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Különleges módon tiszteleg Tata
Arany János születésének idei,
200. évfordulója előtt. Tata Város
Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. ugyanis
július 28-án mutatja be a „Vörös
Rébék” című musical balladát,
mely műfajában, hangnemében
is egyedülálló produkciónak ígérkezik. Az előadás megálmodója
és színpadra állítója Pesty-Nagy
Kati operarendező, akinek munkáival már többször is találkozhattak a tataiak kiemelt városi ünnepségeinken, vagy éppen az idei
újévi koncerten.
A musical ballada megszületése
tisztelgés Arany János meghatározó és örökérvényű költészete
előtt, s egyben része is annak a
missziónak, mely a zenés színház
közérthető nyelvén szólva hozza
közel a valódi kultúrát a fiatalokhoz. Városunk Önkormányzata
ezért is állt az alkotói stáb mellé,
hiszen felismerte annak fontosságát, hogy mai világunk művészi
elhívása találkozzon a múlt örök-

érvényű kérdéseivel. Tata nem
csupán a tataiaknak szeretne ezzel
az előadással maradandó élményt
nyújtani, bízunk abban, hogy nyáron az ország számos más területéről, vagy éppen a Felvidékről is
sokan ellátogatnak majd hozzánk
az előadás hírére.
A Vörös Rébék, Arany János késői
balladái közül talán a legeredetibb, mely egy népmondai töredék
alapján íródott. A musical ballada,
szerkezetében is Arany nagyszerű
versét veszi alapul, s olyan kérdéseket vet fel, amelyekre talán
minden nap keressük a választ.
Pesty-Nagy Kati a darab ötletének megszületésével kapcsolatban elmondta: - valójában már
Főiskolás korában érezte- ennek
a balladának a világa olyannyira
magával ragadja, hogy egészen
biztosan foglalkoznia kell még
vele pályája során. Leginkább a
történet titkai, ki nem mondható
részletei vonzották, mindaz, ami
talán csak a sorok mögül szűrődik
ki, szinte észrevétlenül. Az előa-

dás számos kérdésre reagál majd
egyszerű, élhető és átérezhető szituációkban, emberivé varázsolva
akár egy boszorkánynak hihető
lény történetét, vagy varázsossá
álmodva egy hétköznapi asszony
meséjét.
Az alkotási folyamat legnagyobb
kihívása mindenképpen az, hogy
bár a mű eredeti műfaja a ballada,
a néző számára mégis egy egész
történetet kell átadni, okokkal,
indokokkal, magyarázatokkal, jól
érthető emberi viszonyokkal. Pesty-Nagy Kati ezzel kapcsolatban
így fogalmaz:- Természetesen kutatásokat is végeztem, hogy rálelek-e az eredeti Rébék történetre,
de ez nem fellelhető, így egyfajta
ősi fantáziavilágot hívtunk segítségül. Ajánlatot teszünk csupán a
nézőnek, ajánlatot arra, hogy egyegy szereplőt mi motiválhat, miben ütközik a másik karakterrel, s
mi váltja ki bennük a drámaiságot,
a tragédiát. Nem mondjuk, hogy
mindez feltétlenül így történt, de
kinyitjuk a képzelet kapuit, és
azt mondjuk, hogy esetleg történhetett így is... Arra feltétlenül
fel szeretnénk hívni az emberek
figyelmét, hogy a felelősség nem
mindig csupán egyetlen ember
vállán nyugszik, s, hogy egy-egy
rossz döntésünk mások sorsát is
megpecsételheti.
Az Arany János Emlékév nemcsak emlékezés, tisztelgés a
magyar irodalom egyik halhatatlanja előtt, hanem egyfajta
szembesítés is. Régmúlt és mai
világunk szembeállítását, akkori
és jelenlegi világunk, értékeink,
összehasonlításának tanulságait
fedheti fel, s ha figyelmesek maradunk, az egykor és a ma találkozása olyan ajándékokat adhat
számunkra, amelyek megerősítve
vihetnek tovább minket utunkon.
Nincs ez másként a készülő musical ballada esetében sem, hiszen
a mű színpadra állításának egyik
kulcskérdése az, hogy mit üzen
ez a mű a ma emberének, hogyan
aktualizálható művészileg? „Feltétlenül a felelősségről üzen, s arról, hogy érdemes hinnünk abban,
hogy még az utolsó pillanatban
is visszafordulhatunk téves vagy

Ha nyár, akkor Fényes Fürdő!

Fotó:www.fenyesfurdo.hu

Tatán elképzelhetetlen a nyár
a Fényes Fürdő nélkül, a több,
mint 100 éves múltra visszatekintő strand valamint kemping
a tataiak legtöbbje számára
nosztalgikus, a gyermekkort
idéző helyszín, amely mind a
mai napig kedvelt kikapcsolódási helye nemcsak a helyieknek, hanem a hozzánk látogató
vendégeknek is. A terület természetvédelmi szempontból
is különös értékkel bír, amiről
bárki meggyőződhet, ha tesz
egy látogatást a 2015-ben megnyitott Tatai Fényes Tanösvé-

rossz utakról. A döntéseink és a
sodródásaink között különbséget
kell tudnunk tenni, s fel kell ismernünk, ha nem a saját utunkat
járjuk. Ebben a műben elkésnek a
felismerések, s ezért van, ami már
visszafordíthatatlanná
válik…
Ha jól értjük majd a darabot a
nézőtéren, akkor beszivároghat a
mondanivalója a hétköznapjainkba is, s talán segítségünkre lesz
abban, hogy kisimítsunk régről
hordozott konfliktusokat.”- nyilatkozta a rendező, aki örömmel
mesél a produkció legfontosabb
eleméről, a zenéről is: - Az egész
előadás a zenéjével együtt lesz
teljes. Fantasztikus a zenei világa, életem eddigi legjobb döntése
volt, hogy Derzsi Györgyöt kértem fel zeneszerzőnek. Tele van
számos fantasztikus slágerrel az
előadás, miközben finom és érett
a zenedramaturgiája, hihetetlenül
erősek a zenei karakterrajzai, és
imádnivaló a zenei humora. Ös�szességében azt gondolom, hogy
egy csodálatos közös élmény lehet ennek az előadásnak a megszületése, tele remek tehetséggel,
úgy érzem, hogy közös ügyünkké
válhat így az alkotás, miközben
a sajátunk lesz, tatai lesz, mégis
az egész ország számára méltó és
talán - örökérvényű mondanivalójában.
A Vörös Rébék musical ballada
ősbemutatója július 28-án, 21:00
órától lesz a tatai szabadtéri színpadon. Jegyrendelés és információ:
Tata, Magyary Zoltán Művelődési
Központ (Váralja u. 4.)
Tel.: 34/589-555
Tata, Vértes Útitárs Utazási Iroda
(Ady Endre út 8/A)
Tel.: 34/380-114
Tata, Tourinform Iroda (Ady Endre út 9.)
Tel.: 34/586-045
Tatabánya, Vértes Útitárs Utazási
Iroda (Fő tér 18/D)
Tel.: 34/223-016 A Vörös Rébék
musical balladára a jegyek már
online is elérhetőek kényelmesen,
otthonról: https://epass.hu/ticketorder/show?id=6 Ábrahám Ágnes
A próba felvételei Képriport című
rovatunkban láthatók

nyen, amely nemcsak a nyári
szezonban nyújt lehetőséget a
szabadidő különleges eltöltésére. A Fényes Tanösvény egy
tizennyolc állomással rendelkező ökoturisztikai útvonal,
mely interaktív módon mutatja
be a fürdő területének természeti kincseit. Olyan informatív
és szórakoztató látványosság,
melyet bebarangolva egész évben megcsodálhatjuk a karsztforrások lenyűgöző élővilágát,
amely minden évszakban másmás arcát mutatja.
Folytatás a 3. oldalon.
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LAKOSSÁGI FÓRUM
Tisztelettel meghívjuk Tata város
polgárait és valamennyi érdeklődőt
2017. július 27-én
csütörtökön
17.00 órakor
a Városháza dísztermében
(Tata, Kossuth tér 1.) tartandó
LAKOSSÁGI FÓRUMRA
melynek témája:
JAVASLATOK A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
A fórumon várjuk a városra jellemző azon építészeti, természeti, tájképi javaslatokat, ötleteket,
melyek megőrzésre érdemesek és
részét képezheti Tata város Településképi Arculati Kézikönyvének.
Michl József
Tata Város Polgármestere

FOGADÓÓRA
Dr. Friedrich gábor
r. ezredes
2017. július 26án, 10.00-12.00
óra között tartja
fogadónapját
hivatalában, Tata,
Ady Endre u. 27.
szám alatt.
Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság
OLVASSA ONLINE IS LAPUNKAT!
www. varoskapuujsag.hu

Hirdessen
Ön is

9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!

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

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
ISSN 2416-1586
Nyomda: PLT Nyomdai
Központ
Terjeszti: Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!
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2017. Október 15.: időközi önkormányzati választások
Tata Város Helyi Választási
Bizottsága 2017. október 15.
napjára (vasárnapra) tűzte ki
az időközi képviselői választást lemondás miatt a 3. számú
egyéni választókerületben és a
két lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselői helyre.
A tatai 3. számú egyéni választókerület települési önkormányzati képviselője, Nágel
Balázs Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
2017. június 28-i ülésén bejelentette, hogy 2017. június
30. határnappal lemond önkormányzati képviselőségéről. Lemondás esetén a megüresedett
helyet időközi választás útján
lehet betölteni. 2014. évben
három fővel megalakult Tatai
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyik tagja – Bros
Stanislaw Wojciechné - 2016.
november 25. napján tett nyilatkozatában, míg egy másik
tag – Kollár Urszula Bozenna – 2017. július 1. napjával
mondott le képviselőségéről.
A Nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében, ha a
nemzetiségi képviselők száma
a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám (két
fő) alá csökken, akkor az üres
helyekre időközi választást kell
kiírni.
Tata Város Helyi Választási Bizottsága 2017. július 18-i ülésén
hozott határozataiban mindkét
időközi választást 2017. október 15. napjára tűzte ki.
Az időközi önkormányzati és
az időközi nemzetiségi önkormányzati választás egyfordulós. A választás sikerének nincs
érvényességi (hány embernek
kell szavazni) és eredményességi feltétele (hány szavazat
kell a győzelemhez). A két időközi választás lebonyolítására
vonatkozó jogszabályi előírá-

sok közel azonosak.
A választójogosultnak augusztus 28-ig kell kézhez kapnia a
névjegyzékbe való felvételről
szóló értesítést a Nemzeti Választási Irodától postai úton.
Aki nem kapja meg az értesítőt,
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől (a helyi
választási irodában) kérheti az
értesítő pótlását.
A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, augusztus 26-án kezdődik és a
szavazás napján 19 óráig tart.
Az időközi választáson jelöltet – a független jelölt kivételével – csak a Helyi Választási
Bizottság által nyilvántartásba
vett jelölő szervezet állíthat.
A választáson indulni kívánó szervezeteknek az időközi
választás kitűzését követően
kérniük kell nyilvántartásba
vételüket. A közös jelöltet állító jelölő szervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba
vetetni magukat. A nemzetiségi jelölő szervezetnek a bejelentéséhez mellékelnie kell
a szervezet hatályos alapszabályát, amely a nemzetiségi
szervezetnek való megfelelést
tanúsítja. A jelölő szervezetet a
képviseletére jogosult személy
jelentheti be, vagyis az, aki a
civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet
törvényes képviselője.
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választási iroda az igényelt ajánlóíveket legkorábban
augusztus 28-án adhatja át a
jelölteknek. A választáson a
képviselőjelöltek szeptember
11-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A jelölteknek választási
típusonként eltérő számú ajánlást kell összegyűjteniük.
Az egyéni választókerületi képviselőjelölt állításához szük-

séges ajánlások számát a helyi
választási iroda vezetője állapítja meg a központi névjegyzék szavazást megelőző ötven�nyolcadik napi adatai alapján,
a határozatot 2017. augusztus
21-én kell közzétenni.
Egyéni választókerületi képviselőjelölt az lehet, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott (2014-ben a jelöltállításhoz 23 db ajánlást kellett
benyújtani).
Az előzőtől eltérően települési nemzetiségi önkormányzati
jelölt bejelentéséhez szükséges ajánlások számát a Helyi
Választási Bizottság már a választást kitűző határozatában
megállapította, a lengyel nemzetiségi jelölt állításához legalább 5 ajánlás szükséges.
A 3. számú egyéni választókerületi jelöltre a választópolgárok a 7., a 8. és a 9. szavazókörben adhatják le szavazatukat,
mindhárom szavazókör helye a
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (Tata,
Új út 19.).
A 3. számú egyéni választókerületben az alábbi utcákban
lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazhatnak:
Aradi vértanúk útja, Csever
utca, Hamari Dániel utca, Május 1. út 33- végig, Kazincbarcikai utca, Keszthelyi utca 10végig, Pálóczi Horváth Ádám
utca, Perczel Mór utca, Szemere Bertalan utca, Thúry György
utca, Új út 17- végig, Új út 42végig, Valasek Ferenc utca.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson a lengyel nemzetiséghez
tartozó választópolgárok szavazati jogukat a Magyary Zoltán Művelődési Házban (Tata,
Váralja utca 4.) található un.

nemzetiségi
szavazókörben
gyakorolhatják. A nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán az a választópolgár
szavazhat, aki a szavazást megelőző 16. napig kéri a nemzetiségi névjegyzékbe vételét a
helyi választási irodától személyesen vagy írásbeli kérelem
útján, illetve www.valasztas.hu
honlapon keresztül.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy
fogyatékossága… stb. miatt gátolt a mozgásában és nem tud
elmenni a szavazóhelyiségbe,
hogy ott adja le a szavazatát,
mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A
mozgóurna iránti kérelemnek
előzetesen október 13-án 16.00
óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához, vagy a
szavazás napján, október 15én legkésőbb 15.00 óráig kell
benyújtani a szavazatszámláló
bizottsághoz (a továbbiakban:
SZSZB) az igénylést. A kérelmet meghatalmazott útján is be
lehet nyújtani. A SZSZB csak a
szavazókör területén belül viheti ki a mozgóurnát a választópolgárhoz.
Az időközi helyi és nemzetiségi önkormányzati választáson
átjelentkezésre nincs lehetőség!
Amennyiben a választójog
gyakorlásával kapcsolatosan
vagy bármely választást érintő
egyéb kérdés merül fel, a Tata
Város Helyi Választási Iroda
munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy az
34/588-663, 34/588-693 vagy
a 34/588-641-es telefonszámokon készségesen nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a
www.tata.hu honlapokon.

Készül a város Települési Arculati Kézikönyve
– várjuk a tataiak véleményét!

Tisztelt tataiak!
Mindannyiunk feladata városunk megőrzésre érdemes
jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti,
természeti és tájképi arculatának védelme. Ehhez nyújt
segítséget városunk arculati
kézikönyvének megalkotása,
mely egyébként jogszabályi
kötelezettség is.
Az arculati kézikönyv társadalmi elfogadottságának biztosítása érdekében várjuk a tatai
polgárok, a városban működő
civil és a témához kapcsolódó
szakmai szervezetek, vallási

közösségek, gazdálkodó szervezetek előzetes véleményét.
A kézikönyv a település teljes
közigazgatási területére készül.
A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kell határozni
a település településkaraktert
meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati
jellemzőikkel és értékeikkel, a
településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat,
valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A tervezett kézikönyv a következő fő részekre tagozódik:
- A település bemutatása, általános településkép, településkarakter.
- Örökségünk, a településképi
szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi
jellemzők.
- Településképi szempontból
meghatározó, eltérő karakterű
területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával.
- A településkép minőségi
formálására vonatkozó aján-

lások: építészeti útmutató,
közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek.
- Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók,
ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása.
- Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések.
- Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom).
A témában lakossági fórumot tartok 2017. július 27-én
17:00 órakor a Városháza
dísztermében (Tata, Kossuth
tér 1.). A fórumra minden tatait szeretettel várok.
Előzetes véleményüket elküldhetik hagyományos levélben
(Michl József, Tata, Kossuth
tér 1. 2890), vagy e-mailben a
tak@tata.hu címre.
Információ: www.tata.hu
Michl József
polgármester
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Komárom-Esztergom Megye egyéni vállalkozója - Izsáki András kőműves mester

A Megyeháza dísztermében idén
is átadták a Megye Gazdaságáért
díjakat, azokat a vállalkozásokat
elismerve, amelyek az elmúlt

évben kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak. A díjakat 8 kategóriában ítélték oda. A dr. Szunyogh
László szobrászművész által ké-

szített bronz emlékplakettet és
oklevelet Izsáki András vehette
át, mint a megye idei egyéni vállalkozója.

Ha nyár, akkor Fényes Fürdő!
Folytatás az 1. oldalról.
A tanösvényt üzemeltető Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
feladatköre egy évvel ezelőtt
bővült ki a fürdő működtetésével. Az összevonást egyrészről a működési szempontból
is egyszerűbb fenntartás indokolta. Emellett fontos szempont volt hogy a Városkapu,
mint egy turisztikával is foglalkozó és megfelelő szakemberekkel dolgozó cég, hosszú
távon olyan irányba fejlessze
a Fényes Forrásvidéket, melynek nyomán az a természetvédelmi terület egyediségéhez
megfelelő funkciót is kapjon,
s egy komplex szolgáltatást
nyújtó családi szabadidőparkká formálódjon. Egy ilyen
nagyszabású fejlesztés lépésről-lépésre tud megvalósulni,
a tervezés összetettsége, az
igényes megvalósítás kialakítása és a magas kivitelezési
költségek miatt.
A tervezett fejlesztés részeként
kezdődött el tavaly a strand területén a Grófi- tó rehabilitációja. 2016-ban elkészült a Grófi
forrástó természetes állapotának visszaállítása, vagyis
elbontásra kerültek a tó beton
partfalai és kikotorták a benne
lévő iszapot és agyag paplant
is. Ez utóbbi még a források
elapadása után, a karszt védelme érdekében került behelyezésre a tóba, s a külső szen�nyezésektől védte meg azt.
Az iszap és a szerves anyag
egy részének eltávolítása még
2004-ben, a forrás megszólalását követően megtörtént, de
további 1 500 m3 mederanyag
került ki a tavalyi beruházás
során. A tóban lévő iszap jelentős hányadát a benne lévő algatömeg adja. A feltöltés előtt
a meder eredeti aljzata finom
homok volt, amit a forrásból
feltörő víz erejénél fogva át tu-

dott mosni, ezáltal tisztán tartva annak környezetét. Azáltal,
hogy a medret és ezzel együtt
a forrásokat is a víz elapadása után a 70-es évek első felében kibélelték különböző
töltőanyagokkal több méteres
vastagságban, megváltoztatták
a meder felszínének finomszerkezetét. Ez az utólagosan
ráhordott réteg, ideális táptalajként működik a bevonatlakó fonalas algák számára. A
gépi kotrással a több méteres
töltőanyagot a folyamatosan
kavargó víztestből nem lehetett teljesen eltávolítani, a tó
finomiszap eltávolítása, illetve a forráskürtők kitakarítása
így még csak részlegesen történt meg. Ezeket a következő
holtidőszakban más technológiával végzik majd el, utána
kerülhet sor a magasabb-rendű
vízinövények betelepítésére. A
kotrást követően jelentkező tápanyagtöbblet megkötésében
és a víz öntisztulási folyamataiban nagy segítséget jelenthet
a parti növényzet visszaállítása, valamint vízinövényekkel
történő betelepítése, ezek a növények a meder árnyékolásában segítenek, ami hatékonyan
akadályozza a bevonatalkotó
algák intenzív újraszaporodását a parti régióban. A tó két
hosszanti oldalán kialakított
homokos plázs alatti bennmaradó agyagréteg könnyen
felkavarodik, ezáltal további
zavarosságot okoz, így ennek
eltávolítása a tó rehabilitáció
második ütemében fog megtörténni. Az eddig elvégzett
beavatkozásokat tehát a jövőben számos munka követi
még, hiszen egy ilyen átalakulás komoly változást okoz,
emiatt idő kell ahhoz, hogy a
tó regenerálódjon, és esztétikai szempontból is megfeleljen a vendégek igényeinek.
A Grófi tó rendbetételének, a

helyszínen lévő folyamatosan
változó élővilág rehabilitációjának első, legnehezebb szakasza lezárult, ezt követi a folyamat finomhangolása.
A Fényes Fürdő a megváltozott fogyasztói igények, és a
fejlesztési tervek miatt alapvető változások előtt áll. A jelenlegi hagyományos, kültéri medencés vízforgatásos rendszer
működtetése rendkívül költséges, amit strandidőn kívül is
fenn kell tartani. Kihasználva
a forrásvidék csodálatos adottságait, érdemes elgondolkodni
azon, hogy a jövőben hogyan
lehet a forrásokból feltörő vizeket fürdésre is felhasználni,
és sokkal inkább a természetes
közegnek megfelelő látványt
visszaadni a területnek. A Fényes nemcsak tatai ügy, mert
természeti környezete országos és akár nemzetközi szinten is kiemelkedő turisztikai
célpontként szolgálhat – mint
ahogyan azt már a tanösvény
is bebizonyította, hiszen létrehozása óta óriási a látogatottsága. Mivel térségünkben az
elmúlt évek során széles területen létesült kerékpárút hálózat, így a forrásvidék a biciklisek és túrázók központjává
is válhat, ráadásul a meglévő
szálláshelyek ugyancsak remek lehetőséget kínálnak a távolabbról érkezőknek. Hála a
természet bőkezűségének és a
folyamatos térségi infrastrukturális fejlődésnek, a Fényes
Forrásvidék előtt határtalan
lehetőségek állnak, amelyek
a tataiakat, és a hozzánk látogatókat egyaránt egyedülálló
élményekkel gazdagíthatják a
jövőben úgy, hogy a múlt értékei egybeforrjanak az új évezred elvárásaival. Egy ilyen
komplex fejlesztés természetesen idő és pénzigényes, ezért
a változás kis lépésekben valósulhat meg. 		
- áá -

Izsáki András 1945-ben született
Tatán, gyerekkorától kezdve kőműves akart lenni, már fiatalon
felépítette a tatai vár kicsinyített
mását az udvarukon. 1968-ban
mestervizsgázott és 1969 óta kisiparos. Néhány évig a volt tatai
termelőszövetkezetben építésvezetőként tevékenykedett, aztán
ismét önálló lett, s időközben
magasépítési technikusi végzettséget szerzett. Főleg családi házak építésével, bővítésével foglalkozik. Az építőipari előírások
az 1980-as évek közepéig lehetővé tették, hogy a mestervizsgával rendelkezők tervezhessenek,
így sok lakóházat, hétvégi házat
tervezett, többek között a saját
házát is.
Az 1970-es-80-as években évente akár 8-10 új házat is épített,
az Esze Tamás utcában például
egy egész házsort. Éppen ezért
szinte nincs is olyan utca Tatán,
ahol nem dolgozott. Többnyire a
városban vállal munkát, esetleg
a környező településeken, ismeretségi körében van olyan család,
ahol már a harmadik generációnak épít. Szerencsére folyamato-

san van munkája, még a gazdasági válság idején is egy évre előre
voltak megrendelései, ahogyan
jelenleg is. Ennek köszönhetően
számtalan épület került ki a keze
közül az elmúlt évtizedekben.
A tanuló és mesterképzésben is
részt vállalt: 26 tanulót képzett és
számos mestervizsgán volt elnök.
A tatai ipartestület és a Komárom-Esztergom Megyei Kézműves Kamara létrehozásában
is alapító tag volt, jelenleg a
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműves tagozatának építőipari osztályelnöke. Tatán sok
szobornak, köztéri műtárgynak
az alapzatát ő készítette. Közéleti
tevékenységéhez tartozik, hogy a
tatai református gyülekezet főgondnoki tisztségét is ellátja. Az
utóbbi években sok tatai műemlék-jellegű épületet újított fel,
valamint családi házak hőszigetelését végezte. Nagyobb munkái
közé tartozik a tatai Református
Templom külső felújítása, a Református Gimnázium és a Kenderke Művészeti Iskola bővítése,
a Városi Képtár – Gútay Galéria
homlokzat felújítása.
- áá -

Boldog születésnapot!

90. születésnapja alkalmából dr.
Beró Henrietta alpolgármester
köszöntötte Pákozdi Kálmánnét,
a Tatai Kistérségi Időskorúak
Otthonában, július 4-én.
Kató néni 81 éves koráig aktívan
dolgozott, a tatabányai piacon
árult, elsősorban virágot, és a
saját kertjükben termelt zöldséget-gyümölcsöt. A munka mindig is fontos szerepet töltött be
az életében, de emellett szívesen
énekelt is, egykor egy templomi

kórusnak volt a tagja.
Pákozdi Kálmánné elmondása
szerint az aktív mindennapoknak
köszönheti, hogy megélte a 90.
életévét, és nagyon fontosnak
tartja, hogy bármit is csinálunk,
azt jó kedvvel tegyük. Manapság
sem tétlenkedik, napi tornagyakorlatait mindennap elvégzi,
szoros kapcsolatban van a családjával, gyakran meglátogatják,
ő pedig büszkén mesél gyermekeiről, unokáiról.

Kezdődik a parlagfű szezon
-bírságot kaphat aki elmulasztja mentesítési kötelezettségét!
Magyarország egyike Európa
parlagfűvel leginkább fertőzött
országainak. A gyomnövény
szezonja augusztus elejétől szeptember végéig tart, de a hatékony
védekezés érdekében idejében fel
kell készülni a mentesítésre.
Az enyhe időjárás miatt idén is
korábban jelentek meg ezek a növények, a parlagfű magva hosszú
életképességű, ezért a termést
hozó növény kiemelt veszélyforrás. A tatai földhasználók június
végéig voltak kötelesek megoldani a parlagfű-mentesítést, ám
ezt az állapotot folyamatosan
fenn is kell tartani. Ha az ingatlantulajdonos ennek nem tesz
eleget, akkor közérdekű védekezést, vagyis kényszerkaszálást
kell elrendelni. A gyepek, füves
területek, kertek elgazosodó részeit egy-két hetente nyírni kell
június 30. után is.

Júliustól Tata Város Jegyzője
hivatalból is vizsgálja azon belterületeket, amelyek parlagfűvel
fertőzöttek lehetnek. Ha külterületen van a gyom, akkor az
ingatlanügyi hatóság, vagyis a
földhivatal ellenőriz. A kényszerkaszálás költségeit, és az ezzel
járó bírságot – amely 15 ezertől
akár 15 millió forintig is terjedhet – a Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság szabhatja ki. Júliustól már kényszerkaszálás elrendelését és bírság kiszabását is
lehet kezdeményezni!
Tatán a belterületeken általában
eleget tesznek a tulajdonosok a
kötelezettségüknek, de minden
évben van néhány eljárás, amit le
kell folytatni. Külterületeken már
jóval nagyobb a fertőzöttség, a
Tatai Városgazda Kft. a közterületeken folyamatosan végzi a parlagfű mentesítési tevékenységét.
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Tatai siker született az uniós
energia-megtakarítási versenyen!
Nagy sikerrel zárult a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal részvétele a „Spórolunk@
kiloWattal” elnevezésű uniós
energia-megtakarítási
versenyen. A hivatal több kategóriában is kiemelkedő helyezést ért
el, miközben jelentősen sikerült
csökkentenie az épület energiafelhasználását, és számos környezetbarát változást is tartósan
bevezettek.
A Green Dependent Intézet
szervezésében tavaly tavasszal
hirdették meg a versenyt, „Spórolunk@kiloWattal” címmel a
közszféra számára kilenc uniós
tagállamban, köztük hazánkban
is. Magyarországon 9 település
versengett, 19 épülettel, a megmérettetésben a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal is részt
vett. A program célja volt a klímaváltozás elleni küzdelem,
az energiahasználat és az ezzel
kapcsolatos szokások megváltoztatása az irodákban.
A Kossuth tér 1. szám alatti
hivatali épülettel együtt a kontinensen 180 középület mérte
össze erejét, hatékonyságát,
három területen. Az első az
energia-megtakarítás, az energiafogyasztással
kapcsolatos
rossz szokások megváltoztatása,
a második a legkreatívabb spórolási kampány megszervezése,
a harmadik pedig a legjobb, legfenntarthatóbb energia-megtakarítási akcióterv kidolgozása
volt. A három fő kategórián kívül még két versenyt hirdettek,

ezeket azok a kollektívák nyerhették meg, amelyek a legnagyobb arányban töltötték ki a
kérdőíveket. Mivel a közszférának példamutató szerepe és
felelőssége van ezen a területen
is, ezért a tatai hivatal fontosnak
tartotta, hogy jó példával járjon
elöl, és kampányával pozitív
üzenetet közvetítsen a városban.
A program során Tatán megalakult egy munkahelyi EnergiaKözösség, amelynek feladata
a kampány szervezése, koordinálása és lebonyolítása volt. A
közösség létrehozott egy akciótervet, aminek alapján végrehajtották a helyi kampányt, és
folyamatosan mérték az eredményeket. A versenyben való
részvétel jó pár változást hozott
a hivatal dolgozóinak életébe. A
mérési időszak során számos területet kiemelten kezeltek, például a tudatosabb számítógép
használatot (teljes áramtalanítás,
képernyővédő megszüntetése,
stb.); az elektronikus ügyintézés
népszerűsítését (ezzel csökkentve a felhasznált papír mennyiségét); a kétoldalas nyomtatást;
a szelektív hulladékgyűjtést;
a lámpák optimális használatát; a fűtés és a klímarendszer
az időjárásnak megfelelő, átgondolt használatát. Emellett
praktikus ötletekkel segítették
az épületben dolgozókat: igény
szerint asztali lámpákat adtak
a kollégáknak az alacsonyabb
áramfelhasználás
érdekében,
az irodákba új növények kerül-

tek a magasabb páratartalom
elérése miatt, billenőkapcsolókat rendeltek a munkaasztalokhoz- hogy a teljes áramtalanítás
egyszerűbb legyen, korszerű
nyomtatókat és fénymásolókat
telepítettek, LED-es izzókat
helyeztek a világítótestekbe,
beállították és ellenőrizték a
hűtőszekrényeket, szelektív papírgyűjtőket helyeztek a fénymásolók mellé, újrahasznosított
anyagból készült irodaszereket
rendeltek, figyelemfelhívó plakátokat és matricákat helyeztek
el a különböző helyiségekben.
Az erőfeszítések nyomán idén
sikerrel zárult a kampány, hiszen a hivatal 2 első, 1 második,
1 negyedik és 1 hatodik helyezést ért el. A 2 első helyet kérdőívek kitöltésével szerezték meg,
az alapkérdőívet a kollektíva 80
%-a, a kampányzáró kérdőívet
pedig a 90 %-a töltötte ki, ami
mutatja a dolgozók elkötelezett
figyelmét a kampány iránt. A két
győzelemért őshonos magyar
gyümölcsfákat nyertek ajándékba, melyeket a növényeket
igénylő munkatársak nevelnek
fel a jövőben, saját kertjeikben.
Az akciótervvel elért 2. helyezésüket egy 100.000 forint értékű ajándékutalvánnyal jutalmazták, amelyet biotermékekre
költhetnek.
A hivatal összességében 3,4
%-os megtakarítást ért el az
energiafelhasználás
terén,
amellyel a 6. helyen sikerült végezniük.		
- áá -

Porciunkula
Porciunkula ünnepén, augusztus 6-án,
vasárnap 18 órakor
dr. Veres András megyéspüspök atya
mutat be főpapi szentmisét a
Kapucinus templomban,
illetve vezeti a búcsúi körmenetet.
Minden kedves Hívőt
szeretettel várunk!

Mi lesz a Május 1. úti „gödörrel”?

A Tata, Május 1. út alatti forrásfakadásnak a közlekedést veszélyeztető hatásait, a burkolat süllyedését, az úthasználók mellett a közútkezelő munkatársai is észlelték, s arról tájékoztattak, hogy a karbantartási tevékenység lehetőségein belül törekszenek a biztonságos
útviszonyok kialakítására.
A városunkat is érintő vízfeltörések a talajvízszint süllyesztéssel
üzemelő mélyművelésű bányászati tevékenység felhagyását követően kialakuló karsztvíz rendszer regenerálódási folyamatának, vis�szatöltődésének a következményei. Ez a Dunántúli-középhegységet
érintő globális hidrogeológiai problémakör, melynek megoldása az
Országos Vízügyi Főigazgatóság hatásköre és feladata. A lokálisan,
egy-egy vízfeltörési helyszínen történő kárelhárítás nem szünteti
meg a gondokat, mert egy komplex vízelvezető rendszer hiányában
bármikor, bárhol ismételten feltörhet a karsztvíz, további jelentős
károkat okozva.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata az útfenntartás, a forrásfakadások kezelése nem tartozik a profiljába. A Május 1. úton kialakult
balesetveszélyes helyzet megszüntetése elsősorban nem útépítési
feladat, de a biztonságos közlekedési környezet kialakítása érdekében a társaság most beszerzési eljárás útján keres szaktervezőt
és szakkivitelezőt a szükséges munkák elvégzésére. A tervező kiválasztásának beszerzési eljárása már folyamatban van, a tervezési és
engedélyezési időszak időtartama 5-6 hónap. Ezt követi a kivitelező
kiválasztásának beszerzési eljárása, majd a kivitelezési munka. Tekintve, hogy a téli időszakban építési munkák csak korlátozottan végezhetők, így a megvalósítás reálisan 2018 tavaszára ütemezhető - a
Közút tájékoztatása szerint. Területileg illetékes mérnökségük folyamatosan figyelemmel kíséri a jelzett útszakaszt, és a várt útfelújításig a biztonságos közlekedési feltételekhez szükséges karbantartási
feladatokat folyamatosan elvégzi.
Legfrissebb információink szerint már elkezdődött a terület talajmechanikai felmérése, mely irányított talajfúrásokat jelent, ezekből a
talaj szerkezetére következtethetnek, így többek között az is meghatározható, milyen a talaj teherbírása, ezzel pedig tervezhető a megépítendő forrásfoglalás, valamint az útszerkezet.

A magyar bor és a gasztronómia elválaszthatatlan
következőt írja: „Rendes körülmények között nem egymagunkban isszuk a bort, hanem
társaságban. Ha együtt iszom
másokkal, akkor a bor közösséget teremt. Megoldja a nyelvet,
előmozdítja a beszélgetést, kellemes lesz a hangulat. Iszunk
egymás egészségére, koccintunk, egymás szemébe nézünk.
Közösség jön létre, együtt örülünk a pompás bornak. Ily módon, közösségben inni a bort,
magas formája az emberi kultúrának.”
Aki már eltöltött néhány órát
a Neszmélyi Borvidék lankáin
vájt pincesorok teraszain, ahol
baráti társaságok közepette ízlelhette a pannon borokat, esetleg betévedt az Esterházy-kastély, vagy épp a Tatai-vár ünnepi
borudvaraiba, annak minderről
többet már nem is kell mondanom. A kétkedők számára

viszont mindezt megtoldanám
annyival, hogy a szőlőtermesztés és a borkészítés önmagában
gazdasági tevékenység is, mely
közvetlen megélhetést jelent
térségünk legalább ötszáz családjának. Amennyiben terített
asztalra kerül a bor, akkor az
általa képviselt értékek egybevegyülhetnek a táj által életre
keltett ínyencségek ízeivel, s ez
által új élménnyel gazdagodhat
a Tatai-medencébe látogató turista is.
Merthogy a magyar bor és a
gasztronómia elválaszthatatlan
egymástól. Együttesen – a természeti értékekkel, a történelmi hangulatot árasztó műemlékekkel, továbbá a kulturális
szolgáltatásokkal kiegészülve
– hatalmas vonzerővel bír a
határon kívülről érkező vendégek számára is. Ezért is tartom fontosnak, hogy minél
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Parlamenti Napló
A Neszmélyi Borvidék híreivel
kapcsolatos bejegyzéseim során
rendre megkapom kritikaként,
hogy túlságosan is sokat foglalkozom a „boros témákkal”. No
de mit tegyen egy képviselő,
ha választókerületének részét
képezi egy történelmi borvidék? Én arra jutottam közel
négy esztendővel ezelőtt, hogy
használjuk ki az ebben rejtező
lehetőségeket. A kritikusaimnak pedig egy bibliai idézettel
szoktam válaszolni: „Mint az
élet vize, olyan a bor annak, aki
mértékletes a bor ivásában. Mi
az élet annak, aki bort nem ihat?
Az ember örömére teremtetett a
bor a világ kezdetétől. A bor vidámság és öröm a szívnek, ha
kellő időben s megfontoltan is�szák.” (Sir 31, 27-28)
Eggyel tovább lépve, Anselm
Grün bencés szerzetes a bor
és a közösség kapcsolatáról a

Képriport
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többen értesüljenek róla, hogy a
héten Tata – a Neszmélyi Borvidék „fővárosa” – adott helyet
a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által szervezett Bor
Roadshow észak-dunántúli állomásának, ahol
az Etyek-Budai-, a
Móri-, a Neszmélyi-,
a Pannonhalmi-, és a
Soproni Borvidékek
szőlészei, borászai, vendéglátósai és

turisztikai szakemberei adtak
egymásnak randevút az egységes bormarketing megalkotása
érdekében.

Fotók: Domokos Attila

A Helyőrségi Klub színháztermében próbáltak a Vörös Rébék musical
ballada szereplői.

Ajánló
A musical ballada szereposztása és alkotói:
Pörge Dani: Pásztor Ádám
Pörge Dani Édesanyja:
Petrozsényi Eszter
Rébék: Kecskés Tímea
Kasznár: Vadkerti Imre
Sinkó Tera: Bucsi Annamária
Pap: Turek Miklós
Görög utazó: Sándor Dávid

Bőgyy Bella (Tera barátnője): Mezei Kitty
Kácsint Kátó (Tera barátnője): Bodnár Vivien
Szellemhang (felvételről):
Derzsi Joja
Koreográfus: Sándor Dávid
Vetítés: Papp Pala László
Zenei vezető: Derzsi György
Rendező: Pesty-Nagy Kati
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Királyok és katonák – történelmi tábor
Kikukkantottunk a tatai várában pihenő Mátyás király háta
mögül, és mennyi mindent láttunk egy hét alatt! Lovagokat,
janicsárokat, nemesi felkelőket, koronaőröket; királyokat
és katonákat a magyar történelem folyamából, a régészet
és a történelem szemüvegén
át. A tatai vonatkozású események szálai az országos, sőt az
európai politika, hadtörténet,
diplomácia színterei felé vezettek. Tanulás volt ez a javából, amelynek módszertana a
játék volt. Táborozó gyermekeink sírt tártak fel, páncélt
öltöttek, lóra pattantak, megtanultak íjat használni, kürtöt
fújni, újratervezték Napóleon
hadjáratait, részt vettek a nagy
hadgyakorlaton, és végignézték az utolsó magyar király
koronázását. A játékot kirándulás koronázta meg: királyaink lába nyomában jártunk a
budapesti Mátyás-templomban, elzarándokoltunk Szent
István ereklyéjéhez, a Szent
Jobbhoz, és megkerestük a
Margitszigeten a kis királylány, Margit lakóhelyét, a domonkos kolostor romjait.
A táborban részt vevő diákok
“beavatottak”, a történelem
iránt különösen érdeklődők
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Megemlékezések a piarista tanítórend csaknem kétszáz
éves tatai működése emlékére

voltak. A helytörténeti vetélkedőt megnyert csapat már
igazolta felkészültségét: Juhász Bence, Jenei Dénes,
Eberhard Richárd és Kakas
Imre komoly tudással és érdeklődéssel érkezett. De nem
csalódtunk a többiekben sem:
Keresztes Ádám, Cziráki-Lantai Marcell, Tasnádi Bálint és
Kiss Anna, Kristóf Dóra jelenléte ugyanúgy öröm volt
számunkra, mint a kisebbeké, Tvarosek Zitáé, Tasnádi
Zsófié, Kiss Klárié, Kristóf
Ritáé. A tábor kedvencei a
legkisebbek: Egri Magdolna,
Marton Csaba, Dobos Tamás
Kövesdi Mónika
voltak

Magyar Piarista Diákszövetség
tatai tagozata ismét ünnepelt.
A mintegy 250 esztendővel ez
előtti eseményt rendezvénysorozattal tették méltó módon
emlékezetessé, ugyanis a kegyesrendi atyák 1765-ben telepedtek meg Esterházy gróf
hívására városunkban.
Nyitó rendezvény a jubileum évében a piaristák
számára a mintegy 100
éve épült gimnázium
dísztermében a tanár
urak és a diákszövetség
tisztségviselőinek részvételével tartott emlékülés volt. Ezt követte a
Patrocinium, a rendalapítóra emlékező szentmise

a jelen - egyébként méltatlan
- állapotában is felemelő hangulatú piarista kápolnában. Ez
után ugyanitt, a helyhez és az
eseményhez illően - az Esterházy Énekegyüttes rövid Musica Sacra koncertje következett,
majd a míves barokk rendházi
ebédlőben, fehér asztal mellett
szakestél�lyel
köszöntötték
a résztvevőket.
A rendezvénysorozat befejező
eseményei
ez év júniusában ismét

az egykori piarista rendházban
kezdődtek. Mivel az épületben
működik idén szeptembertől
az Öveges József Továbbképző és Tudásközpont, ezért már
végéhez közelednek a felújítási munkák. A jelenlegi, bíztatóan változó állapotokat sikerült
egy bejárás során érzékelni. A
következő program helyszíne a tatai városháza díszterme volt, ahol egy bensőséges
ünnepségen Labanc Zsolt, a
piarista rend Magyarországi
tartományfőnöke, néhány nagy
tiszteletnek örvendő tanártársa
és Strommer Pál diákszövetségi elnök részvételével könyvbemutató zajlott.
A piaristák a történelmi Magyarország 15 településén foglalkoztak az ifjúság tanításával, nevelésével. A két könyv
a tanító szerzetesrend tatai
működésének kezdetéről
és végső időszakáról tárja az adatokat az olvasóközönség elé. Hegyi

Ferenc egykori tanár „Szenctől
Tatáig” című könyvét Szekér
Barnabás és Koltai András, a
piaristák magyarországi rendtartományának
munkatársai
ismertették. Az írás tudományos alapossággal számol be
a műszaki-gazdasági szakoktatás első hazai intézményéről
a Collegium Oeconomicum
alapításáról és a piaristák általi működtetéséről. Az iskola
helyszíne nem sokkal az indítása után tűzvész áldozata lett,
ezért új helyet kellett keresni.
Így került Tatára és működött
párhuzamosan a Kálvária dombon indított – akkor még egy
épületben lévő – rendházzal és
gimnáziummal.
A Darvasy Mihály - Bíró Imre:
A tatai piarista rendház története 1943 - 1950. című kiadványhoz kapcsolódóan Dr.
Vízkelety András nyugalmazott tanszékvezető professzor,
mint egykori diák és Dr. Túri
Róbert tanár úr, a kéziratot

sajtó alá rendező, ugyancsak
öregdiák mondta el gondolatait. A könyv a kegyesrendi atyák tatai működésének
utolsó éveit írja le a Historia
Domus, vagyis a Ház naplója
felhasználásával. Beszámol a
háború miatti nehéz évekről
és a rendház lakóinak meghurcolásáról és deportálásáról is.
Hiteles és részletes leírás arról,
hogyan fejeződött be a Tata és
környéke számára sokat jelentő, csaknem két évszázados
pedagógiai tevékenység, eredményes középiskolai képzés.
A könyvbemutatón énekkel a
Budapesti Piarista Gimnázium
tanulói működtek közre Melegh Béla tanár úr vezetésével.
Ezt követően ünnepi vacsora
zárta a diákszövetség 250 éves
jubileumát, melyen a szervezők kis ajándék átadásával
igyekeztek emlékezetessé tenni az évfordulót.
Izing László titkár
MPD Tatai Tagozat

Ajánló, hirdetés

Már kapható a Patrióta Magazin nyári száma

Fotók: Kuny Domokos Múzeum

Látkép

Beszámoló a Sepsiszentgyörgyön tett tanulmányi út tapasztalatairól

Június 11. és 15. között tanulmányúton vehettünk részt Erdélyben, melyet a Tatai Kincseskert
Óvoda részéről Görözdiné Vojnics Klára, és a Sepsiszentgyörgyi Pinokkió Óvoda részéről
Szilvási Melinda óvodavezető
szervezett. A Tatai Kertvárosi
Óvodát két fővel képviseltünk,
Petőné Sáradi Zsuzsanna óvodavezető és Dobrotkáné László
Judit vezető helyettes. A Csillagsziget Bölcsőde részéről Fekete
Éva intézményvezető és Szegedi

Kalendárium
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Erika gyógypedagógus tett látogatást Sepsiszentgyörgyön.
A tanulmányi út célja egyrészt a
határon túli partnerkapcsolatok
ápolása, további építése volt,
másrészről pedig az eredeti, élő
forrásból fakadó anyagok gyűjtése, melyet a továbbiakban beépíthetünk szakmai munkánkba,
ezzel is elősegítve a magyar kultúra kincseinek tovább éltetését
a felnövekvő generáció számára.
A vendéglátóink rendkívül változatos programokkal készültek

a találkozásra, a változatos és
sokszínű szakmai programok
mellett a szabadidő minőségi
eltöltésére is nagy gondot fordítottak.
A szállás elfoglalása után vacsorával vártak minket, amelyen kötetlen beszélgetés közben fogyasztottuk el a finom
fogásokat, majd megbeszéltük
az előttünk álló napok programjait. Hétfőn a Pinokkió óvodában tettünk látogatást, ahol két
csoport néptáncbemutatóval várt
bennünket – egy magyar és egy
román-, majd egy irodalmi nevelés foglalkozást tekinthettünk
meg egy magyar katolikus csoportban, ahol az erkölcsi nevelés elmélyítéséhez láthattunk jó
példákat. Délután a Sepsiszentgyörgyhöz közeli Sugásfürdőre
látogattunk el. Kedden a Csipike, a Hófehérke és az Árvácska
óvodákban tettünk látogatást.
Mindenhol nagy örömmel és
szívélyes vendéglátással fogadtak minket. Rövid tájékoztatást
kaptunk az óvodák profiljáról,
pedagógiai programjukról, majd
mindhárom intézményt megtekintettük. Ebéd után a Zabolai
Mikes Kastélyba kirándultunk,
ahol az a megtiszteltetés ért,
hogy Katalin grófnő személyesen fogadott minket, és személyes történetei által ismerhettük
meg a kastély és a birtok történetét. Hazafelé Kovászna felé
vezetett az út, ahol a nemrégiben
ismét üzembe helyezett kisvasúttal kirándultunk a Tündérkerti hegyekbe, és a vízeséshez. A
városközpontban lévő parkban
láthattuk a Pokolsár természeti
képződményt, és megkóstolhat-

tuk a borvizet is. Este a Pinokkió
Óvoda munkatársai gondoskodtak a jó hangulatról és a pompás
vacsoráról, melyet az óvodában
költhettünk el. Az iskola vezetése is megtisztelt minket (az
óvoda és az iskola egy összevont
intézményként működik), Szőcs
Emese igazgató asszony személyében – így mélyebb betekintést
kaphattunk az összevont intézmény működésével kapcsolatos
feladatokról, és a jelenlegi oktatáspolitikai koncepciókról is. Ez
az alkalom is kiváló lehetőséget
biztosított arra, hogy közvetlenül, kötetlenül, baráti környezetben találkozhassunk a gyakorló
óvodapedagógusokkal, dajkákkal, tapasztalatainkat megvitassuk, kicserélhessük, ezáltal lehetőséget biztosítva az egymástól
tanulásra.
Szerdán délelőtt ellátogattunk
a Székely Múzeumba, ahol tárlatvezetéssel egybekötött múzeumlátogatáson vettünk részt,
és a magyar kulturális örökség
gyöngyszemeit tekinthettük meg.
Délután újra felkerekedtünk,
és Kisbaconba, Benedek Elek
szülőfalujába vezetett utunk.
Az ottani vendéglátók meglepetéssel vártak bennünket, nagy
örömünkre kenyérsütéssel készültek. Megtekintettük a falu
mindmáig működő vízimalmát,
bedagasztottuk, majd kemencébe tettük a pityókás kenyeret.
A Benedek Elek emlékházban
az író dédunokája Szabó Réka
személyesen fogadott és vezetett
körbe minket Elek Apó egykori
házában, kertjében. Megható és
felemelő érzés volt eredeti forrásból tájékozódni a család éle-

téről, mindennapjairól. Óvodánk
minden évben programsorozattal készül a Népmese Napjára,
így külön öröm volt ebben a
házban jelen lenni, az itt látottakkal, hallottakkal még személyesebbé tudjuk majd tenni ezt a
napot, mely tisztelgés Elek Apó
születése előtt. Vacsoránál ismét
csatlakozott hozzánk Szőcs Imola - Kovászna megyei magyar
tanfelügyelő -, akitől a pedagógusok minősítési rendszeréről,
a tanfelügyeleti munkáról és az
óvodapedagógia aktuális erdélyi
helyzetéről kaptunk széleskörű tájékoztatást. Másnap reggel
meghatottan vettünk egymástól
búcsút az óvodában, majd hazaindultunk. Mindnyájunk nevében elmondhatom, hogy életre
szóló élményben volt részünk
ez alatt a pár nap alatt, és rendkívüli embereket ismerhettünk
meg. Odaadásukkal, figyelmességükkel, szeretetükkel adták át
azt a tudást, melyet őriznek, és
éltetnek mindennapjainkban. Hitük, reményük, emberi tartásuk,
értékeik példaként jelennek meg
előttünk, ebből merítve hoztuk
haza azt a sok kincset, melyre általuk tettünk szert a velük töltött
néhány nap alatt!
Összegzésként elmondhatjuk,
hogy a kitűzött cél maradéktalanul megvalósult, és azt gondolom, annál sokkal többet kaptunk, mint vártunk: életre szóló
barátokat!
Innen is szeretettel ölelünk mindenkit, várunk Benneteket és
mindent köszönünk!
Üdvözlettel: Petőné Sáradi Zsuzsanna - Dobrotkáné László Judit - Fekete Éva – Szegedi Erika.

A lap legfrissebb kiadásában részletesen olvashatnak a Vörös Rébék
musical balladáról, melyet július
28-án mutatnak be a szabadtéri
színpadon. A cikkben Pesty-Nagy
Kati rendező mesél a produkció
születéséről, és Tatához fűződő viszonyáról.
Az aktuális témák között szerepel a
Kőkúti modell, egy írás a városunk
óvodáiban folyó munkáról, valamint
beszélgetés Szabó Előd református
lelkésszel, a reformáció 500. évfordulójának apropóján. Interjút találnak a lapban Smídt Róbert szőgyéni
szobrász és fafaragó művésszel, aki

idén tavasszal a Városházán mutatta be Himnusz című monumentális
táblaképét, és Gyurkó Erzsébettel,
a 30 éves Pötörke Népművészeti
Egyesület elnökével.
A Porta rovatban a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár történetéről
és fejlesztési terveiről, a Mesterségem címere rovatban pedig a Tatai
Ipari Parkról és a Barina Kft.-ről
olvashatnak. A magazin hasábjain megelevenedik testvérvárosaink
idei csíksomlyói találkozója, megtudhatják miért egyre népszerűbb
sport a kosárlabda Tatán, és hogy
milyen kincseket rejt a Neszmélyi

borvidék.
Az újság megvásárolható a Városmarketing Irodában, a Magyary
Zoltán Művelődési Központban, a
Tatai 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 várjuk: tataipatriota@tata.hu.

Legyen a Tatai Fényes Fürdő
és Kemping a helyiek kedvenc fürdője!
„A Helyiek Kedvenc Fürdője
2017” kategóriában lehet
szavazni a Tatai Fényes Fürdőre
2017. június 1. és augusztus 31.
között. A szavazók között wellness hétvégéket és más értékes
nyereményeket sorsolnak.
Szavazni az alábbi linken lehetséges:
https://azevfurdoje.hu/szavazok/tatai-fenyes-furdo-es-kemping-159

	Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		
TATA-Környei ú.
temető

Szórádi János
Popovics Péterné
Cseh Károlyné
Dávidházy
Miklósné
Domokos István
Burdi Lászlóné
De Looze Petrus
Bihari Lívia

2890 Tata, Bacsó Béla út 47. Tel.: 34/382-055

2017. júniusban elhunytak
Horváth Jánosné
Lehoczki László
Iványi Imre

Thüringer János
BAJ
Czetner Andrásné

TATA- Almási úti t.
KOCS
Vizi Kálmán
Reményi Lászlóné Szabó Ferenc
SZOMÓD

Kiss lászló
Vörös András

NASZÁLY

Horváth Miklós
Czérna Zsigmondné

DUNASZENTMIKLÓS

Beck Mátyás

DUNAALMÁS

Koch Gyuláné
NESZMÉLY
Erdélyi János

Béke poraikra!
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Jön, jön….a 34. Minimarathon!

Fotó: illusztráció

Amit már mindenki 34 éve tud,
augusztus első szombatján Tatán
a Minimarathon megrendeztetik.
Ezennel tudtára adatik minden futni
szeretőnek, hogy 2017. augusztus
5—én 11.00-kor elrajtol az idei Tatai Minimaraton futóverseny. A rajt
ideje nagyon fontos, hiszen most
először lesz délelőtti verseny. Ennek megfelelően a szombati nevezéssel sietni kell. A szervezők 5-én
8.00-tól várják azokat akik az utolsó pillanatra hagyták a nevezést,
vagy csak egyszerűen elfelejtettek
hamarabb jelentkezni. Online már
május 2-től nyitva a nevezési oldal, amin sokan regisztrálták is magukat. Ezen a felületen augusztus
1-én éjfélig lehet jelentkezni. Ezt
követően már csak a péntek (aug.4)
délutáni (15.00-19.00) és a szombat
reggeli (8.00-10.30) lehetőség marad. Az rajt ideje kivételével minden a hagyományok szerint történik. A versenyközpont, valamint a
Rajt/Cél a Művelődési Központnál
van. Itt lehet pénteken, szombaton
jelentkezni és befizetni a nevezési

díjat. Pénteken zsíroskenyér partira is várják a szervezők az indulókat. Szombaton tehát 11.00-kor
eldördül a rajtpisztoly és nekiindul
a mezőny a megszokott 13.5 km-s
távnak. A frissítők is a megszokott
helyen várják a futókat. Egyénileg
lehet teljesíteni a távot, de 3 fős
váltók is rajthoz állhatnak. A váltó
lehet csak női vagy csak férfi tagokból, de vegyes összeállításban
is rajthoz állhatnak. Az egyéni indulóknál a ffi-női mezőny 17 kategóriában kerül értékelésre. Éppen
ezért az kérik a szervezők hogy a
születési évet mindenki tüntesse fel
a nevezési lapon. A váltóknak 7 kategóriában van lehetőségük indulni.
Ebben a számban a három váltótag
összéletkora számít az értékelésnél.
Az eredményhirdetésre a Hal és
Bor Ünnepe keretében kerül sor a
Kastélykertben. Az utolsó célbeérkezés körülbelüli idejét számítva
a szervezők 14.00-kor tervezik a
díjátadást. Még két hét van a versenyig, rá lehet készülni lelkileg és
fizikailag is. Augusztus 5-e a Tatai

Minimarathon napja, ünnep a futóknak, ünnep Tatának. Ha nem is
fut, szurkoljon az Öreg-tó vagy a
Cseke tó partján, vagy a város útjain.
Egy ilyen verseny megszervezése
sajnos azzal is jár hogy bizonyos
időszakokban a közlekedésben korlátozásokat kell bevezetni. Mivel a
verseny augusztus 5-én (szombaton) 11.00-kor kezdődik és várhatóan 13.00-ig tart, ebben az időben
az alábbi utakon lesznek időszakos
korlátozások:
- augusztus 5-én 07.00 – 14.00 lezárásra kerül a Váralja u. a Hajdú u.
és a Bartók Béla u. felől
- augusztus 5-én 11.00 – 13.00 között szakaszosan korlátozásra kerül
sor a Művelődési Ház, Váralja utca,
Május 1 út, Komáromi út, Kossuth
tér, Rákóczi utca, Hősök tere, Hajdú
utca, Bartók B.u, Alkotmány utca,
Tópart utca, Kastély tér, Malom u,
Hattyúliget utca, Damjanich u, Petőfi utca, Agostyáni u, útvonalon.
A szervezők kérik az autósok türelmét, megértését.. Tompa Andor

Gőzerővel az EB-re!
Azt már megszokhattuk, hogy
a FOOTOUR SE versenyzői jól
szerepelnek az országos bajnokságokon és rendszerint dobogós
helyezés a teljesítmény jutalma.
Június közepén Bánkon rendezték meg az idei Tereptriatlon
Országos Bajnokságot ahol
ott voltak a tatai sportolók is.
Közülük a legjobb eredmény
Takács Ákos nevéhez fűződik,
aki a junioroknál bajnoki címet

52 sportolóval vett részt a Szervátültetettek Világbajnokságságán,
ahol 10 sportágban versenyeztek a sportolók: 18 aranyérmet,
23 ezüstérmet és 35 bronzérmet
szereztek asztalitenisz, atlétika,
bowling, darts, petanque, röplabda, squash, tenisz, tollaslabda és
úszás sportágakban, ezzel az országos összesített versenyében a
9. helyen végzett a magyar csapat.
Szendi János – kétszeres veseátültetett sportoló – első
veseátültetése 1992-ben
volt, majd 2008-ban volt
szüksége ismét veseátültetésre. A betegsége
előtt és alatt is aktívan sportolt, mellette
testnevelőtanárként
dolgozott
hosszú
évekig. 4 éve tüdőátültetett.
Rutinos
versenyző, számtalan
hazai- és nemzetközi

si költségét a rendezők fedezik.
A részvétel költségei a nevezőket
terheli.
Nevezés: Előnevezés:
2017. május 25-től 2017. augusztus 1-jén éjfélig
Előnevezés módja: regisztrációra
van szükség a www.tata.hu/minimaraton_ regisztracio/user/register lapon, majd a regisztráció után
be kell jelentkezni a www. tata.hu/
minimaraton_regisztracio
weblapon és a nevezéshez szükséges adatok megadásával előnevezni a versenyre.
Helyszíni nevezés: 2017. augusztus 4. péntek 15:00-19:00 óráig
2017. augusztus 5. szombat 8:0010:00 óráig.
A nevezés a chipes feldolgozás
miatt legkésőbb 10:30 órakor lezárul.
Ezután nem áll módunkban
nevezést elfogadni.
Bővebb információk:
Tompa Andor: 0630/749-73-43
Lentulai Mária: 34/384-791 (este)
Honlap: www.tata.hu,
www.tata.hu/minimaraton_regisztracio
E-mail: sportreferens@tata.hu

Meglepetés az Atléták Országos Bajnokságán

szerzett. Nagyon örült az
első helynek, ráadásul bónuszként az aranyérem azt
is jelenti hogy július végén
a magyar válogatott színeiben részt vehet a Romániában megrendezésre kerülő Tereptriatlon Európa
Bajnokságon. Róth Balázs
edzővel keményen készülnek a nemzetközi erőpróbára. 		
- ta -

Három VB bronz
Hazaért a Magyar Szervátültetett
Válogatott a Szervátültetettek Világbajnokságáról, ahol 52 ország
2300 szervátültetett sportolója
mérkőztek meg
egymással.
A Magyar
Szervátültetettek
Szövetsége

A verseny időpontja és helyszíne:
2017. augusztus 5. szombat 11:00
Magyary Zoltán Művelődési Központ (versenyközpont)
Tata, Váralja u. 4.
Versenytávok: 13,5 km egyéni,
3fős váltó (2,2 km 6,6 km 4,7 km)
Résztvevők: A Minimaraton nyílt
futóverseny, amelyen a 14 évenaluliak a 13,5 km-es távon csak
szülői beleegyezéssel vagy kísérővel indulhatnak. A váltóban 3 főt
kell nevezni.
A verseny lebonyolítása: Egyéni
versenyben az érvényben lévő atlétikai versenyszabályok szerint.
A váltó első tagja egyéniben végigfuthatja a versenyt, de neveznie mindkét versenyszámban kell.
Ebben az esetben a futó kétchip-et
és két rajtszámot (egyéni és váltó)
visz magával. Váltás a tépőzáras
chip átadásával történik, amit a
bokán kell viselni.
Váltóhelyek: Az első váltóhely a
rajt/cél kapu alatt (2,2 km-nél), a
második az Öreg tó partján a táv
8,8 km-énél (Ökoturisztikai Központnál),
ahová busz szállítja a váltótagokat.
Költségek: A futóverseny rendezé-

versenyen állt már a dobogón,
több világbajnoki címet is begyűjtött az elmúlt évtizedben.
Az idei világbajnokság első napján a röplabdacsapat tagjaként
állhatott a dobogó harmadik fokára: bronzérmes lett a Magyar
Szervátültetett Röplabda Csapat.
Néhány nap múlva az egyéni
asztalitenisz versenyen nem sikerült bejutnia a legjobb négy
közé, de a férfi párosok versenyén - Ferencz Károly veseátültetett asztaliteniszezővel - a dobogó harmadik fokáig jutottak,
majd a vegyes párosok versenyén
- Almagro Carmen veseátültetett
sportolóval - szintén bronzérmet
szereztek.
János így három bronzéremmel
térhetett haza a Szervátültetettek
Világbajnokságáról.
Köszöni mindazok támogatását,
akik segítették eredményes szereplését, többek között Tata Város
Önkormányzatának is.Feszt Tímea

Július 8-9-én
rendezték meg
Budapesten, az
Ikarusz Pályán
a Serdülő és
Újonc Országos Atlétikai
Bajnokságot.
Bozori Péter
A Tatai A. C.
mind a két napon 12 versenyzővel
képviselte városunkat. Az időjárás
nem fogadta kegyeibe a fiatalokat,
hiszen 30 fok feletti meleget mértek
és hozzá még erős – állandóan forgó szél is társult.
A sprinterek közül többen ennek a
szélnek lettek az „ áldozatai”, a mi
100-as futónk Michl Sebestyén is
kifogta az egyetlen ellenszeles
futamot , így sajnos megismétlődött a fedettpálya „kudarca”! Egy
század másodperccel csúszott le a
döntőkről.
A serdülő lányok súlylökésénél
Walcz Boglárka fél métert javított
az eddigi eredményén, a nagyon
erős mezőnyben biztosan megtartotta eddigi nagyszerű helyét.
Az újonc lányok 600-as és a serdülő fiúk 1500-as futamaiban szépen helyt álltak indulóink.
A nap meglepetését a végére tartogatták tanítványaink: Bozori Péter
az újoncok 1000 m-es akadályán
gyönyörű, mindenkit ámulatba
ejtő futásával a harmadik helyre
kűzdötte fel magát. Eredményét
nem csak a szépen csillogó bronzéremmel jutalmazták, hanem Ő lett
az első TAC-os atléta – aki elérte
az Aranyjelvényes Minősítést is!

Szintén az újoncok között a 3000es gyaloglásnál Hanzlik Levente a
bronzéremig jutott, igaz így nem
tudta megismételni a fedettpályás
győzelmét – de így is jó érzés volt
Őt fent látni a dobogón.
A vasárnap az egyéni csúcsok javításának napja volt. Kezdte Hanzlik
Éva az újoncok 300 méterén, szintén
csak 1 századdal maradva le a pontszerző 8. helyről. Michl Sebestyén
nagyszerű vágtájával döntötte meg
eddigi eredményét a 300 méteres
távon. Csapatunk meglepetés embereként Vámosi Milán a serdülők
800 m-es versenyében futamát nyerve hatalmas új saját csúcsdöntéssel
végzett az igen előkelő 11. helyen!
Következett az újoncok 2000-es
versenye, melyen titokban dobogó közeli helyezésben reménykedtünk Bozori Péter személyében. Csak az utolsó métereken
dőlt el, hogy nem sikerült Neki a
duplázás, így is fantasztikus sikert
könyvelve el a negyedik helyével
– egyben ezzel óriási új csúcsot is
sikerült elérnie és megfutnia ismét az aranyjelvény szintjét!
Mindenki nagyszerűen teljesített,
hozva az elvárható szintet, emelt
fővel hagyhattuk el a verseny
helyszínét. Szerény létszámú csapatunk tagjai voltak még: Mindig megbízhatóan teljesítő Kővári Eszter, Labossa Luca, Pájka
Zsófia, Gaál Eszter. Nagy küzdő
Perje Péter, Labossa Döme.
Tanítványaink sikerét segítették
edzőink: Csabai Ágota, Zsótér Balázs és Sándor Péter. Sándor Péter

