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Rendkívüli testületi ülés		
		
		
2. oldal
Agostyáni lakossági fórum
		
			2. oldal

Folytatódik a
minőségi munka
a Bláthyban

Tanévkezdés az általános
iskolákban				
			3. oldal
A 12. Tata és Térsége Civil
Napok programja 			
			3. oldal
Nyugdíjas Klub		
			4. oldal
Megkezdődött a tanítás az immáron állami fenntartásban levő
Bláthy Ottó Szakközépiskolában.
Mint ismeretes, július 1-től az állami szakképzési feladatokat elÚj múzeumpedagógiai
látó köznevelési intézmények a
foglalkozások
Klebelsberg Intézményfenntartó
			6. oldal Központtól a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter iráÉrték és hagyomány			 nyítása alá kerültek.
					
Ennek következtében a fenntartó
			6. oldal Nemzetgazdasági Minisztérium
országosan 44 szakképzési centrumon keresztül szervezi és koordinálja a szakképző intézményeket.

A rovásírásról

			

Komárom-Esztergom megyében a
Tatabányai Szakképzési Centrum
13 tagintézménnyel jött létre, mely
a megye teljes állami fenntartású
szakképző intézményeit fogja ös�sze. Az új intézményi struktúrával
számos újfajta szakmai lehetőség
nyílt meg a tagiskolák előtt. A
munkaerő-piaci igényekre egy rugalmasan reagáló, magas képzési
színvonalat szem előtt tartó intézményhálózat jött létre.
Augusztus 31-től a Bláthy iskola is
az állami fenntartásban, a centrum
14. tagintézményeként folytathatja

Hangulatos Güntner családi nap

			6. oldal
250 éves az Eötvös
					
			7. oldal

A 75. Tatai Tó-futás
programja			
			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

tevékenységét, biztosítva ezzel az
iskola biztonságos működését.
A fenntartóváltás az iskolai oktatás menetében nem okozott fennakadást a Bláthyban. A részletekről
Nagy Edina szak- és felnőttképzési igazgató-helyettes számolt be.
- Az idei tanévet három szakközépiskolai, kettő szakiskolai és
három érettségi utáni osztály indulásával kezdi három szakmacsoportban. Azt mondhatom, hogy
minden ugyanúgy megy, mint eddig. Most hétszázhetvenhat tanulónk van, tanáraink is maradtak. A

váltás miatt senki sem vesztette el
munkahelyét. Pedagógushiánnyal
egy pozitív ok miatt küszködünk,
mégpedig azért, mert a tavalyi létszámhoz képest körülbelül százzal
több diákunk van. Ennek az örömteli feladatnak kell eleget tennünk,
hogy megoldjuk tanításukat – fejtette ki Nagy Edina.
Az új intézményi struktúra kialakítása mellett a szakképzés
jogszabályi környezetének előnyös változásai is elősegítik a
szakképző iskolák munkáját: a
legfontosabb változások egyike,
hogy a második szakképesítés
megszerzése is ingyenessé vált,
melyet felnőttoktatás keretében
esti és levelező tagozaton is megszerezhetnek a diákok. A nappali
rendszerű képzés felső korhatára
21. életévről kitolódott 25. életév
betöltéséig. A Bláthy esetén ez a
cad-cam-informatikus,
logisztikus, idegenvezető, autószerelő
és autótechnikus szakmákat érinti. Az érettségi utáni képzések
sorába az idén új szakmakínálatként jelent meg az idegenvezető,
melyre nagy az érdeklődés. Itt
azonban fontos a két idegen nyelv
előzetes ismerete. Az iskolai élet
változatlanul jó hangulatban telik,
a diákok új lendülettel ültek be az
iskolapadba. A megszokott Bláthy-hetet is megtartják várhatóan
október elején. Lesz szakmai nap,
művészeti nap, sportnap és a végén természetesen gólyaavató. 		
		
Izsáki Zsuzsanna

Szép hagyomány a Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft-nél, hogy
évente családi napot rendez a
cégnél dolgozók és hozzátartozóik számára. A mostani esemény minden eddigit felülmúlt.
Ez nem véletlen, hiszen a társaság idén ünnepli fennállásának
25. évfordulóját. A Tatai Edzőtáborban tartott jubileumi, egész
napos, hangulatos rendezvényen
mintegy 2500-an vettek részt.
Az ünnepélyes megnyitón Horst Schmalz ügyvezető igazgató
és Schwarczenberger Tamás, az
egyik cégvezető köszöntötte a
megjelenteket. Ezután Bencsik
János, a Tatai-medence ország�gyűlési képviselője beszédében

kiemelte, hogy 25 éve sok tatabányainak és környékbelinek is
adott munkát a Güntner, amikor
összeomlott a bányászat.
Michl József, Tata polgármestere a szorgalmas munka, a kitartó
odafigyelés eredményét emelte
ki: nyugalom és biztonság adatott meg az itt dolgozóknak és
családjaiknak – hangsúlyozta.
Azt kívánta, legyen továbbra is
elegendő erő a folytatáshoz. A
cég Tata legnagyobb adózója,
ahol ráadásul 1200 embernek adnak munkát. A Güntner társadalmi szerepvállalása is tisztelendő,
amely a tatai sport, a kulturális
és a szórakoztató programok támogatásában nyilvánul meg. Ez-

után Michl József átadta Horst
Schmalznak is a Tata Városáért
Arany Fokozat kitüntetést, amelyet egyébként már átvehettek a
cégvezetők augusztus 20-án.
Külön köszöntötték és jutalmazták azt a 14 dolgozót, akik az
alakulás óta a cég alkalmazottjai.
Solymár Endrét, a másik cégvezetőt, Horváth Csabát, Corpus
Árpádot, Steiner Lászlót, Bujdosó Sándort, Hetzmann Gézát,
Kaincz Zoltánt, Specziár Károlyt, Baranyai Kálmánt, Gecsei
Ferencet, Hajdú Sándort, Mester
Andrást, Mester László Istvánt és
Nagy Lászlót.
Ezután már az önfeledt szórakozás jegyében folytatódott a családi nap. Kuttyomfitty együttes,
Vagabanda gólyalábasok, go-

kartverseny, elektromos kisautó, gyermeksziget, játszópark
és még sorolhatnánk a gyerekeket váró színes programokat. A
felnőttek sem unatkoztak. Neki
többek között fociban, tekében,
tollaslabdában és petanque-ban
rendeztek bajnokságot.
Bangó Margit, a Mystery Gang,
Dolly Roll, a Capone Swing and
Songs fellépése is nagy sikert
aratott. Mindenre gondoltak a
szervezők. Volt még vérnyomásés vércukormérés, dietetikus,
gyógytornász, különféle masszázsok, zöldségfaragás, testsúly- és
testzsírmérés. Nem maradt ki a
programból az ezoterika sem,
volt arcelemző és tenyérjós, asztrológus és kártyavető is.
- ps -

Az ünnepeltek és a köszöntők egy csokorban

Önkormányzat
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

FOGADÓÓRA

Menetrendi módosítás megtakarítással

DR. BERÓ HENRIETTA
alpolgármester
és a 6. egyéni
választókerület
képviselője
2015. szeptember
24-én, csütörtökön 13.00-15.00
óra között
fogadja a hozzá
forduló polgárokat a Városházánhivatali helyiségében, Tata,
Kossuth tér 1. I.em. 101.szoba.

Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület, amelyen összesen tíz
téma került napirendre. A rendkívüliséget két határidős döntés szükségessége indokolta.
Michl József polgármester elmondta, hogy a helyi földbizottság állásfoglalása ellen érkezett kifogás,
melyet a testületnek tizenöt napon
belül kell elbírálnia, ezért a rendkívüliség. Azonban, ha már üléseztek
a városatyák, egyéb fontos kérdéseket is megvitattak.
A rendeletalkotáshoz kapcsolódóan
két előterjesztésről tárgyaltak. Az
egyik az avar és a kerti hulladékok
szabadban történő égetéséről szólt.
- Ha nincs az önkormányzatnak
erre vonatkozó rendelete, akkor
egyáltalán nem engedélyezi a törvény a szabadban történő égetést –
tájékoztatott Michl József.
A rendelet október 8-ával lép érvénybe, mely szerint Tatán kerti
hulladékot csak csütörtök, péntek
és szombati napokon 8 és 18 óra
között lehet égetni március, április,
május, október, november hónapokban. Ez természetesen nem vonatkozik a kerti grillezésre. A másik rendeletben építési szabályzatot
módosítottak. Az Építők parkjában
áll az úgynevezett Borostyánház,
melyet az önkormányzat a Vértesi
Erdő Zrt-vel közösen kíván tovább
fejleszteni. Ehhez szükség volt
arra, hogy beépítésre szánt területté
sorolják át a helyszínt.
A
Középnyugat-magyarországi

DR. KÓRÓSI EMŐKE
jegyző
2015. szeptember
10-én, csütörtökön 9.00-11.00 óra
között fogadja
a hozzá forduló
polgárokat a Városházán, hivatali
helyiségében, Tata, Kossuth tér
1. I. em. 108. szoba.
DR. VARGA ANDRÁS
Tata város 8. számú önkormányzati választókerületének képviselője
2015. szeptember
15-én, kedden
17.00-18.00 óra
között
fogadóórát tarta
Szociális Alapellátó
Intézmény újhegyi
helyiségében (Tata, Szélkút u.
1/6.sz.).

DR. FRIEDRICH GÁBOR
a Tatai Rendőrkapitányság
vezetője 2015. szeptember 23-án
10:00 – 12:00 óra között tartja
fogadónapját hivatalában, Tata
Ady Endre utca 27. szám alatt.
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Közlekedési Központ Zrt-vel (a
Vértes Volán Zrt. utódvállalata)
egyeztetve a helyi autóbuszjáratok menetrendjét módosították
lakossági kérésre. Ez leginkább a
remeteségpusztai járatokat érinti,
valamint az autóbuszok a beérkező vonatokat is bevárják a vasútállomáson. A változásokról a városi
honlapon részletes tájékoztatót olvashatnak.
- Amellett, hogy a menetrendet
ésszerűsítettük, még évente 5,5
millió forint megtakarítást is elérünk ezzel a változtatással, mely
várhatóan szeptember 21-étől
lesz érvényes – ismertette a polgármester.
Három ingatlan esetében döntött a
testület arról, hogy pályázat útján
értékesíteni kívánja azokat. A költségvetési egyensúly fenntartása
érdekében az önkormányzat tervszerűen ingatlanokat értékesít és
vásárol, amennyiben kedvező feltételek mellett tudja ezt megtenni.
Részletek a város honlapján olvashatók.
Az ülésen tájékoztató hangzott
el a fejlesztési célú hitel felhasználásáról.
- A kormány által is engedélyezett
hitel lehívására egy egyszerűbb
lehetőség adódott, lényegében a
bankkal kötött szerződést módosítottuk – emelte ki Michl József.
A képviselő-testület következő, rendes ülését a hónap utolsó
szerdáján tartja.
- izs -

Dolgos nyár után kezdődhetett
az új tanév
A forró nyár sok-sok munkával
telt az iskolákban, ahol a Városgazda Kft. munkatársai szorgoskodtak annak érdekében, hogy
az új tanévet szebb környezetben
kezdhessék meg a diákok.
A cég ügyvezető igazgatója, Jungvirthné Bús Erzsébet elmondta,
hogy mely intézményekben milyen munkálatokat sikerült elvégezni. A Vaszary János Általános
iskolában ezúttal igen sok dolguk
akadt a kollégáknak.
- Hat tanteremben, irodákban, a
folyosón festettünk, három teremben pedig a lábazatot festettük át.
Meszelés történt minden vizesblokkban és nyolc tábla is új színt
kapott. Ezen kívül asztalos kollégáink bútorokat készítettek. Az
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ahol gyepszőnyeg várja a diákokat a szünetekben. Ottjártunkkor
éppen az utolsó simításokat végezték a munkatársak.
Az igazgató elmondta továbbá,
hogy a Vaszary-iskola tagintézményeként működő Jázmin utcai
iskolában két tantermet és négy
táblát festettek át, több helyen tisztasági meszelés, parkettacsiszolás
történt. Néhány terembe új sötétítő
függönyt varrtak, s egy terem teljes bútorzata megújult. Az interaktív tábla helyét is előkészítették.
A Kőkúti-iskolában három tantermet festettek ki, valamint a vizesblokkokat és az uszoda kiszolgáló helyiségeit. Padokat, tanulói
asztalokat cseréltek, ülőbútorokat
kárpitoztak. Az udvari távolugró

A gyepszőnyeg is elkészült a Vaszaryban

egyik teremben egy teljes szekrénysort, a többiben kisebb tárolókat. Volt, ahol a paddeszkákat kellett cserélni, volt, ahol a világítást.
A parkettát is felcsiszoltuk több
tanteremben, egyben új műpadlót
tettünk le. Egy öltözőben csőtörés
történt, ott új csempeburkolatot
raktunk fel. Új gondnok jött az iskolába, ezért a szolgálati lakásban
is volt némi javítanivalónk. – ismertette Jungvirthné Bús Erzsébet.
A Vaszary-iskolában ezen kívül
kialakítottak egy új játszóudvart,

gödröt is megújították. A Kőkúti
tagintézményében, a Fazekas utcai iskolában több tanteremben
felcsiszolták a parkettát, festettek
és beépített bútorokat készítettek.
Itt is megtörtént a vizesblokkok
festése. A zeneiskolában pedig
átfestették a folyosót, s kisebb
javításokat végeztek. A város intézményeiben tehát minden készen állt szeptember elején ahhoz,
hogy a tanulók jól érezhessék magukat azon a helyen, ahol napjuk
nagy részét töltik.
- izs -

Lakossági fórum Agostyánban
Lakossági fórumot tartottak Agostyánban, ahol a városrészt érintő
kérdések mellett az új Magyary-tervet is ismertették.
A rendezvény házigazdája Michl
József polgármester és dr. Varga
András önkormányzati képviselő
volt.
- Örömmel jelzem az agostyániaknak, hogy ebben a ciklusban terveink között kiemelt helyen szerepel
az agostyáni kerékpárút. Az egyik
legfontosabb feladat, hogy a két
városrész közötti biztonságos közlekedést megoldjuk, ezen kívül néhány utca újjáépítése és javítása is
hamarosan elindul. További cél az
óvoda fejlesztése nemcsak eszközökkel, hanem szakmai téren is –
tájékoztatott Michl József.
Szó esett még a legfontosabb városüzemeltetési kérdésekről. Az
elmúlt időszakban sok felújítás
megvalósult, például teljes egészében újjászületett a közvilágítás, de
számos projekt indul a jövőben is.
- A Kossuth utca végén sikerült kialakítani a játszóteret régi elemek
felhasználásával, aszfaltburkolat
készült, már csak a padka van hátra
– mondta Varga András.
A lakosok sok kérdéssel, problémával fordultak az önkormányzat
képviselőihez, akik ígéretet tettek
arra, hogy megvizsgálják a felvetéseket, s a lehetőségekhez mérten
igyekeznek mielőbb megoldást találni azokra.

Michl József ismertette, hogy a
város három olyan dokumentumot
is készített az elmúlt fél évben,
amelyek hosszú távon kihatnak a
település fejlesztésére. Az egyik a
város öt éves ciklusra szóló gazdasági programja. Ebben kimondottan gazdasági jellegű témákat
dolgozott fel a képviselő-testület.
A másik az úgynevezett Integrált
Településfejlesztési Stratégiát.
Ennek összeállítását komoly kutatómunka, felmérések és helyzetelemzések előzték meg. A stratégia
a város középtávú fejlesztési irányait, az ezek elérése érdekében
tervezett beavatkozásokat, továbbá
a megvalósítás és nyomon követés
eszközeit és módszereit rögzíti.
Legfontosabb célja, hogy általa a
következő 7-8 év városfejlesztési
tevékenysége eredményes legyen.
A harmadik, pedig a Magyary-terv,
melyet 2008-ban könyv formájában is kiadtak.
Azóta a város stratégiájának, pályázatainak alapdokumentumává vált.
A megjelenés óta eltelt években már
többször felvetődött a felülvizsgálatának szükségessége részben
a helyi igények, részben a külső
gazdasági helyzet és a jogi környezet megváltozása miatt. Az új
Magyary-terv a régi, bevált módszer szerint készült. A tervezetet
fórumokon és a város honlapján
véleményezte a lakosság. Ezt is
ismertették Agostyánban.
- izs-
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A fórum résztvevői

A Kossuth teret érintő buszok menetrendje
Tata Város Önkormányzatának beruházásában elkezdődött a “Tata,
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja” című,
KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosítószámú pályázat kivitelezése. Jelenleg a közművek védelembe helyezése, cseréje zajlik, majd
várhatóan július hónapban elindul a tér és hozzá kapcsolódó Komáromi utca, Kocsi utca burkolatainak építése is.
A kivitelezés olyan fázisba érkezett, hogy a Kossuth tér részleges,
ideiglenes lezárása szükséges, ami miatt a tömegközlekedéssel, illetve személygépjárművel való közlekedés sem biztosítható maradéktalanul. Ideiglenes buszmegállók kihelyezéséről közösen gondoskodik
az Önkormányzat és a KNYKK a kivitelezés idejére.
Az helyi járatokat érintő változások a következők:
• Tata, Kossuth tér elnevezésű megállóhely helyett, Tata, Május 1. út, valamint a szemben lévő oldalon, a Május 1 úton, a Komáromi utca kereszteződése után (a kiépített buszöbölben) kijelölt ideiglenes megállóhelyen.
• Tata, Környei út elnevezésű megállóhely helyett
- A Fellner Jakab út felé haladó irányban a Nagykert utca és a Táncsics
Mihály utcai kereszteződések között a folyópályán kijelölt ideiglenes megállóhelyen,
- az Autóbusz-pályaudvar irányába haladó járatok, pedig a Kocsi utcai kereszteződés után az autókereszteződés előtt (a kiépített buszöbölben) kijelölt ideiglenes megállóhelyen veszik fel az utasokat.

A Kossuth tér forgalomrendje a
következőképpen változik meg:

A Kossuth tér megközelítése a Fürdő utcán keresztül a Bercsényi úton
lehet. A Bercsényi utca forgalmi rendje megváltozott. Az utca
a Fürdő utcától a Hősök tere felé egyirányú.
A tér másik megközelítési lehetősége a Rákóczi utca, amely jelenleg
„Zsákutca” –ként funkcionál.
A Posta előtti teret csak gyalogosan lehet megközelíteni. A Kossuth teret
körbe ölelő autós közlekedési útvonal teljes útzár alatt áll. A téren csak
gyalogosan lehet közlekedni.
A II. János Pál pápa tér a Fazekas utca felől megközelíthető.
A Komáromi utca egy szakasza a célforgalom számára a Kőkúti Iskola
megközelítése miatt megnyitásra került. A Kőkút köz így gépjárművel
megközelíthető. Kérjük, csak indokolt esetben vegyék igénybe ezt a lehetőséget, mert az utcában jelenleg is kivitelezési munkálatok folynak.
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Több százan jártak már az Öveges-laborban
A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja
(TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0014) elnevezésű pályázatnak köszönhetően
az elmúlt egy évben már számos
természettudományos
ismerettel
gazdagodhattak az intézmény látogatói. A napokban a program
népszerűsítése céljából tartott konferencián a Fény Nemzetközi Éve
ihlette az előadások témáját.
Itt ismertették az Öveges-program
eredményeit, valamint közérthető
tudományos előadások hangzottak
el exobolygókról és fényjelenségekről. Tavaly októberben kezdődött a munka az újonnan kialakított,
pályázati forrásból megvalósult
természettudományos laborban. A
projektre 257 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert el a
gimnázium. Azóta a 11 partnerin-

tézménnyel együttműködve nemcsak a helyi, hanem térségi diákok
és tanárok, több százan vettek
részt a laborfoglalkozásokon, a
tudományos játszóházi programokon és versenyeken – mondta el
Barsi Éva igazgató a konferencia
résztvevőinek, akik többnyire természettudományos tantárgyakat
tanító pedagógusok voltak.
Mivel 2015 a Fény Nemzetközi
Éve, ezért a konferencián elhangzott előadások is kapcsolódtak e
témához.
Szakály Nikolett, fizika-angol
szakos végzős egyetemista az
exobolygók világába kalauzolta
el a hallgatóságot. Mint mondta,
még néhány évtizeddel ezelőtt is
komoly viták folytak arról, mit
nevez a tudomány bolygónak. A Dr. Kele Péter rövid bemutatót
Nemzetközi Csillagászati Unió tartott a fényjelenségekről

Príma Díj: szavazzunk
a tataiakra!
Már javában voksolnak a tíz Komárom-Esztergom megyei jelöltre, akik közül október
2-án kikerülnek a 2015-ös Megyei Príma
Díj nyertesei. Két tatai szervezet is kaphat
elismerést októberben.
A VOSZ immáron 11. alkalommal ítéli oda
a megyei Príma Díjakat. A szakmai zsűri
az első körben 63 jelöltből választotta ki a
tíz kiemelkedő személyt, illetve csoportot.
Köztük van a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja és a Magyary Zoltán
Népfőiskolai Társaság.
A 2015. évi díjkiosztó ünnepséget október
2-án (pénteken) tartják Tatabányán, a Jászai
Mari Színházban. A támogatók szavazata
alapján választják ki a 10 közül azt a három
Príma Díjast, akik 1-1 millió forint pénzjutalomban részesülnek. A közönségdíjas 500
ezer forinttal gazdagodik.
A szavazási időszak 2015. szeptember 27ig tart. Elektronikusan voksolni a kemma@
kemma.hu és a voszkom@gmail.com e-mail címen lehet. Ezen kívül még a 24 Órában
közreadott szelvénnyel is lehet szavazni.

2006-ban adott erre konkrét meghatározást. Eszerint bolygó az az
égitest, mely a nap körül kering,
elegendő súlya van ahhoz, hogy
gömb alakja legyen és tisztára söpörte a pályáját körülvevő térséget. Azokat a bolygókat, melyek
nem a nap körül keringenek, nevezzük exobolygóknak. Az elsőt
1990-ben azonosították, s csak az
utóbbi 1-2 évtizedben ért el oda
a műszertechnika, hogy ezeket
felfedezhessék. Az első fényképfelvételt 2004-ben készítették egy
exobolygóról és több kutatóprogramot is indítottak tanulmányozásukra. Az egyik legismertebb egy
magyar, HATnet nevű, a legsikeresebb azonban a Kepler-űrtávcső. Az idén januárban megtalálták a Földhöz leginkább hasonló
exobolygót, egy hónappal ezelőtt

pedig a Föld unokatestvérét, mely
1,6-szorosa planétánknak. Sokan
kíváncsiak arra, van-e ezeken élet.
Előfordulhat körülöttük folyékony
halmazállapotú víz, egyebet azonban jelenleg nem tudhatunk biztosan. A fény segítségével nagyon kis
távolságok vizsgálatára alkalmas
megoldásokról beszélt dr. Kele Péter az MTA-TTK Szerves Kémiai
Intézet tudományos főmunkatársa. Ismertette, hogy a fény milyen
módon alkalmas például az élettani
folyamatok molekuláris kutatására,
a gyógyszerek hatásmechanizmusának követésére. Egy rövid bemutatót is tartott a fény különböző
megjelenési formáiról a lumineszcencia jelenségen keresztül. A nap
további részében műhelymunka
és interaktív kísérletezés folyt az
Öveges-laborban.
- izs -

Jubileumi vízi túra Tanévkezdés az általános iskolákban
A Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló
Egyesület október 3-án szombaton rendezi a jubileumi, huszadik Mikoviny Sámuel Által-ér vízi túrát. Az útvonal most is
a szokásos, Tata- Szomód (Ferencmajor)
Dunaalmás.
A szervezők nevében Mocsi Ádám tájékoztatott, hogy az indulás most is a tatai
Berta malom elől történik. Itt előzetes regisztráció szükséges. A táv 13 kilométer,
amely megtehető vízi járművekkel, gyalog és kerékpárral is. A gyalogosoknak és
a kerékpárosoknak lehetőségük nyílik Ferencmajorban egy helyi gazdálkodó portáján bejárásra. A túrázók Dunaalmásra, a
nagy zsiliphez érkeznek, ahol a Révalmási
Tutajosok vendégmarasztaló babgulyással várják őket. Mocsi Ádám hozzátette,
hogy a víz néhol borulásveszélyes lehet,
ezért akik most
jönnek először,
nagy körültekintéssel vegyenek
részt a túrán.

Illusztráció

Elkezdődött a 2015/16-os tanév. Az alábbiakban összegyűjtöttük a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat. A nyár során rekordlétszámmal
üzemelt a Fényes Fürdőn a napközis tábor, amelynek szervezését az idei évben
a Kőkúti Általános Iskola és tagintézménye, a Fazekas Utcai Általános Iskola látta el. Kőhalmi Zoltán, a Kőkúti Általános
Iskola igazgatója bízik abban, hogy ez a
program a következő években még nép-

szerűbb lesz a diákok körében.
Személyi változás történt a Vaszary János
Általános Iskola élén. Sikeres pályázatának köszönhetően az idei tanévtől az intézmény igazgatója Rozman Edit lett. Kremnitzky Gábor tankerületi igazgató pedig a
továbbiakban jelenlegi feladatai mellett a
komáromi tankerület vezetési feladatait is
ellátja, mint megbízott igazgató.
Az elmúlt években fokozatosan bevezetett, kötelező napi testnevelés óra ettől a
tanévtől valamennyi évfolyamot érinti.
Az intézmények igyekeznek megszerettetni tanulóikkal a mozgást, a
helyi diákok mindegyik általános iskolában számos különböző sporttal ismerkedhetnek meg.
További fontos újdonság, hogy az idei
tanévben az általános iskolák első három
évfolyamának tanulói ingyen kapták a
tankönyveiket, így természetesen a tatai
gyermekek is. Emellett a közétkeztetésről szóló rendelet értelmében jelentős
változások történtek a menzai étkeztetésre vonatkozó szabályokban is.
- kk -

A 12. Tata és Térsége Civil Napok programja
Szeptember 11. (péntek), 18.00: Patrocinium.
Hagyományos szentmise a piaristák 250 évvel ezelőtti, tatai megtelepedésére
emlékezve. Tata, Kapucinus templom.
9.00–12.00: Baba-gyermekruha börze,
Magyary Zoltán Művelődési Központ.
Szeptember 12. (szombat): szüreti felvonulás Szomódon.
10.00–16.00: A 12. Tata és Térsége Civil Napok nyitóprogramja
az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban.
Szeptember 13. (vasárnap), 09.00–12.00
Felszíni karsztforrás-kürtők tisztítása.
Nyílt szakmai és gyakorlati nap. A Bláthy Ottó utca 1. szám alatt szakmai bemutatót tart Almády Zoltán geológus
10.00–16.00: Az „Egészséges Életmód” jegyében gyógynövény ismeret,
a vidéki élet praktikái, séta az ökofaluban szakvezetéssel.
Szeptember 16. (szerda), 17.00: bemutatkozik a Kocsi Kertkör:
Kiskerti termények kóstolása a Magyary Zoltán Művelődési Központban.
Szeptember 17. (csütörtök), 17.00: Ételallergiás gyermekek szüleinek beszélgető köre a Háztűzőrző Központban.
Szeptember 18. (péntek), 17.00: In memoriam Dobroszláv Lajos.
VI. Akvarell Biennálé az Esterházy kastélyban.
Szeptember 18-19. (péntek, szombat): II. Kulturális Piac és Szakmai Konferencia Vértes Agora (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.).
Szeptember 19-20. (szombat, vasárnap): Naszályi Napok
Szeptember 19-20. (szombat, vasárnap): Kulturális Örökség Napok
(„Földbe zárt kincseink”) a Kuny Domokos Múzeumban.
Szeptember 19. (szombat), 16.00: Aprók Tánca – Szent Mihály Nap
a Református Gyülekezeti Otthonban.
Szeptember 20. (vasárnap), 15.00: Ír O’Dalom óra a Seamróg tatai ír zenekarral a BorDóHázban.
16.00: Isten – bor – zene háromság.
Filozofálgató borkóstolás Szakál Lászlóval BorDóHázban.
Szeptember 22. (kedd), 09.45: Sulyok Teréz festőművész kiállítása a Tatai Református Gimnázium aulájában. Megnyitja: Kövesdi Mónika művészettörténész.

Szeptember 22. (kedd): Autómentes Nap a Május 1 úton.
16.00-19.00: Népfőiskola nap, 20 éves a Népfőiskola Kiállítás, Ünnepi Közgyűlés
Magyary Zoltán Művelődési Központban.
Szeptember 12-27.: TEdd, hisz teHETED!
Kérdőíves véleménykutatás az Állampolgársági Részvétel Hete keretében.
Szeptember 24. (Csütörtök), 09.00 -16.00 Menedzseljük magunkat!
Workshop Civil társadalmi felelősségvállalás helyi szociális partnerekkel együttműködve Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával. Helyszín: BorDóHáz
Szeptember 24. (csütörtök), 16.00: A népfőiskola Magyary-díjasainak találkozója a Bercsényi u. 1. szám alatt.
17.00: „Csók István 150”.
Emlékezés a Magyary Művelődési központban a festőművész születésének 150.
évfordulóján. Előadó: Palotainé Kali Gabriella
19.00: „Vendégünk a vezetőnk” sorozat.
Találkozás Bencsik János országgyűlési képviselővel a BorDóHázban.
Szeptember. 25. (péntek), 10.00 -13.00: történeti ökológiai program.
Séta utcai ruhában a középkorban. Helyszín: Baj, Agostyán, Ágoston-liget.
14.00 -16.00: Meridián torna gyakorlása, életmód tanácsadás, gyógyteakóstolás az agostyáni Ágoston-ligetben
Szeptember 26. (szombat), 10.00: Faültetés Haraszti Mihály emlékére.
Angolpark, Erzsébet- téri bejáró
Szeptember 27. (vasárnap), 16.00: Barangolás a szomódi Ferenc-major
magtár kiállító és rendezvényházban.
17.00: Tata és Térsége Civil Napok záró rendezvénye.
A civil napok értékelése, új kerékpárút Tata-Dunaalmás, természetfotó kiállítás,
régi dokumentumok, relikviák és eddig nyilvánosságot nem kapott emlékek bemutatója. Szomód, Ferenc-major magtár kiállító és rendezvényház.
Bővebb információk:
www.tata.hu		

www.tatatct.hu
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Betölti hivatását a nyugdíjas klub

A Tatai Városi Nyugdíjas Klub
1960-ban alakult, azóta folyamatosan működik. Kevesen tudják,
hogy ez a civil szervezet volt az
ország első nyugdíjas egyesülete.
Színvonalas
klubdélutánokon
vesznek részt a szép korúak,
hetente, hétfőnként a Magyary
Zoltán Művelődési Központban.
A klub minden nemzeti ünnepünkön megemlékezést tart, de a kulturális eseményeket is számon
tartják. A tagok verseket mondanak, a dalkör pedig mindig kiváló
hangulatot teremt. A nyugdíjasok
jól érzik magukat egymás társaságában.
Igénylik a rendszeres programokat. Mindezeket elsősorban a Tatai Önkormányzat támogatásával
tudják megvalósítani.
A jól szervezett klubélethez
olyan vezető kell, aki fáradságot, időt nem kímélve ténykedik

kortársaiért. Kun Imre ötödik éve
elnöke a szervezetnek, irányítása
alatt a taglétszám szépen növekedett, ma már 252-en vannak. A
klubelnök tartalmas programokat
szervez a legnagyobb létszámú
tatai civil szervezet tagságának.
Egyik legkedveltebb programjuk
a teadélutánok, amelyeken megosztják egymással ügyes-bajos
dolgaikat és a maguk készítette
süteményekkel,
édességekkel
kínálják egymást a nyugdíjasok.
Kedveltek az évente több alkalommal megrendezett táncos rendezvények is.
Az aktív korában népművelőként
tevékenykedő klubvezető szeretné, hogy a tatai nyugdíjasok
ne unatkozzanak ezért ismeretterjesztő előadások keretében
irodalmi, egészségügyi és különböző művészeti témákból előadásokat szervez részükre. Mivel

kedveli a történelmet és a művészeteket, ezért a tagok olyan
kirándulásokon vehetnek részt,
amelyeken
megismerkednek
múltunk értékeivel, érdekességeivel és hagyományainkkal. Évente több autóbuszos kirándulást
szerveznek, és nem kell attól tartani, hogy nem telik meg nyugdíjasokkal a jármű, sőt többnyire
túljelentkezés van. Akik valamilyen oknál fogva nem jutnak el
a kirándulásra, a klubvezető vetítettképes előadást tart a látott
élményekről. Kun Imre büszke
a népdalkörre, amelynek húsz
tagja van és évente tizenkét alkalommal lép fel, rendre nagy
sikerrel.
Érdekes a nyugdíjas klub tájékoztatási rendszere, tíz bizalmi
személyesen viszi házhoz a következő havi programot. Van
olyan bizalmi, akihez negyvenen
tartoznak. A bizalmiak rendszeresen látogatják a beteg klubtagokat. Néhány éve a felvidéki
Gútai Nyugdíjas Klubbal cserekapcsolatot létesítettek. Az „Idősek Hetén” találkoznak legközelebb a testvérklubbal.
Szeptember elején kezdte meg
új évadját a nyugdíjas klub. A
klub vezetősége előre egyezteti
a következő havi programokat.
Szeptember 19-én már kirándulni mennek a szép korúak. A Kulturális Örökség Napokra utaznak
autóbusszal Budapestre. - ps -

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Szegő Imréné kérdezte: „Miért a Tatai Tv bemondója tudósított Bicskéről a migráns-helyzetről a Magyar Tv-ben? Egyébként tetszett.”
A Tatai Televíziónak élő szerződése van a Magyar Televízióval. Ennek keretében
0-24-es rendelkezésre állást biztosítunk annak érdekében, hogy Tata és körzetének eseményeiről élőben tudjuk tudósítani az MTV-t és a Magyar Rádiót. A
szükséges műszaki hátteret pályázat útján illetve önkormányzati támogatással
tudjuk biztosítani.
Szakács Zsuzsanna, Prokl Violetta szerkesztők és Kovács István, Nagypál Ákos
operatőrök alkotják azt a stábot, amely napról napra eljuttatják környezetünk
híreit az országos nyilvánosságot jelentő médiába.
Ez történt akkor is, amikor a migráns-helyzettel kapcsolatos bicskei eseményekről tudósítottak.
Ezúton köszönöm meg kollégáimnak kitartó munkáját, hisz reggeltől estig a három nap alatt összesen 47 alkalommal jelentkeztek be, és szolgáltattak az ország, és mondhatni, Európa számára hasznos információkat.
Ez a szerződés nemcsak erre az eseményre vonatkozott, hanem kétéves múltra
tekint vissza, és jelenleg is fennáll. Azért tartjuk fontosnak, mert rajtunk keresztül megmutathatja magát térségünk, a vidék Magyarországa is.
Válaszadó: Petzke Ferenc, főszerkesztő

A MI játszóterünk

Szeptember 12-től
28-ig rendezik meg
a Tata és
Térsége
Civil Napokat. Több
helyszínen lesznek
programok, az idén
az Új Kajakház és Ökoturisztikai
Központ is bekapcsolódik a vérkeringésbe. Szeptember 12-én 10-16
óráig szabadidő és sportnapnak ad
otthont a létesítmény és környéke.
A MI játszóterünk elnevezésű
esemény a civil egyesületek által

szervezett és a Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt. társrendezésével
megvalósuló nyitó napon egy kalandos és mozgalmas őszi évadnyitó családi napot ajándékoznak a
családok számára.
Lesznek ezen a napon tánc és zenei bemutatók, valamint játékos
programok a sport és szabadidős
egyesületek szervezésében. Lehet
itt majd sárkányhajózni, evezni,
kenuzni, bemutatkoznak a civil
egyesületek, de egészségvédelmi
előadások, szellemi totó, játszóház és gyermekfoglalkoztató is
várja az érdeklődőket.
- ps -

Vegánkonyha: nem divat, inkább egészséges életmód

Ma már kutatási eredmények sokasága támasztja alá a jól megválasztott vegán étrend egészségmegőrző, jó közérzetet biztosító hatásait.
A vegán étrendet követők néhány
hónapja már Tatán és környékén is
rendelhetnek. Popovics Kinga először csak barátainak főzött, majd fokozatosan kibővítette vendégkörét.
–Alapvetően a tudatos fogyasztók igényeit szeretnénk kielégíteni.
Olyan ételeket állítunk elő, amelyek
tisztán növényi alapanyagokból, tej, tojás- és húsmenetesek, ezáltal a
tejérzékenyeket, tojás érzékenyeket
és további ételintoleranciában szenvedő fogyasztókat tudunk kiszolgálni és egy egészséges alternatívát

kínálni. Figyelünk az alapanyagok
megbízhatóságára, tehát próbálunk
a helyi termelőktől vásárolni. Az
ételeink megfelelnek a reformtáplálkozás igényeinek, kókuszzsírt, tönkölylisztet és a gabonák teljes tárházát használjuk a főzéshez, sütéshez
– magyarázta a fiatal vállalkozó,
majd elmesélte saját tapasztalatait.
– Eredetileg környezetvédelmi,
etikai és egészségügyi okokból választottam ezt az életmódot. Amikor
vegán módon kezdtem táplálkozni,
rájöttem arra, hogy az életem teljesebb lett. Sokkal jobban bírtam
a hosszútávfutást, csökkent az alvásigényem, sokkal energikusabb,
dinamikusabb lettem. Elkezdtem

ezeket az ételeket fogyasztani, aztán
barátok, ismerősök megkóstolták, ízlett nekik és akkor jött az ötlet, hogy
ha erre van igény, akkor próbáljuk
meg szélesebb körben is ezeket népszerűsíteni. Egy Európia Uniós projekt kapcsán sikerült 3 millió forint
vissza nem térítendő állami támogatáshoz jutnom. Így modern konyhatechnikai berendezéseket tudtam
vásárolni és egy kis kifőző konyhát
is sikerült berendeznem, ahol már
egy alkalmazott is dolgozik. Én magam készítem az ételeket egy konyhai kisegítő segítségével. Gluténérzékenyek számára is főzünk, tehát
a menüsorunk mindennap tartalmaz
egy gluténmentes kínálatot. Bár

ezek az ételek nem laboratóriumi körülmények között készülnek,
ezért csak azoknak ajánlom, akik
csak érzékenyek és nem allergiásak
a gluténre –mondta Popovics Kinga.
Októbertől pedig egy új programot is bevezetnek. Fogyókúrázók
számára is kínálnak majd ételeket.
Ez egy kevésbé ismert ága a fogyókúrának, amiben meghagyják
magasan a szénhidrátszintet és lecsökkentik a fehérjét, és a zsírokat.
–Az, hogy zsír nélkül kell főznöm,
nekem is nagy kihívás, de dietetikus segítségével komplett programot fogunk összeállítani és ezzel is
megpróbáljuk ezt a fajta táplálkozási
rendszert népszerűsíteni. Remé-

lem, hogy ha egy hónapig a szépség érdekében programba szállók,
kipróbálják ezt a húsmentes dolgot,
akkor rájönnek arra, hogy tényleg
mennyire megnő az energiaszintjük,
és ha nem is mindig, de csökkentik
adott esetben a heti húsfogyasztását.
Mi életmódváltást kínálunk, megtámogatva azzal a kényelmi szolgáltatással, hogy házhoz visszük az ebédet
és a vacsorát is, hiszen az ebéd mellé
kiszállítjuk majd az esti pástétomot is.
A Vegadalom szolgáltatásait hétfőtől péntekig érik el Tatán, Tatabányán és a kistérségben.
Aki pedig komolyan gondolkozik életmódváltáson, azoknak főzőtanfolyamot is szerveznek. - pv -

Parlamenti Napló

Lépések az illegális határátlépés visszaszorítása érdekében
A Keleti-pályaudvaron áthaladva többször is módomban állt
megfigyelni az ázsiai bevándorlók várakozó csoportjait. A
hosszú és nemkülönben viszontagságos út ellenére viszonylag
jól táplált, rendezett ruházatú,
többnyire nyugodt embereket
láttam. Olyanokat, akik többsége saját hazájában nem a legelesettebbek közé, hanem népe
elitjébe tartozott, s ottani életükre nem volt jellemző a nélkülözés. Szemmel is láthatóan
más a helyzet Európa déli határait ostromló afrikaiak esetében, akiket az elemi szegénység
késztet otthonaik elhagyására.
A bevándorlók túlnyomó része
úti okmányok nélkül érkezik,
így szinte lehetetlen megállapítani kilétüket, származási helyüket, bevándorlási jogosultságukat. Ez a helyzet leginkább

a tényleges menekültek helyzetét nehezíti. Figyelemre méltó tény az is, hogy ez az óriási
emberáradat egyik pillanatról a
másikra, szinte összehangoltan
indult útnak Európa felé, pedig
ugyancsak távoli országokból
táplálkozik. Erre a világszerte
és egyidejűleg bekövetkezett
változásra még senki sem adott
megalapozott magyarázatot. Az
viszont látszik, hogy az utazásukat szervező csempészhálózatok számára mindez óriási
üzletet jelent.
Ennek a folyamatnak a neve
népvándorlás, mely új haza keresésére irányul, tehát egyértelmű honfoglalás. A természeti
és társadalmi változások következtében útra kelnek, s új otthont keresnek, olyat ahol jobb
megélhetésre számíthatnak. A
történelemből ismert tény, hogy

a bennszülötteknél termékenyebb bevándorlók kiszorítják
a régi lakosságot, valamint saját kultúrájuk átvételére kényszerítik a meggyengült befogadó népességet. Ha megnézzük
Európai nagyvárosait, akkor azt
láthatjuk, hogy a korábbi évtizedekben érkezett bevándorlók
nem váltak „európaiakká”, s
békétlenség kíséri a többségi
társadalommal való együttélésüket.
Európának és Magyarországnak arra kell felkészülnie, hogy
további milliók indulnak még
útnak kontinensünk felé, ezért
hosszú távú, tartós intézkedésekre van szükség. A magyar
kormány álláspontja, hogy mindenki csak szabályozott, ellenőrzött keretek között léphet be
az országba, mely megegyezik
az uniós schengeni szabályok-

kal is. A közösség érdekében
és felhatalmazásával az állam
feladata, hogy korlátozza a
bevándorlást és szabályozza
az esetleges letelepedést saját
földjén. Határainak illegális
átlépését ezért bűncselekményként szankcionálhatja.
Az Országgyűlés fenti kötelezettségének eleget téve – rendkívüli ülés keretében – döntött
az államhatáron történő tranzitzónák kialakításáról, melyekből Magyarországra
és egyben Európába
belépni, csak a menekültügyi eljárások
lezárulta után lesz
lehetséges.
A technikai

határzár megrongálása és az
embercsempészet innentől bűncselekménynek számít. Aki
illegálisan érkezik, és nem menekültként, az nem lépheti át az
államhatárt. A döntések a nemzetközi jogrend előírásait tiszteletben tartják.
Bővebb információk:

www.tata.hu
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A fotók a Kuny Domokos
Múzeum tulajdona

Az idei évben ünnepli alapításának 250. évfordulóját az
Eötvös József Gimnázium és Kollégium.
A piarista rend által létrehozott iskola alapítólevelét 1765.
január 1-jén írták alá, majd november 13-án elkezdődött az
első tanév. Eötvös József nevét 1948-tól, a második államosítás óta viseli a gimnázium.

Ajánló, apróhirdetés
„Én a Tied, Te az enyém”

A „Gerecse gyöngyszemében” - az Agostyáni Arborétumban várjuk a tartalmas
programra vágyó látogatóinkat, színvonalas kézműves kirakodóvásárral, népi mesterségek bemutatójával, őszi ízek kavalkádjával, gasztronómiai kuriózumokkal!
A nagyobb gyermekeket „arborétumi ki mit tud?” várja, az „aprónép” segíthet
Makka mókusnak éléskamrájának Feltöltésében.
A nap folyamán több alkalommal - 10,12,14 és 16 órakor ingyenes szakvezetést
tartunk.
Csemetekertünkben többéves dísznövényeinket fél áron kínáljuk, ültetési
és növényápolási tanácsokkal dísznövénykertész mérnök kollégánk várja az
érdeklődőket.
Grill- és kemencés ételekről, finom italokról a tardosi Kemencés Fogadó
gondoskodik.
A vásár nyitva: 9.30 - 18.00 óráig!

A XVIII. Tatai Dixieland Fesztivál 2015. szeptember 12-én
ELMARAD.
A jegyek a Művelődési
Házban
visszaválthatók.

A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár népmesemondó versenyt hirdet általános iskolákban
tanuló alsó tagozatos gyermekek számára.
Ideje: 2015. szeptember 30.
szerda 9.00 óra
Helye: Művelődési Ház,
Vízimalom terem
(Tata, Váralja u. 4.)
A választott népmesében vagy
népmese részletben királyfi,
királylány vagy mindkettő szerepeljen.
Előadás időtartama: max. 5 perc
Osztályonként max. 3 fő jelentkezését várjuk.
Jelentkezési határidő:
2015. szeptember 25. péntek
(név, iskola, osztály
megadásával)
gyerek@mzsvktata.hu;
mzsvktata@gmail.com
gyerek.mzsvktata.hu
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A történelem viharában elveszett a rovásírás
A székely–magyar rovásírás
alapvetően alfabetikus írás,
jellemzője, hogy minden
hangra külön jelet alkalmaz. A
székely-magyar rovás a kialakulásától kezdve folyamatosan
használatban lévő, ma is élő
írás, amely egyrészt a magyar
írások közé, másrészt a rovás
íráscsaládba tartozik. 2015ben magyar nemzeti szabvány
lett a rovásírás.

Dr. Varga András az úgynevezett
székely-magyar rovásírással a cserkészetben kezdett foglalkozni. Azóta anyanyelvünk és a rovásírás a
szívügyévé vált. Véleménye szerint
mindkettő felbecsülhetetlen értékű
kincs, mélységes titkok forrása,
amelyeket alig ismerünk.
– Nyelvünkkel ellentétben a rovásírás a történelem viharában
szinte teljesen elveszett a magyar
műveltségből. Hála legyen azoknak
a kutatóknak, akik a fennmaradt
és azóta meglelt tárgyi emlékeink
alapján felelevenítették írásunkat,
és hála Istennek, hogy használata
egyre terjed hazánkban – ismertette Varga András, a tatai Jávorka-középiskola tanára, aki egyben
Fidesz-KDNP-s
önkormányzati
képviselő is.
Dr. Varga András vallja, hogy írásunk és nyelvünk szorosan összekapcsolódó egységet alkot.
Mindkettő a történelem által ismert

magas műveltségek előtti időből
származik, együtt alakult ki és fejlődött egy olyan bölcs nép ajkán,
amelynek gondolkodásában Isten,
a lelki, szellemi világ és az anyagi
létezés szerves egységet alkotott,
ebből az egységből bontotta le a
nagyvilág ezernyi részletét. Nyelvünk erről a néplélekről árulkodik,
ha elég tiszta és alázatos szívvel
kérdezzük, vallatjuk.
– Ha eltávolodunk őseink lelkületétől, egyre nehezebben használjuk
ezt a szent nyelvet, és egyre többet
rontunk rajta. Hitem szerint a tapasztalható távolodás mellet sokan
igyekszünk visszatérni, hazatérni
ahhoz a Teremtőhöz, akitől nyelvünket kaptuk – emelte ki Varga
András. – Írásunk jelei illeszkednek nyelvünk gazdag hangkészletéhez – ellentétben a latin szegényesebb hang- és jelkészletével –, több
írásjelünk alakja ősi fogalmaink
rajzára, képi megjelenítésére vezethető vissza. Az egyes írásjelek
elhagyása és a jelkötések ismeretében hosszú gondolatokat rövid jelsorral leírhatunk, ahogyan őseink

évezredekkel ezelőtt tették.
Dr. Varga András fontosnak tartja,
hogy minden magyar ember alapszinten tanuljon meg saját jelrendszerünkkel írni, olvasni, mert írásunk nemzeti műveltségünk része,
erősíti nemzettudatunkat, segíti
anyanyelvünk mélyebb megértését, és anyanyelvünkön keresztül a
magyar észjárás és lelkiség elsajátítását. Számára a cserkészetben tapasztaltak alapján nem okoz zavart
a latin betűs írásban a magyar írásmód elsajátítása, ha a latinos írásmód megszilárdulása után kezdjük tanítani, mint ahogy annak
idején a cirill betűs írás sem okozott gondot. A gyerekek rendkívül
hamar megtanulják, nagy élvezettel és ügyesen használják, így nem
venne el jelentős időt a magyar
nyelvtan tananyagától sem. A rovásírás még nem része az iskolai
tananyagnak, de Tatán tartott már
tanfolyamot dr. Varga András az
érdeklődő fiataloknak. Amennyiben igény van rá, akkor szívesen
oktatná újra „Anyanyelvünk és a
rovásírás” elnevezéssel.
- ps -

Új múzeumpedagógiai foglalkozások
a Német Nemzetiségi Múzeumban
Az Nepomocenus Malomban
nemrég nyílt, állandó kiállításához kapcsolódóan új múzeumpedagógiai foglalkozásokkal
várja látogatóit a Német Nemzetiségi Múzeum. A programok
lehetőséget biztosítanak arra,
hogy szakértői segítség és irányítás mellett a gyermekek önállóan ismerkedhessenek meg a
nemzetiségi kultúrával és értékekkel.
–Olyan feladatokkal várjuk a
gyerekeket, amelyek segítségével 45-60 percnyi időt tudnak
tartalmasan eltölteni a múzeumban. A foglalkozás célja, hogy a
gyermekek maguk fedezzék fel
a tárlatot. Mindegyik feladatnak
az a lényege, hogy a gyermekek
ne csak az általunk elmondott
tényeket hallják. Szeretnénk, ha
megtalálnák a kiállításnak azt a
részét, ami a személyes érdeklődésükhöz kapcsolódik – mondta
Busa Mónika néprajzos.
Szabó Éva múzeumpedagógus
elmondta, hogy leggyakrabban
a környékbeli, észak-dunántúli
iskolákból jelentkeznek csoportok a múzeum foglalkozásaira,
elsősorban nemzetiségi iskolák, de a tatai intézmények német nyelvet tanuló csoportjai is
szívesen látogatják a tárlatokat.
Az új kiállítás különlegessége,

hogy a látogatókat a szokványostól eltérő enteriőr fogadja,
a kiállított tárgyakat tematikus
csoportonként „dobozokban”
helyezték el.
Ez az újszerű elrendezés általában sikeresen kelti fel a kis
látogatók érdeklődését, akik izgatottan várják, hogy megismerkedhessenek a kiállítás anyagával. A dobozok tartalmának
felfedezését követően a család
fogalmán keresztül igyekeznek
bővíteni a gyerekek ismereteit
a 19. század német nemzetiségi kultúrájával kapcsoltban. A
foglalkozás vezetői a csoportok
életkorának megfelelő feladatokkal próbálják közelebb hozni, könnyebben megismerhetővé tenni a múltat. A nagyobb
gyerekek keresztrejtvények és
régi családi fotók segítségével
hasonlítják össze az 1800-as
évek és napjaink családi életét.
A kisebbek pedig a foglalkozás
vezetői által kiosztott szerepek
és eszközök segítségével egy
német nemzetiségi faluban élő
család egy napját játsszák el. A
programra előzetesen kell jelentkezni a csoportoknak, ami nemcsak időpontegyeztetést jelent,
hiszen a múzeum munkatársai a
foglalkozás tartalmát a csoport
igényeihez igazítják.
- kk -

Látkép
Milyen kategóriák szerint rendszerezik az értékeket?
•Agrár-és élelmiszergazdaság: az
agrárium szellemi termékei és javai,
különösen a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, borok, valamint
az állat- és növényfajták.
•Egészség és életmód: a tudományos és népi gyógyászat szellemi
termékei és tárgyi javai, tehát például a gyógyszerek, gyógynövények
és gyógyhatású készítmények, a
gyógyvíz- és fürdőkultúra.
• Épített környezet: A környezettudatos építési munkával létrehozott
mesterséges környezet, illetve az
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.
• Ipari és műszaki megoldások:
Az ipari termelés szellemi termékei és tárgyi javai, beleértve a kézműipart és a kézművességet is.
• Kulturális örökség: Többek között az irodalom, tudomány, népművészet, ipar- és képzőművészet
alkotásai, valamint a műemlékek,
régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek.
•Sport: A sportolói életművek és
csúcsteljesítmények, és a kötetlen
vagy szervezett formában kifejtett
sporttevékenységek.
• Természeti környezet: A természetes környezet tárgyi javai, tehát
a különböző fizikai és biológiai
képződmények, természeti tájak és
területek, ökológiai rendszerek, és
az ezek fenntartásához kapcsolódó
szellemi termékek.
•Turizmus és vendéglátás: Elsősorban a turisztikai attrakciók és
szolgáltatások,
vendéglátó-ipari
termékek, de ide sorolhatóak a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások is.

Érték és hagyomány
„Érték és hagyomány” címmel
tartották a Komárom-Esztergom
Megyei Értéktár Pályázat 2014.
Projektzáró rendezvényét augusztus 28-án a Megyeházán, Tatabányán. A program keretében
ünnepélyesen átadták az emléklapokat, valamint köszöntőt mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit
köznevelésért felelős államtitkár.
A jeles alkalomra mobil kiállítást
szerveztek, amelynek célja a több
mint két éve tartó munka eddigi
eredményeinek bemutatása.
2013-ban Komárom-Esztergom
megye az elsők között alapította
meg a Megyei Értéktár Bizottságot, amely eddig közel ötven
kincset vett fel az értéktárba. A bizottság munkáját különböző civil
szervezetek is segítik. Popovics
György, a megyei közgyűlés és az
értéktár bizottság elnöke elmondta, hogy a települési értéktárak
megalakítása és az általuk végzett
munka roppant jelentős, és nagy
segítséget nyújt a megyei értéktár
bővítésében.
Hangsúlyozta, hogy a munka még
korántsem ért véget, hiszen számos felvételre érdemes érték található még a megyében. Ezek mellett azt is elmondta, hogy fontos

az értékeket kiállítás formájában
bemutatni, hiszen ezzel kedvet
csinálhatnak a megye azon részeinek, amelyek eddig nem vettek
részt aktívan az értékgyűjtésben.
Az elnök reméli, hogy ősszel
újabb értéktár bizottságok alakulnak majd, és a következő évben
még több megyei értékről tudnak
majd beszámolni.
A megyei értéktár létrehozásának
jogi hátterét a magyar nemzeti
értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.)
Kormányrendelet szolgáltatja. A
rendelet szerint a nemzeti értékek
adatait a különböző értéktárakban
(települési, tájegységi, megyei és
ágazati, valamint a külhoni magyarság értéktára, Magyar Értéktár és a Hungarikumok Gyűjteménye) szakterületenkénti kategóriák
szerint kell azonosítani és rendszerezni.
A Komárom-Esztergom Megyei
Értéktárba már negyvenhét kincset
vettek fel, ez a szám felülmúlta a
kezdeti várakozásokat. Tata városa különösen sok, tizenkét értékkel képviselteti magát. A sorban a
következő települések: Tatabánya
hat, illetve Komárom és Császár
öt-öt felvett értékkel. – Minden te-

lepülés, így Tata is
büszke lehet arra,
hogy a környezetében olyan értékek
találhatóak, amelyek nem csak a
helyi, hanem a megyei lakosság és az
egész ország számára értéket képviselnek. Fontos
ezeknek a javaknak megőrzése és
megóvása, hiszen egyrészt közösségteremtő kapocsként szolgálnak
a helyiek számára, másrészt komoly turisztikai vonzerővel is rendelkeznek – mondta Borsó Tibor,
a megyei közgyűlés alelnöke, aki
hangsúlyozta, hogy még számos
olyan érték található a városban,
amely érdemes arra, hogy felvegyék a megyei értéktárba.
Essősy András, a Víz, Zene, Virág
Fesztivál Egyesület elnöke nagyszerű kezdeményezésnek tartja a
megyei értéktárat – Szerintem ez
egy fantasztikus dolog. Úgy gondolom, hogy ez segít abban, hogy
a megye lakosai megtanulják értékelni azt a helyet, ahol élnek. Nem
pusztán az adott települést, hanem
az egész megyét, tehát kicsit mes�szebbre nézünk saját városunk
vagy községünk határainál. Sokan
igyekszünk külföldi országokat, a
világot megismerni, de a közvetlen környezetünkben is sok szép
látnivaló van – magyarázta a tatai
fesztivál főszervezője, majd hozzátette: – Nagyon jó érzés nekünk,
akik a fesztivállal foglalkozunk,
hogy mi is bekerültünk. Egyszerre
elismerés számunkra, és egy jelzés a térség lakosai felé, hogy van
egy olyan rendezvény, amelyet az

egész megye értékel. Ez egy nagyon pozitív dolog.
Az értéktárba történő felvételt bármely magánszemély, civil szervezet vagy gazdasági társaság kezdeményezheti, és a bizottság bízik is
a megye lakosainak segítségében.
A kezdeményezést írásban kell benyújtani a megyei közgyűlés elnökének címezve.
- kk A tatai értékek:
- Ágoston-ligeti Ökufalu, 		
Agostyán
- Által-ér völgyi kerékpárút
- Fényes-források, Tükör-for		
rás, Pokol-forrás
- Kristály Imperial Hotel****
- Mikovinyi Sámuel Által-ér 		
evezős emléktúra
- Pálma Rendezvényház
- Tatai Angolpark
- Tatai Edzőtábor
- Tatai Minimarathon
- Tatai Patara 1579. – Török 		
kori Történelmi Fesztivál
- Tatai Vár és épített 		
környezete
- Víz, Zene, Virág Fesztivál
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250 éves az Eötvös József Gimnázium és Kollégium

Az idei évben ünnepli alapításának 250. évfordulóját az
Eötvös József Gimnázium és Kollégium. Ebből az alkalomból az iskola a következő hónapokban gazdag és színvonalas rendezvénysorozatot szervez változatos kulturális,
ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal.
A piarista rend által létrehozott iskola alapítólevelét 1765.
január 1-jén írták alá, majd november 13-án elkezdődött az
első tanév. A kezdetben hatosztályos gimnáziumot a szabadságharc leverése után alakították négyosztályúvá, hogy
alacsonyabb szintre süllyesszék. Ezt követően tehát algimnáziumként működött az intézmény. A 20. század elején
azonban egyre erősebben jelentkezett az igény arra, hogy
magasabb iskolai végzettség is megszerezhető legyen Tatán. Ez a törekvés összhangban volt a minisztérium elképzelésével, amely szerint az algimnáziumokat fokozatosan
főgimnáziummá kell alakítani. Az iskola igazgatója, Pintér
Elek Esterházy gróf támogatásával elérte, hogy 1910-ben
engedélyezzék az átalakítást. A megnövekedett tanulószám
szükségessé tette egy új iskola építését, aminek munkála-

tai 1911-ben kezdődtek, és olyan ütemben haladtak, hogy
1912 őszén már az új épületben zajlott az oktatás. (A főépület 100 éves évfordulóját 2012-ben ünnepelte az intézmény.) A Tanácsköztársaság alatt, 1919-ben államosították
az iskolát, de még abban az évben visszakerült a piaristák
fenntartásába. A második világháború után, 1948-ban másodszor is államosították a gimnáziumot, azóta viseli Eötvös József nevét.
Barsi Éva, az intézmény igazgatója elmondta, hogy már a
tavalyi tanév is az ünneplés jegyében telt. Akkor elsősorban az iskolai élet bemutatása, a tanulói tevékenység és a
tehetséggondozás volt a középpontban. –Az őszi eseménysorozat célja, hogy a tényleges évfordulóhoz közeledve
a gimnázium a jelenlegi tanítványok mellett lehetőséget
biztosítson a tanulók családtagjainak, a volt tanulóknak, és
a tataiaknak, hogy együtt ünnepelhessék ezt a jeles évfordulót. – mondta Barsi Éva, az iskola igazgatója. Ebből az
alkalomból új, bővített verzióban adják ki a Tablók könyvét, és egy jubileumi évkönyvet. A programsorozat egyik

Ajánló
A Honvéd Bajtársi Klub
szeptemberi programja
2015.szeptember 19. szombat 9-19 óráig
Az” Őszirózsa „Dalkör és aktivistáink kirándulása testvér településre Szőgyénbe.
(szőgyéni meghívás alapján).
2015. szeptember 12-27.
Részt veszünk a „Tatai Civil Napok” rendezvényein (természeti értékek, kultúra,
hagyományok területén szervezett programokon.
2015.szeptember 22. kedd
Részt veszünk a Magyary Zoltán Népfőiskola tanévnyitóján.
(Segítjük a szervező és előkészítő munkát).
2015.szeptember 29. kedd 7-20 óráig
Pákozd-Sukorói győzelem (1848. szeptember 29.) 167. évfordulója alkalmából
kirándulás az „Pákozdi Emlék Parkba” KEMP és a sukorói református templomba. (Szervezés alatt).
2015.szeptember 28-október 3.
Tata Város Önkormányzata, Városkapu Zrt, és a nyugdíjas klubok által szervezett
„Idősek Hete” szervezésében és a programokon részt veszünk.
(Külön terv alapján).
Az „Őszirózsa Dalkör” felkészülése a szőgyéni találkozóra és az idősek hetére
2015. szeptember 10. 17. 24.
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kiemelt rendezvénye lesz egy kiállítás volt diákok és az
iskolában tanító művésztanárok alkotásaiból. A kiállítás
képzőművészeti értéke mellett jól illusztrálja a gimnázium
különleges helyzetét a művészetoktatás terén, hiszen az iskolában a 20. század során mindig kiváló művésztanárok
képezték a diákokat. Az ő tehetséggondozási tevékenységük révén számos volt Eötvös-diák ért el szép sikereket
különböző művészeti pályákon.
A 250 éves intézmény jubileumához kapcsolódva még egy
fontos évfordulót ünnepel a gimnázium: tizenöt éve működik az iskolában az Arany János Tehetséggondozó Program.
Ebből az alkalomból idén az Eötvös József Gimnázium ad
otthont a programban résztvevő iskolák konferenciájának
október 2-3-án.
Majd az évforduló napjára, november 13-ára ünnepi gálaműsort szerveznek. A Carmina Burana próbái már a nyáron elkezdődtek Schmidt Mónika segítségével. Az
ünnepségsorozatot pedig egy bál zárja november 14-én.
Ez a rendezvény szintén tradíciónak számít. –Az utóbbi
években vált szokássá, hogy a gimnázium, az alapítvány
és a szülők összefogásával bált rendeznek a farsangi időszakban. Az idei évben szeretnék az évforduló tiszteletére
az időpontját a jubileumhoz igazítani. November elején
rendezik meg EÖTVÖSFESZT nevű, diákoknak szóló „Ki
mit tud?” eseményt. Az igazgatónő hangsúlyozta, hogy a
rendezvények előkészítése és szervezése során meghatározó a tantestület munkája, de számítanak a volt és jelenlegi diákok közreműködésére is. Az iskola kitűnő alumni
rendszerrel büszkélkedhet, sok volt tanítvány a tanulmányai befejezése után is erősen kötődik az alma materhez.
Sokan szívesen visszajárnak a különböző rendezvényekre,
tartanak előadást vagy a negyedévente megjelenő Diáktoll újság megjelenésében segítenek.
Ezek mellett a tavaszi és őszi időszakban az épület szinte
minden szombaton az osztálytalálkozóknak helyszínéül
szolgál.
Egy roppant gazdag és változatos megemlékezés-sorozat ünnepélyes lezárása következik tehát az őszi hónapokban, amelyekre a gimnázium szeretettel vár minden
látogatót.
					
Kányási Kamilla
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Sport

PROGRAMAJÁNLÓ
KÉZILABDA
FÉRFI NB I.B:
szeptember 13. vasárnap, 11.00
Veszprémi KSE - Tatai AC.
szeptember 19. szombat, 18.00
Tatai AC – Vecsés SE Él-Team.
szeptember 26. szombat, 18.00
Csurgói KK U 23 – Tatai AC.
Magyar Kupa, 1. forduló:
szeptember 16. szerda, 18.00
Elmex VSE Pápa (NB II-es) –
Tatai AC.
NŐI NB II.:
szeptember 20. vasárnap, 15.00
TFSE – Tatai AC.
szeptember 27. vasárnap 16.00
Tatai AC – Pilisvörösvári
TKSK.
LABDARÚGÁS
szeptember 12. szombat, 16.00
Tatai AC – Tokod SE.
szeptember 20. vasárnap, 16.00
OBSK Oroszlány – Tatai AC
A felnőttek mérkőzései előtt
két órával az U19-es csapatok
lépnek pályára.
ÁLLATORVOS-AGRÁR
SPORTNAP
Szeptember 19-én, szombaton
reggel nyolctól 20 óráig
Dr. Bándy Pál, a tatai illetőségű
főszervező elmondta, hogy a
különböző szórakoztató programok mellett hét sportágban
mérhetik össze tudásukat a
résztvevők. Ezek a következők:
asztalitenisz, labdarúgás, fogathajtás, futás, sárkányhajózás,
streetball és tenisz.

Aranyérem
Ausztriából
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„Vannak ilyen meccsek...”
Négy forduló telt el a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságból, és a
Tatai AC voltaképpen nem szerepel
rosszul. Két győzelem, egy döntetlen és egy vereség, hét pont és 5.
hely a tabellán. Hogy miért nem
rossz ez a szereplés? Nos, a tataiak eddig valamennyi meccsüket
idegenben játszották. Csupán a komáromi nagy kisiklás miatti szeplő
csúfítja a teljesítményt. Egy hétre rá
viszont a TAC ötöst rúgott Vértessomlón, így helyreállt a világ rendje.
A 4. fordulóban:
Vértessomlói KSK–Tatai AC 0-5 (0-4)
Vértessomló, 170 néző. V.: Lovas.
Tatai AC: Valakovics – Csordás D.,
Boros (Járfás), Csordás G. (Bujdosó B.), Fehér, Bujdosó S. (Janetka),
Kisék, Rába (Ferkó), Tóth L., Gold-

schmidt (Tóth Á.), Purgel. Edző: Wéber Roland.
Gsz.: Goldschmidt (2), Tóth L. (2),
Szepesi (öngól).
Jók: Valakovics, Csordás D., Tóth L.,
Goldschmidt.
Wéber Roland: – Egy percig sem volt
kétséges a győzelmünk. Játékosaim
nagyon fegyelmezetten játszottak,
amit kértem, azt megvalósították. Elégedett vagyok.
A 3. fordulóban:
Komáromi VSE–Tatai AC 7–1 (3–1)
A tataiak becsületgólját Tóth
Ádám szerezte.
Wéber Roland: – Gyenge teljesítményt nyújtottunk. A pontrúgásokkal
nem tudtunk mit kezdeni. Vannak
ilyen meccsek, de mi előre gondolunk, ki kell javítani ezt a fiaskót. - ps -

A fővárosban kezd női csapatunk Izsáki helytállt a világbajnokságon
A TFSE ellen lép pályára idegenben a Tatai AC női kézilabda csapata az NB II. Északi csoportjának
első fordulójában. A találkozót
szeptember 20-án játsszák, az őszi
szezont december 5-én, Dorogon
zárja a TAC.
Augusztus 12-én kezdte meg felkészülését a női csapat, amelyből
senki nem távozott, hárman viszont érkeztek. Horváth Zsuzsa
Győrből tért vissza, Vigh Anita
Tatabányáról, Juhász Irén Budapestről igazolt a TAC-hoz. Örömteli, hogy a kért nagyon tehetséges
fiatal, Mayer Lívia és Antal Dominika felsőfokú tanulmányaik ellenére Tatán kézilabdázik továbbra
is. Igaz, hetente csak egy tréningen
és a meccseken tudnak részt venni,
a lényeg, hogy csapat meghatározó tagjai továbbra is Csányi Gábor
vezetőedző rendelkezésére állnak.
Az egykori válogatott Kulcsár
Gyöngyi folytatja pályafutását, így
továbbra is a TAC erőssége lesz. Ő

az elmúlt évadban az NB II. gólkirálya volt 143 találattal. A játék
mellett a tatai fiatal lányok edzője
is a remek kézilabdás.
A Testnevelési Egyetem csapata
tavaly a kilencedik helyen végzett.
Tatán 33-19-re, a tavaszi visszavágón 27-22-re nyert a TAC.
Az NB II. Északi csoportjában nehéz évad vár a TAC-ra. Erősödött a
mezőny, így aztán a második hely
megőrzéséhez kiemelkedő teljesítményt kell nyújtaniuk a lányoknak.
AZ NB II. Északi csoportjában
idén is 12 csapat indul. A bajnok
Szent István II. maradt a csoportban, kiesett a Salgótarján, a
Budakalászi és a XVII. kerület.
Helyükre érkezett a Budapest bajnokság győztese, a Csepel Diáksport Egyesület, az NBI. B Keleti
csoportjából búcsúzó Pilisvörösvár, illetve az NB II. Délkeleti csoportjában negyedik helyen végzett
KSI Kézilabda Akadémia. - ps -

75. Tatai Tó-futás
A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, a Fiatal Utazók Klubja és a
KEM SZÖSZ Szabadidősport Szövetség

2015. szeptember 20-án (vasárnap)

Az ausztriai Bruckneudorfban
rendezték meg a hagyományos
Marcus Aurelius Menetnapokat,
a nagyszabású nemzetközi természetjáró terepversenyt.
Az eseményen részt vett a Tatai
AC két természetjárója, Eck Laura és édesapja, Eck András.
A népes mezőnyben remek eredményeket értek el.
Laura az első helyen végzett a
kétnapos női kategóriában, mégpedig meggyőző fölénnyel.
Ezen a viadalon csak felnőtt
verseny vannak, és köztük diadalmaskodott a mindössze 12
esztendős Laura. Miután a férfiak és a nők együtt versenyeztek,
abszolút sorrendet is hirdettek.
Ebben a 3. helyen végzett. Eck
András is kitett magáért, kategóriájában, kiváló eredménnyel a
3. helyen végzett.
- ps -

75. alkalommal rendezi meg a hagyományos Tó-futást.
A versenyközpont a tatai Ökoturisztikai Központnál lesz.
Négy különböző távot lehet teljesíteni, mindenki erőnlétéhez, felkészültségéhez és korosztályához mérten választhat, hogy melyiken
indul.
Távok és rajtidők:
09.30. 2 km-es rajt
10.00. 7 km-es rajt
10.20. 2 km-es eredményhirdetés
11.00. 14 km-es rajt
13.00. 7 és 14 km-es eredményhirdetés
Nevezés: a verseny napján a helyszínen, 8.00 órától a minden távon
a rajt előtti 20. percig,
Nevezési díj: 3,5 km, 7 km és a 14 km-en 500 Ft/ fő
Díjazás:
7 és 14 km abszolút versenyében: a női, férfi győztesek serleg, érem,
póló, a 2-3. helyezettek érem, póló,
minden kategória: 1-3. helyezettjei érem, póló díjazásban részesülnek.
3,5 km-en a női, férfi győztesek serleg és érem, a 2-3. helyezettek
érem,
kategóriánként 1-3. helyezettek
érem díjazásban részesülnek.
2 km-en minden befutó csokoládé, abszolút 1-3. fiú, lány érem
díjazásban részesülnek.
Eredményhirdetés: 2 km-en
11.05-kor, 3,5 km-en 11.15-kor,
7 és 14 km-en 13.00 órakor.

Bővebben: www.tata.hu

Gödöllő adott otthont az IFAA
Vadászíjász világbajnokságnak, amelyre kvalifikálta
magát Izsáki Sándor, a
Tatai Celőkék Tradicionális Íjászegyesület kiválósága.
Már az is nagy
szó, ha valaki
bekerül
a legjobbak
viadalába,
Izsáki ezúttal
vadászreflex
számban versenyzett.
21 nemzet képvi
selte magát, mintegy 1300 versenyzőjével. Izsáki Sándor kategóriájában 186-an indultak,
köztük végül a jónak mondható 44. helyen végzett.
– Sajnos, ha időben odafigyelek, előrébb, a 39. helyen
zárhattam volna. Az ember

mindig tanul. Azért elégedett
vagyok helyezésemmel – nyilatkozta a verseny után Izsáki
Sándor, aki ezúton köszöni
meg a tatai szakosztály támogatását.
- ps -

Félidőben a városi focibajnokság
Ötödik alkalommal rendezik meg a
városi kispályás labdarúgó-bajnokságot Tatán. Nyolc csapat: Güntner,
Sörös Ördögök, Réti Pumák, Has�szán Quattro, Don Salvatore Pizzéria, FTK Építők és az Impreglon
indult a megmérettetésben, amely
csapatonként 28, összesen mintegy
112 mérkőzést jelent. Megállapítható, hogy a bajnokság színvonala
emelkedett, többségében izgalmas,
hajtós mérkőzések vannak, tehát
minden csapat nagy erőfeszítéseket tesz a jobb eredmények elérése
érdekében. A meccsek eredményei
szorosabbak, ritka a nagy gólkülönbségű győzelem, sok a jó játékos a csapatokban. Nem meglepő,
hogy az FTK Építők a listavezető,
de a 2. helyezett Hasszán Quattro
csupán minimális hátrányban van.
A góllövőlista állása sok érdekességgel is szolgál. Az FTK Építők

kiváló játékosa, Bombicz Tamás
áll az élen, aki esélyes az évente
átadandó Pluhár-díjra is. Mögötte
olyan játékosok következnek, akiknek többsége a különböző nagypályás bajnokságokban hétről-hétre
eredményesen futballozik. Többek
között Minárcsik Dániel, Purgel
Zoltán, Karvalics Norbert, Goldschmidt Tibor, Bárányos Tibor,
Tóth László és Rába Jenő.
A bajnokság eddig lejátszott mec�csein jelentősen kevesebb a durva
szabálytalanság, a magáról megfeledkező játékos. A játékvezetők,
Ladányi Szilvia, Mészáros Róbert
és Fehér György jól kézben tartják a meccseket. Váli Tóth János,
a létesítmény tulajdonosa elismeréssel beszélt a csapatok sportszerű
hozzáállásáról, és kiemelte, hogy
ez méltó a rendező, az idén 5 éves
Focikerthez.		
- ps -

