantárgy
népszerűsége azóta is töretlen.
A Magyarországon egyedülálló kiadványról és oktatásáról, a
Városháza dísztermében tartott
sajtótájékoztatót Michl József
polgármester.
A „Tata lépten-nyomon” című
könyv 2010-ben jelent meg,
Tata Város Önkormányzatának
kiadásában. Varga Istvánné és
Szigetvári Krisztina munkája
egy egyedülálló kezdeményezés
nyomán jött létre, Michl József
polgármester ötletéből. A gazda-

gon illusztrált, számos fotóval és
jelmagyarázattal ellátott színes
kiadvány végigvezeti olvasóját
a város történetén az őskortól
napjainkig, a történelem mellett a kultúra, a gazdaság, és a
tudomány évszázadain, érintve
az ünnepnapok kalendáriumát, a
Városháza és a testvérvárosi kapcsolatok történetét, valamint a
Magyary Terv programját.
Tata város közoktatási intézkedési terve alapján a tatai általános
iskolák felső tagozatán, először a
2007/2008-as tanévtől kezdődően szakkör formájában indult el
a helytörténet oktatása. Később
készült el a helytörténeti tantárgy
pontos tanterve, mely lehetővé

tette a tankönyv, és a munkafüzetek elkészítését és kiadását. Az
ötödik osztálytól kezdődő oktatás
keretében az érdeklődők tanulással egybekötött kirándulásokon
vehetnek részt, és a tatai általános
iskolák a tanrendbe is beépítették
a helytörténeti tantárgyat, a Kuny
Domokos Múzeum pedig múzeumpedagógiai órákon viszi közelebb a diákokhoz a Tatáról szóló
ismereteket.
A speciális Tata tantárgy ötlete
idén januárban országos elismerésben részesült, amikor városunk két kategóriában is elnyerte a City Hungary által alapított
„Holnap Városért” díjat. Az indoklásban és a díjátadón külön
kiemelték a Tata tankönyvet,
amelynek segítségével a kisdiákok a helyi közösség szempontjából fontos információkat ismerhetnek meg, s még közelebb
kerülhetnek gyökereikhez.
Az a mottónk, hogy csak amit
ismerek, azt szerethetem, s amit
megszeretek, arra vigyázok és védem, tovább építem, ez az üzenete a Tata tantárgynak - nyilatkozta
a sajtótájékoztatón Michl József.
A polgármester hozzátette: - a
tantárgy kötelező, hiszen mindenkinek meg kell ismernie a szülővárosát, s ebből ered az a patrióta gondolkodás, mellyel később
felnőve, a megszerzett tudásra
alapozva önállóan is hajlandóak

leszünk tenni a városunkért.
Az iskolák szabadságot kaptak,
ők döntik el, milyen rendben tanítják a tárgyat, melynek oktatásához a munkafüzetek is segítséget adnak. A tanultakról a diákok
minden év májusában kétnapos
vetélkedőn adnak számot, a versenyt a Kuny Domokos Múzeum
szervezi. A sajtótájékoztatón a
pedagógusok pozitív tapasztalatokról számoltak be a Tata tantárgy oktatásával kapcsolatban.
Rozmann Edit, a Vaszary János
Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy elsősorban osztályfőnöki órákon foglalkoznak
a tananyaggal, de a honismereti
és a történelem órákon is érintik
a tankönyv anyagát, és a tanulás
során a város több pontjára, valamint a múzeumba is ellátogatnak a diákok, hogy minél több
tapasztalati ismeretet szerezhessenek. Kőhalmi Zoltán, a Kőkúti
Általános Iskola igazgatója arról
számolt be, hogy tömbösítve, külön oktatják a helytörténeti tananyagot, ők is tesznek látogatásokat a városban, és saját iskolai
programokat is építenek a könyv
anyagára.
A Tata tantárgy oktatása tehát
folytatódik tovább, a tananyaggal és módszertannal kapcsolatos
javaslatokat, új ötleteket pedig
egész évben szívesen fogadja az
önkormányzat.
- áá -

A Tatai Városgazda Kft. is részt vett a Közfoglalkoztatási Kiállításon
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal székházában rendezték meg a II.
Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást, me-

lyen a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. is
részt vett.
A programban a kiállítás mellett szakmai

fórum is zajlott, melyen a közfoglalkoztatás
hatásairól és tapasztalatairól, valamint az
aktuális és jövőbeni feladatokról volt szó.
Az év közben közel 110 közfoglalkoztatottal
dolgozó Városgazda Kft. ügyvezető igazgatója, Acsai Zoltán elmondta: - a cég számára
azért fontos a közfoglalkoztatási rendszer,
mert egyrészt a segítségével munkát tudnak
adni az embereknek, másrészt pedig, különféle beruházásokra is lehetőséget biztosít
a közfoglalkoztatottak, és a hajléktalanok
alkalmazásán keresztül. Így tudott például
idén a cég beszerezni egy markológépet és
két teherautót.
A helyszínen a Városgazda standján számos fotódokumentációt állítottak ki a cégnél folyó munkákról és az eredményekről,
valamint a parkos részleget bemutató évelő,
örökzöld és szobanövényekből is kiállításra
- áákerült egy válogatás.
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Életének 75. évében
elhunyt Papp Sándor

Sopronban a Széchenyi István
Gimnáziumban érettségizett, és
földrajz-biológia-testnevelés szakon végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Aranydiplomáját
2015-ben kapta meg a Pécsi Tudományegyetemen.
Főbb munkahelyei, tisztségei:
(1941. június 19. - 2016. szeptember 4.)
Haláláig a Sportvezetők Baráti társaságának egyik országos alelnöke, 1989-2005 Tatai
Edzőtábor
Igazgatóhelyettese,
1988-89 MSZMP első titkára Tatán,1983-1988 Tanácselnök Tatán,
-1983-ig a Magyar Testnevelési és
Sportszövetség Komárom Megyei
Tanácsának („Sporthivatal”) először munkatársa, majd elnökhelyettese, végül elnöke volt.
Legjelentősebb
elismerései:
MOB díj, amit 2005-ben kapott.
A rendszerváltás előtt, majd azt
követően több elismerésben is részesült a magyar sportélethez kötődő munkásságáért, a testnevelés
és sport területén kifejtett tevékenységéért, a sportlétesítmények
fejlesztésében és fenntartásában
kifejtett kimagasló tevékenységéért.
Így többek között Tata Város
Sport különdíja (2006, 2007),
Testnevelés és Sport Fejlesztéséért állami elismerés (1994).
Papp Sándort Sopronban helyezték örök nyugalomba.
Búcsúzó...
Csütörtökön 4-kor, ha csak valami halaszthatatlan dolog nem jött
közbe a teniszpályán voltunk. A
múltkori alkalommal reggel hívtál,
hogy a mai napot inkább kihagyod,
mert nem érzed jól Magad. Volt
ilyen máskor is, velünk is. Aztán
hétfőn reggel Misi hívott, hogy
nagy baj van: Sanyi meghalt. Akkor sem és azóta sem tudom elhinni. Te, aki még most is úgy futottál
be a hálóhoz egy rövid labdára és
elismerően bólintottál Magadra:
„ezt is elértem”. Vérre menő csatákat vívtunk Tata-Tatabánya és
ment a zríka akár győztünk, akár
kikaptunk. Közben mentek a sztorik. Évtizedeket töltöttél a sportban,
mindenki ismert, mindenkit ismertél. A sport ilyen, könnyen befogad
és nem felejt el. A sportra tetted fel
az életedet. Hoztad a gimnáziumból: foci, asztalitenisz, kosárlabda.
Nem véletlen hogy megpályázva a
Tatai Edzőtábor igazgató-helyettesi posztját, melletted döntöttek.
Szeretted a sportolókat, akik a
sportvezetőkkel együtt tiszteltek.
Alapító tagja voltál a Nyugdíjas
Sportszervezők Klubjának, akik
ezután hiányolni fogják lelkesedésedet, szervezői vénádat. A koszorúdra 3 teniszlabdát teszünk, mert
biztos keresel partnert az égi teniszpályán.
Nyugodj békében, fáj hogy elmentél!
Tompa Andor
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Megújult környezetben várja tanulóit a Kenderke

Fotó: Szűr Annamária

A nyári szünet után újra megtelt
élettel a Kenderke székháza, ahol
tanévnyitó ünnepségre várták a
tanulókat, szülőket és partnereket.
A hagyományoknak megfelelően
lelkészi köszöntővel kezdődött a
program, Szabó Előd tiszteletes
mondta el ünnepi gondolatait. Ezt
követte –az évnyitók hagyományainak megfelelően –a pedagógusok
műsora.
A Kenderke Református Alapfokú

Művészeti Iskola életében különleges év lesz az idei, hiszen már
maga a vakáció is szorgosan telt,
ahogy arról Kun Katalin igazgató
beszámolt. Az új tanévben felújított udvar és egy teljesen megújult épületrész várja a tanulókat,
amelyben nyílászárókat cseréltek
és akadálymentesített vizesblokkot
alakítottak ki.
Az udvarra belépve azonnal látható a változás: a tradicionális,

falusi építészet jegyeit magán
viselő épületrész előtt megnövelték a zöldterületet. A jövő egy
kézműves műhely kialakításával
folytatódik, ezzel két új tanteremmel gazdagodik az iskola.
Az igazgató még egy újdonságról
beszámolt: a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karával is megállapodást kötöttek,
így még az idén jöhetnek leendő
tanárok, hogy az itt kifejlesztett
Fürkész komplex népművészeti
programot elsajátítsák.
Az iskola tanárai a tanszakokat
bemutatva rövid ízelítőt adtak.
A trombitaszólamok között vajdaszentiványi páros fordulót, legényes, szatmári lassú és friss
csárdást, modern táncokat, imporovizációkat láthattak a megjelentek.
Elemi erővel szólalt meg furulya, a
citera, de meg is énekeltették a jelenlevőket. Az évnyitót a Kenderke Barátai Zenekar táncháza zárta.

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Miért nem kapjuk meg a Városkapu újságot?
Az újság kiadását és terjesztését külső közreműködő bevonásával a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. végzi.
A terjesztés során előforduló hiányosságok megszűntetése érdekében jelenleg is keresik az optimális megoldást.
Szerkesztőségünk is arra törekszik, hogy ez a rendszer
megváltozzon.
Áthidaló megoldásként létrehoztunk egy internetes oldalt,
ahol az első megjelenéstől kezdve elérhetők a lapszámok
digitális formában.
A www.varoskapuujsag.hu címen nemcsak megnézni,
hanem az eddig megjelent lapszámokat pdf formátumban
le is tudják tölteni.
Válaszadó:
Petzke Ferenc,
a Tatai Városkapu újság főszerkesztője

Felvidéki kirándulás Nyitrán és Nagyszombaton
A szőgyéni polgármester Vígh
Gábor meghívására a Városi
Nyugdíjas Klub, a Magyari Zoltán Népfőiskola és a Máltai Szeretetszolgálat tagjai tartalmas
kiránduláson vettek részt a Felvidéken. A Tatáról induló csoporthoz szülőfalumban: Szőgyénben
csatlakozott Dr. Farkas Zsolt
plébános, aki kalauzolt a nap folyamán. Zsolt atya munkája egy
részét a püspökségen végzi, így
segítségével a nagyközönség által nem látogatható helyekre is
bejuthattunk.
Nyitra felé haladva messziről
feltűnik a Zobor-hegy, amelynek
tetején a Milleniumi-emlékmű
a „Turul szobor” állt. A csehek
1920-ban ledöntötték a szobrot,
ma csak a talapzat romjai látszanak. Első királyaink uralkodása
idején Szent Zoárd-András és
Benedek a Zobor-hegyen remetéskedtek. A szomszédos Nyitraivánkán húzódott az 1938-as
országhatár, amikor a Felvidék
déli része visszatért.
Nyitrán a Kálvária-hegyre vezetett először az utunk. A szűk
hegyi utcákon épp hogy elfért
a buszunk. Megtekintettük a
Kálvária-templomot, a stációkat
majd a verbita atyák kolostorát.
Ők missziós útjaik során a négy

földrészről gazdag trófeagyűjteményt és gyönyörű néprajzi
anyagot hoztak kolostorukba.
Itt olyan hatalmas anyag látható,
amellyel kevés ország múzeuma büszkélkedhet. Itt jegyzem
meg, hogy a múzeumi kiállítási
tárgyakat sajnálatos módon csak
angol felirattal látják el. Szlovákiában a mai napig nem tartják
fontosnak, hogy magyar nyelvű
felirattal jelezzék a magyar vonatkozású emlékeket.
A Felső-városban, a Barátok-templomában Szent Ferenc
legendáját láthattuk 33 domborművön, amelyeket Seegen
1760-ban faragott. Az 1784-ben,
barokk stílusban épült egykori
Vármegyeháza ma képzőművészeti kiállításoknak ad otthont.
Az 1764-ben épült Nagyszeminárium, Nyitra egyik legszebb
épülete. Ma is a papképzést szolgálja. Épp délidőben értünk ide,
ahol nem mindennapi élményben volt része csoportunknak,
mert az ebédet apácák és kispapok szolgálták fel.
A Várnegyed előtt pestis-oszlopot láthatunk. Tetején Szűz Mária áll, magyar szent királyokkal
körülvéve. A fogadalmi oszlopot
Eszterházy-püspök állíttatta.
A Szent Emmerám-székesegyház

három egymásba épített templomból áll. A legősibb része 1158ban épült. A gótikus Felső-templom XIII-XIV századból való.
Mai formája barokk. Berendezése és freskói a legszebb művészi
alkotások. Ehhez a templomhoz
építette Telegdy-püspök 1640ben az Alsó-templomot. Itt látható a Raffaelló festménye után
faragott „Levétel a keresztről
dombormű Pernegger alkotása. A
közelmúltban feltártak egy kiváló állapotban fennmaradt freskót,
amely a középkorban készült.
A Székesegyházban Zsolt atya
Szent István király tiszteletére
szentmisét celebrált. Az Egyházi
Múzeumban barokk szobrok, kegytárgyak misekönyvek és ötvös
remekekben gyönyörködhettünk.
A Püspöki Könyvtár nagy értékű,
múzeális gyűjtemény.
A főutcán sétálva eljutottunk a
jelenleg renoválás alatt álló Szent
Mihály-kápolnához, ahol a kiváló szónokot, Prohászka Ottokárt
a hajdani fehérvári püspököt keresztelték, aki itt született. Amikor Serédi Jusztinián hercegprímás jubileuma volt, Prohászka
tartotta az ünnepi beszédet, amelyet így kezdett: „Két fiatal lejött
a tót hegyekből, egyik az ünnepelt, másik a szónok”.

Nyitráról Nagyszombatba, a
„Felvidék Rómájába” vezetett
az utunk. Itt a magyar hívek
pasztorációjáért felelős érseki
helynök, Kiss Róbert atya kalauzolt bennünket.
Az Érseki-palotát a közelmúltban újították fel, mivel a szocializmus alatt katonai célokat
szolgált. A Szentkereszt-kápolna
vegyi raktár volt. A színpompás
barokk díszítő festés nagyon
megrongálódott, de példamutatóan helyreállították.
A Keresztelő Szent János-székesegyház (egyetemi templom)
1637-1640-ig épült, a kora barokk gyöngyszeme. Mennyezeti
stukkói 16 évig készültek, egyedülállóak. Főoltára kiemelkedő
alkotás, a maga korában a legnagyobb, számtalan szoborral
díszítve.
Pázmány Péter hercegprímás
Nagyszombatban 1635-ben alapította meg az egyetemet, amely
a mai ELTE elődje volt. Ezt az
intézményt költöztette át Mária
Terézia 1777-ben Budára, amikor kibocsájtotta a „Ratio Educationis” rendeletét.
Befejezésül a Szent Miklós-bazilika műemlék épületét kerestük
fel, amely a gótikus építészet virágkorát idézi. Építését Nagy La-

jos királyunk kezdte, majd Zsigmond alatt fejezték be a XV.szd.
kezdetén. Berendezése reneszánsz stílusú. Itt találhatók Oláh
Miklós-, Drugeth György- és Forgách Ferenc-érsek síremlékei. A
Mária-oldalkápolna őrzi a „Kön�nyező Mária” kegyképet, amely
révén a bazilika búcsúhellyé vált.
Említést érdemel, hogy a Nagyszombati Egyházmegye területét
a Trianoni-békediktátum után
szakították ki az Esztergomi Egyházmegyéből. Itt, Nagyszombatban működött egyházmegyei
kormányzóként a Szőgyénben
1917-ben született Gábris Gyula
püspök. Ezt a feladatát 1977. december 30-tól az érsekség megalapításától 1987. november 18ig, a haláláig látta el.
Gábris püspök megyéspüspöki
kinevezésében a csehszlovák államhatóság nem egyezett bele,
ezért, mint apostoli adminisztrátor vezette az egyházmegyét. A
rendszerváltoztatás után tiszteletbeli érseki rangot kapott.
Megköszönjük vendéglátóinknak
és városunk vezetőségének, hogy
részt vehettünk a kiránduláson és
utunk során a magyar történelem
és művészet számtalan emlékével találkozhattunk a Felvidéken.
Kun Imre klubelnök

Parlamenti Napló

A kivándorlás joga előtt létezik a jog a helyben maradáshoz
Közeledvén az októberi kötelező betelepítési kvótáról szóló
népszavazás időpontjához, egyre többen kérdezik meg tőlem,
hogy még is milyen szempontok
mérlegelése segíthet a helyes
döntés meghozatalában.
Megfontoltságra, s abból kiinduló felelős döntésekre van szükség. Teológiai tanulmányaim
során találkoztam az „ordo caritas” megfogalmazással, mely a
keresztény egyházak tanításának
egyik legfontosabb kiindulópontja. Ez arról szól, hogy a szeretetnek is van rendje. Miután az
ember szellemi és fizikai ereje,
de még az anyagi helyzete is véges, ezért a szeretetének okosnak
kell lennie. Az azonos élethelyzetben lévők közül a szeretetben

hozzánk közelebb állóknak kell
elsőként segítenünk. Első tehát a
család, a baráti kör, a lakóhely, a
nemzet, s végül minden ember. A
migráns is, kiváltképp, ha életveszélyben van. A sebesült és éhező menekülteket azonnal, soron
kívül kell megsegíteni.
Először is különbséget kell tennünk menekültek és bevándorlók
között. A menekültek sürgetőbb
helyzetben vannak. Közvetlen
életveszélyből érkeznek. A nemzetközi szerződések alapján kell
kérelmüket elbírálni az országhatáron, s a valós élethelyzet értékelését követően kell dönteni
a befogadásukat eredményező
jogosultságról. Magyarország az
elmúlt egy esztendő során közel
ezer menekült befogadásáról ha-

tározott. És vannak a bevándorlók, akik a jobb élet reményében
jönnek, de a szeretet rendjében
ők hátrébb foglalnak helyet.
Előttük vannak a mi családjaink,
a barátaink, a településeink, a
nemzetünk. Az igazságtalan az
lenne, ha a hozzánk közelebb
állók helyett, akik élethelyzetük
alapján ránk vannak utalva, az
idegenek között osztanánk szét
korlátozott mértékű javainkat.
De még egyszer, a vérző sebesültek és éhezők minden esetben
elsőbbséget élveznek.
Benedek és Ferenc pápa is rendre azzal kezdi megnyilatkozását,
hogy a kivándorlás joga előtt
létezik a helyben maradás joga.
Mindenki ott élhessen, dolgozhasson és szerethessen, ahol

született, s ahol az otthona van.
Elég világos beszéd. De még a
menekültek esetében is arról beszélnek, hogy azoknak nem csak
jogaik, hanem kötelezettségeik
is vannak. Nemrégiben hallottam beszélni Papp Miklós görögkatolikus lelkészt, aki nagyon
pontosan fogalmazott ebben a
kérdésben. Azt mondta, hogy
a harmonikus együttéléshez a
menekülteknek is el kell sajátítaniuk a helyi értékek ismeretét, meg kell tartaniuk a helyi
törvényeket, s munkájukkal
hozzá kell járulniuk a közjóhoz. A befogadók joga
pedig a bevándorlás
ellenőrzése
annak érdekében,
hogy közösségei-

ket megvédjék a bűnözőktől, terroristáktól. A saját gyermekeink
védelmében. Erről szól az október 2.-án megtartandó népszavazás is.
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Ágoston Napi Búcsút rendeztek Agostyánban, ahol
népes közösség gyűlt össze
az ünnepre. A programban
a koncertek mellett többek
között kézműves foglalkozásokkal, lovas bemutatóval, hintózással, és bállal
várták az érdeklődőket. A
legnagyobb sikere a hagyományos felvonulásnak volt
a Kossuth Lajos utcán, a
Tarianer Spitzbuam zenekar
kíséretével.

Ajánló

XIII. Tata és Térsége Civil Napok
2016. szeptember 13 - október 2.

Információ: facebook/ Tata és
Térsége Civil Napok
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„Ne veszítsétek el a reménységet...”
Michl József polgármester meghívására érkezett Tatára Jókai
Anna. A kétszeres Kossuth és József Attila-díjas író és költőnő, a
Nemzet Művésze, pedagógusoknak tartott előadást az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban.
Az esemény azoknak a Szőgyénből érkeztek pedagógusoknak a
záróprogramja volt, akik két napos szakmai találkozóra érkeztek
Tatára, a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola, és a Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola képviseletében. Az írónő egykor tanított
a budapesti Jázmin utcai Általános Iskolában és a Vörösmarty Gimnáziumban
is, tatai előadásán iskolai
élményeiről, pedagógussá válásának
történetéről
mesélt,
vala-

mint arról, hogy milyennek látja
az igazán jó tanárt, nevelőt.
Jókai Anna annak ellenére vált
tanárrá, és tanított másfél évtizedig, hogy sokáig csak negatív élményei voltak az iskolában, ahol
már a legelső napon rossz tapasztalatokat szerzett. Nehezen tanult
meg írni, nem szeretett iskolába
járni, viszont az olvasás korán a
szenvedélyévé vált. Aztán az ele-

mi iskola 4. osztályában egy új
tanítót kaptak, aki megváltoztatta
az életét. Vali néni meghatározó
emberré vált az írónő számára,
empatikus, odafigyelő személyiségével, jóságával, azzal, ahogyan
tanítványaiban észrevette és megdicsérte a pozitív tulajdonságokat,
képességeket, olyan változásokat
indított el benne, hogy a csúnya
írást maga mögött hagyva, az
egyik legszebben író gyermek lett
belőle, eredményei javultak, és elkezdett kibontakozni. Jókai Anna
több helyen is dolgozott, például
könyvelési területen és művészeti előadóként, 20 évesen ment
férjhez, két gyermeke született,
1956-ban a Vöröskeresztnél végzett társadalmi munkát, majd
egy szociális foglalkoztatóban
helyezkedett el. ’56 őszén vették
fel az egyetemre, ahol kitüntetéses diplomát szerzett, s a tanári
pályára került. „Én áhítozom a
szeretetre, nem tudtam volna
úgy tanítani, ha nem szeretek, és nem szeretnek
a diákjaim”- mondta,
hozzátéve, hogy az
igazi sikerélményei
nem a kitűnő tanulók-

hoz fűzték, hanem azokhoz a közepes vagy gyengébb képességű
gyerekekhez, akiket sikerült felhoznia, megerősítenie, osztályról-osztályra tovább vinni. „Egy
igazi pedagógus – mondta – élni
tanít, a saját tapasztalatain keresztül. Egy tanárnak hitelesnek
kell lennie, és rendelkeznie kell
azzal a belső erővel, amely nem
külsődleges fegyelmet generál.”
Jókai Anna az iskolának köszönheti, hogy író lett. Bár ő maga is
élt nehéz körülmények között, de
ahogyan elmesélte, a tanítás évei
alatt nagyon sok szerencsétlen
sorsot, szenvedő gyermeket látott, akik között pedagógusként
sokszor tehetetlennek érezte magát. Ekkor gondolt arra, hogy
íróként talán jobban segíthetne,
és többeknek adhatna a világban.
Az első két évben mindent eldobott, amit megírt, mert nem találta
igazán eredetinek, közlésre alkalmasnak. Egy meleg, szeptemberi
vasárnap délután aztán arra gondolt, hogy abba is hagyja a próbálkozást, de ott és akkor mégis
egy késztetést érzett arra, hogy
egy történetet még papírra vessen.
Azon az emlékezetes vasárnapon

született meg első novellája, a
„Magyaróra”, mely pályája kezdeteként bevezette őt az irodalom
világába. Egy korábbi interjújában így mesélt erről a sorsfordító
délutánról: „Egy szeptemberi vasárnap leküldtem a gyerekeimet
a játszótérre, és ölembe vettem a
gyúródeszkát, amit még anyám
hagyott rám, azt hitte, azzal fogok
tésztát gyúrni. Hát, ez nem teljesült, ebben nem jeleskedem. Szóval csend lett, és azt mondtam, ha
most sem tudom megírni, amit
annyira szeretnék, ami úgy fáj, és
olyan szükség lenne rá, hogy a világ értse, akkor abbahagyom, bedobom Isten kötényébe, csináljon
vele, amit akar.” A novella végül
meghozta a vágyott sikert.
Előadását Jókai Anna a következő üzenettel zárta:- „Ne veszítsétek el a reménységet, és ha csak
egy gyermek életébe is hoztatok
valamit, köszönjétek meg Istennek, hogy segíthettetek, mert az a
fontos, amit majd át tudtok vinni
magatokkal, nem pedig amit itt a
földön meg tudtok szerezni.”
A találkozó végén az írónő saját
könyveit dedikálta, és válaszolt a
jelenlévők kérdéseire.
- áá -

Szőgyéni pedagógusok ismerkedtek városunkkal

Michl József polgármester
meghívására Szőgyénből érkeztek pedagógusok Tatára,
két napos szakmai találkozóra.
A küldöttség tagjainak kikapcsolódásra is volt lehetőségük,
hiszen a program során vá-

rosunk legszebb pontjaival is
megismerkedtek.
A szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola és a Szlovák
Tanítási Nyelvű Alapiskola
pedagógusainak és munkatársainak tatai látogatásán 19-en

érkeztek
városunkba.
Vendégeinket Michl József fogadta a Városháza
dísztermében, ahol egy
kötetlen előadás során
mutatta be Tata életét, a
közelmúlt eredményeit,
fejlesztéseit, és a jövőbeli terveket.
A polgármester elmondta, hogy a meghívás
ötlete tavaly született,
amikor a Rákóczi Szövetségen keresztül beiratkozási támogatással segítették a szőgyéni kisdiákokat,
s ennek apropóján ajánlotta akkor fel, hogy Tata szívesen látja a pedagógusokat is, hozzájárulva ezzel az ottani iskolaév

sikereihez. Így alakult ki ennek
a két napnak a programja, amiben megismerhették a város életét, mindennapjait, természeti és
épített szépségeit, emellett szakmai találkozón vehettek részt a
pedagógusok, akik Jókai Annával, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas
magyar író- és költőnővel, a
Digitális Irodalmi Akadémia
alapító tagjával is találkoztak
az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központban. A szőgyéniek ellátogattak többek között a Kőkúti Általános Iskolába, a Tatai
Fényes Tanösvényre, a Bartók
Óvodába, a várba és a Geológus
kertbe is.
- áá -

Látkép

Folytatják munkájukat a Kőkúti Iskola ökoosztályai

Felmenő
rendszerben,
a
2016/17-es tanévben már három
évfolyamban folyik az oktatás
a tatai Kőkúti Általános Iskola
ökoosztályaiban. A nem hétköznapi környezetismeret órákról, a
3. évfolyam oktatási helyszínén,

a Réti 8-as tó partján tartottak
sajtótájékoztatót.
A Kőkúti Általános Iskolában
ebben a tanévben indul az a harmadik évfolyam, mely ökoosztályként, négy év alatt négy különböző külső helyszínen tanul

heti egy alkalommal. Eddig az
Ökoturisztikai Központ, valamint a Fényes Tanösvény szolgált külső helyszínként az oktatáshoz, az új tanévben pedig
a Réti 8-as tó (jó idő esetén),
illetve a Jávorka Sándor Me-

zőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Szakiskola
egyik kollégiumi tanterme a „kihelyezett” oktatási helyszín.
Michl József a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az önkormányzat örömmel támogatja a
módszert, s a part mellett álló
faházikót is felújítják, hogy az
minél komfortosabban szolgálja a gyerekeket, és a barátságos
környezet is segítse őket abban,
hogy minél több élményt és tapasztalatot szerezzenek a természetben.
Kőhalmi Zoltán, a Kőkúti Iskola
igazgatója beszámolt arról, hogy
a környezetismeret órákat tömbösítve (egy testnevelés és egy
magyar órával kiegészítve) projektnapokra osztják, ami 35 projektnapot jelent, melyekre külön
tanmenetet építettek föl az új
tanévre is. Az első évfolyamon
az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központban, míg a másodikon a
Tatai Fényes Tanösvényen tanul-

nak a gyerekek. A programban
egyre több civil szervezet tart
előadásokat, és időnként szülők
is bekapcsolódnak a foglalkozásokba. Kőhalmi Zoltán kiemelte: - rendkívül fontos, hogy a diákok a Nemzeti Alaptantervben
meghatározott tudásanyag mellett közösségépítő élményekhez
jutnak, a nyugodtabb környezetben az ökoosztályok tanulói jobban tudnak egymásra, valamint
a pedagógusokra figyelni, és ez
olyan kohéziós erőt teremt, ami
közelebb hozza őket egymáshoz.
A sajtótájékoztatón megjelent
pedagógusok
megerősítették:
az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagyon
szívesen járnak ezekre a foglalkozásokra, hiszen testközelből,
saját közvetlen tapasztalásaikon
keresztül sajátíthatják el a tankönyveikben is leírt tananyagot,
ami így nemcsak hasznos tudássá válik, hanem felejthetetlen
élményt is nyújt számukra. - áá -

Kalendárium
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Idén huszonöt éves az Egressy Kamarakórus
Idén ünnepli fennállásának huszonötödik évfordulóját az Egressy Kamarakórus. Az énekkar
számos elismerést tudhat maga
mögött, és folyamatosan próbál
eleget tenni a felkéréseknek. Az
idei, jubileumi évben is egymást
követték a fellépések, ráadásul
a java csak most következik. A
részletekről az énekkar vezetőjével, Robozné Schőnfeld Zsuzsannával beszélgettünk.
–Kaptunk egy felkérést a Déva
gálára a kamarakórussal. A programnak mi leszünk az egyik ös�szkari eleme. Ezenkívül vannak
még budapesti felkéréseink is,
ahol szintén több kórussal egyetemben, együtt fogunk énekelni. És természetesen ott vannak
még a saját magunk által felvállalt koncertjeink is, hiszen nagy
erőkkel készülünk a jubileumi
koncertünkre. Demivel annyi
felkérésünk van ebben az évben,
úgy gondoltuk, hogy inkább áttoljuk ezt a koncertet a jövő év
kora tavaszára vagy februári időszakára. Talán addigra sikerül a
meglepetéseinket is megfelelően
előkészíteni. Egyébként pedig
már most kezdjük a készülődést
az adventi hangversenyeinkre
–magyarázta a kórus karnagya.
Advent első vasárnapján az Egressy „nagykórus” és a kamarakórus is a város énekkaraival
közösen lép fel. –Önálló koncertet szoktunk adni minden évben
a harmadik adventi vasárnapon,
hagyományosan a Szent Kereszt

Plébániatemplomban. Ezt tervezzük most is, illetve ennek a
munkálatait kezdjük el –mondta
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna,
majd hozzátette: –Ezenkívül
baráti találkozók lesznek még,
hiszen nagyon sok kórussal tartjuk az országban a kapcsolatot,
és olyan alkalmakkor szoktunk
találkozni, amikor egy-egy koncerten kérik a közreműködésünket. Meglátjuk, hogy alakulnak
majd a budapesti szereplések, hiszen bizonyos műveket meg kell
tanulnunk ahhoz, hogy ezeket a
fellépéseket el tudjuk vállalni.
Eddig is nagyon sok feladatunk
volt ebben az évben. Bach: Magnificat című darabjával például
végigpróbáltuk a nyarat. Úgy
tűnik, hogy a jubileumi év mun-

kával telik. Reméljük, hogy a
tatai közönség is kíváncsi a fellépéseinkre –nyilatkozta a kórus
vezetője.
A jubileumát ünneplő kamarakórus minden fellépésére valamilyen meglepetéssel készül a
közönség számára. Így a jubileumi hangverseny is rejt majd magában izgalmakat, de erről nem
árult el részleteket a karnagy.
A minőségi munka színvonalának emelése érdekében a kamarakórus már a tavalyi évben
kidolgozott egy sorozatot. Ennek keretében bazilika-koncerteket szerveznek, amely nagyon
komoly felkészülést és munkát
igényel –nemcsak szervezésben,
hanem az előadásokban is. Ezek
közül a legjelentősebb a bécsi

Szent István Templomban való
fellépése volt az együttesnek a
múlt évben. Persze Magyarországon is voltak jelentős fellépések. Ilyen volt például a fővárosban a Mátyás Templomban a
szentmisén való közreműködés,
majd az utána következő önálló
koncert. Nemrég pedig a budapesti Szent István Bazilikában
énekelt a kamarakórus. –Ezek
nagyon különleges fellépések,
hiszen lelkiekben is komolyan
fel kell készülni ezekre. Mindig
egy bizonyos alkalomhoz kell
kapcsolódnunk, ami folyamatos
felkészülést és újabb darabok
megtanulását is jelenti. Természetesen mindig van valami újdonság a programban, de sajnos
benne van az a kockázati ténye-

ző is, hogy mindenki részt tud-e
venni ezeken a fellépéseken –
magyarázta Robozné Schőnfeld
Zsuzsanna.
A kamarakórus természetesen
ebben az évben, sőt jövőre is
szeretné folytatni ezt a sorozatot.
Az énekkar szeretne Felvidéken
és Délvidéken is fellépni a közeljövőben, hogy a határon túli
kapcsolatokat is tudják tovább
építeni.
Az énekkar számára persze nemcsak az egyházi, hanem a világi
koncertek is fontosak. A város
rendezvényein például rendszeresen fellép az Egressy Kórus
–mindkét formációban. A kamarakórus pedig minden évben
csatlakozik az Énekel az ország
című programhoz, ahol már tizenegy éve folyamatosan fellépnek.
A jubileumi évben a fellépések
között kell megemlíteni a minősítő hangversenyt. Legutóbb
öt évvel ezelőtt vett részt ezen
a kamarakórus. Akkor hangverseny fokozatot értek el. Ezt a
címet az idei évben megvédték.
A karnagy elmondása szerint
ez számukra az egyik legnagyobb kitüntetés, mert egyrészt
nemzetközi mezőnyben tartják
számon az együttest, ami lehetőséget ad külföldi fellépésekre
is. Emellett persze a kórus tagjainak is hatalmas elismerés, mert
azt bizonyítja, hogy valóban magas színvonalon tudják feladataikat és céljaikat teljesíteni.

Ajánló
ELŐZETES FELHÍVÁS!
Mikoviny Sámuel emlékének megőrzésére szervezett

XXI. ÁLTAL-ÉR Vízi (ill. gyalogos-, kerékpáros-) túra
Tata – Szomód (Ferencmajor) - Dunaalmás

Időpont: 2016. október 1. szombat, 8h-tól
Program (előzetes):
EVEZŐSÖK/GYALOGOSOK/KERÉKPÁROSOK/ Indítása
(végig az Által-éren és a kerékpárúton!)
Várható programok (változás lehetséges):
Ferencmajorban ingyenes „FRISSÍTŐ” állomás az evezősöknek folyamatosan
Gyalogosan/Kerékpáron utazóknak ingyenes bejárás a Ferencmajorban, ahol
egy helyi gazdálkodást tekinthetünk meg
Érkezés Dunaalmásra a nagy zsiliphez,
ahol a Révalmási Tutajosok „Vendégmarasztaló babgulyással” várják a résztvevőket.
Ászár –Neszmélyi borvidék boros gazdái
várják az érkezőket helyi boraikkal, illetve ebből készült forralt borral
A Dunaalmási Lovarda helyi termék
kóstolóval és programokkal várja a túra
résztvevőit
Helyszín/Indulás: Berta Malom (Tata),
itt történik a regisztráció! (GPS: 47 39
42 02, 18 19 00 15)
Táv: 13 km
A Nevezési díj (mely csak az evezősökre vonatkozik) magában foglalja:
regisztráció, 1 db emblémás póló, emléklap, vendégmarasztaló babgulyás Dunaalmáson (GPS: 47 43 44 13, 18 19 11
16)
(Az ebéd a regisztrációnál kapott karszalaggal érvényes, egy adagra szól, és ha
esetlegesen elfogy, akkor minden esetben
visszafizetjük az árát.)
Gyalogosoknak, kerékpárosoknak

mentes szakvezető
További információ: Oláh András
20/596-48-80, 30/549-2006, vagy Mocsi
Ádám 70/385-7981 zoldszigetkor@
gmail.com, www.zszk.hu
FONTOS!
Figyelmeztetjük azokat, akik most jönnek
először, hogy a víz néhol borulásveszélyes
lehet!
14 év alatt a mentőmellény kötelező, 14 év
felett erősen ajánlott!
Potenciális veszélyhelyek: Vasúti híd és az
1-es út alatti betonozott szakaszok, Barcza
duzzasztó, Kőfaragó telep, műtárgyak a
honlapon közzétett térképen jelzett helyeken!
(Száraz csereruháról és vízhatlan hordóról
kéretik gondoskodni!)
Ne fogyasszuk alkoholt és vigyázzunk a
magunk és mások testi épségére!
Az alkoholfogyasztás befolyásolja a teherbíró képességet és veszélyes az evezés során!
A cél a 10-es útnál lévő zsilip előtti minimum 150 m-re lévő gátszakasz!
Kérünk mindenkit az óvatos kikötésre!
A Regisztrációs lap hamarosan letölthető
lesz a honlapunkról is, melyet az indulás
helyszínén kell leadni!
Mindenki saját felelősségére vesz részt a
túrán!
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Sport

Programajánló

Labdarúgás

2016. szeptember 15. II. évfolyam, 19. szám

Kupán vágták az Esztergomot és Somlót is

szeptember 17. szombat
9:30 Tatai AC – Baj U-14
11:30 Tatai AC – Vértesszőlős
U-16: 14.00, 16.00
Tatai AC – Nyergesújfalu
U-19 és felnőtt megyei I. osztály
szeptember 19. hétfő 16:00
Tatai AC – Fortuna női U-16
Szeptember 24. szombat
14.00 Tatai AC – Bábolna női
U-18 14.00, 16.00
Vértesszőlős – Tatai AC
U-19 és felnőtt megyei I. osztály
A Tatai AC a hazai mérkőzéseit az
Edzőtáborban játssza.

Kézilabda
szeptember 18. vasárnap
16:00, 18:00
Tatai AC – Balatonfüred U23
NB I/B junior és felnőtt az
Eötvös Gimnázium
Szabadidősport
szeptember 17. szombat
9:00 Civilhét megnyitó, sportnap az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban
szeptember 18. vasárnap
Új Kajakház Ökoturisztikai
Központban 9:30-kor: Tó-futás

XVIII. VILÁG GYALOGLÓ NAP ÉS IVV TÚRA
TATÁN

Időpont : 2016. október 1.
szombat
Rajt-Cél: Ökoturisztikai Központ Tata Öreg-tó
Rajtidő: 8.00 – 11.00 között folyamatosan
Rendezők: Tata Város Önkormányzata,
KEM SZÖSZ Szabadidősport
Szövetség
Tatabányai VOLÁN SE
TAC szabadidősport szakosztály
Távok: 2 km, 5 km, 7 lm, 14 km
Célzárás: 15.00
Nevezési díj: VGYN túráin
nincs! / IVV túrákon 500 Ft. /
Díjazás: Színes kitűző
Információ: Pápai Lászlóné
30/ 562 - 75 59
Horváth Zoltán
30/ 93-94-017
VILÁG GYALOGLÓ NAP
NYUGDÍJASOKNAK TATÁN OKTÓBER 6-ÁN
Idén a Nyugdíjas Klubok és az
Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége is csatlakozott a Világ Gyalogló Nap programjához.
TATÁN október 6-án három
központi helyen délelőtt 10:00
órától lehet sétálni, gyalogolni
az egészség érdekében szabadon
választott távolságon:
A rajt és cél helyek:
1. Kossuth tér 10:00
2. Cseke-tó Műromok 10:00
3. Tatai Kistérségi Időskorúak
Otthona 10:00
Díjazás: Minden résztvevő színes kitűzőt kap!
Információ: KUN IMRE
Tata Nyugdíjas Klub Igazgató
20/ 594 – 42 – 21
SÁRKÖZI JÓZSEF
Honvéd Bajtársi Klub Elnök
34/380 – 206
MAGÓ OTTÓ Tatai Kistérségi
Időskorúak 34/ 586 – 668
Koordinátor: Horváth Zoltán
KEM SZÖSZ Szabadidősport
Szövetség elnök
30/ 93 -94 - 017

A labdarúgó Magyar Kupa megyei selejtezőjében hazai pályán
az Esztergom, idegenben a Vértessomló ellen is győzött a Tatai
AC csapata, így feljutott az országos főtáblára. Az ellenfél az
NB II-ben szereplő Puskás Akadémia együttese lesz. A mérkőzésre szeptember 21-én (szerdán)
15,00-kor kerül sor.
Tatai AC - FC Esztergom 7-1
(3-1)
Vezette: Széplábi G.
Góllövő: Szűcs 29, 83, Rába 40,
43, 70, Tóth 77, Purgel 86 ill.
Czakó 32
Vértessomló – Tatai AC 0-4
(0-2)
Vezette: Csejtei Cs.
Góllövő: Szűcs 21, 69, Purgel 41,
Tóth 72
Idegenből 2 meccs=4 pont!
A bajnokságban 3 győzelemmel

a tarsolyában várta a TAC a Lábatlan elleni meccset. Tavaly
sikerült a bravúr, 2-1-re nyert a
tatai csapat. Most is kemény mérkőzést játszottak a felek és egy
pontot most is sikerült elhozni.
Lábatlani ESE – Tatai AC 2-2
(2-0)
Vezette: Pánti T.
Góllövő: Nagy 32, Szenes 37 ill.
Csapó 81, Purgel 87
Edző: Wéber Roland
A tabella utolsó helyén tanyázó Etéhez látogatott a TAC. Hét
közben a kupában villogtak Wéber edző fiai, de maradt erő vasárnapra is. Nem volt kétséges a
fölényes győzelem, amihez Rába
5 góllal járult hozzá.
Etei Sportegyesület – Tatai AC
0-8 (0-3)
Vezette: Pál L.
Góllövő: Szűcs 11, 52, Rába 28,
40, 70, 79, 83, Molnár 64

Nők; csak a megyében

Az elmúlt két évben ezüstérmes
lett a TAC NB II-es női kézilabda csapata. Ha valaki megnézte
a mostani bajnoki sorsolást hiába kereste a TAC együttesét, ebben az idényben csak a megyei
I. osztályban láthatjuk a lányokat. Erről kérdeztük Somogyvári Tamás szaoksztályvezetőt.
S.T.: Sajnos kénytelenek voltunk így dönteni, mert elfogytunk. Idősebb játékosaink közül
többen abbahagyták, van aki
egészségügyi problémák miatt
nem vállalta tovább. Juniorokkal és fiatalabbakkal felelőtlenség lett volna nekivágni a másodosztálynak.
- Milyen a női utánpótlás helyzete?
S.T.: Egyelőre alacsonyabb
korosztályokban állunk jobban.
Egy utánpótlás rendszert nem
lehet gyorsan felépíteni. Ma
már van U-8-as csapatunk is és

az a cél, hogy valamennyi korosztályban legyen annyi játékosunk, hogy tudjunk csapatot
működtetni. Most a megyei I.
osztály a legmagasabb szint, de
a korosztályos csapataink indulnak az MKSZ által szervezett
gyermekbajnokságban és indulni fognak különböző kupákban.
- Mikor lehet ismét NB II-es
együttes Tatán?
S.T.: Az NB II-höz minimum
18-20 játékos kell, idősebbek,
rutinosabbak, fiatalok. Most úgy
látjuk, hogy 2-3 év kell amíg
beleerősödnek a most játszók a
másodosztály mezőnyébe.
Kezdésként idegenbeli siker!
A férfi kézilabda NBI/B-ben a
hét végén kezdődött el a pontvadászat. A veszprémi U23-as csapatnál vendégeskedett a TAC. „
A fiatalok mindig veszélyesek”
– mondta még a bajnokság előtt
Sibalin edző, utalva arra hogy
az első két fordulóban két NB
I-es klub 23 éves korosztályú
csapatával játszanak. Nos a nyitány jól sikerült, idegenből hozták el a fiúk a két pontot.
Telekom Veszprém U23 – Tatai AC 21-27 (9-13)
A juniorok vereséggel kezdték a
bajnokságot
Telekom Veszprém – Tatai AC
23-19 (12-10)
- ta -
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Bognár Johanna

DUNAALMÁS

Rozmann Józsefné
Rozmann Gézáné
Fohner János

Vajda Ferencné
Lepcsényi István
Szücsné Szabó Margit

Iványi Gyuláné
BAJ

Szabó Gyula

ALMÁSFÜZITŐ
AGOSTYÁN

Béke
poraikra!

U-19 Lábatlani ESE – Tatai
AC 2-2 (0-0)
Vezette: Csatlós A.
Góllövő: Török 60, Deme 76 ill.
Dragonya 71, 84
Edző: Kele Zoltán
U 19 Etei Sportegyesület – Tatai AC 3-6 (1-2)
Vezette: Büki F.
Góllövő: Farkas 2, Proceller 50,
81 ill. Dácher 6, Járóka14, 63,
89, Holecz 65, Sziranidisz 79
Győztes lányok!
Megkezdődött a bajnokság a női
labdarúgóknak is. A TAC 18 éves
csapata idegenben, míg 0 16 éves
együttes hazai pályán mutatkozott be - mindkettő győzelemmel.
Süttő SC – TAC 1-5 (0-3)
Vezette: Korcsok D.
Góllövő: Pintér 65 ill. Hartai 3,
Barta 13, 25, 47, Nagy 62

Tatai AC – Gyermely 21-0 (8-0)
Vezette: Korcsok D.
Góllövő:
Edző: Schaffer Péter
A labdarúgó utánpótlás bajnokságokban is elkezdődött a küzdelem. Mind a két csapat egyegy győzelemmel és vereséggel
indult
U -14 Tatai AC – Gyermely
19-0 (8-0)
Vezette: Frank V.
Góllövő:Nagy 5, 21, 30, 36, 70,
Schaffer 12, 75, Szabó 20, 55,
56, 62, Ombódi 24, 33, 45, 48,
79, Jakabovics 42, Gerecs 70,
Varga 71
Edző: Schweininger Ferenc
U 14 FC Esztergom – Tatai
AC 5-2 (2-2)
Vezette: Hamza R.
Góllövő:
Üveges20,43,Bódi38,69,Basovszki79 ill. Szabó21, Ombódi27
U-16 Tatai AC – Csolnoki
SZSE 0-3 (0-0)
Vezette: Hartdégen Zs.
Góllövő: Binder 64, 72 (11-ből),
80
Edző: Kisék Szabolcs
U-16 Táti SE – Tatai AC 2-18
(1-9)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Dobi 34, Németh 82 ill.
Asztalos 4, 26, Eckhardt 7, 16,
62, Halápi 20, Nádasdy 27, 39,
49, 54, 57, Gesztesi 33, Csákány
37, Pásztor 72, Vágási 79, 82, Józsa 85, Mezei 90 Tompa Andor

Bunyó volt a Művelődési Központban

Ez akár rendőrségi hír is lehetne,
de itt sportról, egész pontosan
ökölvívásról van szó. Az egyre
job eredményeket hozó TTTHSE
ökölvívó szakosztálya rendezett
gálát a Magyary Zoltán Művelődési Központban. A ringet a
színpadon állították fel. Flórián
Béla szervezte az eseményt, aki
kihasználva profi bírói kapcsolatait nagyon jó mezőnyt verbuvált össze. Volt gyerekek bemutatója isakik lelkesen csépelték
egymást, de a fő műsort a Közép-dunántúli régió – Galántai
régió csapatverseny jelentette.
Jó meccseket hozott a mérkőzés,
több nagyon szoros eredmény
született. Végül az utolsó mérkőzésen aratott győzelemmel
10-9 arányban a hazaiak nyer-

tek. A nézőtéren nagyon sokan
szurkoltak, teljesen megteltek a
széksorok. Igény van a színvonalas sporteseményre, ez most
is beigazolódott. Elégedettek
voltak a résztvevők, a nézők, így
remény van rá hogy a jövőben is
láthatunk Tatán ökölvívó mérkőzéseket.
Flórián Béla: Örülök hogy sikerült megrendezni ezt a gálát
és hogy ilyen sokan eljöttek
megnézni. Szeretném ha több
csapatversenyen tudnánk szerepelni. Sajnálom hogy a serdülő
EB bronzérmes Kecskeméti Ronaldót nem láthatta a közönség,
ellenfél hiányában nem tudott
ringbe lépni. Neki szeptember
végén lesz az országos bajnokság.
ta -

