II. Évfolyam 22. szám 2016. OKTÓBER 27.
Testületi ülés
			
			
2. oldal
10 éves a Gedia Hungary Kft.
			

3. oldal

Pedagógiai szakszolgálatok
konferenciája
			
3. oldal

KÓTA díjat kapott Robozné
Schőnfeld Zsuzsanna
			
4. oldal
Hulladékgyűjtési akció
			

4. oldal

Öreg-tavi
Nagy Halászfesztivál
		
4. oldal

„Ilyen még nem volt
Homburgban”
			
6. oldal
A kőkúti diákok utazása
			
			
6. oldal
Mindenszentek ünnepe
			
			
7. oldal

1956 forradalmára
emlékeztünk
Tata Város Önkormányzata, az
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
rendezett megemlékezéseket, október 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 koszorúzás volt a körforgalomnál található 1956-os emlékműnél, ahol
beszédet mondott Michl József,
Tata polgármestere, Bencsik János országgyűlési képviselő, és
Koronczi Szabolcs, városunk diákpolgármestere.
„Hősökre jöttünk emlékezni, kiválasztottakra és bátrakra, hétköz-

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

Idén is kiosztották az Öveges Ösztöndíjakat

Kitüntették a megye
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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

dolgozza fel, s novemberben jelenik majd meg.
Bencsik János beszédében hangsúlyozta: - 1956 október 23-a,
a cselekvőképes, és egekig hatoló hazaszeretet ünnepnapja. A
szabadság szent dolog, nemcsak
eszme, nemcsak szó vagy gondolat, 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 23án az egekig felért, és az egeket
nyitotta meg. Amikor szabadságról beszélünk, gondoljunk azoknak a hétköznapi fiataloknak a
szabadságára, akik képesek voltak megkülönböztetni a jogot a
kötelességtől, és tudtak kellőképpen 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 Borbála, valamint a Tatai Református
Gimnázium diákjai.
Megemlékezéseink október 26-án
délután folytatódtak, a „De szép
ősz volt” című ünnepi felvonulással, mely az 1956-os forradalom
és szabadságharc tatai szereplőinek felelősség és áldozatvállalása
előtt tisztelegve, a következő emlékhelyeket ejtette útba:
-Kossuth tér (Tatai Református
Gimnázium), dr. Némethi László
emléktáblája
-Rákóczi utca, dr. Mészáros Gábor emléktáblája
-Hősök tere, a kommunista diktatúra áldozatainak emléktáblája
-Tópart, 1956-os kopjafa
-Kodály tér, Hősök emlékműve
-Ady Endre út, rendőrség, 1956os emléktábla
-Baji út, 1956-os emlékkő
A felvonulás utolsó állomása
Baj, az egykori laktanya előtti
emlékkő volt, ahol ünnepi beszédet mondott Schunder Tibor, Baj
község polgármestere. A felvonulás estéjén mutatták be Másik
Lehel-Medveczky Szabolcs-Vizeli 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 koncertet ad a nemzeti gyásznap alkalmából a Magyar Honvédség
25. Klapka György Lövészdandár
Zenekara. A koncert 17:00 órakor
- áá kezdődik majd.
Az esemény fotói Képriport c. rovatunkban láthatók.

10 tatai diák részesült idén Öveges Ösztöndíjban, melyet Michl
József polgármester adott át a
Városháza dísztermében.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi
eredményt elért tatai hallgatók
elismerésére és megbecsülésére,
a 2011/2012-es tanévben alapította az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjat.

A díj olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, első diplomáját szerző, nappali tagozatos,
felsőoktatásban tanuló hallgatónak adományozható, aki az előző tanév mindkét félévében 4,2nél magasabb tanulmányi átlagot
ért el, és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai
befejezéséig. A díjra - melyet
évente 10 diáknak lehet odaítélni - pályázatot nyújthattak be a

hallgatók.
A pályázatok alapján történő
támogatás odaítéléséről Tata
Város polgármestere döntött, a
Humán és Ügyrendi Bizottság
javaslata alapján. Idén 21 hallgató nyújtott be pályázatot, a 10
nyertesből öten tudták személyesen átvenni a díszokleveleket október 14-én a Városházán,
ahol Michl József, az elismerések mellett személyre szólóan, a
diákok érdeklődési köréhez kapcsolódó témájú könyvekkel is
megajándékozta a hallgatókat. A
polgármester elmondta:- az ösztöndíj célja az is, hogy a diákok
a városhoz való kötődésüket kimutassák a tanulmányaik során,
például a szakdolgozatukban,
vagy bármilyen általuk választott módon, így a munkájukban
megjelenjen a tataiság.
Öveges József tanulmányi ösztöndíjban részesült 2016-ban:
Schaffer Katalin- Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, Információs
Technológiai és Bionikai Kar molekuláris bionika szak.

Hermann Enikő- Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar - kémia 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 Közszolgálati Egyetem, nemzetközi
igazgatás szak.
Mészáros Anna- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar –
gyógypedagógia.
Illés Ágnes- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar – néprajz.
Simondán Sára- Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Tanítóképző
Kar – tanító.
Gulyás Mercédesz Rita- Szegedi
Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar – előadó-művészet.- áá -
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Októberi ülését tartotta a város képviselő-testülete

Előző lapszámunkban a választások eredményét összegző cikkünkben utalást tettünk egy ös�szesítő táblázatra, amely alapján
összehasonlítható a megyei települések népszavazási adatai.
A táblázat helyhiány miatt nem
fért október 13-i lapszámunkba, de az érdeklődők Tata Város
honlapján megtekinthetik.
A cikk szerzőjétől és az olvasóinktól elnézést kérünk.
Tisztelettel: Petzke Ferenc, 		
főszerkesztő
Új helyen működik a városi
Pedagógiai Szakszolgálat
A Tatai Városgazda Nonprofit
Kft. a nyár végén segített a szakszolgálat költöztetésében, az ös�szecsomagolt holmik, bútorok átszállításában és elrendezésében,
ezt megelőzően pedig kifestették
a rendelkezésre álló helyiségeket. A szakemberek azóta már a
Váralja u. 6. sz. alatt végzik a nevelési tanácsadást, és a szakértői
bizottsági tevékenység két szakszolgálati feladatát.
Nagyon sok szülő keresi meg
a szakszolgálatot a gyermekek
tanulási nehézségeivel, illetve
magatartási problémákkal kapcsolatban, s a pszichológusaik
is folytatják az új helyen a pszichés gondozást. Emellett természetesen az iskolák és óvodák is
kérnek tanulási, beilleszkedési
nehézséggel kapcsolatban vizsgálatot. Tatán és a járásban szeptemberben és október első hetében végeztek szűrővizsgálatot,
ennek eredménye alapján járnak
majd ki az óvodákba kiscsoportos fejlesztést végezni, a tanulási
zavar veszélyeztetett gyermekek
körében.
A KEM Pedagógiai Szakszolgálat Tatai Tagintézményének új
elérhetőségei:
2890 Tata, Váralja u. 6.
Tel.: 34-308-085
ped.szakszolgalat.tata@gmail.com

Hirdessen
Ön is lapunkban!

06-30-962-4556
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja

Október 26-án tartotta soros ülését Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testülete, amely 18 napirendi pontot tárgyalt.
A Városháza dísztermében napirend előtt, Michl József megemlékezett az 1956-os forradalom
és szabadságharc tatai eseményeiről, 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-testület 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 Nemzeti Vágta versenyén elért eredményükért.
A képviselők első napirendje rendelet-alkotáshoz kapcsolódott, a
város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatosan. A Szomódi úti iparterületre
vonatkozóan, a Güntner Tata Kft.
területére készített az Önkormányzat egy plusz szabályozást,
ami a céget segíti abban, hogy
tervezett, további fejlesztéseit
megvalósítsa, és ezáltal még több
munkahely jöhessen létre. Az
ülés ezt követően településrendezéshez kapcsolódó előterjesztésekkel folytatódott, majd pályázatok benyújtásáról szavaztak a
képviselők. Ebben a témában az
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program,
valamint a határon átnyúló kerékpáros zarándokutak kialakítását
célzó SacraVelo projekt került
napirendre. A pályázati tervekkel
kapcsolatban sajtótájékoztatóján
Michl József elmondta:- a fejlesztések sorában most szerepel

Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!

kellett azonban lépéseket tennie a
Városgazda Kft.-nek, ugyanis az
eddigi, tatabányai befogadóhely
jelezte, hogy nem tud a továbbiakban ilyen hulladékot fogadni.
Átalakul, és új lehetőséggel bővül
az évenkénti lomtalanítás rendszere is, ugyanis idén ősztől telefonon keresztül, már minden tatai
háztartás megrendelheti, és megszervezheti 1 köbméter mennyiségig évente egyszer a nem használt
tárgyainak elszállítását. (A házhoz
menő szolgáltatást az Oroszlányi
Környezetgazdálkodási Nonprofit
Zrt.-től lehet kérni, a 34/361-411es telefonszámon.) Természetesen
a jól bevált, régi rendszer sem
szűnik meg, hiszen a Városgazda már szervezi a hagyományos,
jövő tavaszi lomtalanítást is.
A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között
szerepelt a tatai Kertvárosi Óvoda főzőkonyhájával kapcsolatos
átszervezés, melyről Michl József úgy nyilatkozott:- Az Önkormányzat egy nagyon komoly
vállalkozásba kezd azzal a teljes
átalakítással, melynek nyomán
a jövőben a bölcsőde konyháját
szeretnék fejleszteni, modernizálni úgy, hogy három óvodában, (a kertvárosi intézményben
is) megszűnik majd a főzőkonyhai státusz, s csak tálalókonyhák
maradnak, míg a bölcsőde 600
fős konyháján készülnek majd
a tatai bölcsisek és óvodások
ételei. A polgármester hozzátette:- 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 Önkormányzat szeretné az étkezés kultúráját
is átalakítani a gyerekek körében,

valamint biztosítani a korszerű konyha és főzéstechnológiát,
melynek alapját, helyben termelt
élelmiszerek adják.
A beszámolók sorában az építmény, a telek és az idegenforgalmi adóról, helyi iparűzési adóról,
a talajterhelési díjról és a gépjárműadóról, valamint a Körzeti
Televízió Tata működéséről is
tájékoztatót kaptak a képviselők.
A helyi adózással kapcsolatban a
városvezető elmondta:- nagy köszönet jár a tatai adófizetőknek,
különösen azoknak, akik határidőre be is fizetik azt a kötelezettségüket, amit vállaltak azzal,
hogy vagy itt élnek Tatán, és hozzájárulnak a közös kiadásokhoz,
vagy azzal, hogy Tatán hozták
létre a cégüket, és a közösséghez tartozásukat erősítik a város
kiadásaihoz való hozzájárulással
is, helyi adó formájában. A körzeti 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 Televízió 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 gondolkodnia az Önkormányzatnak a
fenntartó kuratóriummal, a szakmai stábbal, és a képviselőkkel
együtt. Fontos, hogy a város széles ismertsége a Tatai Televízión
keresztül megmaradhasson, és
tovább erősödjön, ebben pedig
egy jó együttműködést remélünk
a televízióval a jövőben is- fogalmazott a polgármester.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, következő ülését
novemberben tartja majd. - áá -

Tata lett a Hungaricum Szövetség új partnere
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olyan lehetőség, amely a szlovák-magyar határon átnyúlva, a
Pons Danubii EGTC-n keresztül
3 felvidéki, és 4 Komárom-Esztergom megyei települést kapcsol
össze. Az egyik terv keretében
olyan kerékpárkölcsönzőket szeretnének kialakítani, melyek egy
hálózatban alkotnának egységet a
7 település között, bevonva más
városokat is. A másik pályázat pedig 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 területére tervezett malomkertben.
Emellett a pályázatok sorában
szerepel a SacraVelo kerékpárút
hálózat fejlesztése, melyben Tata
is szeretne szerepet vállalni, a városban lévő szakrális emlékeivel,
és azok bemutatásával. A pályázatok témaköréhez kapcsolódóan a képviselők tárgyaltak arról
a lehetőségről is, amely a Jedlik
Ányos Terv keretében két, tatai
elektromos töltőállomás létesítését segítené elő.
A képviselő-testület októberi
ülésén 5 napirendi pont is kapcsolódott a vagyongazdálkodáshoz, többek között beszámolók
hangzottak el az Önkormányzat
által bérbe adott üzlet és irodahelyiségek, valamint a haszonbérbe
adott ingatlanok ellenőrzéséről is.
A városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések sorában,
Tata hulladékgazdálkodásának
helyzetéről kaptak tájékoztatást a
képviselők. Városunkban a lakossági hulladék elszállítása biztos
alapokon áll, egy folyamatosan,
és stabilan működő rendszerben.
A város egyéb helyszíneiről, a
közterületekről összegyűjtött hulladék elszállításával kapcsolatban

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

értékek, hungarikumok, hazai
és nemzetközi
népszerűsítése,
márkaépítése,
az érték alapú,
az egyetemes
emberi kultúrát is gazdagító
nemzeti közös
többszörös erősítése, segítése,
támogatása. A
szövetség nyitott, érték alapú, politikamentes
szervezet, együttműködik minden
olyan gazdasági, közigazgatási,
civil szervezettel, szakmai képviselettel, intézménnyel, szövetséggel, kamarával, vállalkozással, 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 részéről Michl József polgármester, a
Hungarikum Szövetség részéről
pedig Mathiász Gábor elnökhelyettes írta alá. Az elnökhelyettes elmondta: -Tata, az Öreg-tó,
az edzőtábor, a források és vizek
együttese olyan, mint egy ékszerdoboz, ezért keresték meg városunkat a partnerségi ajánlattal.
Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, a Megyei Értéktár 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, amelyeknek nagy része alkalmas arra,
hogy az egész megye értéktárába
is bekerüljön.
A Hungarikum Szövetség partnerei együttműködnek a szövetség céljainak megvalósításában,
törekedve a kölcsönös előnyök
biztosítására, és támogatást nyújtanak a HUSZ működéséhez,
konkrét programjai, projektjei,
kampányai,
kommunikációja
megvalósításához.
- áá -
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Különleges helyzetű gyermekek
Tatán rendezték a pedagógiai szakszolgálatok megyei konferenciáját

A Tatai Bartók Béla Óvoda adott
otthont a Komárom-Esztergom
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
III. konferenciájának, melynek központi 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 Önkormányzat döntéshozáskor mindig megvizsgálja, 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 szakszolgálat munkatársai szellemükben,
hivatásukban, lelki erejükben és
szívbéli jóságukban is erős, aktív,
önmagukat újra és újra visszaépíteni képes szakemberek legyenek ehhez kívánt a városvezető sok erőt
a konferencia résztvevőinek.

10 éves születésnapját ünnepli a
Gedia Hungary Kft. A 2006 őszén
megalakult autóipari beszállító,
német anyavállalati háttérrel rendelkező cég, hét hektáros nagyságú telken található a Tatai Ipari
Parkban, ahol jelentős szereplőjévé vált a kistérség iparának.
A Gedia Hungary Kft. jelenleg
17 000 négyzetméteres gyártócsarnokban végzi tevékenységét,
melyhez egy 1 500 négyzetméteres irodaterület is kapcsolódik.
A gyárban közel 400 fő dolgozik,
préselt és hegesztett, biztonsági
és ütközésvédelmi karosszériaelemeket állítanak elő, az autó-

ipar számára.
Markus Schaumburg, a
Gedia Csoport ügyvezető igazgatója ünnepi beszédében elmondta:- a
kezdetekkor ugyan több
lehetőségük is volt a terjeszkedésre, de végül Tata
mellett tették le a voksukat, többek között azért,
mert városunkban megfelelő munkaerőt találtak.
Elsőként egy összeszerelő-hegesztő üzemként indultak, de pár év múlva a
bővítés mellett döntöttek,
és létrejött a présüzem,
valamint egyéb kiegészítő üzemcsarnokok, új irodahelyiségek. Az
elmúlt 5 évben a Gedia Hungary
megduplázta mind az eladási számait, mind pedig dolgozóinak
létszámát, jelenleg pedig már az
50 millió eurót is meghaladja az
éves forgalmuk értéke. 2016 az
az év – mondta Markus Schaumbur - amelyben a gyár felkészült a
jövőre, hiszen számos kihívás áll
előttünk, de készen állunk, és a
következő hónapok során továbblépünk a növekedés érdekében.
A tatai telephelyen mára már
több mint 220 különböző terméket állítanak elő, ezeket napon-

Vereckei Judit, a KLIK tankerületi
igazgatója köszöntőjében szólt arról, hogy a korai fejlesztés fontos
szakmai téma, hiszen óriási jelentősége van annak, hogy egy kisgyermek, akinek valami miatt eltér
a fejlődése a normálistól, minél hamarabb megkapja a szükséges fejlesztést. Tisztelet illeti mindazokat,
akik ezzel a nemes és szép feladattal foglalkoznak, akkor is, ha sokszor nehéz szembesülni a különböző sorsokkal- mondta az igazgató.
A konferencián Galba Katalin, a
Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója nyugdíjba vonulása kapcsán
köszöntötte a helyszínen Bárány
Lászlónét, aki az oroszlányi pedagógiai szakszolgálat vezetője volt,
mellette logopédiai és gyógypedagógiai feladatokat is ellátott, majd
Tatán dolgozott, s bár tavaly év végén nyugdíjba vonult, de továbbra
is segíti a tatai gyermekek ellátását.

10 éves a Gedia Hungary Kft.

Új diákpolgármester

Novotni László, Koronczi Szabolcs és Bagoly Tamás

A Városháza dísztermében tartotta éves tisztújító ülését Tata Város Diákönkormányzata (TAVIDÖK), amely munkájával évek
óta segíti a helyi diákéletet.
A TAVIDÖK Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak
szerint a diákönkormányzat tisztségviselőinek mandátuma 1 évre
szól, ezért az idei alakuló ülésen
sor került az új diákpolgármester,

és helyetteseinek megválasztására is.
A TAVIDÖK-be Tata város közigazgatási határán belül működő,
minden OM azonosító számmal
rendelkező, egyházi és állami
közoktatási intézmény jogosult
2 diákot delegálni. A delegált tagokból felépülő képviselő-testület a diákpolgármestert és a két
diák-alpolgármestert maga vá-

ta indítják útjára a világ számos
pontjára. A vevői elégedettséget
a megújuló termékek és technológiák, a folyamatos minőségfejlesztés, a vevőorientált értékesítési szemlélet, és az optimális
költségtervezés is alátámasztja.
Lipták-Fegó László, a Gedia
Hungary ügyvezetője az ünnepségen felelevenítette, hogy még
egy olyan, több mint 100 éves
múltra visszatekintő cégcsoportnak is, mint a Gedia, fontos lépés
volt a 10 évvel ezelőtti magyar
gyár megalapítása, melynek működését kezdettől fogva hosszú
távra tervezték. Ezt a törekvést
segíti a Tatai Ipari Park fejlődő
infrastruktúrája, valamint a városvezetés és a magyar kormány
támogatása - mondta az ügyvezető, hozzátéve, hogy az elmúlt 10
évben nagyon sokat fejlődött az
üzem, amely öt lépésben bővült,
a vevőkör folyamatos bővülésének eredményeként pedig mára
már mind a három magyar autógyártónak is szállítanak, a gyártás
közel kétharmada exportálásra
kerül. Ennek a fejlődésnek elengedhetetlen motorjai voltak azok
a dolgozók, akik az alapítástól
kezdődően itt vannak, közülük
többen vehettek át elismeréseket

Bárány Lászlóné, Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott.
A találkozón ezt követően szakmai
előadásokat hallgathattak meg a
résztvevők.
A korai fejlesztés jelenlegi helyzetéről Dr. Kiss László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelés-irányítási
Főosztály
Szakszolgálati és gyógypedagógiai referense számolt be, majd
Kozma-Vízkeleti Dániel kiképző
család - pszichoterapeuta előadása
következett, „A család és a különleges helyzetű gyermekek” címmel.
A program második felében a konferencia vendégeként Dr. Eigner
Bernadett játékterapeuta a „Korai
kötődés, hatásuk a gyermek fejlődésére”, Barta Szilvia és Balázs
Edit gyógytestnevelők pedig „A
vizes módszerek alkalmazása a korai fejlesztésben” címmel tartottak
- áá előadást.

az ünnepségen.
A jubileum kapcsán Michl József
polgármester úgy nyilatkozott:A város vezetése kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy minden
tatai megtalálja a számára megfelelő munkahelyet, ezért is volt
nagy öröm, amikor 10 évvel ezelőtt ezt a gyárat felavathattuk,
és elindulhatott a munka. Michl
József hozzátette: - polgármesterségének az egyik első nagy lépése volt a Gedia tatai gyáralapítása, 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 felmutatott, rendkívül tiszteletreméltó,
ezért nagy köszönet jár, Isten éltesse őket sokáig – mondta a polgármester, 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 változásokon esett át. A Gedia Hungary Kft., tervei szerint a következő
10 évben egy teljesen megújult
szervezettel vág neki a kihívásoknak, szerencsésen ötvözve a múlt
tapasztalatait, és az új kollégák
szaktudását.
- áá -
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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 Általános Iskola tetőszerkezete.
Az Agostyáni út felőli tetőrész
cserép-cseréjével befejeződött a
tető megújítása, korszerűsítése. A
tetőrekonstrukció két éves munkát 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 részben már beázott, illetve levált. A
beázások eredményeként a cserép alatti faszerkezet nedvességet
kapott, ami korhadást okozhat. A
héjazat teljes cseréje mellett így
a sérült fa részeket is kicserélték,
és a meglévő faszerkezetet konzerválták, rovar és gombamentesítették. A tetőszerkezet most már
statikailag is teljesen stabil.
Mivel az épület egyedi műemlék, az Örökségvédelmi Hatóság
engedélye szükséges a legkisebb
felújításokhoz is. A munkálatokhoz ezért teljesen részletes statikai és faanyagvédelmi tervet is
kellett készíteni, így a kivitelező
egy rendkívül alapos terv alapján
végezte el a szükséges beavatkozásokat.
Michl József polgármester a felújítással kapcsolatban elmondta:- az Önkormányzat annak ellenére, hogy már nem fenntartója
a helyi iskoláknak, folyamatosan
igyekszik megóvni, és javítani,
fejleszteni az épületei állagát. A
Vaszary Iskola tetőrekonstrukciójának költsége közel 30 millió
forint volt, a felújítás 1600 négyzetméteres felületen történt meg.
Ezt a szép fejlesztést az iskolai
konyhák felújítása követi majd,
amelyre a pályázatot már benyújtotta az Önkormányzat, reméljük,
hogy nyerünk, és elindulhat egy
újabb nagy fejlesztés, ami érinti a
tatai általános iskolákat - nyilatkozta a városvezető.
Olvassa online is lapunkat:
www. varoskapuujsag.hu
Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Szakmai műhelytalálkozó az ifjúságért
lasztja tagjai közül. Az egyik diák-alpolgármestert a gimnáziumi
tagok, míg a másikat az általános
iskolás tagok közül kell megválasztani.
A 2016-os választáson Koronczi
Szabolcs indult a diákpolgármesteri címért. Az Eötvös József
Gimnázium tanulóját egyhangúlag választották meg a delegáltak, miután az előző diákpolgármester, Teszáry Eszter Olga,
tanulmányai miatt nem indult
újra a választáson. A tisztújító
ülésen az új diák- alpolgármestereket is megválasztották, Novotni
László (Kőkúti Általános Iskola)
az általános iskolák, míg Bagoly
Tamás (Új úti iskola) a középiskolák képviseletében látja el a
jövőben a pozíciót.
A tisztújító ülésen a diákokat dr.
Beró Henrietta alpolgármester, és
dr. Varga András önkormányzati
képviselő köszöntötte.
- áá -

Az Új Nemzedék Nonprofit Kft.
tatabányai irodája, a Nemzeti
Művelődési Intézet KEM Irodája, és A Vértes Agorája Agora
Start Tehetségpont és Ifjúsági
Iroda, Tata Város Önkormányzatának együttműködésével „Ifjúságért Szakmai Turné” címmel
szakmai műhelytalálkozót szervezett Tatán, a Fischer-házban.
A szakmai program célja az volt,
hogy a helyi szereplők jobban
megismerhessék egymást, új lehetőségeket, jó példákat ismer-

hessenek meg a fiatalok aktivitásának növelésére.
A találkozó programjában először Michl József polgármester
köszöntötte a résztvevőket, majd
előadások következtek a témában. A műhelytalálkozón közösségi-művelődési és ifjúsági szakemberek, oktatási intézmények
képviselői, diákönkormányzatok
tagjai, a polgármesteri hivatal
szakemberei, valamint a civil
szervezetek vezetői és munkatársai vettek részt.
- áá -
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Értékközvetítő vagyok...

Közösségért végzett munkájáért tüntették ki Robozné Schőnfeld Zsuzsannát
Október 8-án, a Zenei Világnap
tiszteletére rendezett budapesti
hangversenyen adták át a 2004ben alapított KÓTA díjakat. A Mecénás kategóriában idén, Robozné
Schőnfeld Zsuzsanna, a Humán és
Ügyrendi Bizottság elnöke részesült az elismerésben.
A Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége - a KÓTA-, ezzel a
kitüntetéssel szeretné megköszönni azoknak a tevékenységét, akik
hosszú ideje elkötelezetten szolgálják a magyar kórus és népzenei
életet. 12 kategóriában adtak át díjakat.
Az idei kitüntetettek között szereplő Robozné Schőnfeld Zsuzsanna,
a tatai Menner Bernát Zeneiskola
megbízott igazgatója, középiskolai
ének-zene tanár, művészeti vezető,
1991 óta a tatai Egressy Kamarakórus és Vegyeskar karnagya.
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna
2006-tól alpolgármesterként, majd
2014 októberétől városunk Humán
és Ügyrendi Bizottságának elnökeként szervezi a város zenei életét.
Segíti az Éneklő Ifjúság hangversenyek rendezését, a Tiszán innen
- Dunán túl országos népdaléneklési verseny megyei döntőjének
lebonyolítását. Érdeme, hogy Tata
nagy fesztiváljainak programjában kiemelt szerepe van a kórusok
koncertjeinek. Patronálja a zenei
mesterkurzusok rendezését, a tatai
Barokk Fesztivált, valamint a Ka-

tonazenekarok Országos Találkozóját is. Kiemelkedő, közösségért
végzett munkájáért részesült Mecénás kategóriában idén a KÓTA
díjban.
A díjjal kapcsolatban a bizottság
elnöke így nyilatkozott: -óriási
megtiszteltetésnek érzem az elismerést, mert amennyit a lehetőségeimhez mérten lehetett segíteni,
azt mindig megpróbáltam megadni a tatai és a megyei kulturális
és civil szervezeteknek, intézményeknek, nemcsak a zene, hanem
más művészeti ágak területén is,
a működésben, versenyekre való
felkészítésben, vagy akár a pályázatokban is. Fontos, hogy erkölcsileg mindig támogattam őket
abban, hogy megvalósítsák a ter-

veiket, álmaikat, rendezvényeiket.
Hozzám elsősorban a zene kötődik, s úgy érzem, hogy ezen a területen mindent megteszek azért,
hogy a tatai zenei élet példaértékű
legyen az országban. Most már a
zeneiskola vezetőjeként is kiemelten figyelek a fontos eseményekre,
évfordulókra, a zene és a kórusmozgalom folytonos megjelenésére, hiszen a csoportos előadások
mindig komoly kohéziós erővel
bírnak, amire nagy szüksége van
egy város közösségének. Ha ebben bármilyen formában segítséget, 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 nevek, kiemelkedő művészek, zenepedagógusok, szakemberek között
vehettem át ezt a díjat, s hozzájuk
képest, egy egyszerű karnagyként
még jobban átéreztem ezt a megtiszteltetést. Minden olyan kulturális esemény, ami a városban zajlik, értéket ad, és én értékközvetítő
vagyok, egyrészt mint pedagógus,
másrészt pedig mint a bizottság elnöke. Nekem az a feladatom, hogy
ezeket az értékeket a gyerekeknek,
felnőtteknek, a legkülönbözőbb
módokon átadhassam.

Jól sikerült az első...

Óriási érdeklődés kísérte az idei
Öreg-tavi Nagy Halászfesztivált.
15 év után először a város szervezte 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 készítettek -kárpótolták a látogatókat.
És hogy a vendégek ne csak a tányéron nézhessék meg a halakat,

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

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 Környezetgazdálkodási 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!

Érzékenyítő programok a születésnapon

Egy éves lett a Vakok Állami
Intézete Tatai Rehabilitációs Telephelye. A születésnapot a Fehér
Bot napjával egyidőben szervezték meg. Ebből az alkalomból
nyílt napot szerveztek, amelyen
a látogatók megnézhették a modern, kiváló eszközökkel felszerelt, speciális épületet. A helyszínen érzékenyítő programokat is

szerveztek a vendégeknek, így
mindenki saját maga tapasztalhatta 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 fotókiállítás is.

„Nagytakarítás”

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

Hulladékgyűjtési akciót szervezett
az Önkormányzat, dr. Beró Henrietta alpolgármester felhívására.
Az Öreg-tó partján harminc önkéntes gyűjtötte a szemetet, elsősorban a Bláthy Ottó Szakközépiskolából, 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 fiatalok példát szeretnének mutatni
diáktársaiknak és a lakosoknak
is. A következő akciót tavaszra
tervezik, az önkormányzat a TAVIDÖK-kel közösen akkor is szeretne minél több fiatalt bevonni a
„nagytakarításba”.

Parlamenti Napló

Az egekig hatoló cselekvő hazaszeretet ünnepe
A névtelen hétköznapi emberek
összeadódott, s egymásba szervesült bátorságának világraszóló megnyilatkozása. Az asztalos
segédé, akinek szüleitől elvették
a megélhetést biztosító műhelyt,
mondván, hogy az majd mindenki hasznára fogja ezután ontani a
bútorokat. A csilléssé vált egykori
parasztlegényé, akinek nagyszüleitől elkobozták a földet, s akinek a
szüleit beterelték a kolhozokba. A
tanulmányait soha be nem fejező
tanító-, pap-, és mérnök jelölteké,
akik egyetemi tanulmányaik kényszerű megszakítása után politikai
elítéltekként kerültek a szomszédos bányászváros rabtáboraiba.
Őszinte fiatalok, akiknek az ajkát

hazugság még nem fertőzte, akik
üres jelszavakat nem visítottak.
Akiket az új hatalom hazug szavai nem butítottak el, akiket sem
rang, sem pénz ígéretével nem
tudtak megvásárolni. Akik hűségesek maradtak becsületükhöz,
hűségesek szüleik örökségéhez, s
hűségesek szülőföldjükhöz, megtartó nemzetükhöz. Olyanok, akik
a hétköznapi életükben is megállták a helyüket. Nevesincs valakik,
a szabadság gyermekei, akik ha
kellett, akkor az öklüket is megmutatták. Nem tudtak hazugságban, 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 csupán, ahol szavát megértve,/Meghalni 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./ Milliók 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 megtorlásra emlékezünk, tegyük
szívünkre a kezünket, s vizsgáljuk meg a szabadságról alkotott gondolataink tisztaságát,
valamint cselekvő
hazaszeretetünk

hőfokát. A névtelen hétköznapi
bátor fiatalok már bizonyítottak.
Most rajtunk van a sor.
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Tata Város Önkormányzata,
az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60.
évfordulója alkalmából
tisztelgett a hősök emléke
előtt.

Ajánló
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Az Egressy Kórus és Kamarakórus Németországban járt
„Ilyen még nem volt Homburgban”

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

A szakmai kapcsolat mellett a két
kórus énekeseit az elmúlt évtizedek alatt személyes baráti szálak
is összefűzték.
Heinz Zeinglein, a Liedertafel
Férfikar karnagya Németországban több neves együttes vezetője. Az Ő barátsága és mélységes
tisztelete fűzi mind a mai napig
Baranyi József hagyatékához, a
kórusokat összefűző kapcsolathoz, barátsághoz. Ennek kifejezése az a szeretetteljes fogadás és
vendéglátás is, melyet a magyar
kórus a mostani találkozáskor is
átélhetett.
Tartalmas program tette felejthetetlenné az együtt töltött napokat:
a közeli nagyváros, Würzburg történelmi múltjával való ismerkedés
Michael Günther homburgi zenetudós idegenvezetésével, a város

Kirándulás Erdélybe

A Honvéd Bajtársi Klub „Erdély szépségei” programmal öt
napos kiránduláson vett részt
Erdélyben.
Első nap az ártándi határ átkelőn
áthaladva, a Körös völgyét követve Kolozsvárra érkeztünk. Itt a
délutáni séta során megtekintettük a város főbb nevezetességeit

- Fő tér, Mátyás szülőháza, Szent
Mihály templom, Mátyás szobor.
Másnap Tordára érkeztünk és a
történelmi városban megtekintettük a nevezetes sóbányát.
Utunk következő állomása a székelység „fővárosa” Marosvásárhely volt, ahol a Kultúr Palota, a
Rózsák tere, a Teleki-Téka és a

A tatai kapucinusokról

Acsainé Dávid Ágnes- kórustag

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 felszentelésének 260. évfordulóját ünnepli
a tóvárosi kapucinus templom.
Mint a szerző bevezetőjében írja,
célja az volt, hogy emléket állítson mindazoknak „akik a tóvárosi kapucinus templomot építették,
építtették, és mindazon atyáknak,
akik e falak között éltek, imádkoztak, szentmiséket mutattak be,
a tóvárosi hívek lelki gondozását
végezték.”
Személyes indíttatás is vezette,
azon túl, hogy személyesen is kötődik – hívőként - a templomhoz,
egyik nagybátyja itt szolgált. A
szerző fontosnak érezte, tatai polgárként, és a helytörténeti tevékenység, munka iránt elkötelezett
emberként emléket állítson a tatai
kapucinusoknak.
Kövesdi Mónika múzeumi főtanácsos, művészettörténész írt a
kis kötethez ajánlót, mint a mű
lektora, ebből idézem a következő mondatokat: „Nem történeti
munka, nem forráskiadvány ez,
hanem rövid összefoglalás a té-

máról, s egyben a visszaemlékezést elindító, a templom távoli
és közeli múltját élményszerűen
megelevenítő, személyes indíttatású kiadvány.”
A szerző röviden ír a kapucinus
rendről, történetéről, hogyan kerültek az Esterházyak révén Tatára, hogyan zajlott az építkezés,
s történt meg végül a felszentelés 1756-ban. Természetesen a
legnagyobb részét a kis írásnak
az atyákra való emlékezés tölti
meg. Sorra veszi a szép emlékű
atyákat, akik a Szerafikumot alapították, itt is és a templomban is
dolgoztak. Kiemeli a jelentősebbeket, tevékenységüket a nehéz
történelmi időszakokban, a háborúk alatti embert próbáló, s embert mentő munkájuknak emléket
állítva, egészen János atya (Virág
János) az utolsó kapucinus személyével bezáróan. Dokumentumok, levelek másolata egészíti ki
a történeti ismertetőket.
A ferencesek jelmondatával zárul
a kis kötet: „Pax et Bonum!” Békét és minden jót!
Mi is csak ezt kívánhatjuk mindazoknak, akiket érdekel a tóvárosi
templom története, a kapucinusoknak a város életében betöltött
szerepe, jelentősége, és kezükbe
veszik ezt a kis füzetet. Hasznos,
-szszhézagpótló olvasmány.

vár megtekintése után a só vidék
legismertebb üdülőhelyére, Szovátára utaztunk. Az üdülő hely
nevezetességei között számon
tartott tavakat és só tömzsöket
egy kellemes sétával felkerestük
és a nap végén Székelyudvarhelyen 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 fennsíkra, ahol a vadregényes szépségéről híres Gyilkos-tavat néztük
meg, valamint a Békás szorost.
Vissza útban a Hargita szép hágóján, a Ligán tetőn keresztül érkeztünk vissza szálláshelyünkre,
Székelyudvarhelyre, ahol vacsora
után városnézés zárta a napunkat.
Negyedik nap délelőtt a híres
„fazekas faluba” és népművészeti központba, Korondra láto-

gattunk, ahol a társasság tagjai
bevásárolhattak a különböző,
szebbnél-szebb
népművészeti
cikkekből.
Korond után a szász vidékre utaztunk. Megismerkedtünk a világ
örökség védelmét élvező Segesvár középkori városával, majd
a szászok hajdani fővárosába,Nagyszebenbe érkeztünk, ahol a
történelmi középkor gyönyörűen
felújított épületei között barangoltunk. A kellemes séta és a vacsora elfogyasztása után pihenőre
tértünk.
Utunkat folytatva Tekerőpatak település 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 időutazást jelentett számunkra.
Később a Maros folyó völgyét
követve Aradra érkeztünk. Idő hiányában 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 átlépése után a késő esti órákban érkeztünk vissza Tatára.
A csoport és magam nevében
megköszönöm Czakó Zsolt idegenvezető kiváló munkáját, aki az
indulástól, a kirándulás befejezéséig minden részletre kiterjedően
tájékoztatott minket a történelmi
múltról, a hozzá kapcsolódó történetekkel színezve. Lázár Ferenc

templomaiban felcsendülő kórusművek különlegesen szép hangzása, a homburgi Papaírmalom,
a különleges szőlőműveléssel,
borgazdasággal való ismerkedés,
a közösen elfogyasztott vacsorák.
Az ünnepi koncerten többféle stílus és több korszak kórusműve
is felcsendült, egyházi és világi
darabok, a capella és zongorakísérettel írottak egyaránt.
Picit megállt az idő a homburgi
templomban.
Feszült figyelem, koncentráció,
öröm, karnagyi intések precízsége, pontosság jellemezte az éneklő közösséget, a 63 ember alkotását, 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, ölelésekkel gratulált!
Heinz Zeinglein így gratulált:
„Ilyen magas szakmai színvonalú
éneklést még nem hallott Homburg zeneszerető közönsége!”
Az Egressy Kórust és Kamarakórust visszavárják Homburgba,
mert a magyar kórus éneklésnek
szépségét, csodáját újra és újra
szeretnék átélni!

nyá. alezredes

Látkép

A kőkúti iskolások határtalan utazása

A kőkúti diákok Tamási Áron farkaslakai szülőházánál

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (Tehetség határok
nélkül HAT–16-01-0749) elnevezésű pályázati program keretében
harmadik alkalommal juthattak
ki a Kőkúti Általános Iskola tanulói Erdélybe.
Az október 3-tól – 8-áig tartó
kirándulás során a gyerekek az
oda úton megcsodálhatták Királyhágó hegyeit, völgyeit, majd
Kolozsvár sokszínűségét. Tata
testvérvárosában, Szovátán volt a
szállásuk, ahonnan túrákat tettek
a parajdi sóvidékre, részt vettek a
helyi általános iskola néhány tanóráján. Marosvásárhelyen látogatást tettek a Teleki Tékában és
a Bolyai Múzeumban. A szovátai
iskolásokkal együtt emlékeztek

meg az aradi vértanúkról a helyi polgármesteri hivatalban. Ezt
követően vegyes csoportokat alkotva közös, játékos vetélkedőn
mérték össze tudásukat. Közösen
vettek részt táncházon, fejlesztő
játékokat játszottak, tehetséges
sportolóink edzőmérkőzést játszottak a helyi iskolásokkal. Jártak a havas Madarasi –Hargitán,
megismerkedtek a korondi fazekassággal, Farkaslakán felkeresték Tamási Áron szülőházát.
Hazafelé Körösfőn és Bánffyhunyadon a templomokat nézték
meg, de jutott egy kis idő Nagyváradra is.
A tatai diákok hazaérkezésükkor
elmondták, hogy feledhetetlen
élményekkel ajándékozta meg
őket az erdélyi tanulmányi kirándulás. 			
-czm-
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Kik a szentek?
Mindenszentek ünnepéhez közeledve jó elgondolkodnunk
azon, hogy mit is ünneplünk.
Kik a szentek? Miért ünnepeljük őket? Mi közük a mi halottainkhoz?
A szenteket legtöbben unalmas, életidegen embereknek
gondolják, egyfajta „jófiúk
csapatának”. A szentség azonban valami egészen mást jelent. A szentek olyan emberek,
akik kapcsolatban vannak az
Istennel, és ezt a kapcsolatot
a halál sem szünteti meg. Akiket 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 tanulhatunk tőlük.
Az iskolában a kis hittanosoknak azt szoktuk tanítani, hogy
a szentek a mi nagyobb testvéreink. A nagyobb testvér lehet
példakép a kicsiknek, mert a
nagyobb testvér már több mindent meg tud csinálni, több a tapasztalata, többet tanult, mint
a kicsi, sőt, meg is tudja őt védeni. Ilyenek nekünk a szentek,
mert mi mindnyájan egy család
vagyunk, hiszen egy a mi Men�nyei Atyánk. Nem biztos, hogy
mindent megértünk, amit az
Atya mondani akar nekünk, de
a nagyobb testvért tudjuk pél-

kor ők újjászülettek a mennyországban. Nekünk innen alulról 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 tartani, akkor összevonjuk az ünnepeket. Ez a Mindenszentek.
Másnap Halottak napját üljük.
A mi halottaink azok a testvérek, akik egy kis időre eltűntek a
szemünk elől. Nem tudjuk, hogy
most hol vannak, de reméljük,
hogy nemsokára megkerülnek,
és ha haza megyünk földi csavargásaink után Atyánk házába
(ahol tudjuk, hogy nagyon sok
hely van) reméljük, hogy már
otthon találjuk őket.
Imádkozzunk értük!
Váradi Kristóf káplán
Kapucinus templom

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 megbízhatunk az Atyában.
A szentek olyanok, akik lelkesítenek minket, mint egy hegyi
túra vezetője: „Gyere, én ismerem az utat! Nem teljesíthetetlen a cél! Meg tudod csinálni!”
Egyedül lehet, hogy visszafordulnál, de csapatjátékosként

kicsit könnyebb.
Szentnek lenni nem kiváltság,
nem VIP belépő a mennyországba, 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 fáradozásunk gyümölcseit, de ha fölérünk a mennyországba, akkor
meglátjuk a gyümölcsöt, mert
ott fönt már újra tavasz lesz
és élet. „Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök
élet.” (Róm 6,22)
De térjünk vissza egy pillanatra Mindenszentek ünnepéhez!
Mindenszentekkor megünnepeljük a mi összes nagytestvérünk születésnapját, mint
ahogyan egy családban illik. A
szentek születésnapja az, ami-

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

Ajánló
Megjelent a Tatai Patrióta őszi száma
Az új lapban interjút olvashatnak Markos
Anikó építészmérnökkel, aki idén megkapta a Tata Városáért kitüntetés arany
fokozatát. A Fogaskerékgyár Kft. ügyvezetőjével készült beszélgetésből megtudhatják, hogy hogyan sikerült egyedi
termékeikkel meghódítaniuk a nemzetközi piacot, és milyen terveik vannak a
tulajdonukban lévő Miklós-malommal.
Az őszi Patriótából kiderül, mi kell ahhoz, hogy egy település kedvelt turisztikai célpont legyen, és miként szeretné az
Időskorúak Otthona bővíteni a Fényes
fasori telephelyét. Vámosi László cikkében 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. 1956ról is megemlékezünk dr. Nemes Lajos
professzor úr, és Schmidtmayer Richárd
írásával. A lapban olvashatnak még Szent
Márton püspökről, a Fodor András lelkipásztornak emléket állító könyvről, a tatai
diákönkormányzat munkájáról, és a Magyary Zoltán Tudásközpontról. Az őszi

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

számban jubileumi interjút olvashatnak
Michl József polgármesterrel, aki 10 éve
áll a város élén.
Az újság megvásárolható a Városmarketing Irodában, a Magyary Zoltán Művelődési Központban, a Fényes Tanösvényen,
az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban, a Kiskastélyban és a Tourinform Irodában.
Akiket mélyebben foglalkoztat, hogy mi
zajlik városunkban, mi áll a helyi hírek
hátterében, kik élnek Tatán, és mit tesznek a köz szolgálatában, előfizethetik a
negyedévente megjelenő
magazint. Megrendelésüket,
véleményüket,
javaslataikat a
következő
címre vár
juk:

tataipatriota@tata.hu

A délutáni kávé után 17 órától pedig a
Tanárok Éjszakája alkalmából a nemzetiségi iskolafenntartás helyzetéről beszélgetünk szakértőkkel, érintettekkel.
A rendezvény helyszíne a tatai
Nepomucenus Malom
(2890 Tata, Alkotmány u. 1.)
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Sport

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 csarnokban játsszák.
Kosárlabda
november 5. szombat 11.00
TSE – Ajka amatőr női NB I
A mérkőzést a Vaszary iskola
csarnokában játsszák.

Idegenből 3, hazai pályán
1 pont.
Hazai környezetben nem remekel a TAC megyei I. osztályú
labdarúgó csapata, bár még így
is a tabella második helyén áll
11 forduló után. Legutóbb itthon kikapott a Nagyigmándtól,
míg szombaton a Zsámbék ellen
döntetlenre futotta. A két hazai
meccs közben Ácson viszont sikerült 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, Juhász(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. Holecz 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, Kövessy(ö) 62 Edző: Kele Zoltán - ta -

Egy győzelem, egy vereség
Ez a TAC megyei I. osztályban
játszó női kézilabda csapatának két hetes mérlege. Idegenből –Ácsról – sikerült elhozni a
két pontot a szokásos egy gólos
győzelemmel. Hazai pályán a
mezőny egyik legerősebb csapatával, a Tarjánnal játszottak és
nagy gólarányú vereséget szenvedtek.
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 -
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Kitüntették megyénk diákolimpikonjait

A Komárom-Esztergom Megyei
Diáksport és Szabadidő Egyesület harmadik alkalommal rendezte meg díjátadó ünnepségét a
tatai edzőtáborban, ahol az előző
tanévben a Diákolimpia országos
döntőin 1-3. helyezést elért sportolókat jutalmazták.
A 2015/2016-os tanévben is jól szerepeltek 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 csapatsportokban 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, torna, úszás, alpesi sí, atlétika, birkózás, evezés, floorball, korcsolya,
cselgáncs, kézilabda, ökölvívás,
kosárlabda, ritmikus sportgimnasztika, sportlövészet, súlyemelés és a röplabda. A gyerekek és
edzőik, felkészítőik munkáját serleggel, és pólóval ismerték el.

A 60. évforduló sportosan

A Testnevelési Egyetem - saját
hőseire is emlékezve - kiemelt
szerepet vállalt az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésében. Céljuk, hogy a sport által

országhatárokon átnyúlva párhuzamosan zajló emléktúrát szerveztek: egyet Magyarországon,
egyet pedig Olaszországban. A
túrát a TF-es hallgatók teljesítették, akikhez az út egyes állomá-

Esőben Agostyánba

Éveken át a Bécs – Budapest ultramaraton részeként került megrendezésre a Tata – Agostyán emlékfutás. Az utóbbi években –mint
ahogy az idén is- többször elma-

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

sain csatlakoztak az érintett városok sportolói. A magyar útvonal
Pannonhalma – Tata – Esztergom
– Visegrád – Budapest megállókkal 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 kezdődött a program. Michl József
polgármester köszöntötte az emléktúrán résztvevőket és a tatai
sportolókat. Felidézte az 56-os
városi történéseket, azt hogy itt is
sok fiatal áldozatul esett a rendőri
sortüzeknek. Gratulált a Testnevelési Egyetem kezdeményezéséhez, örömét fejezte ki, hogy a
város is része lehet ennek a programnak. Megköszönte a Hódy SE
kajakosainak, a Református -és
az Eötvös Gimnázium sportolóinak hogy bekapcsolódtak az emléktúra eseményeibe. Tompa Andor

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

kőkútisok, vaszarysok, eötvösös,
refis diákok futottak, de felnőttek 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
2016. október 13-án a művelődési ház „Kuckó” termében a Tatai
Helytörténeti Egyesület elnökének
szervezésében „Olimpiai tények
és élmények” címmel hallhattunk
előadást.
Előadók: dr. Kis Tibor ügyvéd,
Hanzlik János súlyemelő, olimpikon, Huszka Mihály súlyemelő,
világbajnok.
Dr. Kis Tibor ügyvédnek a futás
volt a hobbija. A Tatai Sprint Futóklub egyik alapító tagja, évekig
elnöke volt.
Tata és Gerlingen testvérvárosi
kapcsolata a futással, mint sporttal kezdődött. 1987- Gerlingenben
elsők között vett részt a futóversenyen. Ezeken a versenyeken barátságok szövődtek, melyet a mai
napig is ápol.

1980-82 között a Magyar olimpiai
Akadémia által szervezett előadássorozaton, mint hallgató vett
részt. A megyei olimpiai vándorgyűlésekre is meghívást kapott. A
Magyar olimpiai Akadémia szervezésében Görögországban járt,
ahol „Athéntől Olimpiáig” utat
végig járta. Svájcban, Lozanban
a NOB központjában találkozott a
NOB vezetőségével.
Hanzlik János, tanár, súlyemelő,
olimpikon, edző, szövetségi kapitány
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

Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke megnyitó beszédében
elmondta: - a díjak és a sportágak
száma bizonyítja, hogy a megyében színes és sokrétű a sportélet,
és hazánknak nem kell aggódnia
az utánpótlás miatt, hogy legyenek olyan gyermekek, akik betöltik majd a visszavonuló sportolók
helyeit, ezért pedig nem lehetünk
eléggé hálásak a testnevelőknek,
edzőknek, oktatóknak.
Michl József, Tata polgármestere köszöntőjében kihangsúlyozta
a mindennapos testnevelés órák
fontosságát, és hozzátette: - elsősorban a testnevelő tanárokon,
edzőkön múlik a siker, hiszen nélkülük nem születhetnének ilyen
nagyszerű eredmények. A polgármester külön gratulált mindazoknak, akik nemzetközi versenyeken is jó eredményeket értek
el, hiszen megyénket az elmúlt
tanévben is sokan képviselték kiválóan a határainkon túl. - áá -

1969-75 súlyemelő „A” osztályú
válogatott
1969-73 között négyszeres egyéni
bajnok
1970. EB III. helyezettje új országos csúccsal
1972. Olimpia VI helyezettje,
súlyemelők 110 kg-os súlycsoportjában, 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 „Mesteredző” címet adományozza

1975-88-ig TBSC vezető edzője
1989-92-ig szövetségi kapitány
1978-2000-ig TF sportági szakoktatója
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 vetítés során is ízelítőt kaptunk.
A THE elnöke Pierre de Coubertin
szavaival zárta ezt az érdekes, nívós sportelőadást.
Mi a sport? Istenek ajándéka,
szépség, igazságosság, tisztesség,
bátorság, öröm, termékenység,
haladó, béke.
Dr. Kis Tiborné, a Tatai HTE elnöke

