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A népszavazás eredményéről
			2. oldal
Ülésezett a Kistérségi Társulási Tanács		
			2. oldal

„Hazádnak rendületlenül…”
- az aradi vértanúkra
emlékeztünk

Közfoglalkoztatási Kiállítás		
			2. oldal

Meghívó az 1956-os
megemlékezésekre
			3. oldal

Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Városkapu Zrt. rendezéséBringaszakkör			
ben tartottak ünnepi megemlékezést és koszorúzást Tatán október
			4. oldal 6-án, az aradi vértanúk tiszteletére, a Fenyő téri emlékoszlopnál.
Öreg-tavi
A tatai emlékoszlopot a SzövetNagy Halászfesztivál
ség Tatáért Alapítvány kezdemé		
4-5. oldal
nyezésére Cs. Kiss Ernő fafaragó
alkotta 2013-ban. Az ünnepi mű-

XXI. ÁLTAL-ÉR Vízitúra
			
			5. oldal

sorban 13 rövid levéltöredékkel,
városunk fiataljai emlékeztek az
aradi vértanúkra. Pesty-Nagy
Kati írását Almer Borbála, Teszáry Eszter Olga és Igar Dániel
olvasta fel.
„Minden nap egy kicsit meg kell
halnunk. Aki úgy hajtja álomra a
fejét, hogy egy kicsit sem tudott
aznap meghalni, annak a napja

Megújul a tatai Grófi-tó

„Hol sírjaik domborulnak II.”
		
			6. oldal
A Zöldtündér mesetárlata
			
			6. oldal

30 éves a Pötörke
			
			7. oldal
Nagyigmándi fricska 		
			8. oldal
Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

kárba veszett. Nem volt semmi,
amiért erőfeszítést tett, nem harcolt meg semmiért, nem viselt
el fájdalmat, s nem ajándékozott
oda semmit, amit örökké magával vihet majd” – kezdte ünnepi
beszédét Michl József, Tata polgármestere, aki három vértanú
utolsó szavaiból idézett gondolatokat. A polgármester úgy fo-

galmazott: - ezek az emberek,
akik egész életüket a hazájuknak
áldozták, mindennap egy kicsit
meghaltak azért, hogy egyszer
majd az egészért is képesek legyenek meghalni. Erőfeszítés,
munka, lemondás és szeretet nélkül, semmi sem tud hosszú távon
épülni. A gondtalan élet, a gazdagság, az örökös egészség csak
ábránd, és óriási hazugság. Nekünk, ma élő emlékezőknek nem
maradhat csupán a koszorúzás,
életté kell váltanunk a vértanúk
halálát – mondta Michl József
hozzátéve, hogy ahogyan minden nemzeti ünnepünk, szomorú
emléknapunk idézőjel, úgy október 6.-a is idéző-jel. Magunk elé
idézve eleinket, a 13 aradi vértanút, magunk elé állítva őket, s
tanulva tőlük, lehetünk csak jelek
ma is.
Az ünnepségen Szabó Előd református lelkész és Franko Mátyás evangélikus lelkész mondott imádságot a vértanúkért. A
megemlékezésen közreműködött
a Menner Bernát Zeneiskola zenekara, Varju László vezetésével,
valamint Petrozsényi Eszter színművésznő. Az ünnepséget követően Németh Gábor plébános
celebrált szentmisét a Kapucinus
Templomban.
Ábrahám Ágnes

A tatai Fényes-fürdő területén
található természetes forrástó, a
Grófi-tó felújításáról tartott sajtótájékoztatót a helyszínen Michl
József polgármester, és Mürkl
Levente környezetvédelmi és
energetikai referens.
A tavat még Esterházy grófné
használta fürdésre, innen ered az
elnevezése. A tavat tápláló forrás
– az 1960-as években a tatabányai
szénbányászat
megnövekedett
vízkiemelése miatt – 1973-ban
elapadt, majd a szénbányászat
befejezése után a karsztvízszint
emelkedés következtében 2001ben itt – a tatai karsztforrások közül először – észleltek ismét forrástevékenységet. A Grófi-tóban
több forráscsoport tört fel újra,
melyek hőmérséklete 20-22 fokos, a vízhozam 15 000 köbméter
naponta, amely a Fényes források
összes vízhozamának körülbelül
a 60 %-a. Ez a tó Közép-Európa
legnagyobb vízhozamú langyos

vizű forrástava.
A karszt védelme érdekében a
források elapadását követően
a forrástó aljára agyagpaplant
terítettek, melynek részleges
eltávolítása 2001-ben, a forrás
megjelenésekor megtörtént. A
tó hosszú távú működtetéséhez
azonban elengedhetetlen a maradék mederanyag kotrása, valamint a jelenlegi beton partfal
eltávolítása, hiszen a természetes
fövenyes kialakítás kisebb rézsűhajlás mellett a fürdőzőknek is
vonzóbb, valamint a tó öntisztuló
képességét is fokozza.
2013-ban a helyszínen minimális
felújítási munkálatokat végzett
a Tatai Fényes Fürdő Kft., hogy
a tóban ismét lehessen fürdeni,
így 2013. nyarától a fürdőközönség újra birtokba vehette a tavat.
2014-ben az önkormányzat elkészíttette a tó kotrására, átalakítására, felújítására vonatkozó tervét,
amelyre a Győr-Moson-Sopron

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság, vízjogi létesítési engedélyt
adott, mely 2016. november 19-ig
hatályos. Az Önkormányzat közbeszerzést írt ki a kotrás elvégzésére, amelyet az FTK Építő Kft.
nyert el, a munkaterület átadása a
múlt héten történt meg. A munkálatokat várhatóan novemberben
fejezik majd be.
Michl József polgármester a sajtótájékoztatón elmondta:- Tata
egyik gyöngyszeme a Fényes-források vidéke, ahol gyönyörű vizes élőhely van. Az elmúlt években nagyon sokat tudtak áldozni
a Fényesre, nemcsak magára a
fürdőre, hiszen a Fényes Tanösvény is megépülhetett, s ennek a
folyamatnak egy újabb állomása
az, hogy a Grófi-tavat megújítsák, illetve amennyire csak lehet,
az eredetihez közeli állapotot
teremtsenek. Ez a munka indult
most el – nyilatkozta a polgármester hozzátéve, hogy az Önkormányzat saját beruházásában,
saját forrásból biztosított ehhez
pénzt, így jövő tavasszal a tataiakat egy gyönyörűen megújult,
szép környezet fogadja majd a
Fényesen.
Mürkl Levente tájékoztatott arról,
hogy a vízjogi engedélyes tervek
alapján a következő munkálatok
elvégzését tervezik:
-A Grófi-forrástó medrének természetes állapotúvá tétele a cél,
szem előtt tartva a fürdő tó funkciót, ezért fontos a beton rézsű
burkolat elbontása, valamint a

mederfenékre terített agyagzáró
réteg (agyag paplant) eltávolítása
kotrással.
-A gyaloghíd feletti partszakaszon teljes hosszban elbontják
a beton burkolatot, valamint a
beton burkolatú rézsűt, a tó kiszolgáló létesítményeivel együtt
(járda, zuhanyzó, kandeláberek,
stb.).
-Az agyag réteg eltávolításával
szabad utat biztosítanak a feltörő
forrásoknak, és az agyag rétegbe
leülepedett kovaalgák maradványait is eltávolítják. Az algák és
maradványaik jelenleg a víz felszínén jelennek meg, s ez a fürdőzők egy részét távol tartja a
tótól.
-A szauna elé egy rövid, függőleges partszakaszt alakítanak ki,
ahonnan a vízbe lehet ugrani, s
erről a részről kőszórással fordulnak a természetes parti fövenyre.
-Azokat a helyeket, amelyek nem
fürdésre kijelölt partszakaszok, a
fürdési területtől természetes úton
határolják majd el a tervek szerint, növényzet betelepítésével.
A tó vízcseréjét továbbra is a
karsztból feltörő források átfolyásával szeretnék megoldani, így a tó
üzemeltetési költségei a költséges
vízforgatást nem tartalmazzák. A
jelenlegi beruházással a tó öntisztuló képessége miatt a folyamatos
uszadék-mentesítés lecsökken, a
fürdés sokkal egyszerűbb lesz, így
a helyszín sokkal vonzóbb lehet a
fürdőzőknek, akik jövőre már birtokba is vehetik majd a megújult
Grófi-tavat.
- áá -
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Tájékoztató adatok a 2016. október 2-i népszavazás eredményéről
A Kormány kezdeményezésére
rendelte el az Országgyűlés népszavazás kiírását, melyet a Köztársasági Elnök a 233/2016. (VII.
5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára tűzött ki a következő kérdésben:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”
Az Alaptörvényben rögzített alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa a nép, mely hatalmát az Alaptörvény keretei között,
elsősorban választott képviselői
útján gyakorolja. A demokratikus
hatalomgyakorlás része, hogy az
ország sorsát érintő legfontosabb
ügyek eldöntésében a polgárok
közvetlenül, népszavazás útján is
részt vehessenek. Ezekre az elvi
alapokra figyelemmel fogadta el
az Országgyűlés a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvényt. A népszavazás során a
tatai választópolgárok 24 szavazókörben adhatták le szavazataikat.
A más településen lakó, de 2016.

október 2-án Tatán tartózkodó és
előzetesen átjelentkezett választópolgárok is szavazhattak Tatán
az 1. szavazókörben. A választások napján a szavazókörökben 24
szavazatszámláló bizottság biztosította a jogszerű szavazást, számlálta meg a szavazatokat és jegyzőkönyvben rögzítette a szavazóköri
eredményeket. A szavazatszámláló
bizottságok a képviselő-testület által 2014. évben felkért választott
tagokból és a pártok által delegált
tagokból álltak. 12 szavazókörben
a bizottság hat taggal, 11 szavazókörben pedig 5 taggal működött,
az 1. szavazókörben (ahol az átjelentkezők szavaztak) a bizottságot
létszáma 7 fő volt. A szavazás lebonyolítását a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Iroda szervezte meg,
amely ellátja a feladatokat Tata
mellett Dunaalmás, Dunaszentmiklós és Neszmély községekben is. Az
iroda egy-egy tagja jegyzőkönyvvezetőként dolgozott a bizottságok
mellett, kivéve az 1. szavazókörben
– ahol a választók magas számára
tekintettel - két jegyzőkönyvvezető
működött közre.
A Helyi Választási Iroda tagjai a
szavazás lebonyolítását a 2016.

FOGADÓÓRA

A fővárosban is bemutatkozott a Tatai Városgazda Kft.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

2016. október
19-én (szerdán)
8.00 -11.00 óra
között fogadja
a hozzá forduló polgárokat a
Városházán,
hivatali helyiségében, Tata,
Kossuth tér 1. I. em. 108. szoba.
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A Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
a II. Országos Közfoglalkoztatási
Kiállításon is bemutatkozott üvegházában nevelt évelő- és fűszernövényeivel. A rendezvényen összesen 130 város képviseltette magát.
A programon a látogatók megismerhették a közfoglalkoztatottak
által előállított értékeket, termé-

július 5-i kitűzéstől a választás
jogerős eredményének a kihirdetéséig végezték, melynek keretében
vezették a névjegyzéket, elbírálták
az átjelentkezők, a mozgóurnát
kérők, a külképviseleteken szavazni kívánók kérelmeit, választási ügyeletet biztosítottak, előkészítették a szavazóhelyiségeket, és
felkészítették a szavazatszámláló
bizottságok tagjait a népszavazási
feladatok ellátására. A szavazóhelyiségek tulajdonosainak, használóinak a közreműködését ezúton is
köszönjük.
2016. október 2-án vasárnap a
szavazás reggel 6.00 órakor kezdődött.
A népszavazás során rendkívüli
esemény nem történt. A választópolgárok, akik valamely okmányuk elvesztése, vagy lejárta miatt nem tudtak volna részt venni
a szavazásban, felkereshették az
ügyeletet tartó Tatai Járási Hivatal
Okmányirodáját ideiglenes személyi igazolvány, vagy lakcímkártya készíttetése érdekében. Erre a
lehetőségre a bizottságok minden
érintett választópolgár figyelmét
felhívták. Számos választópolgár
vette igénybe a mozgóurnával
történő szavazás lehetőségét, két

esetben további segítségként Braille sablon használata is biztosított
volt a szavazáshoz.
A szavazás 19.00 órakor zárult,
melyet követően a szavazatszámláló bizottságok a jogszabályi előírások szerint megszámlálták a szavazatokat, jegyzőkönyvbe foglalták
a szavazóköri eredményt, mely
szavazókörönként megtekinthető a
www.valasztas.hu honlapon.
Az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdése határozza meg a népszavazás
érvényességi és eredményességi
kritériumait:
Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár
több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok
több mint fele a megfogalmazott
kérdésre azonos választ adott.
Az Alaptörvény értelmében a népszavazás érvényességéhez szükséges lett volna az összes, 8 272 625
választópolgár több mint felének
érvényes szavazatára, azaz 4 136
313 érvényes szavazatra, azonban
a népszavazáson a választópolgárok 44,08 %-a, 3 646 334 fő jelent
meg, az érvényes szavazatok száma pedig 3 418 387 db volt, mely
a választópolgárok 41,32 %-át je-

lenti. Azaz a népszavazás érvénytelen lett.
A népszavazás tatai adatai a következők:
A névjegyzékben szereplő 18.969
választópolgár 47,08%-a,, 8.930
fő járult az urnákhoz. Érvényes
szavazatot a választók 42,78%-a
adott le, mely 8 116 db érvényes
szavazatot jelent. Az igen szavatok száma 145 db, a nem szavazatok száma 7 971 db volt. Érvénytelen szavazatot adott le 809
választópolgár.
Az országos, a megyei, a tatai
és összehasonlításként a megyeszékhely és még két megyei város
adatai az alábbi táblázatban találhatók.
A tatai adatokat nézve megállapítható, hogy a szavazóként megjelentek aránya városi szinten magasabb, mint az országos és a megyei
átlag. A megyei városok közül
csak Komáromban és Kisbéren
volt magasabb a szavazók aránya.
Az érvénytelen szavazatok száma
másfélszerese az országos átlagnak, az érvényes szavazatok között
az igen és a nem szavazatok aránya megfelel az országos átlagnak.
dr.Kórósi Emőke
Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzője

keket, a települések egymástól
ötleteket meríthettek. Lehetőséget
kínáltak étel- és italkóstolásra, a
bemutatott termékek kipróbálására, és vásárlásra is. A kétnapos
programon a kiállító települések
néptáncosainak,
zenészeinek,
színjátszó csoportjainak műsorait
is megnézhették a látogatók.

Munkaerőpiaci tájékoztató
Munkaerő-piaci
tájékoztatóra
várták az érdeklődőket Tatán,
a Magyary Zoltán Művelődési
Központba, ahol többek között
állásajánlatokról, képzésekről, és
támogatási lehetőségekről is kaphattak információkat az érintettek.
Míg korábban évekig a munkanélküliségről beszélhettünk, az elmúlt időszakban már a munkaerő
hiány, valamint a hiányszakmák
adnak témát, a kereslet-kínálat
ugyanis egyáltalán nem találkozik a munkaerő-piacon. Igaz ez a
kereslet mennyiségére, és minőségére egyaránt. Nincs annyi álláskereső, vagy nincs olyan végzettségű, szakképzettségű munkaerő,
amit a foglalkoztatók keresnek.

Vámosiné Illés Márta, a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője arról tájékoztatott,
hogy az új munkaerő-piaci felállás
újfajta gondolkodást és hozzáállást kíván minden szereplőtől:
munkaadótól, munkavállalótól és
Tőlünk is, mint a munkaerő-piac
összehangolásáért helyben felelős szervezettől.
Természetesen vannak eszközeink, például a járási munkaerőigényeket megyei vagy országos
kiterjesztéssel távoli megyék
álláskeresőivel elégítjük ki, de
elsődleges célunk, hogy a tatai
járásban élőknek ne kelljen hos�szú utazásokkal tölteni több órát
a munkahelyükre, hanem ezt az

időt a családjuknak, szabadidejüknek szentelhessék-nyilatkozta
az osztályvezető.
A tatai program során helyben,
vagy lakóhelyükhöz közeli állásajánlatokról, várható létszámbővítésekről, képzési lehetőségekről
adtak tájékoztatást.A foglalkoztatási osztály ehhez lehetőséget
kínál, un: közvetítést kérő státuszban történő regisztrációt. Ezzel az érintettek folyamatosan
tájékozódhatnak az aktuális állásajánlatokról, lehetőségekről,
együttműködési kötelezettségük a
kapcsolattartás legegyszerűbb formája. Az ügyfél 3 havonta jelentkezik az osztályon- akár elektronikus úton is megteheti - addig, míg

Ülésezett a Kistérségi Társulási Tanács
Tatán, a Városháza dísztermében
tartotta soros ülését a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács, amely hét napirendi pontban tanácskozott.
Az ülés előtt Michl József polgármester elismerésben részesítette Tóth Árpád rendőr-főtörzsőrmestert, aki szeptember
elsején Tatán, egy lángoló épület
3. emeleti lakásából a sűrű füstön
keresztül három embert mentett
ki, saját élete kockáztatásával.
Tóth Árpád, a Tatai Rendőrkapitányság körzeti megbízottja, a
közelmúltban Bátorság érdemrendet kapott, melyet Papp Károly rendőr altábornagy, orszá-

gos rendőrfőkapitány adott át.
Szintén az ülés előtt köszöntötte
Michl József Kremnitzky Gábort, a Tatai Tankerület igazgatóját, aki nyugdíjazása miatt kérte
felmentését eddigi feladatai alól.

A Társulási Tanács ülésén többek
között tájékoztató hangzott el a
Társulás 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről, Dr.
Cseh Tamás, a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény igaz-

fent kívánja tartani érdeklődését a
helyi állások, szolgáltatások iránt.
Vámosiné Illés Márta elmondta:
a foglalkoztatas.tata@komarom.
gov.hu e-mail címen folyamatosan
várják a munkaviszonyban álló, de
a helyi állásajánlatokról információt kérő azon jelentkezőket, akik
a tatai fórumra nem tudtak eljönni.
A tájékoztatón érintett másik terület a munkaerő-piaci képzésekről
szólt. Októberben folyamatosan
indulnak több szakirányban tanfolyamok a 25 év feletti álláskeresőknek. Ezek mind munkaerő-piaci igényekre épülnek, tehát
a tanfolyamot sikeresen befejezők
elhelyezése, elhelyezkedése szinte
garantált.

gatója a központi orvosi ügyelet
idei átszervezésének tapasztalatairól, Petzke Ferenc főszerkesztő pedig a Körzeti Televízió Tata
jelenlegi helyzetéről számolt be.
Az ülés végén aktuális tájékoztatók hangzottak el. Székely Csaba,
a Szociális Alapellátó Intézmény
vezetője a gyermek és családvédelmi feladatokról, Vámosiné Illés Márta, a Tatai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály vezetője
közfoglalkoztatási és munkaügyi
kérdésekről, dr. Friedrich Gábor
r. ezredes, Tata rendőrkapitányság kapitányságvezetője pedig
a közbiztonsági helyzetről adott
tájékoztatást.
- áá -
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Tata Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
alkalmából tartandó ünnepi megemlékezéseire

Az ünnep előestéjén
október 22-én, szombaton, 18 órakor
ünnepi megemlékezést és koszorúzást
tartunk az Öreg-tó partján, a kopjafánál

19.30 órai kezdettel
Másik Lehel – Medveczky Szabolcs – Vizeli Csaba:
Tata 1956
című új zenés művének ősbemutatóját tartjuk
a Magyary Zoltán Művelődési Központ színháztermében
(Váralja u. 4.)

Október 23-án, vasárnap, 11 órakor
ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartunk
a körforgalomnál található 1956-os emlékműnél

Közreműködnek a Magyarock Dalszínház művészei
Főbb szerepekben: Varga Miklós, Csengeri Attila,
Laklóth Aladár, Bardóczy Attila, Gerdesits Ferenc,
Kuczmann Ágnes, Szűcs József, Naszvagyi Tamás

Ünnepi beszédet mond
Bencsik János
országgyűlési képviselő,
Michl József
Tata város polgármestere,
Koronczi Szabolcs
Tata város diákpolgármestere

Erre az előadásra belépés csak meghívóval!

Közreműködnek: a Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara
Varju László vezetésével,
valamint a Tatai Református Gimnázium diákjai

Október 27-én, csütörtökön és október 28-án,
pénteken
tartjuk
Másik Lehel – Medveczky Szabolcs – Vizeli Csaba:
Tata 1956
című új zenés művének további előadásait
a Magyary Zoltán Művelődési Központ színháztermében
(Váralja u. 4.)

Október 26-án, szerdán

Mindkét napon

15.30 órai kezdettel
„De szép ősz volt”
címmel tartjuk az 1956-os forradalom és szabadságharc tatai
szereplőinek
felelősség- és áldozatvállalása előtt tisztelgő
ünnepi felvonulásunkat,
mely a következő emlékhelyeket ejti útba:

10 és 12.30 órakor
előadások Tata város diáksága számára

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, 1956-os emléktábla
Baji út, 1956-os emlékkő
A felvonulás utolsó állomása
Baj, az egykori laktanya előtti emlékkő
Itt ünnepi beszédet mond
Schunder Tibor
Baj község polgármestere
a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár
Zenekara,
Petrozsényi Eszter színművész, valamint tatai diákok
A rendőrségtől az egykori baji laktanyáig autóbusz szállítja a
résztvevőket.
A menethez az útvonal bármely pontján csatlakozni lehet.

19 órakor
előadás a nagyközönség számára
Belépés ingyenes regisztrációs jeggyel!
Ingyenes regisztrációs jegy a Magyary Zoltán Művelődési
Központban igényelhető személyesen vagy telefonon
(34/589-555).

November 4-én, pénteken
19 órai kezdettel
a Kossuth téri Szent Kereszt templomban
a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár
Zenekara koncertet ad
a nemzeti gyásznap alkalmából
Beszédet mond:
Bencsik János
országgyűlési képviselő,
dr. Beró Henrietta
Tata város alpolgármestere

4 Közélet
Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál
Október közepén újra a gasztronómiáé lesz a főszerep a tatai Öreg-tó
partján, az idei Öreg-tavi Nagy Halászfesztiválon, melynek programjáról az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központban rendeztek sajtótájékoztatót.
A fesztivál az Öreg-tó mellett, a
Kastélykertben várja a látogatókat
október 14. és 16. között. A helyszínen az ország minden pontjáról
idesereglő halfőző mesterek, a régiókra jellemző halászlevekkel érkeznek városunkba. A jó halászlé után
kiváló és különleges halfogások készülnek,
melyeknek kísérői
neszmélyi borok lesznek. A friss halat haza is lehet vinni, a Várárokban
ugyanis halpiac nyílik majd.
A rendezvény természetesen nem
csak a gasztronómiáról szól. A
korábban megismert napi egyszeri, kora reggeli hálóhúzás helyett
(mely a tórendezés miatt idén elmarad), egész napos interaktív
bemutatók során kicsik és nagyok
is megismerkedhetnek a halfogás
történetével és tudományával, egy
csodálatos utazó akvárium a vízi

világba enged betekintést, a tradicionális halászati eszközök bemutatója pedig a régmúlt halászszokásait eleveníti fel.
A sajtótájékoztatón Michl József
polgármester elmondta: - tavaly lejárt az Öreg-tó halászati joga, melyet a város új cége, a Tatai Öreg-tó
Halászati Kft. nyert el. Azt szeretnénk, hogy Tata halászati múltját
és hagyományait a város vigye tovább. Az Önkormányzatnak ugyan
nem kötelező feladata részt venni
ilyen vállalkozásokban, de mindenképpen kötelező feladata a város
értékeit, hagyományait úgy őrizni,

hogy az méltó módon megmaradjon a jövő számára – nyilatkozta a
polgármester.
A fesztivált főszervezőjeként
Berczelly Attila, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatója
beszélt arról, hogy az Öreg-tónak
meghatározó szerepe van a város
életében, a legtöbb rendezvényhez
és fesztiválhoz kapcsolódva is. A
programokat idén úgy állították ös�sze, hogy mindenki megtalálja azt,
ami a számára életkortól függetlenül a legkedvesebb lehet. Berczelly
Attila hozzátette: szeretnék, ha a
fesztivál kifejezné a tiszteletet azok

Bringaszakkör a Vaszaryban

Egy új iskolai program keretében
három kerékpárt, bukósisakokat,
tanulást segítő munkafüzeteket, és
az oktatáshoz szükséges egyéb felszereléseket adtak át a Vaszary János Iskolának, a BringaAkadémia
munkatársai.
Tavasszal az iskola sikerrel pályázott a Safe4Cycle nemzetközi kerékpáros programban való részvételre. Az intézmény tanárai nyáron
részt vettek egy képzésen is, így
az eredeti terveknek megfelelően
októberben elindul az iskolában
a program, amelynek indításához
megkapták a szükséges felszere-

léseket.
Abelovszky Tamás, a BringaAkadémia programvezetője elmondta:
- a forgalomban való közlekedéshez, magabiztosan és gyakorlottan
kell tudni kerékpározni, ezért a
program célja az, hogy mind elméletben, mind pedig a gyakorlatban
segítsen megtanulni egy szakkör
keretein belül a gyerekeknek a
legfontosabb közlekedési szabályokat, és a biztonságos kerékpár
használatot. Ősszel és télen elsősorban az elméleti oktatásé lesz a
főszerep, tavasztól pedig már az
iskola udvarán biztonságos körül-

mények között, játékos feladatok
segítségével tanulhatnak magabiztosan kerekezni a diákok.
A BringaAkadémia program módszertanának a pedagógusképzés
is része. A Vaszary Iskola tanárai
nyáron egy 30 órás akkreditált képzésen vettek részt, ahol 3 napon át
sajátították el mindazt az elméletet
és gyakorlatot, amit a gyerekeknek
a bringás szakkörben oktatnak. A
Safe4Cycle nevű program jelenleg
az országban 3 iskolában indul el,
módszertanát most tesztelik, és ha
az eredmények biztatóak lesznek,
akkor később a tervek szerint nagyobb körben is kiterjesztik majd.
Az iskola a bringás szakkör működtetéséhez minden olyan felszerelést megkapott, ami szükséges a megfelelő oktatáshoz:
három különböző méretű biciklit,
fejvédőket, tányérbójákat, munkafüzeteket, és oktatói kézikönyvet egyaránt. A helyszínen Michl
József polgármester, és Horváthy
Lóránt önkormányzati képviselő
is találkozott a BringaAkadémia
képviselőivel, a gyerekek pedig
örömmel vették birtokba az új kerékpárokat. 		
-áá-
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iránt, akik már évszázadok óta végeznek itt halászati tevékenységet.
Lévai Ferenc, a fesztiválhoz szakmai segítséget nyújtó Aranyponty
Zrt. elnöke beszámolt a program
gasztronómiai és halászati érdekességeiről, többek között arról, hogy
a fesztiválon bemutatják a magyar
halfauna halait. A hazai halfajtákat
egészen közelről figyelhetjük majd
meg, egy 23 ezer literes óriás akváriumban, amely egy kamion platójára lesz felépítve. Ez a látványosság
azok számára is különleges, akik a
halakat csak nézni szeretik.
Az izgalmas ismeretterjesztő programok, a kitűnő ételek és italok
mellett a szórakozás sem maradhat
el az Öreg-tavi Nagy Halászfesztiválon, ahol változatos színpadi
programokkal, hangulatos koncertekkel, vidámparkkal várják a szervezők a vendégeket.
Az Öreg-tavi Nagy Halászfesztiválra a 3 napos belépőjegy ára 1100
Ft, Tata-kártyával 600 Ft. A rendezvény SZÉP-kártya elfogadóhely,
jegyet bankkártyával is lehet vásárolni.
- áá -

Tisztelt Szerkesztőség!
Kérem továbbítsák köszönetemet mind az önkormányzat
ügyintézőjének, mind pedig
a Városkapu dolgozóinak a
gyors munkájukért.
Tatán a Deák Ferenc utca 8.ban lakom, előttünk az úton
keresztben van egy csapadékvíz felfogó nyitott csatorna, ráccsal lefedve, mely az
út menti árokba vezeti át a
felülről lefolyó esővizet. Ennek a rácsnak a rögzítő eleme törött el, és minden autó
áthaladását nagy csattanás
kísérte. Még csukott ablakoknál is zavaró volt.
Telefonon történő bejelentésem után nagyon gyorsan
intézkedtek és elhárították a
hibát.
Üdvözlettel:
Risóczki Istvánné
Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

A MH 57. Híradó Zászlóalj katonáira
emlékeztek

A megalakulásának 55. évfordulójára szerveztek megemlékezést a tatai laktanyában Mészáros Miklós nyugállományú
alezredes kezdeményezésére a
volt híradó katonák. Először beszédet mondott Básti Gyula volt
hadosztályparancsnok, Szekeres
József
volt laktanyaparancsnok és hozzászóltak a zászlóalj
volt parancsnokai: Veisz Gyula,
Popovics László. A laktanyai
programon Imeli László alezredes bejelentette, hogy a zászlóalj

emlékére a dandár híradó és vezetést biztosító százada az 57-es
nevet vette fel. A találkozón Tatán a Május 1 út-Komáromi útnál
felállított Híradóemlékoszlopnál
koszorúzott a volt zászlóalj nevében Popovics László, a Honvéd
Bajtársi Klub koszorúját Csukás
Ferenc és Sárközi József, Lázár
Antal klarinétművész zenei kíséretével helyezték el. Az emlékoszlopnál Szánkovics Ferenc
mondott szívhez szóló megemlékezést.Sárközi József nyá.ezredes

Parlamenti Napló

A szabályozott piacgazdaság működésében hiszek
Megkezdődött az országgyűlés
őszi ülésszaka, s ott folytattuk,
ahol júniusban abbahagytuk. Első
felszólalásomban az Európai
Unió és Kanada között kötendő
szabadkereskedelmi egyezmény
(CETA) kockázataira hívtam fel a
figyelmet. Azokra a veszélyekre,
amelyek minden magyar embert
érintenek, és a fogyasztóvédelem, az egészséges környezethez
való jog, a munkavállalói jogok,
továbbá az ország génmódosított
vetőmagoktól való mentességét
biztosító szabályozások meg�gyengítésére irányulnak.
A nyár végére felgyorsultak a folyamatok, az Európai Tanács már
a közeli napokban tárgyalni kíván
a szabadkereskedelmi megállapodás jóváhagyásáról és október

végén, a kanadai miniszterelnök
brüsszeli látogatása alatt alá is
kívánják azt írni. A magyar kormányra nyomást gyakorolnak,
hogy álljon el a vétótól.
Az 1600 oldalas egyezmény
egyértelműen a globális nagyvállalatok érdekeit szolgálja, szabad
utat engedve a génmódosított növények európai elterjesztéséhez,
valamint lehetővé téve, hogy ezek
az óriáscégek a normál bírósági
rendszereken kívül eső eljárásokban perelhessék az egészséges
környezetet és az állampolgárok
jogait védő kormányokat. A Jaltai Szerződés szavatossági ideje lejárt, s megkezdődött a világ
újrafelosztása, mely a természeti
erőforrásokhoz történő korlátlan
hozzáférés megkaparintásáról, to-

vábbá az egységes játékszabályok
alapján működő piacok megszervezéséről és uralásáról szól.
Az egyezmény nem pusztán a vámok lebontására irányul – az jelenleg is csak három százalékos -,
a hangsúly az eltérő szabályozási
kultúrák összehangolásán, továbbá a feleslegesnek minősített
adminisztratív akadályok lebontásán van. Európa gazdasági és
társadalmi alapját az elővigyázatosság elve határozza meg. Csak
olyan áru kerülhet az üzletek polcaira, amelyről bebizonyosodott,
hogy az emberi egészségre ártalmatlan. Az amerikai kontinensen
- mely a kockázat alapú társadalmi és gazdasági kultúrára épül –
épp fordítva van. Most Európára
is ez a jövő fog várni.

Továbbra is hiszek az állampolgárok jogait érvényesítő nemzeti kormányok által szabályozott
piacgazdaság működésében. Az
viszont számomra elfogadhatatlan, hogy a szabályozást teljes
körűen magukhoz vonják a gazdaság szereplői, s kivonják magukat a nemzeti jogrendszerek
hatálya alól. Az egyezmény által
bevezetni kívánt vitarendezési
eljárás pedig pont ezt szolgálja.
A saját polgáraik jólétét szem
előtt tartó kormányokat – vélelmezett profit elmaradás
esetén -, nemzetközi választott bíróságok előtt
foghatják
majd
perbe a befektetők. Ebben az
esetben viszont a

magánérdek meg fogja előzni a
közérdeket. Számomra mindez
Európa és azon belül Magyarország önrendelkezési jogának súlyos korlátozásáról szól, ezért az
indítványra nemmel szavaztam.
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A XXI. Által-ér Vízi-gyalogos-, kerékpáros
túra, a Tata - Szomód (Ferencmajor)
- Dunaalmás útvonalon.
Az idei, Mikoviny Sámuel emléke előtt tisztelgő túra programja az Oroszlányi VÉRT SE
- Vidrasport Kft. Kajakpólósok bemutatójával
kezdődött, majd a kreatív tutajosok vágtak
neki a távnak.

Ajánló, hírdetés
„A tanítók csak az ajtót nyitják ki,
belépned neked kell.”

Pedagógiai fejlesztő műhely nyílt Tatán
Tapasztalt, jól képzett szakemberek – óvodapedagógus, tanító,
gyógypedagógus, pszichológus,
logopédus – CSODABOGÁR
fejlesztő műhely néven olyan
kezdeményezésbe fogtak, melynek célja a gyermekek óvodai és
iskolai életének megkönnyítése,
a felmerülő nehézségek, problémák, elakadások szakmai megsegítése.
Kellemes légkörű, központi elhelyezkedésű, fejlesztő eszközökkel felszerelt helyiségükben
várják a gyermekeket, rugalmas
időbeosztást, egyéni és kiscsoportos foglalkozást, valamint az
alábbi szolgáltatásokat kínálják:
képességek szintjének felméré-

se, személyre szabott terápiák
pszichés problémák megsegítése, kommunikációs zavarok kezelése
beszédhibák javítása, tanulási
problémák megelőzése óvodás
korban (prevenció), iskolaelőkészítő foglalkozások, képességfejlesztés, tanulási zavarok enyhítése, tanácsadás, konzultáció,
iskolaérettség felmérése, egyéni
és kiscsoportos foglalkozások,
délutáni, napközit helyettesítő
foglalkozások, tantárgyi korrepetálás
Bővebb tájékoztatást a tataifejlesztes.hu weblapon, valamint
a következő telefonszámok bármelyikén kaphat.

Magyarné Varga Katalin +36-30 901-6979
Píri Margaréta +36-30/632-53-50
Hajdúné Jenei Éva +36-70/392-4061

Könyvbemutató
a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban (Kiállító terem)
október 19. 14.30 órakor
Vendég: Maros Edit
ifjúsági szerző, a Hűvösvölgyi
suli című sorozat írója.
	Komárom-Esztergom
Megyei Temetkezési Kft.
TATA-Környei úti
temető
Schatz Miklós
Németh Lajos
Merkli Ferencné
Dr.Vánkos Lászlóné
Kovács Béláné

SZOMÓD
Brenner Józsefné
Koblenc János
Szalai Ferenc

TATA Almási úti
temető
Kecskés Józsefné
Kun János

NASZÁLY
Kutak Imréné

DUNASZENTMIKLÓS

NESZMÉLY
Harcsa Gáborné

Béke
poraikra!

Szám Lászlóné

BAJ
Számvéber Imréné

6

Kultúra

2016. október 13. II. évfolyam, 21. szám

„Hol sírjaik domborulnak II.”

- a Tatai Versbarátok Köre Civil Társulás a Farkasréti temetőbe látogatott -

2016. szeptember 10-én a Tatai
Versbarátok Köre Gútay Jánosné
- a civil társulás vezetője - és Keresztes József - a Magyary Zoltán
Népfőiskola alelnöke - vezetésével a tavaly a Fiumei úti sírkertben történt látogatást követően a
Farkasréti temetőben tekintette
meg neves költők, írók és zeneszerzők síremlékeit.
A Farkasréti temető rangját páratlan természeti környezetű fekvése, több száz kimagasló jelentőségű személy itteni eltemetése
alapozta meg. Ezen temető jelentőségét növelte az is, hogy 1956
májusától 1988-ig a Fiumei (Kerepesi) úti temetőben nem volt lehetőség vallási szertartás szerinti
temetésre.
A teljesség igénye nélkül: Il�lyés Gyula, Kaffka Margit, Sinka István, Váci Mihály, Csinszka, Lázár Ervin, Weöres Sándor,
Zelk Zoltán, Pilinszky János,

Janikovszky Éva, Nemes-Nagy
Ágnes, Vass István, Tóth Árpád,
Nagy László, Szécsi Margit, Kodály Zoltán és Bartók Béla síremléke előtt hajtott fejet-, helyezett
el egy-egy koszorút vagy egyegy szál virágot és szavalta el a
költő egy-egy versét.
Üde színfolt volt Weöres Sándor
és felesége - Károlyi Amy - borostyánnal beborított-, egyszerű
sírjánál Bíró Balázs 8 éves kisfiú
szereplése, aki a költőt a „Bóbita,
Bóbita táncol...” című megzenésített versével tisztelte meg.
Kodály Zoltán és Bartók Béla
sírjánál Benya Zsuzsa, a tatai
„soli deo Gloria” református kórus karnagya emlékezett. Magvas
gondolatokat tárt fel, némelyike
ma is aktuális. Kodály mondta,
hogy: „A pénz nem termel eszméket, ami a legértékesebb azt nem
lehet pénzen megvenni. Nem az
erszény-, hanem a lélek üressége

a nagyobb baj. Fontosak a „magvetők”, lehetetlen, hogy áldás ne
legyen munkájukon.” Bartókot
említve egészen megható volt
az a levéltöredék, mely szerint
vallotta, hogy: „Én részemről
egész életemben minden téren,
mindenkor és minden módon egy
célt fogok szolgálni: a magyar
nemzet és magyar haza javát.”
Esküje szerint élt, mert nem csak
hazájában lett halhatatlan, hanem
valahányszor előadják egy művét
a világban, Magyarországra gondolnak.
A 3 órás temetői séta után meglátogattuk az Ady Endre Emlékmúzeumot. A múzeum egy 3
szobás polgári lakásban került
berendezésre, Ady és Csinszka
eredeti bútoraival. Az ingatlant
Csinszka - vagyis Boncza Berta
— örökölte 1915-ben, korábban
apja — Boncza Miklós — szerkesztősége működött itt. A lakás

felújításra került, majd 1917-ben
költözött be a házaspár, ahol is
Ady Endre 1919 januárjában bekövetkezett haláláig éltek. Milyen kár, hogy az igazi otthonban
való lét a „hotelszobák világa”
után Csinszka - a feleség - oldalán oly rövid ideig tartott. Nagyszerű-, mégis oly különös érzés
volt azon az emlékhelyen való
tartózkodás, amely egykor Ady
és Csinszka otthonát jelentette.
Itt a magyar költőzseni a helyiségek, a képek, a berendezési tárgyak által oly közel volt, mintha
az idő múlása mit sem számított
volna. A verskör tagjai részéről
elhangzottak Ady-versek, - úgy
mint: „A grófi szérűn”, a Várnak ránk Délen”, az „Emlékezés
egy nyár¬éjszakára” címmel és a
Csinszka-versek.
Az élménydús nap ismét erősítette közösségünket.
dr. Sopovné dr. Bachmann Katalin

Új kiállítás várja a múzeum látogatóit

A Zöldtündér mesetárlata a könyvtárban

A Kuny Domokos Múzeum időszaki kiállítótermében rendezték
Németh Anita Judit festő-restaurátor tárlatának megnyitóját. Az
új kiállításon, hat évszázad művészettörténeti munkáit, különböző technikáit, stílusait láthatja
a közönség „Imago Imaginis”
címmel.
A tárlatot Michl József polgármester nyitotta meg azzal a gondolattal, hogy az igazi művészetnek üzenete van, s az, aki másol
egy sokak által ismert nagy művészt, vagy alkotást, akkor visz
véghez csodát, ha azt az üzenetet
torzítás nélkül tovább tudja adni
a munkájával, amit az eredeti

Igazi csapadékos őszi időjárással
köszöntötte az Országos Könyvtári Napokat 2016. októbere, azonban ez sem szabhatott gátat a tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban szervezett sokszínű programoknak. Az OKN idei szlogenje
a Nagy Könyvtári Beavatás volt,
amelynek keretében külön hangsúlyt kapott a Zöld könyvtár szerepe. Ennek jegyében döntöttek
úgy a könyvtárban működő Kézimunka Klub és Varrókör tagjai,
hogy összeállítanak egy „zöld kiállítást” az intézményt látogatók
számára. A bemutató címének
ötletét Wass Albert idézete adta:
„Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le

alkotás is magában rejt. Az a tudás, ami erre méltóvá teszi Németh Anitát, mindenki számára
egyértelműen látható a kiállításon- mondta Michl József.
A megnyitón a tárlatot Kövesdi Mónika mutatta be. A művészettörténész kiemelte: - Németh
Anita egy kis európai művészettörténeti tárlatot állított össze, s a
művek újraalkotásában, a festés
során restaurátorként a hiteles
anyagok és eredeti technika, festésmód megragadása volt fontos
számára. Tulajdonképpen stílusgyakorlatokat látunk tehát, különböző korszakok kiemelkedő
- áá technikáit, témáit.

melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke
hangját a surranó vízből. Ha pedig
jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a
csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére
elmond ilyenkor a fáknak.” A bemutatásra szánt művek ennek jegyében készültek el, amelyeknek
megnyitója 2016. október 4-én
zajlott le, ahol a résztvevők baráti
csevegés és vendéglátás közepette vitatták meg észrevételeiket a
témával kapcsolatban. A kiállítás
ingyen megtekinthető 2016. október 4. és november 5. között a felnőtt könyvtárban. Dollmayer Bea

Elhunyt Szabó Szonja
képzőművész

Az 1978-ban született tatai képzőművész születése óta mozgássérült volt. A művész, képei nagy
részét akvarell filccel készítette,
pontozásos technikával, de kipróbálta az olajjal és az akvarellel
való festést és a vegyes technikát
is. Szabó Szonja általános iskolai
tanulmányait a Móra Ferenc Általános Iskolában végezte.
Szabó Szonja tagja volt a Szájjal és Lábbal Festők Nemzetközi
Szervezetének, képeslapokon,
naptárakban is láthatóak alkotásai. Nemcsak Magyarországon,
hanem Hollandiába, Prágában,
és Gerlingenben is kiállították a
képeit, egyik kiállítása kapcsán
a venezuelai nagykövet is meglátogatta. A Veszélyben a csend
világa, a Diákszövi Alapítvány
országos gyermekrajz pályázatokon, a Magyar Rákellenes
Liga kiírásán, és a Magyar Posta
Bélyegpályázatán nyert országos díjakat, tehetségét a Magyar
Napenergia Társaság is elismerte, s az ő illusztrációi díszítik Tos
Zoltán mozgássérült verses füzetét. Szabó Szonja Tata elismert
és sokak által szeretett művésze
volt, aki betegsége ellenére is
az életörömöt, a szépséget, és a
szeretetet közvetítette mindan�nyiunk számára. Aktív közösségi életet élt, közvetlen és kedves személyisége felejthetetlen,
megindító példa volt számunkra.
Egyik korábbi interjújában így
nyilatkozott: -„ A képeim színeivel, az egyszerű életből vett
formáival, a természet szeretetével próbálom életem mottóját
közölni: Az élet szép, szeretni
jó.” Szabó Szonja, alkotásaival
sokunk életét tette szebbé, életével, munkásságával mindenkit
szeretetre tanított.

Kulturális kiránduláson vettek részt a Városi Nyugdíjas Klub tagjai
Hagyomány, hogy a Kulturális
Örökség Napjain olyan helyszínekre látogatunk el, amelyekben
az ott élő, dolgozó emberek mutatják be azokat a kincseket, ahol ők
a mindennapjaikat töltik. Ilyenkor
több közintézmény is díjmentesen
látogatható, ezzel a lehetőséggel
élve, Budapestre szerveztünk kirándulást 09.17-én.
Délelőtt szakavatott idegenvezető
könyvtáros kalauzolta csoportunkat a Várpalotában és ismertette
az Országos Széchenyi Könyvtár működését, betekinthettünk a
nyilvánosságtól elzárt munkaterületekre is. A Magyar Nemzeti Könyvtár gyűjti és megőrzi a
magyar kulturális örökség dokumentumait, bárhol jelenjenek meg
a világban.1985 óta a Budavári
Palota főhercegi lakosztályokból
átalakított krisztinavárosi szárnyában található. A szervezők
„Metamorfózis és szimbiózis”
címmel hirdették meg a látogatást.
Megismertük az épület történetét,

láthattunk részleteket az eredeti
királyi palotából. Megtekintettük
az újonnan restaurált díszmű köteteket és tájékoztatást kaptunk az
állományvédelmi munka folyamatáról. Kiállításon látható a Zichy
Mihály által illusztrált díszalbumokból. A „rajzoló fejedelem”,
Zichy Mihály, évtizedekig II. Sándor orosz cár udvari festője volt.
Kevesen tudják, hogy Georgia /
Grúzia/ részére ő rajzolta meg az
uralkodó kérésére az ország ABCjét.
Megnéztük a híres hungarika
gyűjtő Todoreszku Gyula születésének 150. évfordulójára rendezett
kamara kiállítást is.
A látogatóktól elzárt folyosón, a
középkori osztály egyik ajtaján
örömmel fedeztük fel a tatai születésű Dr. Vízkelety András nevét,
aki bár elkerült Tatáról, tevékeny
támogatásáért, aktív segítségért
2006-ban Tata Város Díszpolgára
lett. Az emeleti díszterem előtt elhaladva, ránk köszönt egy kedves

ismerős. Az 1991-ben létrehozott
Magyar Koronaőrök Egyesülete
díszőrséget álló tagjai emlékeztek
az egyesület elmúlt 25 esztendejére. Ezen a rendezvényen vett részt
a szőgyéni Smidt Róbert fafaragó
iparművész, a Történelmi Vitézi
Rend tagja, aki 2012 óta Tata Város Díszpolgára.
Ebéd után Benczúr Házban Szilágyi Maya igazgatónő szeretettel
várta csoportunkat. Élmény volt
előadásában hallgatni az épület
történetét, az építtetők hajdani életét, különös sorsát.
A palota a XIX. század végén
épült, egy időben az Andrássy út
környékének
villanegyedeivel.
Az építtető Egyedi család 30 éven
át élt itt. A háromszintes lakóház
alagsorában a kiszolgálóhelyiségek mellett lóistállók, az első emeleten lakószobák és fogadóhelyiségek voltak, a második emeleten
az irodák kaptak helyet. A Díszterem kupolája alatt télikert állt,
az utcai fronton a szalon volt, két

oldalán pedig a hölgyszoba (a mai
Fehér szalon), illetve az úri szoba
(a mai Barna szalon) helyezkedett el. A Vadászterem ebédlőként
szolgált.
Az első tulajdonos halálát követően a palota a Magyar-Itália Bank
tulajdona lett, utána mint Postás
Művelődési Központ a kultúrális
igények szolgálatába állt.
A kibővített Országház sétánkat
csak előzetes név szerinti regisztrációt követően, szigorú biztonsági átvizsgálás után kezdhettük
meg. A Magyar Országgyűlés működésének helyszínén a Parlament
szakértő munkatársa különleges
épületvezetés keretében mutatta
be az Országház díszlépcsőházát,
a kupolacsarnokát, alsóházi társalgóját, az Alsóházi-üléstermét és
a Vadásztermet. Innen a teraszról
kitekintve a Budai-hegyvidék panorámája tárult elénk.
A hatalmas kőszobrok a Trianoni-békediktátum által elszakított
területeket szimbolizálják.

A Munkácsy-teremben megcsodálhattuk a „fehér-ló” legendáját,
a szlávok hódolatát Árpád fejedelem előtt ábrázoló csodálatos festményt. A gyönyörű festményen
felismertük a festő és kortársa: Jókai Mór arcképét. Ebben a teremben tanácskoznak a miniszterek.
Neveiket látva a tárgyaló asztalon,
különös érzés fogott el bennünket,
hogy ide is bejuthattunk.
A kupolateremben a Magyar Szent
Korona és a koronázási jelvények
mellett koronaőrök posztolnak.
Évszázadok óta minden törvényt
és ítéletet a Szent Korona nevében
hoztak, és ennek szellemében dolgoznak országunk vezetői.
A megújult Kossuth tér kellemes
atmoszférájában végignéztük az
őrségváltást, majd átadtuk magunkat a zenehallgatás örömének.
A tavaly újra felállított Tisza István-szobor előtti, Rendőr-zenekari hangulatos koncerttel fejeződött
be kirándulásunk.
Kun Imre klubelnök
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„Örökség” - 30 éves a Pötörke Népművészeti Egyesület

Idén ünnepli 30. születésnapját
a Pötörke Népművészeti Egyesület. Ebből az alkalomból jubileumi rendezvénysorozattal készülnek, melynek programjaira
ősszel és télen kerül sor.
A Pötörke Táncegyüttest 1986ban Túri György alapította, s
1996-ig vezette. Ebben az időszakban szereztek Arany II. fokozatú minősítést 1988-ban, s már
akkor kialakult a téli népszokásokat is megjelenítő karácsonyi
műsoraik sorozata, valamint 5
évente a jubileumi előadások hagyománya. A Pötörkét a városban,
megyében, valamint az egész országban majd külföldön is számos
helyre hívták vendégszerepelni.
Évtizedekig tartó partnerkapcsolat
fűzte az egyesületet a németországi gross-seelheimi táncegyütteshez, számos látogatást tettek Tata
testvérvárosaiban. Több alkalommal jártak Franciaországban,
Németországban, Ausztriában,
Hollandiában, Lengyelországban,
Korzikán, Mongóliában és Erdélyben. A 30 év alatt számos neves koreográfus dolgozott velük:
Túri György, Gábor Klára, Rigóné Szegvári Ildikó, Nagy Zoltán
József, Török Sándor, Román
Sándor, Szilágyi Zsolt, Juhász
Zsolt, Szávai József, Méhes Kata,
Kupec Mihály és Gémesi Zoltán.
1996-tól a Pötörke Táncegyüttes
átalakult Pötörke Népművészeti
Egyesületté, művészeti vezetője Keltai Gábor lett, aki azóta is
vezeti és irányítja a művészeti

munkát. Feleségeként és táncos
társaként Gyurkó Erzsébet lett a
segítője ebben a munkában, s az
utóbbi években az egyesület elnöke is. Közös munkájukkal – és
számos segítő közreműködésével
– az együttes felvirágzott, sok ifjú
táncos ismerte meg és ismeri meg
jelenleg is egyesületi keretek között a közösség összetartó erejét,
a hagyományok ízét, a táncházak
hangulatát, a hagyományőrzők és
egymás tiszteletét, a népdalokat,
táncokat és egymást. Hosszú ideig maguk készítették koreográfiáikat: Szegvári Ildikó, Gyurkó
Erzsébet, Keltai Gábor és Szabó
István voltak a koreográfusaik,
számos sikert értek el saját alkotásaikkal is.
Az együttes sokáig felnőtt táncosokkal működött, majd óvodás
kortól kezdték el a néptánc oktatást, utánpótlás nevelést. Ebben
jeles óvodapedagógusok működtek közre: Molnár Melinda, Bartók Anikó, Szőnyegné Szegvári
Emese – aki hosszú évekig vezette az óvodás néptánccsoportot.
Az iskoláskorú táncosokat Jónás
Mónika, Kemény Mátyás is évekig tanították.
Rendszeres táncházakat rendeztek
a felnőtteknek, amelyre az egész
megyéből, sőt a határon túlról is
jártak táncosok. Ebből fejlődött ki
a Városi Folk-nap, amelyet 20 évvel ezelőtt rendeztek meg először,
s azóta is töretlenül minden évben
sort kerítenek rá. Számos neves
előadó, együttes, zenekar fordult

Ajánló, felhívás
Tisztelt Tatai Sportbarátok!
Idén év végén átadásra kerül
Tata sporttörténetének máig legjelentősebb beruházása, a Városi Sportcsarnok.
A létesítményben helyet kap a
város sporttörténetét bemutató
állandó kiállítás is, ezért kérjük,
hogy akinek Tata sportjával kapcsolatos:
-régi dokumentumok,
-kupa, jelvény, érem,
-oklevél, meghívók,
-újságcikkek, tatai sportegyesületekkel kapcsolatos kéziratok,
-TAC és más tatai sportegyesületek zászlói, mezek,
-egyéni és csapatfotók, stb.
vannak a birtokában, ajánlják
fel a városi sporttörténeti gyűjtemény részére, hozzájárulva
ezzel a tatai sport halhatatlanjainak, eredményeinek bemutatásához.
Információ, érdeklődés:
Vámosi László 30-941-3473

meg itt a 20 év alatt.
5 évig szoros együttműködésben
működtek a Tatai Művészeti Iskolával, számos közös fellépésük volt a tatai Sokadalmakban,
a Millenárison, a Művészetek
Völgyében Kapolcson. Közös
pedagógusokkal dolgozva hoztak
létre értékes műsorokat, szép emlékeket.
Kezdetektől fogva rendszeres
résztvevői voltak a megyei gyermek és felnőtt néptánc fesztiváloknak. Pedagógusaik, táncosaik
szakmai tudásának gyarapítását
mindig szem előtt tartották, így
a C majd B kategóriás néptánc
oktatói tanfolyamok elvégzése
után a vezetők a Táncművészeti
Főiskola keretei között folytatták
tanulmányaikat.
Az utánpótlás nevelésének új
lendülete a 20. jubileumi műsoruk után kezdődött, amikor egy
új generáció, a régi táncosok
gyermekei léptek be az utánpótlás csoportokba. Ekkor alakult
a Cifra Táncegyüttes –vezetői
Gyurkó Erzsébet és Keltai Gábor,
majd ebből kifejlődött ki a Porozó
Kamara Táncegyüttes – vezetője
Szabó István. E két csoport működése a Pötörke életének egyik
legkiemelkedőbb időszakát jelentették, regionálisan és országosan
is a legrangosabb eredményeket
érték el:
Regionális néptáncfesztivál arany
oklevél
Gyermek Néptánc Antológia szereplés két alkalommal

Szarvasi Országos Szólótánc
Fesztiválon 4 táncos „Pántlika”
illetve „Bokréta” díja
Szegvári Ildikóval, a tatabányai
Forgórózsa Népművészeti Központ vezetőjével együttműködve, összefogással rendeztek jótékonysági gálaműsort a Tánc
Világnapján, illetve a Nemzeti
Összetartozás Napján több éven
keresztül. Az 5 év alatt a felvidéki
Alsóbodok és Szőgyén, a kárpátaljai Visk, az erdélyi Válaszút, és
a délvidéki Magyarkanizsa magyar oktatási intézményei számára gyűjtöttek több millió forintot
városi, egyházi összefogással.
Az egyesület összlétszáma az
utóbbi évtizedben 100 fő fölé
emelkedett, jelenleg 150 tagot
számlál. A 30 év alatt a műhelyükben megfordult táncosok
létszáma kb. 2000-3000 főre becsülhető.
Az utóbbi évtized újdonságai:
A népi ének és népi hangszeres
oktatás bevezetése
a városban népszerű, az NKA által 10 éve támogatott, évente 10
alkalommal megrendezésre kerülő APRÓK TÁNCA sorozat gyerekek, családok, táncosok részére
3 éve a Tatai Patara Történelmi
Fesztivál keretein belül „Sarkantyú peng, szoknya lebben”
Nemzetközi
Néptáncfesztivál
szervezése, lebonyolítása
5 éve Tűzugrás megrendezése a
Kálvária dombon
Nyári néptánctáborok szervezése,
ahol nagyon fontos, hogy a gyerekekkel olyan helyre látogassanak
el, ahol élő hagyományőrzéssel
találkozhatnak.
Az egyesület a táncpróbák helyszínének megoldására három éve
házrészt vásárolt, amelyben egy
kb. 70 nm-es tánctermet alakítottak ki. Az épületben a munkálatok
jelenleg is folynak, terveik szerint
a következő félévben már megkezdhetik benne az oktatást. Ez az
eredmény köszönhető Tata Város
Önkormányzata, a közönség, a
táncos szülők, támogatók komoly
összefogásának. Tavasszal jótékonysági bált rendeznek 3 éve a

Pötörke-ház javára, ezzel is gyarapítva az adományok összegét.
Jelenleg pályázattal is igyekeznek
anyagi erőforrásokat találni. Az
építkezés koordinátora, a Pötörke-ház ötletgazdája, Varsányiné
Balogh Melinda, aki óriási erőfeszítéssel, nagy családi és együttesi
támogatással igyekszik véghezvinni terveit.
A tánc alá kezdetek óta a Kincső
zenekar muzsikál, tagjai: Szabóné
Bottyán Ildikó, Szijj Gábor, Czufoka Gábor, Szabó Marcell. Kísérő zenekaruk a moldvai népzenét
játszó Cserszömörcze zenekar,
melynek az alapító tagjai egykor
szintén az együttes tagjai voltak.
Jelenlegi tanáraik, pedagógusaik:
Keltai Gábor MTF néptánc szakon végzett, Martin György díjas
néptáncpedagógus, a Népművészeti Ifjú Mestere, az egyesület
művészeti vezetője
Gyurkó Erzsébet MTF néptánc
szakon végzett néptáncpedagógus, az egyesület elnöke
Szabó István tehetséggondozó
táncoktató
Szegvári Ildikó MTF néptánc szakon végzett néptáncpedagógus, a
tatabányai Forgórózsa Népművészeti Központ vezetője, népdalénekes
Kurdi Gábor a Népművészet Ifjú
Mestere, Népi iparművész hangszerkészítő
Bottyán Ildikó a Kincső zenekar
prímása
Illés Gábor a Hárompatak zenekar
muzsikusa
Benke Judit és Selmeczi Ágnes
óvodapedagógusok
Varsányiné Balogh Melinda táncos, táncoktató
Városi díjaik:
Tata Városáért Kitüntetés a Pötörke Táncegyüttesnek
Tata Városáért Kitüntetés ezüst
fokozata – Gyurkó Erzsébet és
Keltai Gábor néptáncpedagósok
részére
Városi Művészeti díjak a kiemelkedő eredményekért évente táncosaiknak, pedagógusaiknak
Megyei díj: Príma Közönségdíj
2016.
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Sport

Programajánló
Asztalitenisz
október 16. vasárnap 15.00
Tatai AC – Pénzügyőr NB. II

2016. október 13. II. évfolyam, 21. szám

A tatai Világ Gyalogló Nap és IVV Túra sikere

Atlétika
október 16. vasárnap 10.00
Csuló-Balu emlékfutás
Rajt: Ökoturisztikai Központ
Kézilabda
október 15. szombat 16.00,18.00
Tatai AC – PLER NB. I/B férfi
kézilabda, junior és felnőtt
október 16. vasárnap 11.00
Tata Kőkút DSE – Tatabánya II.
megyei I. osztály, férfi
Kosárlabda
október 22. szombat 11.00
Tatai SE – Tatabányai KC
amatőr NB.I, női
Labdarúgás
október 22. szombat 12.30, 14.30
Tatai AC – Zsámbék megyei I.
osztály, junior és felnőtt

A Magyar Szabadidősport Szövetség 18. éve szervezi meg
hazánkban október első szombatján a Világ Gyalogló Napot.
Tatán a helyi Önkormányzat, a
Megyei Természetjáró Szövet-

ség, a Tatabányai VOLÁN SE
és a TAC szabadidősport szakosztálya rendezésében 311-en
vehették át az Ökoturisztikai
Központban túrájuk jutalmául az
ízléses, színes kitűzőt.

Fotó: Kun Imre /TNYK elnök/

Nem sikerült több mint kettőszáz
nyugdíjasnak gyalogolnia, sétálnia a Tatai Nyugdíjas Világ Gyalogló Napon, mert vígasztalanul
zuhogott az eső és ugye az egész-

Nagyigmándi fricska

A Magyar Kupa mérkőzés óta négy
tétmeccset játszott a TAC labdarúgó csapata, amelyből kettőt megnyert. Az éllovas Vértesszőlőstől
kaptak ki aki 9 fordulót követően
veretlenül vezeti a bajnokságot. A
legutóbbi fordulóban hazai pályán
váratlan vereségbe szaladtak bele
Wéber edző fiai, a Nagyigmánd
lelkes játékkal nyert. A TAC a második helyen áll.
Tatai AC – Nyergesújfalu 5-2 (4-2)
Vezette: Széplábi G.
A meccs a 6. fordulóból maradt el és
Komáromban műfüvön játszották.

Góllövő: Rába 2,40, Tóth 5, Jónási 45, Molnár 87 illetve Takács 9,
Manga 13
Vértessomló – Tatai AC 1-2 (1-1)
Vezette: Erdélyi D.
Góllövő: Horváth P. 46 illetve
Rába 7, Szűcs 67
Tatai AC – Nagyigmándi KSK 2-3
(1-2)
Tata: 50 néző Vezette: Hamza R.
Góllövő: Csordás D. 8, Rába (11ből) 90 illetve Zvér 1, 45, Nagy 70
Edző: Wéber Roland
-Bent maradtunk az öltözőben, így
gyorsan hátrányba kerültünk. Nem

ség mindenek felett!
Pedig közel 30-an így is esőkabátban, esernyővel próbát tettek
és 21-en kisebb nagyobb távolságot be is jártak a Cseke-tó körül.

azt játszottuk amit megbeszéltünk.
A védelem nem állt a helyzet magaslatán. Megyünk tovább, sok
van még hátra a bajnokságból.
Utánpótlás eredmények
U-19 Vértessomló – Tatai AC 1-0
(0-0)
Góllövő: Ficsor 66
Tatai AC – Nagyigmándi KSK
11-2 (4-2)
Góllövő: Hauzer 1, 8, Széles 5,
Koronczi 7, Sziranidisz 49, 70, 85,
Holecz 54, 62, Kövessy 64, Járóka
69 illetve Horváth 3, Szalai 20
U-16 Vértesi Erőmű SE – Tatai

Elismerés azoknak akik vállalkoztak ilyen időben is a sétára
és elismerés azoknak is akik
egészségük érdekében nem kockáztattak.
A KEM SZÖSZ Szabadidősport
Szövetség által szervezett programon azért az előzetesen jelentkezett civil szervezetek képviselői készen álltak a sétára és
gyaloglásra a Kistérségi Idősek
Otthonában, a Kossuth téren és
ott voltak a Cseke-tónál is / Tata
Nyugdíjas Klub /TNYK/, Tatai Honvéd Bajtársi Klub, a Tb.

AC 8-2 (3-0)
Góllövő: Szabó M. 17,44,65,72,
Dobbelaere 28,69, Kiszi 49, Csordás
76 illetve Jakabovics 77, Binks 82
U-14 Vértesi Erőmű SE – Tatai
AC 2-0 (0-0)
Góllövő: Hérics 58, Wend 73
Női U-18 Vértessomlói KSK – Tatai AC 0-1 (0-0)
Góllövő: Szekeres 65
Bakonysárkány-Tatai AC 1-1(1-1)
Góllövő: Kicsi 14 illetve Barta 28
Női U-16 Tatai AC – Kecskéd 0-1
(0-0)
Góllövő: Somogyi 56
- ta -

Állat(orvos)i sportnap Hazai pálya=győzelem

Már harmadik alkalommal találkoztak az Edzőtáborban az
állatorvosok és az agráriumban
dolgozó szakemberek hogy a
sportpályán is összemérhessék
erejüket. Dr Bándy Pál főszervezőként remek programot
kerekített. Asztalitenisz, atlétika, fogathajtás, kosárlabda,
sárkányhajózás volt a kínálat.
A kereslet is jól alakult hiszen
közel 500 résztvevő választotta

„alkalom” jelvényt és az ezredik
és 1.500.-dik km-ért járó jelvényeket Horváth Zoltántól a megyei szövetség és a magyar IVV/
EVV elnökétől.
A 2 km, az 5 km , a 7 km, a 10
km és a 14 km választhatósága
tette sikeressé a XVIII.Tatai Világ Gyalogló Napot és IVV túrát,
mely része volt az Észak-Dunántúli Kupa Programnak is.
A rajt-cél vagyis az Okoturisztikai Központ nagyszerű körülményeket biztosított a teljesen
megfiatalított „TAC-os” indító
és érkeztető rendező önkénteseknek a 311 induló kiszolgálásában.
Pápai Lászlóné
TB.VOLÁN SE szo.vez.

Eső mosta el a tatai Nyugdíjas Világ Gyalogló Napot

Jól pattog a kaucsuk
A Tatai AC NB.II-es férfi asztalitenisz csapata nagyon bekezdett
a bajnokságban. A szeptember
elején indult pontvadászatban
eddig 4 fordulót játszottak és
ennyiszer hagyták el győzelemmel az asztalt. Legyőzték a Gödöt, a Várpalotát, a Szentendrét
és a Hévíz együttesét.
- ta -

Indultak szombathelyi, soproni,
veszprémi, pécsi, székesfehérvári, erdőkertesi, budapesti, móri,
tatabányai,oroszlányi, komáromi stb. résztvevők is. Mindenkinek jutott az Öreg-tó partján
lévő ellenőrző állomáson kínált
zsíros kenyérből, mely ismét
nagy sikert aratott.
Mocsáról a „Kiscsillag” óvoda gyerekei és szülei összesen
27-en teljesítették a választott 7
km-t és kaphatják meg a Megyei
Természetjáró Szövetség külön
díját, egy díszes serleget.
Lampert József Mórról érkezett
Tatára és vehette át a 10 km után
az elmúlt időszakban teljesített
túrákért a 75., a 100. és a 125.

szeptember harmadik szombatját azért hogy mozoghasson.
Közben azért arra is volt idő,
hogy a városban is szétnézhessenek, beszélgessenek, zárásként pedig mulassanak egy
jót. Nem csoda ha már 2017re is lefoglalták az időpontot a
következő találkozóra. A találkozó végén a legtöbbet hallott
mondat az volt: jövőre veletek
ugyanitt.
-ta -

Második hazai mérkőzését játszotta
és második győzelmét aratta a TAC
NB I/B-s férfi kézilabda csapata. A
hazaiak végig vezetve magabiztosan nyertek, amelyben jelentős érdemeket szerzett 9 góljával Kanyó
Ádám. Idegenben is jól szerepelt a
csapat, hiszen az újonc ellen esélyesként, jól játszva, magabiztosan
győzött, főleg a második félidei védekezésnek köszönhetően.
Tatai AC – Veszprémi KKFT Felsőörs 29-21 (16-14)
Tata: 100 néző. Vezette: Asztalos
B., Bárkányi G.
Góllövő: Kanyó Á. 9, Csalló 4,
Győrfy 4, Kállai 3, Jancsó 3, Szám
2, Jóga 1, Kisék B. 1, Basky 1, Galambos 1
Edző: Sibalin Jakab
-A NEKA elleni vereség után nagyon koncentráltan játszottunk. Jó
védekezés és kapusteljesítmény is
kellett a győzelemhez. Gyógyulnak
a sérültek, ezért bizakodó vagyok a
jövőt illetően.
Pénzügyőr SE – Tatai AC 19-27
(12-14)
Vezette:Lábadi J., Szakatics A.
Góllövő: Kanyó Á. 6, Győrfi 5,
Kállai 4, Szám 3, Lehőcz 2, Baski

2, Galambos 2, Jancsó 1, Csalló 1,
Hodi-Pongrácz 1
Junior Tatai AC – Veszprémi
KKFT Felsőörs 22-25 (9-14)
Vezette: Horváth G., Horváth K.
Góllövő: Csics 6, Kozma 3, Neukum 3, Lévai 2, Matuska 2, Sztankovics 2, Sajóvölgyi 1, Kocács-Makai 1, Balla 1, Hunyadvári 1. Edző:
Márton Árpád
Pénzügyőr SE – Tatai AC 28-20
(11-8)
A lányok vitézkedtek
Két tatai csapat is játszik a megyei
kézilabda bajnokságban. A legutóbbi fordulóban a Kőkúti Sasok DSK
férfi csapata Kisbéren játszott döntetlent, de így is vezeti a tabellát. A
TAC női együttese hazai pályán az
Esztergomi Vitézek ellen kiélezett
meccsen szerezte meg a két pontot.
Kisbér KC – Kőkúti Sasok DSK
24-24
Góllövő: Endrédi 9, Fodor 7,
Szurcsik 5, Zóna 1, Ferenczi 1,
Czillahó 1
Tatai AC – Esztergomi Vitézek
15-14 (6-7)
Góllövő: Zink 8, Stodola 3,
Nyitrai 1, Kovács 1, Németh 1,
Krupánszki 1
- ta -

VULKÁN TSE, a Tb.VOLÁN
SE, a TAC és a Tatai /Fiatal Utazók Klubja/FUK/ képviselőí által
összejött kis csoportban.
Mindenki megkapta a Szövetség ajándékát az ízléses emlék
kitűzőt, aztán indultak egy rövid
sétára.
Elhatározta és megígérte minden
civil szervezet jelenlévő vezetője, hogy kedvezőbb időjárási
körülmények között saját szervezésben pótolják az elmaradt túrát,
kisebb-nagyobb sétát! Horváth
Zoltán KEM SZÖSZ SZSZ elnök

Agostyáni
Emlékfutás
Cél: - hagyományosan futással
emlékezni október 23-ra
- bár most elmarad a Bécs-Budapest ultra maratoni verseny, de
mi ragaszkodjunk a hagyományokhoz
Rendezők: Tata Város Önkormányzata, Fiatal Utazók Klubja,
KEM Szabadidőspot Szövetség
Időpont: 2016. október 21.
(péntek) 09:30
Útvonal: Újhegyi úti sorompón
túl (rajt) – Agostyán buszforduló
(cél)
Részvevők: korra és nemre való
tekintet nélkül bárki, aki a helyszínen jelentkezik
Jelentkezési határidő: - iskoláknak, közösségeknek a létszám megjelöléssel október
18-ig (kedd) tompa.andor@freemail.hu, vagy a 30-749-7343
elérhetőségeken
-egyéneknek a helyszínen 22-én
09,15.ig
Rajt: 09.30
Táv: kb. 5 km
Díjazás: a női és a férfi 1-3 helyezett serleg díjazásban részesül.
Minden részvevő csokit kap.
Gyülekezés: 09:00-tól a rajthelyen.
Célba érkezés után a visszaútra
autóbuszt biztosítunk.
(Tata buszpályaudvarra)
A rajthelyhez egyénileg kell
megoldani a kiérkezést. Központilag nem biztosítunk öltözködési lehetőséget. Nevezési díj
nincs!
Jó versenyzést kívánunk!
Tompa Andor szervező
tompa.andor@freemail.hu
30-749-7343

