
Tata Város Önkormányzata, az 
1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulója alkalmából 
rendezett megemlékezéseket, ok-
tóber 22-én és 23-án.
Az ünnep előestéjén szombaton, 
megemlékezést és koszorúzást 
tartottak az Öreg-tó partján, a 
kopjafánál, ahol közreműködött 
Petrozsényi Eszter színművész, és 
Lázár Antal tárogatóművész.
Október 23-án, vasárnap, szintén 
ünnepi megemlékezés és koszo-
rúzás volt a körforgalomnál talál-
ható 1956-os emlékműnél, ahol 
beszédet mondott Michl József, 
Tata polgármestere, Bencsik Já-
nos országgyűlési képviselő, és 
Koronczi Szabolcs, városunk di-
ákpolgármestere.
„Hősökre jöttünk emlékezni, ki-
választottakra és bátrakra, hétköz-

napinak mondott, de nagy magyar 
ünnepet teremtő, egyszerű embe-
rekre”- kezdte ünnepi beszédét 
Michl József, aki visszaemlékez-
ve az 1956 -os tatai eseményekre, 
kiemelte: - a múltra nem elég visz-
szagondolnunk, a múltból mindig 
tanulnunk kell. Naponta fel kell 
tennünk a kérdést, hogy vajon lát-
nak-e bennünk a múltunk hősei 
lelkesedést, hősiességet, erős 
akaratot a jóra, látnak-e bennünk 
nemzetépítő tudást, szorgalmat 
és becsületet, családjainkat néz-
ve találnának-e hűséget és önzet-
lenséget? A legfontosabb, hogy 
merjünk mi is, ma is változni, 
mindennap jobbá lenni, hogy ta-
tai elődeink büszkék lehessenek 
ránk- mondta a  polgármester, aki 
beszélt arról az új könyvről is, 
mely a tatai ’56-os eseményeket 

dolgozza fel, s novemberben jele-
nik majd meg.
Bencsik János beszédében hang-
súlyozta: - 1956 október 23-a, 
a cselekvőképes, és egekig ha-
toló hazaszeretet ünnepnapja. A 
szabadság szent dolog, nemcsak 
eszme, nemcsak szó vagy gon-
dolat, hanem tevékeny cselekedet 
is, tevékeny cselekvésben testet 
öltő, az életet, az élni akarást és 
egyben a megmaradást biztosító 
szó. Kimondott, és cselekvésbe 
vitt szó, amely 1956 október 23-
án az egekig felért, és az egeket 
nyitotta meg. Amikor szabadság-
ról beszélünk, gondoljunk azok-
nak a hétköznapi fiataloknak a 
szabadságára, akik képesek vol-
tak megkülönböztetni a jogot a 
kötelességtől, és tudtak kellő-
képpen bátrak lenni ahhoz, hogy 

azt cselekedjék, amit nem szabad 
– fogalmazott az országgyűlési 
képviselő.
Az ünnepségen közreműködött 
Jenei Márta, a Menner Bernát 
Zeneiskola fúvószenekara Varju 
László vezetésével, Almer Bor-
bála, valamint a Tatai Református 
Gimnázium diákjai.
Megemlékezéseink október 26-án 
délután folytatódtak, a „De szép 
ősz volt” című ünnepi felvonulás-
sal, mely az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tatai szereplői-
nek felelősség és áldozatvállalása 
előtt tisztelegve, a következő em-
lékhelyeket ejtette útba:
-Kossuth tér (Tatai Református 
Gimnázium), dr. Némethi László 
emléktáblája
-Rákóczi utca, dr. Mészáros Gá-
bor emléktáblája
-Hősök tere, a kommunista dikta-
túra áldozatainak emléktáblája
-Tópart, 1956-os kopjafa
-Kodály tér, Hősök emlékműve
-Ady Endre út, rendőrség, 1956-
os emléktábla
-Baji út, 1956-os emlékkő
A felvonulás utolsó állomása 
Baj, az egykori laktanya előtti 
emlékkő volt, ahol ünnepi beszé-
det mondott Schunder Tibor, Baj 
község polgármestere. A felvo-
nulás estéjén mutatták be Másik 
Lehel-Medveczky Szabolcs-Vi-
zeli Csaba: „Tata 1956” című új, 
zenés művét, a Magyary Zoltán 
Művelődési Központban.
Minden tatait szeretettel várunk 
november 4-én pénteken a Szent 
Kereszt templomban, ahol kon-
certet ad a nemzeti gyásznap al-
kalmából a Magyar Honvédség 
25. Klapka György Lövészdandár 
Zenekara. A koncert 17:00 órakor 
kezdődik majd.                     - áá -
Az esemény fotói Képriport c. ro-
vatunkban láthatók.
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10 tatai diák részesült idén Öve-
ges Ösztöndíjban, melyet Michl 
József polgármester adott át a 
Városháza dísztermében.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a felsőoktatás-
ban kiemelkedő tanulmányi 
eredményt elért tatai hallgatók 
elismerésére és megbecsülésére, 
a 2011/2012-es tanévben alapí-
totta az Öveges József Tanulmá-
nyi Ösztöndíjat.

A díj olyan tatai állandó lakó-
hellyel rendelkező, első diplo-
máját szerző, nappali tagozatos, 
felsőoktatásban tanuló hallgató-
nak adományozható, aki az elő-
ző tanév mindkét félévében 4,2-
nél magasabb tanulmányi átlagot 
ért el, és még legalább egy tan-
éve van hátra a tanulmányai 
befejezéséig. A díjra -  melyet 
évente 10 diáknak lehet odaítél-
ni - pályázatot nyújthattak be a 

hallgatók.
A pályázatok alapján történő 
támogatás odaítéléséről Tata 
Város polgármestere döntött, a 
Humán és Ügyrendi Bizottság 
javaslata alapján. Idén 21 hall-
gató nyújtott be pályázatot, a 10 
nyertesből öten tudták szemé-
lyesen átvenni a díszoklevele-
ket október 14-én a Városházán, 
ahol Michl József, az elismeré-
sek mellett személyre szólóan, a 
diákok érdeklődési köréhez kap-
csolódó témájú könyvekkel is 
megajándékozta a hallgatókat. A 
polgármester elmondta:- az ösz-
töndíj célja az is, hogy a diákok 
a városhoz való kötődésüket ki-
mutassák a tanulmányaik során, 
például a szakdolgozatukban, 
vagy bármilyen általuk válasz-
tott módon, így a munkájukban 
megjelenjen a tataiság.
Öveges József tanulmányi ösz-
töndíjban részesült 2016-ban:
Schaffer Katalin- Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem, Információs 
Technológiai és Bionikai Kar - 
molekuláris bionika szak.

Hermann Enikő- Szegedi Tudo-
mányegyetem, Természettudo-
mányi és Informatikai Kar - ké-
mia szak.
Szarka Tamás- Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem – 
előadó-művészet (zenekar- és 
kórusvezetés).
Varga Bettina- Széchenyi István 
Egyetem, Apáczai Csere János 
Kar – tanító.
Haluska Lilla- Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, német szak.
Berbás Hanna- Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem, nemzetközi 
igazgatás szak.
Mészáros Anna- Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – 
gyógypedagógia.
Illés Ágnes- Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem, Bölcsészettu-
dományi Kar – néprajz.
Simondán Sára- Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Tanítóképző 
Kar – tanító.
Gulyás Mercédesz Rita- Szegedi 
Tudományegyetem, Zeneművé-
szeti Kar – előadó-művészet.- áá -

Idén is kiosztották az Öveges Ösztöndíjakat

1956 forradalmára 
emlékeztünk
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Új helyen működik a városi 
Pedagógiai Szakszolgálat

A Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. a nyár végén segített a szak-
szolgálat költöztetésében, az ösz-
szecsomagolt holmik, bútorok át-
szállításában és elrendezésében, 
ezt megelőzően pedig kifestették 
a rendelkezésre álló helyisége-
ket. A szakemberek azóta már a 
Váralja u. 6. sz. alatt végzik a ne-
velési tanácsadást, és a szakértői 
bizottsági tevékenység két szak-
szolgálati feladatát. 
Nagyon sok szülő keresi meg 
a szakszolgálatot a gyermekek 
tanulási nehézségeivel, illetve 
magatartási problémákkal kap-
csolatban, s a pszichológusaik 
is folytatják az új helyen a pszi-
chés gondozást. Emellett termé-
szetesen az iskolák és óvodák is 
kérnek tanulási, beilleszkedési 
nehézséggel kapcsolatban vizs-
gálatot. Tatán és a járásban szep-
temberben és október első heté-
ben végeztek szűrővizsgálatot, 
ennek eredménye alapján járnak 
majd ki az óvodákba kiscsopor-
tos fejlesztést végezni, a tanulási 
zavar veszélyeztetett gyermekek 
körében.
A KEM Pedagógiai Szakszolgá-
lat Tatai Tagintézményének új 
elérhetőségei: 
2890 Tata, Váralja u. 6. 
Tel.: 34-308-085
ped.szakszolgalat.tata@gmail.com

Tata Város Önkormányzata 
partneri együttműködési meg-
állapodást írt alá a Hungarikum 
Szövetséggel október 15-én 
szombaton, a tatai vár Lovagter-
mében.
A Hungarikum Szövetség 
(HUSZ) célja a kiemelt magyar

értékek, hunga-
rikumok, hazai 
és nemzetközi 
népszerűsítése, 
márkaépítése, 
az érték alapú, 
az egyetemes 
emberi kultú-
rát is gazdagító 
nemzeti közös 
többszörös erő-
sítése, segítése, 
támogatása. A 
szövetség nyi-

tott, érték alapú, politikamentes 
szervezet, együttműködik minden 
olyan gazdasági, közigazgatási, 
civil szervezettel, szakmai kép-
viselettel, intézménnyel, szövet-
séggel, kamarával, vállalkozás-
sal, természetes személlyel, aki/
amely az értékteremtést, az érté-

kek elismertségét, ismertségét, 
a HUSZ céljait elfogadja, segíti, 
szolgálja.
A HUSZ előzetes tárgyalások, 
egyeztetések alapján kérte fel 
Tata Önkormányzatát arra, hogy 
a jövőben partnere legyen. A 
megállapodást városunk részé-
ről Michl József polgármester, a 
Hungarikum Szövetség részéről 
pedig Mathiász Gábor elnökhe-
lyettes írta alá. Az elnökhelyet-
tes elmondta: -Tata, az Öreg-tó, 
az edzőtábor, a források és vizek 
együttese olyan, mint egy ékszer-
doboz, ezért keresték meg váro-
sunkat a partnerségi ajánlattal.
Popovics György a Komá-
rom-Esztergom Megyei Köz-
gyűlés elnöke, a Megyei Érték-
tár Bizottság elnökeként úgy 
nyilatkozott:- Tata az a telepü-

lés, ahonnan a legtöbb megyei 
értéket tudták regisztrálni, mert 
a város a kezdetektől az Értéktár 
mellé állt, és elkezdődhetett az a 
gyűjtési folyamat, amely mind a 
mai napig tart.
Michl József polgármester a 
helyszínen elmondta, újabb 25 
helyi értéket terjesztett a Tatai 
Értéktár Bizottság elé, amelyek-
nek nagy része alkalmas arra, 
hogy az egész megye értéktárába 
is bekerüljön.
A Hungarikum Szövetség part-
nerei együttműködnek a szövet-
ség céljainak megvalósításában, 
törekedve a kölcsönös előnyök 
biztosítására, és támogatást nyúj-
tanak a HUSZ működéséhez, 
konkrét programjai, projektjei, 
kampányai, kommunikációja 
megvalósításához.                - áá -

Tata lett a Hungaricum Szövetség új partnere

HELYREIGAZÍTÁS

Előző lapszámunkban a válasz-
tások eredményét összegző cik-
künkben utalást tettünk egy ösz-
szesítő táblázatra, amely alapján 
összehasonlítható a megyei tele-
pülések népszavazási adatai.
A táblázat helyhiány miatt nem 
fért október 13-i lapszámunk-
ba, de az érdeklődők Tata Város 
honlapján megtekinthetik.
A cikk szerzőjétől és az olvasó-
inktól elnézést kérünk.

Tisztelettel: Petzke Ferenc,   
         főszerkesztő Október 26-án tartotta soros ülé-

sét Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete, amely 18 na-
pirendi pontot tárgyalt.
A Városháza dísztermében napi-
rend előtt, Michl József megem-
lékezett az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tatai eseménye-
iről, hiszen október 26-a volt az 
a nap, amikor a szabadságharc 
elérte városunkat. A polgármester 
név szerint is beszélt több olyan 
résztvevőről, akinek kiemelkedő 
szerepe volt a helyi forradalmi 
eseményekben. A képviselő-tes-
tület 1956 hősi áldozatainak 
emléke előtt, egy perces néma 
csenddel tisztelgett.
Ugyancsak napirend előtt, Michl 
József polgármester elismerését 
fejezte ki Baumann Adriennek és 
Mátyás Edinának, az idei Nemze-
ti Vágta versenyén elért eredmé-
nyükért.
A képviselők első napirendje ren-
delet-alkotáshoz kapcsolódott, a 
város településrendezési eszkö-
zeinek módosításával kapcsola-
tosan. A Szomódi úti iparterületre 
vonatkozóan, a Güntner Tata Kft. 
területére készített az Önkor-
mányzat egy plusz szabályozást, 
ami a céget segíti abban, hogy 
tervezett, további fejlesztéseit 
megvalósítsa, és ezáltal még több 
munkahely jöhessen létre. Az 
ülés ezt követően településrende-
zéshez kapcsolódó előterjeszté-
sekkel folytatódott, majd pályá-
zatok benyújtásáról szavaztak a 
képviselők. Ebben a témában az 
Interreg V-A Szlovákia-Magyar-
ország Együttműködési Program, 
valamint a határon átnyúló kerék-
páros zarándokutak kialakítását 
célzó SacraVelo projekt került 
napirendre. A pályázati tervekkel 
kapcsolatban sajtótájékoztatóján 
Michl József elmondta:- a fej-
lesztések sorában most szerepel 

olyan lehetőség, amely a szlo-
vák-magyar határon átnyúlva, a 
Pons Danubii EGTC-n keresztül 
3 felvidéki, és 4 Komárom-Esz-
tergom megyei települést kapcsol 
össze. Az egyik terv keretében 
olyan kerékpárkölcsönzőket sze-
retnének kialakítani, melyek egy 
hálózatban alkotnának egységet a 
7 település között, bevonva más 
városokat is. A másik pályázat pe-
dig egy olyan játszótér –program, 
amely a városok egy-egy kiemelt 
épületét, részletét jelenítené meg 
egy másik településen, játszótéri 
elemként. Tatán, a tervek szerint 
a gútai malmot szeretnék majd 
bemutatni, egy az Angolpark te-
rületére tervezett malomkertben. 
Emellett a pályázatok sorában 
szerepel a SacraVelo kerékpárút 
hálózat fejlesztése, melyben Tata 
is szeretne szerepet vállalni, a vá-
rosban lévő szakrális emlékeivel, 
és azok bemutatásával. A pályá-
zatok témaköréhez kapcsolódó-
an a képviselők tárgyaltak arról 
a lehetőségről is, amely a Jedlik 
Ányos Terv keretében két, tatai 
elektromos töltőállomás létesíté-
sét segítené elő.
A képviselő-testület októberi 
ülésén 5 napirendi pont is kap-
csolódott a vagyongazdálkodás-
hoz, többek között beszámolók 
hangzottak el az Önkormányzat 
által bérbe adott üzlet és irodahe-
lyiségek, valamint a haszonbérbe 
adott ingatlanok ellenőrzéséről is. 
A városüzemeltetéshez kapcso-
lódó előterjesztések sorában, 
Tata hulladékgazdálkodásának 
helyzetéről kaptak tájékoztatást a 
képviselők. Városunkban a lakos-
sági hulladék elszállítása biztos 
alapokon áll, egy folyamatosan, 
és stabilan működő rendszerben. 
A város egyéb helyszíneiről, a 
közterületekről összegyűjtött hul-
ladék elszállításával kapcsolatban 

kellett azonban lépéseket tennie a 
Városgazda Kft.-nek, ugyanis az 
eddigi, tatabányai befogadóhely 
jelezte, hogy nem tud a további-
akban ilyen hulladékot fogadni. 
Átalakul, és új lehetőséggel bővül 
az évenkénti lomtalanítás rend-
szere is, ugyanis idén ősztől tele-
fonon keresztül, már minden tatai 
háztartás megrendelheti, és meg-
szervezheti 1 köbméter mennyisé-
gig évente egyszer a nem használt 
tárgyainak elszállítását. (A házhoz 
menő szolgáltatást az Oroszlányi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Zrt.-től lehet kérni, a 34/361-411-
es telefonszámon.) Természetesen 
a jól bevált, régi rendszer sem 
szűnik meg, hiszen a Városgaz-
da már szervezi a hagyományos, 
jövő tavaszi lomtalanítást is. 
A humánszolgáltatáshoz kap-
csolódó előterjesztések között 
szerepelt a tatai Kertvárosi Óvo-
da főzőkonyhájával kapcsolatos 
átszervezés, melyről Michl Jó-
zsef úgy nyilatkozott:- Az Ön-
kormányzat egy nagyon komoly 
vállalkozásba kezd azzal a teljes 
átalakítással, melynek nyomán 
a jövőben a bölcsőde konyháját 
szeretnék fejleszteni, moderni-
zálni úgy, hogy három óvodá-
ban, (a kertvárosi intézményben 
is) megszűnik majd a főzőkony-
hai státusz, s csak tálalókonyhák 
maradnak, míg a bölcsőde 600 
fős konyháján készülnek majd 
a tatai bölcsisek és óvodások 
ételei. A polgármester hozzátet-
te:- hasonló átállás lesz a helyi 
iskolai rendszerben is, a tervek 
szerint a Kőkúti Iskola konyháját 
egy 1800 fős konyhává alakítják 
át, így minden tatai diákot, az 
Önkormányzat által fenntartott 
rendszerből tudnak kiszolgálni. 
Ezzel a lépéssel az Önkormány-
zat szeretné az étkezés kultúráját 
is átalakítani a gyerekek körében, 

valamint biztosítani a korsze-
rű konyha és főzéstechnológiát, 
melynek alapját, helyben termelt 
élelmiszerek adják.
A beszámolók sorában az épít-
mény, a telek és az idegenforgal-
mi adóról, helyi iparűzési adóról, 
a talajterhelési díjról és a gép-
járműadóról, valamint a Körzeti 
Televízió Tata működéséről is 
tájékoztatót kaptak a képviselők. 
A helyi adózással kapcsolatban a 
városvezető elmondta:- nagy kö-
szönet jár a tatai adófizetőknek, 
különösen azoknak, akik hatá-
ridőre be is fizetik azt a kötele-
zettségüket, amit vállaltak azzal, 
hogy vagy itt élnek Tatán, és hoz-
zájárulnak a közös kiadásokhoz, 
vagy azzal, hogy Tatán hozták 
létre a cégüket, és a közösség-
hez tartozásukat erősítik a város 
kiadásaihoz való hozzájárulással 
is, helyi adó formájában. A kör-
zeti televízió további sorsával 
kapcsolatban Michl József úgy 
nyilatkozott:- nagyon sok pozitív 
visszajelzés érkezik a televízió 
adásával, műsorstruktúrájával 
kapcsolatban mind Tatáról, mind 
pedig a kistérségből. A Tatai Te-
levízió évtizedek óta bizonyítja 
szakmai tudását, szerethetőségét, 
s már 200.000 nézőt képes elérni. 
Ezért is lényeges, hogy folytassa 
működését, és tovább erősödjön. 
A jövőről közösen kell gondol-
kodnia az Önkormányzatnak a 
fenntartó kuratóriummal, a szak-
mai stábbal, és a képviselőkkel 
együtt. Fontos, hogy a város szé-
les ismertsége a Tatai Televízión 
keresztül megmaradhasson, és 
tovább erősödjön, ebben pedig 
egy jó együttműködést remélünk 
a televízióval a jövőben is- fogal-
mazott a polgármester.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete, következő ülését 
novemberben tartja majd.     - áá -

Októberi ülését tartotta a város képviselő-testülete



A Városháza dísztermében tartot-
ta éves tisztújító ülését Tata Vá-
ros Diákönkormányzata (TAVI-
DÖK), amely munkájával évek 
óta segíti a helyi diákéletet.
A TAVIDÖK Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatában foglaltak 
szerint a diákönkormányzat tiszt-
ségviselőinek mandátuma 1 évre 
szól, ezért az idei alakuló ülésen 
sor került az új diákpolgármester, 

és helyetteseinek megválasztásá-
ra is.
A TAVIDÖK-be Tata város köz-
igazgatási határán belül működő, 
minden OM azonosító számmal 
rendelkező, egyházi és állami 
közoktatási intézmény jogosult 
2 diákot delegálni. A delegált ta-
gokból felépülő képviselő-testü-
let a diákpolgármestert és a két 
diák-alpolgármestert maga vá-

lasztja tagjai közül. Az egyik di-
ák-alpolgármestert a gimnáziumi 
tagok, míg a másikat az általános 
iskolás tagok közül kell megvá-
lasztani.
A 2016-os választáson Koronczi 
Szabolcs indult a diákpolgár-
mesteri címért. Az Eötvös József 
Gimnázium tanulóját egyhan-
gúlag választották meg a dele-
gáltak, miután az előző diákpol-
gármester, Teszáry Eszter Olga, 
tanulmányai miatt nem indult 
újra a választáson. A tisztújító 
ülésen az új diák- alpolgármeste-
reket is megválasztották, Novotni 
László (Kőkúti Általános Iskola) 
az általános iskolák, míg Bagoly 
Tamás (Új úti iskola) a középis-
kolák képviseletében látja el a
jövőben a pozíciót.
A tisztújító ülésen a diákokat dr. 
Beró Henrietta alpolgármester, és 
dr. Varga András önkormányzati 
képviselő köszöntötte.          - áá -

Közélet2016. október 27. II. évfolyam, 22. szám 3

Új diákpolgármester

A Tatai Bartók Béla Óvoda adott 
otthont a Komárom-Esztergom 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
III. konferenciájának, melynek köz-
ponti témája a korai fejlesztés volt.
A konferenciát megnyitva, Michl 
József polgármester beszélt arról, 
hogy Tata  nem a szlogen vagy a 
cím miatt Gyermekbarát Város, 
hanem azért, mert az Önkormány-
zat döntéshozáskor mindig meg-
vizsgálja, hogy az adott döntésnek 

milyen következménye lesz a tatai 
gyerekekre, és milyen módon fog 
a következő generációra hatást 
gyakorolni. Michl József kiemelte: 
- nagyon fontos, hogy a szakszol-
gálat munkatársai szellemükben, 
hivatásukban, lelki erejükben és 
szívbéli jóságukban is erős, aktív, 
önmagukat újra és újra visszaépí-
teni képes szakemberek legyenek - 
ehhez kívánt a városvezető sok erőt 
a konferencia résztvevőinek.

Vereckei Judit, a KLIK tankerületi 
igazgatója köszöntőjében szólt ar-
ról, hogy a korai fejlesztés fontos 
szakmai téma, hiszen óriási jelen-
tősége van annak, hogy egy kis-
gyermek, akinek valami miatt eltér 
a fejlődése a normálistól, minél ha-
marabb megkapja a szükséges fej-
lesztést. Tisztelet illeti mindazokat, 
akik ezzel a nemes és szép feladat-
tal foglalkoznak, akkor is, ha sok-
szor nehéz szembesülni a különbö-
ző sorsokkal- mondta az igazgató.
A konferencián Galba Katalin, a 
Pedagógiai Szakszolgálat főigaz-
gatója nyugdíjba vonulása kapcsán 
köszöntötte a helyszínen Bárány 
Lászlónét, aki az oroszlányi peda-
gógiai szakszolgálat vezetője volt, 
mellette logopédiai és gyógypeda-
gógiai feladatokat is ellátott, majd 
Tatán dolgozott, s bár tavaly év vé-
gén nyugdíjba vonult, de továbbra 
is segíti a tatai gyermekek ellátását. 

Bárány Lászlóné, Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmet kapott.
A találkozón ezt követően szakmai 
előadásokat hallgathattak meg a 
résztvevők.
A korai fejlesztés jelenlegi hely-
zetéről Dr. Kiss László, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
Köznevelés-irányítási Főosztály 
Szakszolgálati és gyógypedagó-
giai referense számolt be, majd 
Kozma-Vízkeleti Dániel kiképző 
család - pszichoterapeuta előadása 
következett, „A család és a külön-
leges helyzetű gyermekek” címmel. 
A program második felében a kon-
ferencia vendégeként Dr. Eigner 
Bernadett játékterapeuta a „Korai 
kötődés, hatásuk a gyermek fej-
lődésére”, Barta Szilvia és Balázs 
Edit gyógytestnevelők pedig „A 
vizes módszerek alkalmazása a ko-
rai fejlesztésben” címmel tartottak 
előadást.                                   - áá -

Különleges helyzetű gyermekek 
Tatán rendezték a pedagógiai szakszolgálatok megyei konferenciáját

Új tetőt kapott a
Vaszary iskola
Tata Város Önkormányzatának 
megbízásából, a Városgazda Kft. 
szervezésében véget értek azok 
a munkálatok, melyek nyomán 
megújult a Vaszary János Általá-
nos Iskola tetőszerkezete.
Az Agostyáni út felőli tetőrész 
cserép-cseréjével befejeződött a 
tető megújítása, korszerűsítése. A 
tetőrekonstrukció két éves mun-
kát jelentett, idén a 2. ütemben 
került sorra az épület Agostyáni 
út felőli szárnya. A korábbi cserép 
még a 80-as évek végén készült, 
és nem volt fagyálló, ezért rész-
ben már beázott, illetve levált. A 
beázások eredményeként a cse-
rép alatti faszerkezet nedvességet 
kapott, ami korhadást okozhat. A 
héjazat teljes cseréje mellett így 
a sérült fa részeket is kicserélték, 
és a meglévő faszerkezetet kon-
zerválták, rovar és gombamente-
sítették. A tetőszerkezet most már 
statikailag is teljesen stabil.
Mivel az épület egyedi műem-
lék, az Örökségvédelmi Hatóság 
engedélye szükséges a legkisebb 
felújításokhoz is. A munkálatok-
hoz ezért teljesen részletes stati-
kai és faanyagvédelmi tervet is 
kellett készíteni, így a kivitelező 
egy rendkívül alapos terv alapján 
végezte el a szükséges beavatko-
zásokat.
Michl József polgármester a fel-
újítással kapcsolatban elmond-
ta:- az Önkormányzat annak el-
lenére, hogy már nem fenntartója 
a helyi iskoláknak, folyamatosan 
igyekszik megóvni, és javítani, 
fejleszteni az épületei állagát. A 
Vaszary Iskola tetőrekonstrukci-
ójának költsége közel 30 millió 
forint volt, a felújítás 1600 négy-
zetméteres felületen történt meg. 
Ezt a szép fejlesztést az iskolai 
konyhák felújítása követi majd, 
amelyre a pályázatot már benyúj-
totta az Önkormányzat, reméljük, 
hogy nyerünk, és elindulhat egy 
újabb nagy fejlesztés, ami érinti a 
tatai általános iskolákat - nyilat-
kozta a városvezető.

Az Új Nemzedék Nonprofit Kft. 
tatabányai irodája, a Nemzeti 
Művelődési Intézet KEM Iro-
dája, és A Vértes Agorája Agora 
Start Tehetségpont és Ifjúsági 
Iroda, Tata Város Önkormányza-
tának együttműködésével „Ifjú-
ságért Szakmai Turné” címmel 
szakmai műhelytalálkozót szer-
vezett Tatán, a Fischer-házban. 
A szakmai program célja az volt, 
hogy a helyi szereplők jobban 
megismerhessék egymást, új le-
hetőségeket, jó példákat ismer-

hessenek meg a fiatalok aktivitá-
sának növelésére.
A találkozó programjában elő-
ször Michl József polgármester 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
előadások következtek a témá-
ban. A műhelytalálkozón közös-
ségi-művelődési és ifjúsági szak-
emberek, oktatási intézmények 
képviselői, diákönkormányzatok 
tagjai, a polgármesteri hivatal 
szakemberei, valamint a civil 
szervezetek vezetői és munka-
társai vettek részt.               - áá -

Szakmai műhelytalálkozó az ifjúságért

Bővebb információk:
www.tata.hu                                     
Tatai Tv képújság

10 éves születésnapját ünnepli a 
Gedia Hungary Kft. A 2006 őszén 
megalakult autóipari beszállító, 
német anyavállalati háttérrel ren-
delkező cég, hét hektáros nagy-
ságú telken található a Tatai Ipari 
Parkban, ahol jelentős szereplőjé-
vé vált a kistérség iparának.
A Gedia Hungary Kft. jelenleg 
17 000 négyzetméteres gyártó-
csarnokban végzi tevékenységét, 
melyhez egy 1 500 négyzetmé-
teres irodaterület is kapcsolódik. 
A gyárban közel 400 fő dolgozik, 
préselt és hegesztett, biztonsági 
és ütközésvédelmi karosszéria-
elemeket állítanak elő, az autó-

ipar számára.
Markus Schaumburg, a 
Gedia Csoport ügyveze-
tő igazgatója ünnepi be-
szédében elmondta:- a 
kezdetekkor ugyan több 
lehetőségük is volt a ter-
jeszkedésre, de végül Tata 
mellett tették le a voksu-
kat, többek között azért, 
mert városunkban meg-
felelő munkaerőt találtak. 
Elsőként egy összeszere-
lő-hegesztő üzemként in-
dultak, de pár év múlva a 
bővítés mellett döntöttek, 
és létrejött a présüzem, 

valamint egyéb kiegészítő üzem-
csarnokok, új irodahelyiségek. Az 
elmúlt 5 évben a Gedia Hungary 
megduplázta mind az eladási szá-
mait, mind pedig  dolgozóinak 
létszámát, jelenleg pedig már az 
50 millió eurót is meghaladja az 
éves forgalmuk értéke.  2016 az 
az év – mondta Markus Schaum-
bur - amelyben a gyár felkészült a 
jövőre, hiszen számos kihívás áll 
előttünk, de készen állunk, és a 
következő hónapok során tovább-
lépünk a növekedés érdekében. 
A tatai telephelyen mára már 
több mint 220 különböző termé-
ket állítanak elő, ezeket napon-

ta indítják útjára a világ számos 
pontjára. A vevői elégedettséget 
a megújuló termékek és techno-
lógiák, a folyamatos minőségfej-
lesztés, a vevőorientált értéke-
sítési szemlélet, és az optimális 
költségtervezés is alátámasztja.
Lipták-Fegó László, a Gedia 
Hungary ügyvezetője az ünnep-
ségen felelevenítette, hogy még 
egy olyan, több mint 100 éves 
múltra visszatekintő cégcsoport-
nak is, mint a Gedia, fontos lépés 
volt a 10 évvel ezelőtti magyar 
gyár megalapítása, melynek mű-
ködését kezdettől fogva hosszú 
távra tervezték. Ezt a törekvést 
segíti a Tatai Ipari Park fejlődő 
infrastruktúrája, valamint a vá-
rosvezetés és a magyar kormány 
támogatása - mondta az ügyveze-
tő, hozzátéve, hogy az elmúlt 10 
évben nagyon sokat fejlődött az 
üzem, amely öt lépésben bővült, 
a vevőkör folyamatos bővülésé-
nek eredményeként pedig mára 
már mind a három magyar autó-
gyártónak is szállítanak, a gyártás 
közel kétharmada exportálásra 
kerül. Ennek a fejlődésnek elen-
gedhetetlen motorjai voltak azok 
a dolgozók, akik az alapítástól 
kezdődően itt vannak, közülük 
többen vehettek át elismeréseket 

az ünnepségen. 
A jubileum kapcsán Michl József 
polgármester úgy nyilatkozott:- 
A város vezetése kiemelt hang-
súlyt fektet arra, hogy minden 
tatai megtalálja a számára meg-
felelő munkahelyet, ezért is volt 
nagy öröm, amikor 10 évvel ez-
előtt ezt a  gyárat felavathattuk, 
és elindulhatott a munka. Michl 
József hozzátette: - polgármes-
terségének az egyik első nagy lé-
pése volt a Gedia tatai gyáralapí-
tása, ami igazolta, hogy az elődei 
is jó úton indultak el azzal, hogy 
sikerült az ipari parkba egy nagy 
céget hozni. Az a fejlődés, amit a 
Gedia az elmúlt 10 év alatt felmu-
tatott, rendkívül tiszteletreméltó, 
ezért nagy köszönet jár, Isten él-
tesse őket sokáig – mondta a pol-
gármester, aki egy, a gyárépületet 
ábrázoló születésnapi tortával 
ajándékozta meg az üzemet.
Az elmúlt évtized során mind az 
autóipar, mind pedig általánosan a 
magyar gazdaság is jelentős válto-
zásokon esett át. A Gedia Hunga-
ry Kft., tervei szerint a következő 
10 évben egy teljesen megújult 
szervezettel vág neki a kihívások-
nak, szerencsésen ötvözve a múlt 
tapasztalatait, és az új kollégák 
szaktudását.                          - áá -

10 éves a Gedia Hungary Kft.

Olvassa online is lapunkat: 
www. varoskapuujsag.hu

Novotni László, Koronczi Szabolcs és  Bagoly Tamás 



Óriási érdeklődés kísérte az idei 
Öreg-tavi Nagy Halászfesztivált. 
15 év után először a város szer-
vezte a programot, hiszen az idei 
évtől átvette a halászati jogot 
az Öreg-tó korábbi kezelőjétől. 
A váltás miatt az idén kimaradt 
a látványhalászat, de a finom 
halételek -amelyeket az ország 
legjobb halfőző mesterei készí-
tettek -kárpótolták a látogatókat. 
És hogy a vendégek ne csak a tá-
nyéron nézhessék meg a halakat, 

a szervezők egy 23 ezer literes 
óriási akváriummal készültek, 
amiben a magyar halfajtákat le-
hetett tanulmányozni.
Tatán már a XV. század óta ha-
gyománya van a  halászatnak. 
Mátyás király például, aki a pün-
kösdi ünnepeket töltötte Tatán a 
vadászatok mellett nagyszabású 
busa halászatokat rendezett. A 
fehér húsú hal az ünnepi lako-
mák fő fogása volt. Az 1700-as 
évektől pedig a birtokgazda Esz-

terházy család kezdett itt európai 
hírű haltenyésztésbe. 
Az idei év egyik különlegessége 
volt, hogy a Tatai Helytörténeti 
Egyesület kezdeményezésére az 
Eszterházy család egykori főha-
lászmesterének, Valasek Ferencnek 
tiszteletére emléktáblát avattak. 
A háromnapos rendezvényen 
a halételek mellett különféle 
színpadi produkciókkal és halá-
szattörténeti kiállítással várták a 
vendégeket.

Egy éves lett a Vakok Állami 
Intézete Tatai Rehabilitációs Te-
lephelye. A születésnapot a Fehér 
Bot napjával egyidőben szervez-
ték meg. Ebből az alkalomból 
nyílt napot szerveztek, amelyen 
a látogatók megnézhették a mo-
dern, kiváló eszközökkel felsze-
relt, speciális épületet. A helyszí-
nen érzékenyítő programokat is 

szerveztek a vendégeknek, így 
mindenki saját maga tapasztal-
hatta meg azokat a hétköznapi 
nehézségeket, amelyekkel a vak 
és gyengénlátó emberek együtt 
élnek. A nyílt napon volt még 
vásár illetve a tatai telephelyen 
élő látássérültek mindennapjait 
bemutató tapintható- és fotókiál-
lítás is.

 Parlamenti Napló

Közélet 2016. október 27. II. évfolyam, 22. szám

Az egekig hatoló cselekvő hazaszeretet ünnepe

4

A névtelen hétköznapi emberek 
összeadódott, s egymásba szer-
vesült bátorságának világraszó-
ló megnyilatkozása. Az asztalos 
segédé, akinek szüleitől elvették 
a megélhetést biztosító műhelyt, 
mondván, hogy az majd minden-
ki hasznára fogja ezután ontani a 
bútorokat. A csilléssé vált egykori 
parasztlegényé, akinek nagyszüle-
itől elkobozták a földet, s akinek a 
szüleit beterelték a kolhozokba. A 
tanulmányait soha be nem fejező 
tanító-, pap-, és mérnök jelölteké, 
akik egyetemi tanulmányaik kény-
szerű megszakítása után politikai 
elítéltekként kerültek a szomszé-
dos bányászváros rabtáboraiba. 
Őszinte fiatalok, akiknek az ajkát 

hazugság még nem fertőzte, akik 
üres jelszavakat nem visítottak. 
Akiket az új hatalom hazug sza-
vai nem butítottak el, akiket sem 
rang, sem pénz ígéretével nem 
tudtak megvásárolni. Akik hűsé-
gesek maradtak becsületükhöz, 
hűségesek szüleik örökségéhez, s 
hűségesek szülőföldjükhöz, meg-
tartó nemzetükhöz. Olyanok, akik 
a hétköznapi életükben is megáll-
ták a helyüket. Nevesincs valakik, 
a szabadság gyermekei, akik ha 
kellett, akkor az öklüket is meg-
mutatták. Nem tudtak hazugság-
ban, megaláztatásban élni, ezért 
összetolták vállaikat, s felemelték 
a tekintetüket. Szabadok akartak 
lenni, s bátran kimondták, hogy 

mit gondolnak, és mit éreznek.
Megérezték, hogy azt ingyen nem 
adják, mert ahol áldozat nincs, ott 
nincs szabadság. Ahogy azt Heltai 
Jenő is megverselte: „Ott van csu-
pán, ahol szavát megértve,/Meg-
halni tudnak, és élni mernek érte.” 
Cselekvő hazaszeretettel, mely az 
egekig hatol, s ha csak egy rövid 
időre is, de helyreállítja a Világ 
Rendjét. Ezek a fiatal hétköznapi 
hősök a közellátás biztonságáért, 
a közjó érvényre juttatása céljával 
munkástanácsokat hoztak létre, de 
aligha azért, mert olvasták Heltai 
Jenő szabadságról írott sorait: „De 
nem azért dúlt érte harc,/Hogy azt 
csináld, amit akarsz,/S mindazt, 
miért más robotolt,/Magad javára 

letarold,/Mert szabadabb akarsz 
lenni másnál./A szabadság nem 
perzsavásár./Nem a te árud./ Mil-
liók kincse az,/Mint a reménység, 
napsugár, tavasz,/Mint a virág, 
mely dús kelyhét kitárva/Ráönti 
illatát a szomjazó világra,/Hogy 
abból jótestvéri jusson/Minden 
szegénynek ugyanannyi jusson.”
Miközben e napokban az 1956-os 
forradalom ünnepi pillanataira, 
majd az azt követő véres meg-
torlásra emlékezünk, tegyük 
szívünkre a kezünket, s vizs-
gáljuk meg a szabadság-
ról alkotott gondo-
lataink tisztaságát, 
valamint cselekvő 
hazaszeretetünk 

hőfokát. A névtelen hétköznapi 
bátor fiatalok már bizonyítottak. 
Most rajtunk van a sor.

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Mikor lesz legközelebb lomtalanítás?

Már előre jelezzük, tavasszal lesz legközelebb lomtalanítás.
Értesítjük a tataiakat, hogy törvényi változások miatt idén ősszel a 
Városgazda Kft.-nek nem áll módjában lomtalanítást végezni. Aki a 
jövő év tavaszáig nem tudja hol tárolni a hulladékot, annak lehetősége 
van házhoz menő szolgáltatást kérni az Oroszlányi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Zrt.-től (34/361-411), és egy telefonon előre 
egyeztetett időpontban elvitetnie (1 köbméterig) a felgyűlt tárgyakat. 
Kérjük, hogy megunt, nem használt dolgaikat ne rakják ki az utcára, 
mert a Városgazda nem tudja elszállítani azokat. Akik mégis kiteszik 
a lomhulladékot, illegális szemétlerakás miatt bírságot kaphatnak a 
közterület felügyelettől. 
A Városgazda Kft. köszöni megértésüket és türelmüket!

Október 8-án, a Zenei Világnap 
tiszteletére rendezett budapesti 
hangversenyen adták át a 2004-
ben alapított KÓTA díjakat. A Me-
cénás kategóriában idén, Robozné 
Schőnfeld Zsuzsanna, a Humán és 
Ügyrendi Bizottság elnöke része-
sült az elismerésben.
A Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szövetsége - a KÓTA-, ezzel a 
kitüntetéssel szeretné megköszön-
ni azoknak a tevékenységét, akik 
hosszú ideje elkötelezetten szol-
gálják a magyar kórus és népzenei 
életet. 12 kategóriában adtak át dí-
jakat.
Az idei kitüntetettek között szerep-
lő Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, 
a tatai Menner Bernát Zeneiskola 
megbízott igazgatója, középiskolai 
ének-zene tanár, művészeti vezető, 
1991 óta a tatai Egressy Kamara-
kórus és Vegyeskar karnagya.
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 
2006-tól alpolgármesterként, majd 
2014 októberétől városunk Humán 
és Ügyrendi Bizottságának elnöke-
ként szervezi a város zenei életét. 
Segíti az Éneklő Ifjúság hangver-
senyek rendezését, a Tiszán innen 
- Dunán túl országos népdalének-
lési verseny megyei döntőjének 
lebonyolítását. Érdeme, hogy Tata 
nagy fesztiváljainak programjá-
ban kiemelt szerepe van a kórusok 
koncertjeinek. Patronálja a zenei 
mesterkurzusok rendezését, a tatai 
Barokk Fesztivált, valamint a Ka-

tonazenekarok Országos Találko-
zóját is. Kiemelkedő, közösségért 
végzett munkájáért részesült Me-
cénás kategóriában idén a KÓTA 
díjban.
A díjjal kapcsolatban a bizottság 
elnöke így nyilatkozott: -óriási 
megtiszteltetésnek érzem az elis-
merést, mert amennyit a lehetősé-
geimhez mérten lehetett segíteni, 
azt mindig megpróbáltam meg-
adni a tatai és a megyei kulturális 
és civil szervezeteknek, intézmé-
nyeknek, nemcsak a zene, hanem 
más művészeti ágak területén is, 
a működésben, versenyekre való 
felkészítésben, vagy akár a pályá-
zatokban is. Fontos, hogy erköl-
csileg mindig támogattam őket 
abban, hogy megvalósítsák a ter-

veiket, álmaikat, rendezvényeiket. 
Hozzám elsősorban a zene kötő-
dik, s úgy érzem, hogy ezen a te-
rületen mindent megteszek azért, 
hogy a tatai zenei élet példaértékű 
legyen az országban. Most már a 
zeneiskola vezetőjeként is kiemel-
ten figyelek a fontos eseményekre, 
évfordulókra, a zene és a kórus-
mozgalom folytonos megjelené-
sére, hiszen a csoportos előadások 
mindig komoly kohéziós erővel 
bírnak, amire nagy szüksége van 
egy város közösségének. Ha eb-
ben bármilyen formában segítsé-
get, támogatást tudok nyújtani, 
azt megteszem – mondta Robozné 
Schőnfeld Zsuzsanna. A karnagy 
arról is mesélt, milyen érzés volt 
átvennie a díjat: - A legerősebb 
érzés bennem a köszöneté, a háláé 
volt, hiszen ezért a díjért másokat 
segítve, másokon keresztül, mások 
által tudtam tenni. Igazi nagy ne-
vek, kiemelkedő művészek, zene-
pedagógusok, szakemberek között 
vehettem át ezt a díjat, s hozzájuk 
képest, egy egyszerű karnagyként 
még jobban átéreztem ezt a meg-
tiszteltetést. Minden olyan kultu-
rális esemény, ami a városban zaj-
lik, értéket ad, és én értékközvetítő 
vagyok, egyrészt mint pedagógus, 
másrészt pedig mint a bizottság el-
nöke. Nekem az a feladatom, hogy 
ezeket az értékeket a gyerekeknek, 
felnőtteknek, a legkülönbözőbb 
módokon átadhassam.

Értékközvetítő vagyok...
Közösségért végzett munkájáért tüntették ki Robozné Schőnfeld Zsuzsannát

Hulladékgyűjtési akciót szervezett 
az Önkormányzat, dr. Beró Henri-
etta alpolgármester felhívására. 
Az Öreg-tó partján harminc ön-
kéntes gyűjtötte a szemetet, első-
sorban a Bláthy Ottó Szakközép-
iskolából, de képviseltette magát 
a Vaszary János Általános Iskola, 
és városunk diákönkormányzata 
is. Az akció végére 10 zsák hul-

ladékot sikerült összegyűjteni. A 
szemétgyűjtéssel -amellett, hogy 
megszépítik környezetüket -a fi-
atalok példát szeretnének mutatni 
diáktársaiknak és a lakosoknak 
is. A következő akciót tavaszra 
tervezik, az önkormányzat a TA-
VIDÖK-kel közösen akkor is sze-
retne minél több fiatalt bevonni a 
„nagytakarításba”.

Jól sikerült az első... „Nagytakarítás”

Érzékenyítő programok a születésnapon
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 Ajánló

Tata Város Önkormányzata, 
az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából 

tisztelgett a hősök emléke 
előtt. 
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Az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő által meghirdetett Határta-
lanul! Tanulmányi kirándulás he-
tedikeseknek (Tehetség határok 
nélkül HAT–16-01-0749) elneve-
zésű pályázati program keretében 
harmadik alkalommal juthattak 
ki a Kőkúti Általános Iskola ta-
nulói Erdélybe. 
Az október 3-tól – 8-áig tartó 
kirándulás során a gyerekek az 
oda úton megcsodálhatták Ki-
rályhágó hegyeit, völgyeit, majd 
Kolozsvár sokszínűségét. Tata 
testvérvárosában, Szovátán volt a 
szállásuk, ahonnan túrákat tettek 
a parajdi sóvidékre, részt vettek a 
helyi általános iskola néhány ta-
nóráján. Marosvásárhelyen láto-
gatást tettek a Teleki Tékában és 
a Bolyai Múzeumban. A szovátai 
iskolásokkal együtt emlékeztek 

meg az aradi vértanúkról a he-
lyi polgármesteri hivatalban. Ezt 
követően vegyes csoportokat al-
kotva közös, játékos vetélkedőn 
mérték össze tudásukat. Közösen 
vettek részt táncházon, fejlesztő 
játékokat játszottak, tehetséges 
sportolóink edzőmérkőzést ját-
szottak a helyi iskolásokkal. Jár-
tak a havas Madarasi –Hargitán, 
megismerkedtek a korondi fa-
zekassággal, Farkaslakán felke-
resték Tamási Áron szülőházát. 
Hazafelé Körösfőn és Bánffy-
hunyadon a templomokat nézték 
meg, de jutott egy kis idő Nagy-
váradra is.
A tatai diákok hazaérkezésükkor 
elmondták, hogy feledhetetlen 
élményekkel ajándékozta meg 
őket az erdélyi tanulmányi kirán-
dulás.         -czm- 

Karcsú kis füzettel gazdagodott 
a tatai helytörténeti irodalom, 
s azon belül is az egyházakkal 
foglalkozó művek sora. Dr. Kis 
Tiborné tollából jelent meg az 
Assisi Szent Ferenc követői, a 
tóvárosi kapucinus atyák című 
kis kötet, mely megjelenésének 
az adott apropót, hogy felszente-
lésének 260. évfordulóját ünnepli 
a tóvárosi kapucinus templom. 
Mint a szerző bevezetőjében írja, 
célja az volt, hogy emléket állít-
son mindazoknak „akik a tóváro-
si kapucinus templomot építették, 
építtették, és mindazon atyáknak, 
akik e falak között éltek, imád-
koztak, szentmiséket mutattak be, 
a tóvárosi hívek lelki gondozását 
végezték.” 
Személyes indíttatás is vezette, 
azon túl, hogy személyesen is kö-
tődik – hívőként - a templomhoz, 
egyik nagybátyja itt szolgált. A 
szerző fontosnak érezte, tatai pol-
gárként, és a helytörténeti tevé-
kenység, munka iránt elkötelezett 
emberként emléket állítson a tatai 
kapucinusoknak. 
Kövesdi Mónika múzeumi főta-
nácsos, művészettörténész írt a 
kis kötethez ajánlót, mint a mű 
lektora, ebből idézem a követke-
ző mondatokat: „Nem történeti 
munka, nem forráskiadvány ez, 
hanem rövid összefoglalás a té-

máról, s egyben a visszaemléke-
zést elindító, a templom távoli 
és közeli múltját élményszerűen 
megelevenítő, személyes indítta-
tású kiadvány.”
A szerző röviden ír a kapucinus 
rendről, történetéről, hogyan ke-
rültek az Esterházyak révén Ta-
tára, hogyan zajlott az építkezés, 
s történt meg végül a felszente-
lés 1756-ban. Természetesen a 
legnagyobb részét a kis írásnak 
az atyákra való emlékezés tölti 
meg. Sorra veszi a szép emlékű 
atyákat, akik a Szerafikumot ala-
pították, itt is és a templomban is 
dolgoztak. Kiemeli a jelentőseb-
beket, tevékenységüket a nehéz 
történelmi időszakokban, a hábo-
rúk alatti embert próbáló, s em-
bert mentő munkájuknak emléket 
állítva, egészen János atya (Virág 
János) az utolsó kapucinus sze-
mélyével bezáróan. Dokumentu-
mok, levelek másolata egészíti ki 
a történeti ismertetőket. 
A ferencesek jelmondatával zárul 
a kis kötet: „Pax et Bonum!” Bé-
két és minden jót!
Mi is csak ezt kívánhatjuk minda-
zoknak, akiket érdekel a tóvárosi 
templom története, a kapucinu-
soknak a város életében betöltött 
szerepe, jelentősége, és kezükbe 
veszik ezt a kis füzetet. Hasznos, 
hézagpótló olvasmány.         -szsz-

A kőkúti iskolások határtalan utazása

A kőkúti diákok Tamási Áron farkaslakai szülőházánál 

A tatai kapucinusokról

A Honvéd Bajtársi Klub „Er-
dély szépségei” programmal öt 
napos kiránduláson vett részt 
Erdélyben.
Első nap az ártándi határ átkelőn 
áthaladva, a Körös völgyét követ-
ve Kolozsvárra érkeztünk. Itt a 
délutáni séta során megtekintet-
tük a város főbb nevezetességeit 

- Fő tér, Mátyás szülőháza, Szent 
Mihály templom, Mátyás szobor.
Másnap Tordára érkeztünk és a 
történelmi városban megtekintet-
tük a nevezetes sóbányát.
Utunk következő állomása a szé-
kelység „fővárosa” Marosvásár-
hely volt, ahol a Kultúr Palota, a 
Rózsák tere, a Teleki-Téka és a 

vár megtekintése után a só vidék 
legismertebb üdülőhelyére, Szo-
vátára utaztunk. Az üdülő hely 
nevezetességei között számon 
tartott tavakat és só tömzsöket 
egy kellemes sétával felkerestük 
és a nap végén Székelyudvarhe-
lyen levő szállásunkra érkeztünk.
Harmadik nap - bőséges, finom 
reggeli után - felkapaszkodtunk a 
Hargita helység Tolvajos tetőnek 
nevezett hágóján és az Olt, majd 
a Maros folyók völgyét követve 
megérkeztünk a gyergyói fenn-
síkra, ahol a vadregényes szépsé-
géről híres Gyilkos-tavat néztük 
meg, valamint a Békás szorost. 
Vissza útban a Hargita szép há-
góján, a Ligán tetőn keresztül ér-
keztünk vissza szálláshelyünkre, 
Székelyudvarhelyre, ahol vacsora 
után városnézés zárta a napunkat.
Negyedik nap délelőtt a híres 
„fazekas faluba” és népművé-
szeti központba, Korondra láto-

gattunk, ahol a társasság tagjai 
bevásárolhattak a különböző, 
szebbnél-szebb népművészeti 
cikkekből.
Korond után a szász vidékre utaz-
tunk. Megismerkedtünk a világ 
örökség védelmét élvező Seges-
vár középkori városával, majd 
a szászok hajdani fővárosába,-
Nagyszebenbe érkeztünk, ahol a 
történelmi középkor gyönyörűen 
felújított épületei között baran-
goltunk. A kellemes séta és a va-
csora elfogyasztása után pihenőre 
tértünk.
Utunkat folytatva Tekerőpatak te-
lepülés bejáratánál megálltunk és 
ott Kozma István csoport társunk 
- édesanyja emlékére - termőföld 
cserét hajtott végre.
Kirándulásunk utolsó napján 
először Gyulafehérvár óvárosát 
néztük meg. A valamikor Erdély 
fővárosának számító városban 
mintha a 18. századba csöppen-

tünk volna. A szépen felújított vár 
ésműemlékek sora igazi időuta-
zást jelentett számunkra.
Később a Maros folyó völgyét 
követve Aradra érkeztünk. Idő hi-
ányában a város nevezetességeit 
csak az autóbuszból tekinthettük 
meg, de időt szakítottunk arra, 
hogy tisztelegjünk a szabadság 
szobornál, az Aradi Vértanuk 
emlékművénél. A megemlékezés 
után itt helyeztük el a Bajtársi 
Klub koszorúját.
A nagylaki határátkelőhely átlé-
pése után a késő esti órákban ér-
keztünk vissza Tatára.
A csoport és magam nevében 
megköszönöm Czakó Zsolt ide-
genvezető kiváló munkáját, aki az 
indulástól, a kirándulás befejezé-
séig minden részletre kiterjedően 
tájékoztatott minket a történelmi 
múltról, a hozzá kapcsolódó tör-
ténetekkel színezve. Lázár Ferenc
nyá. alezredes

Kirándulás Erdélybe

2016. szeptember 22-25 között 
Homburg am Main-ban, Német-
országban vendégszerepelt a tatai 
Egressy Kórus és Kamarakórus.
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 
vezetésével 30 fős kórus adott 
másfél órás koncertet a hombur-
gi Liedertafel Férfikar 145 éves 
jubileuma alkalmából megrende-
zésre kerülő ünnepségsorozaton.
A két kórus barátsága 32 évvel 
ezelőtt kezdődött.
A Liedertafel Férfikar több al-
kalommal volt vendégségben az 
általuk magyar Toscananak ne-
vezett Tatán, és az Egressy Kórus 
is számos alkalommal szerepelt a 
Majna partján fekvő településen.
Egyházi és világi koncertek mel-
lett kórustalálkozók, fesztiválok 
közreműködői és díszvendégei 
voltak az Egressy Kórus tagjai.

A szakmai kapcsolat mellett a két 
kórus énekeseit az elmúlt évtize-
dek alatt személyes baráti szálak 
is összefűzték.                                                                                                           
Heinz Zeinglein, a Liedertafel 
Férfikar karnagya Németország-
ban több neves együttes vezető-
je. Az Ő barátsága és mélységes 
tisztelete fűzi mind a mai napig 
Baranyi József hagyatékához, a 
kórusokat összefűző kapcsolat-
hoz, barátsághoz. Ennek kifeje-
zése az a szeretetteljes fogadás és 
vendéglátás is, melyet a magyar 
kórus a mostani találkozáskor is 
átélhetett.
Tartalmas program tette felejthe-
tetlenné az együtt töltött napokat: 
a közeli nagyváros, Würzburg tör-
ténelmi múltjával való ismerkedés 
Michael Günther homburgi zene-
tudós idegenvezetésével, a város 

templomaiban felcsendülő kórus-
művek különlegesen szép hang-
zása, a homburgi Papaírmalom, 
a különleges szőlőműveléssel, 
borgazdasággal való ismerkedés, 
a közösen elfogyasztott vacsorák.
Az ünnepi koncerten többféle stí-
lus és több korszak kórusműve 
is felcsendült, egyházi és világi 
darabok, a capella és zongorakí-
sérettel írottak egyaránt.
Picit megállt az idő a homburgi 
templomban.
Feszült figyelem, koncentráció, 
öröm, karnagyi intések precízsé-
ge, pontosság jellemezte az ének-
lő közösséget, a 63 ember alko-
tását, mely határokon, szavakon 
túlmutatott, mely szeretetet és 
összetartozást jelentett és jelent 
annak, aki adja és annak is, aki 
kapja, mert lélektől lélekig szól!
A közönség ezen az estén állva 
tapsolt, könnyekig hatódva, öle-
lésekkel gratulált!
Heinz Zeinglein így gratulált: 
„Ilyen magas szakmai színvonalú 
éneklést még nem hallott Hom-
burg zeneszerető közönsége!”
Az Egressy Kórust és Kamara-
kórust visszavárják Homburgba, 
mert a magyar kórus éneklésnek 
szépségét, csodáját újra és újra 
szeretnék átélni! 
         Acsainé Dávid Ágnes- kórustag

Az Egressy Kórus és Kamarakórus Németországban járt
„Ilyen még nem volt Homburgban”
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Kik a szentek?
Mindenszentek ünnepéhez kö-
zeledve jó elgondolkodnunk 
azon, hogy mit is ünneplünk. 
Kik a szentek? Miért ünnepel-
jük őket? Mi közük a mi halot-
tainkhoz?
A szenteket legtöbben unal-
mas, életidegen embereknek 
gondolják, egyfajta „jófiúk 
csapatának”. A szentség azon-
ban valami egészen mást je-
lent. A szentek olyan emberek, 
akik kapcsolatban vannak az 
Istennel, és ezt a kapcsolatot 
a halál sem szünteti meg. Aki-
ket mi szentekként tisztelünk 
ugyanolyan emberek, mint mi 
vagyunk, de ők már kiállták a 
szeretet próbáját. Nem valami 
különleges képességük miatt 
tiszteljük őket, vagy azért, mert 
erkölcsileg sokkal jobbak, mint 
mi, hanem azért, mert sokat ta-
nulhatunk tőlük.
Az iskolában a kis hittanosok-
nak azt szoktuk tanítani, hogy 
a szentek a mi nagyobb testvé-
reink. A nagyobb testvér lehet 
példakép a kicsiknek, mert a 
nagyobb testvér már több min-
dent meg tud csinálni, több a ta-
pasztalata, többet tanult, mint 
a kicsi, sőt, meg is tudja őt vé-
deni. Ilyenek nekünk a szentek, 
mert mi mindnyájan egy család 
vagyunk, hiszen egy a mi Meny-
nyei Atyánk. Nem biztos, hogy 
mindent megértünk, amit az 
Atya mondani akar nekünk, de 
a nagyobb testvért tudjuk pél-

daképként követni. A szentek 
nevelőink Isten szeretetére. A 
szentekhez lehet imádkozni is, 
mert néha könnyebb elmondani 
valamit a testvérkénknek, mint 
a szüleinknek, még akkor is, ha 
tudjuk, hogy teljesen megbíz-
hatunk az Atyában.
A szentek olyanok, akik lelke-
sítenek minket, mint egy hegyi 
túra vezetője: „Gyere, én isme-
rem az utat! Nem teljesíthetet-
len a cél! Meg tudod csinálni!” 
Egyedül lehet, hogy visszafor-
dulnál, de csapatjátékosként 

kicsit könnyebb.
Szentnek lenni nem kiváltság, 
nem VIP belépő a mennyor-
szágba, hanem napi feladat, 
még akkor is, ha mások nem 
értik vagy félremagyarázzák. 
Egyszer egy csiga télvíz idején 
mászott felfelé a cseresznyefa 
törzsén. Valaki megszólította: 
- Mit csinálsz te csiga?
- Megyek cseresznyét enni!
- Te buta csiga, hiszen nincs is 
gyümölcs azon a fán!
- Nem baj, mire fölérek lesz!
Így válhatunk mi is szentté. 

Most még nem látjuk fárado-
zásunk gyümölcseit, de ha fölé-
rünk a mennyországba, akkor 
meglátjuk a gyümölcsöt, mert 
ott fönt már újra tavasz lesz 
és élet. „Gyümölcsötök a meg-
szentelődés, célotok az örök 
élet.” (Róm 6,22)
De térjünk vissza egy pillanat-
ra Mindenszentek ünnepéhez! 
Mindenszentekkor megünne-
peljük a mi összes nagytest-
vérünk születésnapját, mint 
ahogyan egy családban illik. A 
szentek születésnapja az, ami-

kor ők újjászülettek a menny-
országban. Nekünk innen alul-
ról úgy tűnik, hogy meghaltak, 
de igazából ők akkor születtek 
újjá. Egy családban meg kell 
ünnepelni a születésnapokat, és 
ha már olyan sokan vagyunk, 
hogy nem tudjuk számon tarta-
ni, akkor összevonjuk az ünne-
peket. Ez a Mindenszentek.
Másnap Halottak napját üljük. 
A mi halottaink azok a testvé-
rek, akik egy kis időre eltűntek a 
szemünk elől. Nem tudjuk, hogy 
most hol vannak, de reméljük, 
hogy nemsokára megkerülnek, 
és ha haza megyünk földi csa-
vargásaink után Atyánk házába 
(ahol tudjuk, hogy nagyon sok 
hely van) reméljük, hogy már 
otthon találjuk őket.
Imádkozzunk értük!

Váradi Kristóf káplán 
Kapucinus templom

A temetők ünnepi 
nyitvAtArtásA: 

tAtA környei úti temető:
Október 29. - november 1.

7:00-21:00 óráig

tAtA úJtemető:
Október  31-én, és november 

1-jén 7:00 - 20:00 óráig.
 
 

tAtA ALmási úti temető:
Október 31-én, és november 

1-jén 7:00-20:00 óráig

Az új lapban interjút olvashatnak Markos 
Anikó építészmérnökkel, aki idén meg-
kapta a Tata Városáért kitüntetés arany 
fokozatát. A Fogaskerékgyár Kft. ügy-
vezetőjével készült beszélgetésből meg-
tudhatják, hogy hogyan sikerült egyedi 
termékeikkel meghódítaniuk a nemzet-
közi piacot, és milyen terveik vannak a 
tulajdonukban lévő Miklós-malommal. 
Az őszi Patriótából kiderül, mi kell ah-
hoz, hogy egy település kedvelt turiszti-
kai célpont legyen, és miként szeretné az 
Időskorúak Otthona bővíteni a Fényes 
fasori telephelyét. Vámosi László cikké-
ben Ádám Sándor tanár úr életét dolgozta 
fel, akiről a város nemrégiben elnevezte 
az Eötvös Gimnázium sportcsarnokát, 
Kövesdi Mónika pedig többek között a 
Kálvária-dombról regél nekünk. 1956-
ról is megemlékezünk dr. Nemes Lajos 
professzor úr, és Schmidtmayer Richárd 
írásával. A lapban olvashatnak még Szent 
Márton püspökről, a Fodor András lelki-
pásztornak emléket állító könyvről, a tatai 
diákönkormányzat munkájáról, és a Ma-
gyary Zoltán Tudásközpontról. Az őszi 

számban jubileumi interjút olvashatnak 
Michl József polgármesterrel, aki 10 éve 
áll a város élén.
Az újság megvásárolható a Városmarke-
ting Irodában, a Magyary Zoltán Művelő-
dési Központban, a Fényes Tanösvényen, 
az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ-
ban, a Kiskastélyban és a Tourinform Iro-
dában.
Akiket mélyebben foglalkoztat, hogy mi 
zajlik városunkban, mi áll a helyi hírek 
hátterében, kik élnek Tatán, és mit tesz-
nek a köz szolgálatában, előfizethetik a 
negyedéven-
te megjelenő 
magazint. Meg-
r ende l é süke t , 
véleményüket, 
javaslataikat a 
következő
címre vár
juk:

tataipatriota@tata.hu

Megjelent a Tatai Patrióta őszi száma

Délelőtt 11 órakor más szemmel tekint-
hetik meg a múzeum 2015-2016-ban 
rendezett új állandó kiállítását.
Ebéd után délután 15 órakor a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja mottójának 
kisebbségtörténeti hagyományáról lesz 
előadás.

A délutáni kávé után 17 órától pedig a 
Tanárok Éjszakája alkalmából a nemze-
tiségi iskolafenntartás helyzetéről be-
szélgetünk szakértőkkel, érintettekkel.
A rendezvény helyszíne a tatai 
Nepomucenus Malom
(2890 Tata, Alkotmány u. 1.)
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PROGRAmAjÁNLÓ

ATLÉTIKA
november 6. vasárnap 10.00 
Csuló-Balu emlékfutás
Rajt: Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központ
LABDARÚGÁS
október 29. szombat 9.30, 11.30 
Tatai AC – Nyergesújfalu U-14 
és U-16
november 5. szombat 9.30, 11.30 
Tatai AC – Naszály  U-14 és 
U-16
11.30 és 13.30
Tatai AC – Esztergom U-19 
és felnőtt
A mérkőzéseket az 
Edzőtáborban játsszák.
KÉZILABDA
november 5. szombat 16.00 
Tatai AC – Környe női megyei
A mérkőzést az Eötvös csarnok-
ban játsszák.
KOSÁRLABDA
november 5. szombat 11.00 
TSE – Ajka amatőr női NB I
A mérkőzést a Vaszary iskola 
csarnokában játsszák.
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A Komárom-Esztergom Megyei 
Diáksport és Szabadidő Egye-
sület harmadik alkalommal ren-
dezte meg díjátadó ünnepségét a 
tatai edzőtáborban, ahol az előző 
tanévben a Diákolimpia országos 
döntőin 1-3. helyezést elért spor-
tolókat jutalmazták.
A 2015/2016-os tanévben is jól sze-
repeltek a megye diáksportolói, hi-

szen 314 kitüntetést adtak át, ebből 
258 diákot jutalmaztak, közülük 
133-an első, 66-an második, 59-en 
pedig harmadik helyezést értek el. 
Az első helyek nagy száma a csa-
patsportokban való kiemelkedően 
jó szereplésnek is köszönhető. A 
diákok mellett 53 felkészítő tanárt, 
edzőt is köszöntöttek, és átadtak 3 
külön kitüntetést.

Az ünnepségen számos sportág 
képviseltette magát: a vívás, tor-
na, úszás, alpesi sí, atlétika, birkó-
zás, evezés, floorball, korcsolya, 
cselgáncs, kézilabda, ökölvívás, 
kosárlabda, ritmikus sportgim-
nasztika, sportlövészet, súlyeme-
lés és a röplabda. A gyerekek és 
edzőik, felkészítőik munkáját ser-
leggel, és pólóval ismerték el.

Popovics György, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Közgyű-
lés elnöke megnyitó beszédében 
elmondta: - a díjak és a sportágak 
száma bizonyítja, hogy a megyé-
ben színes és sokrétű a sportélet, 
és hazánknak nem kell aggódnia 
az utánpótlás miatt, hogy legye-
nek olyan gyermekek, akik betöl-
tik majd a visszavonuló sportolók 
helyeit, ezért pedig nem lehetünk 
eléggé hálásak a testnevelőknek, 
edzőknek, oktatóknak.
Michl József, Tata polgármeste-
re köszöntőjében kihangsúlyozta 
a mindennapos testnevelés órák 
fontosságát, és hozzátette: - el-
sősorban a testnevelő tanárokon, 
edzőkön múlik a siker, hiszen nél-
külük nem születhetnének ilyen 
nagyszerű eredmények. A pol-
gármester külön gratulált mind-
azoknak, akik nemzetközi verse-
nyeken is jó eredményeket értek 
el, hiszen megyénket az elmúlt 
tanévben is sokan képviselték ki-
válóan a határainkon túl.      - áá -

2016. október 13-án a művelődé-
si ház „Kuckó” termében a Tatai 
Helytörténeti Egyesület elnökének 
szervezésében „Olimpiai tények 
és élmények” címmel hallhattunk 
előadást.
Előadók: dr. Kis Tibor ügyvéd, 
Hanzlik János súlyemelő, olim-
pikon, Huszka Mihály súlyemelő, 
világbajnok.
Dr. Kis Tibor ügyvédnek a futás 
volt a hobbija. A Tatai Sprint Fu-
tóklub egyik alapító tagja, évekig 
elnöke volt.
Tata és Gerlingen testvérvárosi 
kapcsolata a futással, mint sport-
tal kezdődött. 1987- Gerlingenben 
elsők között vett részt a futóverse-
nyen. Ezeken a versenyeken ba-
rátságok szövődtek, melyet a mai 
napig is ápol.

1980-82 között a Magyar olimpiai 
Akadémia által szervezett előa-
dássorozaton, mint hallgató vett 
részt. A megyei olimpiai vándor-
gyűlésekre is meghívást kapott.  A 
Magyar olimpiai Akadémia szer-
vezésében Görögországban járt, 
ahol „Athéntől Olimpiáig” utat 
végig járta. Svájcban, Lozanban 
a NOB központjában találkozott a 
NOB vezetőségével.
Hanzlik János, tanár, súlyemelő, 
olimpikon, edző, szövetségi kapi-
tány
Az Eötvös József Gimnáziumban 
1961-ben érettségizett testnevelő 
taára: Ádám Sándor volt.
1961-65 között a TF-re járt, ahol 
tanári szakon végzett
1965-68 súlyemelő „B” osztályú 
válogatott

1969-75 súlyemelő „A” osztályú 
válogatott
1969-73 között négyszeres egyéni 
bajnok
1970. EB III. helyezettje új orszá-
gos csúccsal
1972. Olimpia VI helyezettje, 
súlyemelők 110 kg-os súlycsoport-
jában, Münchenben
Az első 200 kg-ot kilökő versenyző
1974. EB VI. helyezettje: Verona 
64-szeres országos rekorder
Három olimpián vett részt: 1972. 
versenyző: München
1980. edző: Moszkva
1992. szövetségi kapitány: 
Barcelona
1981-bena TF kiadásában jelent 
meg a „Súlyemelés” c. tankönyve
1982-ben Dr. Buda István „Meste-
redző” címet adományozza

1975-88-ig TBSC vezető edzője 
1989-92-ig szövetségi kapitány
1978-2000-ig TF sportági szakok-
tatója
Idős kor: 2013. Senior Atlétikai 
VB 3-szorors dobó világbajnok
Vendég előadó: Huszka Mihály, 
súlyemelő, világbajnok, aki 47 
évig Amerikában élt.
A 83 éves sportoló a mai napig 
versenyez.
A múlt olimpiai eseményeiről vetí-
tés során is ízelítőt kaptunk.
A THE elnöke Pierre de Coubertin 
szavaival zárta ezt az érdekes, ní-
vós sportelőadást.
Mi a sport? Istenek ajándéka, 
szépség, igazságosság, tisztesség, 
bátorság, öröm, termékenység, 
haladó, béke. 
       Dr. Kis Tiborné, a Tatai HTE elnöke

Kitüntették megyénk diákolimpikonjait

Idegenből 3, hazai pályán 
1 pont.

Hazai környezetben nem reme-
kel a TAC megyei I. osztályú 
labdarúgó csapata, bár még így 
is a tabella második helyén áll 
11 forduló után. Legutóbb itt-
hon kikapott a Nagyigmándtól, 
míg szombaton a Zsámbék ellen 
döntetlenre futotta. A két hazai 
meccs közben Ácson viszont si-
került nyerni. 
ács – tatai AC 1-2 (0-1)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Lakatos 74 ill. 
Korcsok 32, Berki 57
tatai AC – Zsámbéki sport 
klub 3-3 (2-2)
Tata: 150 néző                      
Vezette: Kolonics G.
Góllövő: Rába (11-ből)19, Purgel 
22, Tóth 46  ill. Szabó 1, 44, Ju-
hász(11-ből)52
Edző: Wéber Roland
- Most már sokadszor fordul elő 
hogy nem figyelünk a mérkőzés 
elején. Küzdöttünk, de a végén 
örülhetünk az iksznek.
U-19 ács – tatai AC 2-8 (1-5)
Vezette:Tamási P.
Góllövő: Kohár 41, 69  ill. Ho-
lecz 8, 66, Koronczi 14, 26, 39, 
Nagy 28, Járóka 51, 53
tatai AC – Zsámbéki sport 
klub 6-3 (4-2)
Vezette: Büki F.
Góllövő: Nagy 3, Koronczi 14, 
Járóka 27, 38, Széles 58, Holecz 
88  ill. Greznár 18, Fabók 35, Kö-
vessy(ö) 62 Edző: Kele Zoltán - ta -

Egy győzelem, egy vereség

Ez a TAC megyei I. osztályban 
játszó női kézilabda csapatá-
nak két hetes mérlege. Idegen-
ből –Ácsról – sikerült elhozni a 
két pontot a szokásos egy gólos 
győzelemmel. Hazai pályán a 
mezőny egyik legerősebb csa-
patával, a Tarjánnal játszottak és 
nagy gólarányú vereséget szen-
vedtek.
Ács – Tatai AC 22-23
tatai AC – tarján 15-26 (8-12)
Tata: 100 néző                            
Vezette: Őri E., Szalay Zné.
Góllövő: Szórádi, Zink 4-4, 
Nyitrai 3, Szabó, Kovács, 
Németh, Metka 1-1
Edző: Gubicza István          - ta -

A Testnevelési Egyetem - saját 
hőseire is emlékezve - kiemelt 
szerepet vállalt az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 60. év-
fordulójának méltó megünneplé-
sében. Céljuk, hogy a sport által 

országhatárokon átnyúlva párhu-
zamosan zajló emléktúrát szer-
veztek: egyet Magyarországon, 
egyet pedig Olaszországban. A 
túrát a TF-es hallgatók teljesítet-
ték, akikhez az út egyes állomá-

sain csatlakoztak az érintett váro-
sok sportolói. A magyar útvonal 
Pannonhalma – Tata – Esztergom 
– Visegrád – Budapest megállók-
kal 260 km-en haladt. Október 
18-án a Pannonhalmi Bencés 

Főapátságról indult a mezőny és 
október 21-én délután érkezett 
Tatára. Szombaton délelőtt az 
Ökoturisztikai Központban kez-
dődött a program. Michl József 
polgármester köszöntötte az em-
léktúrán résztvevőket és a tatai 
sportolókat. Felidézte az 56-os 
városi történéseket, azt hogy itt is 
sok fiatal áldozatul esett a rendőri 
sortüzeknek. Gratulált a Testne-
velési Egyetem kezdeményezé-
séhez, örömét fejezte ki, hogy a 
város is része lehet ennek a prog-
ramnak. Megköszönte a Hódy SE 
kajakosainak, a Református -és 
az Eötvös Gimnázium sportolói-
nak hogy bekapcsolódtak az em-
léktúra eseményeibe. Tompa Andor

Éveken át a Bécs – Budapest ult-
ramaraton részeként került meg-
rendezésre a Tata – Agostyán em-
lékfutás. Az utóbbi években –mint 
ahogy az idén is- többször elma-

radt a három országot is érintő 
verseny, de a helyi szervezők azó-
ta is megrendezik ezt a futást. Az 
időjárás elég kegyetlen volt ebben 
az évben a futókhoz, hiszen ok-

tóber 21-én pénteken kimondot-
tan rossz idő várt a résztvevőkre. 
Immáron 10. alkalommal vágtak 
neki az 5 km-es távnak, amelynek 
rajtja az Agostyáni úti sorompó-
nál volt. Már reggel is esett, de a 
9.30-as kezdésnél negyvenen vár-
ták az indulást. Viccesen említet-
ték többen is, hogy Kovács tanár 
Úr azt szokta mondani „ akkor 
kell futni amikor jól esik”. Most 
jól esett. A rendőrség és a Köz-
terület Felügyelet védelme alatt 
keményen gyűrték a távot a futók: 

kőkútisok, vaszarysok, eötvösös, 
refis diákok futottak, de felnőt-
tek is voltak az indulók között. 
Végül a lányoknál és a fiúknál is 
a tavalyi győztesek értek először 
az Agostyáni autóbusz fordulóban 
amely a célt jelentette.
Eredmények: 
Lányok: 1. Molnár Anna 
(Eötvös) 2. Kakas Lili (Kőkúti) 
3. Beleznai Lara (Kőkúti)
Fiúk: 1. Takács Ákos (Refi) 
2. Bereczky Péter (Vaszary) 
3. Bognár Domonkos (Eötvös)- ta -

Olimpiai tények és élmények

Esőben Agostyánba 

A 60. évforduló sportosan


