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A Tó-futásnak párja nincs

Sportcsarnok - a második
ütemre várva				
2. oldal
Látványos változások a
Kossuth téren		
			2. oldal

Digitális tankönyvcsomag		
					
			3. oldal
Rajtol a 14 kilométeres táv
Jubilált a Tó-futás, amelyet immáron 75. alkalommal rendezett meg
a Tatai Közös Önkormányzati HiTisztújítás a Fidesznél
vatal, a Komárom-Esztergom Megyei Szabadidősport Szövetség és
			
			3. oldal a Fiatal Utazók Klubja. Évente
kétszer van Tó-futás (tavasszal és
az ősszel). Hazánk egyedüli futóEgészségügyi kezelést
kapott a tatai platán		 versenye, amely ilyen sok rajtot
			4. oldal megélt. A verseny központja az
Új Kajakház és Ökoturisztikai
központ volt ezúttal először.
A Tó Kupa (egyben Séró Kupa)
kispályás labdarúgótorna állandó
kísérője volt eddig a programnak,
ám ezúttal már nem volt csatakiKépriport: Autómentes nap
áltásoktól hangos az Építők park			
ja. Az elmúlt évek érdektelensége
			5. oldal miatt döntöttek úgy, hogy nem
rendezik meg az évekkel ezelőtt
6. Aquarell biennálé			 oly népszerű (olykor 16 csapat
					
nevezett) tornát, mivel nincs értel			6. oldal me, hogy két-három gárda küzdjön a helyezésekért.

Az időjárás alaposan beleszólt
a 75. Tó-futás rendezésébe. Az
esemény előtti éjszakán menydörgéses vihar volt jégesővel, így aztán másnap reggel pillanatonként
csörgött a szervezők telefonja.
Elmarad a Tó-futás? – kérdezték.
A nevezési létszám megsínylette
az időjárás előrejelzés pontatlanságát. Nagy esőt jósoltak, semmi
nem lett belőle. Az ország távolabbi részéből nem is jöttek a bizonytalanság miatt.
Végül, mintegy 300-an vágtak
neki a négy távnak. Tompa Andor,
az edzőtábor volt vezetője, Tata
új sportreferense volt a szpíker. A
másik társszervező, Horváth Zoltán, a megyei szabadidősport szövetség elnöke ismertette, hogy 20
éven át ő volt a főrendező, most
örömmel tért vissza. 12 serleget
ajánlott fel a versenyre az ismert
sportvezető. Neki volt még egy

feladata, miután a természetjárók
a Tó-futáson keretében teljesíthettek 7 és 14 kilométert az Öreg-tó
körül.
Lentulay Mária nélkül már elképzelhetetlenek a nagy tatai
sportrendezvények. Ő már hetvenötödször vezette a regisztrációs központot. Kapásból sorolta a
FUK azon tagjait, akik rendre itt
segédkeznek minden ellenszolgáltatás nélkül. Galbicska Péter,
Mayer Mária, Bába Zsuzsanna,
Danisné Marika, Pölöskeiné Klinger Éva, Hidvégi Imre és felesége,
Varga Zsuzsanna, Szekeres Péter
és Vörös Attila ezúttal is kimagasló munkát végzett. Ott voltak
segítőnek az Eötvös-gimnázium
diákjai is. A 2 és a 3,5 kilométeres versennyel kezdődött, amelyet Sándor Péter, TAC atlétikai
szakosztályának vezetője, edzője
vezényelt le. Örömmel újságolta,

hogy már több mint hetven tagjuk
van, közülük mintegy ötvenen elindultak a versenyen.
Hangulatos kis Tó-futás volt.
Gyerekek, fiatalok és idősebbek
nagy lelkesedéssel vágtak neki
a távoknak. Fogarasi Zsolt úgy
kezdte a 7 kilométert, hogy legalább egy futót megelőzzön, ne
kelljen csúfoskodnia egy utolsó
hellyel. Nos, egészen jól futott,
végül a középmezőnyben
végzett.
Topos Tibor szinte valamennyi
tatai futáson elindul. Nem mai
gyerek, ám kondija kiváló. Most
is egyenletesen haladt, végül korosztályában (50-59 évesek) a második helyen végzett.
Az új szervező bizottság jól vizsgázott, zökkenőmentesen vezényelték le a Tó-futást. A díjakat
Michl József, Tata polgármestere,
dr. Beró Henrietta alpolgármester,
Horváth Zoltán és Sándor Péter
adta át a dobogósoknak.
Az abszolút versenyek győztesei: nők,
7 km: Molnár Anna. Férfiak: Nagy
Gábor. Nők, 14 km:Horn Zsanett.
Férfiak: Blashek István.
- ps -

Folytatódik a 12. Tata és Térsége Civil Napok
zárórendezvénye, amit a Szomódi
Helytörténeti Egyesült szervez.
Vendégségbe mehetnek az érdeklődők a Szomódhoz tartozó Ferenc-majori magtárba, ami igazi
meglepetés tartogat belső terének
újra gondolásával és az erre az alkalomra szervezett bemutatóival
egyaránt.

Sulyok Teréz kiállítása 		
		
			6. oldal

A civil napok további programja

A Természet Kincsei			
			7. oldal
20. Által-ér Vízitúra
- előzetes			
			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

– A 12. Tata és Térsége Civil
Napok sikere természetesen az
abban résztvevők lelkiismeretes
munkája nélkül nem valósulhatott volna meg. Mindez azokról
az emberekről és közösségekről
szól, akik folyamatosan, évről-évre alakítják, építik, szervezik a
civil élet mindennapjait. - ps -

Az akvarell biennálé sok érdeklődőt vonzott
Szeptember 12-től 28-ig rendezik
nincs már vásár a civil napokon,
meg a 12. Tata és Térsége Civil
mint régen, hiszen az mindig reNapokat. Domonkos Ágnes, a
mek hangulatot varázsolt a renszervező Tatai és Térségi Civil
dezvénynek.
Társulás elnöke elmondta, hogy
– A kezdeti években, 4-5 éven
a kezdetektől a figyelemfelhívás
át kitelepültünk, és jól éreztük
volt a cél. Körülöttünk nagyon
magunkat egymás között. Sajnos
sok kis közösség tevékenykedik
ennek a formának ma már nemaz év minden napján, amelyeket
csak komoly anyagi vonzata van,
érdemes megismerni, tudni, hogy
de számtalan jogszabály nehezíti
milyen értékteremtő munka áll a
egy ilyen nagyobb lélegzetű kihátuk mögött a saját közösségük
település megszervezését. Terés a térségünk gazdagításával.
mészetesen a jövőre nézve, nem
– Az eddigi rendezvényeink érvetettük el ezt a lehetőséget, doldekessége, hogy egy adott időgozunk az anyagi forrás megteintervallumban, lényegesen naremtésen – vázolta a jövő terveit
gyobb nyilvánosságot kapunk a
Domonkos Ágnes.
média segítségével, mint amúgy a
Több program is lesz még a hét
szürke hétköznapokon – vélekemásodik felében Agostyán Ökodik az elnök asszony.
faluban, és igazán különleges
Sokan felvetették, hogy miért
helyszínen lesz az idei civil napok

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.
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A második ütemre várva

Michl József

Tata Város Polgármestere
és a 7. egyéni
választókerület
képviselője 2015.
szeptember 29-én,
kedden 13.00 -15.00
óra között fogadja
a hozzá forduló
polgárokat a Városházán hivatali helyiségében,
Tata, Kossuth tér 1. I.em. 101.
szoba. A választópolgárok fogadása előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik, melyre a
34/588-611-os telefonszámon van
lehetőség.
Viczenáné Czégény Ágnes
Tata város 1. számú
önkormányzati
választókerületének
képviselője
2015. szeptember
24-én, csütörtökön15.00 – 16.00
óra között
fogadóórát tart a Városházán
(Tata, Kossuth tér 1.sz. fszt.
5.terem) .

Ügyfélfogadás a Tatai
Közös Önkormányzati
Hivatalban
2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 34 / 588 - 600
Fax: +36 34 / 587 - 078

A hiánypótlások után már július
elején befejeződött a tatai sportcsarnok építésének első üteme, azóta nagy a csend a szép létesítmény
körül. Az eredeti tervek szerint
szeptemberben kellett volna megkezdődnie a II. ütemnek, ám nem
várt nehézségek jöttek. Erről beszélt Lázár Ottó, a Tatai AC elnöke.
– Az első ütem beruházási költségére a Magyar Kézilabda Szövetség jóváhagyó határozata bruttó
650 millió forint elköltését engedélyezte. A projekt 2. ütemére további
500 millió forint fordítható. Csakhogy a pályáztatási rendszer nem
éppen gyors, így aztán várnunk kell
a jóváhagyó határozatra. Reméljük,
minél hamarabb kézhez vehetjük,
és akkor megkezdődhet a második
ütem. Megnyugtatom a tataiakat: a
sportcsarnok el fog készülni.
Mit is tartalmaz a projekt II. üteme.
Az elnök sorolta, hogy mit kell még
tenni. Ezek szerint két-két öltözőt
és irodát, orvosi szobát, valamint

konditermet kell kialakítani. Be kell
szerezni a teleszkópos mobil lelátót
(450 fő befogadására alkalmas),
eredményjelzőt és a színpadot, mivel a csarnok nemcsak sport, hanem
kulturális és szórakoztató eseményeknek is otthont ad majd. És persze a hangosítás is kötelező kellék.
Ezeken kívül a sportcsarnok körüli
területet is rendezni kell. Bevezető
út, parkolók létrehozása, füvesítés
és fásítás, ami még nem nélkülözhető. Az épület akadálymentesített
öltözőkkel is el lesz ellátva.
– Jó lenne, ha minél hamarabb
véglegesen elkészülne a sportcsarnok, már csak ezért is, mert az
1500 négyzetméteres küzdőtér az
iskolai testnevelés órákra és edzésekre 3 felé lesz osztható, úgynevezett térelválasztó függönnyel.
A testnevelési órák számának
növelése miatt égetően szüksége
van iskoláinknak a sportcsarnok
szolgáltatásaira – zárta a beszélgetést Lázár Ottó.
- ps -

A téren látványos munkálatok folynak

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: TO-ZO-SOS Kft.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!

Fotó: A szerző felvétele

Péntek: 8:00-12:00

9000 példányszmú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!
Hirdetéssel kapcsolatos
információk:
Prokl Violetta
06-30-698-95-09
tataivaroskapu.ujsag
@gmail.com

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.

Már jól kivehető a tér szerkezete

Hétfő: 8:00-12:00,
13:00-16:00
Szerda: 13:00-15:30

Hirdessen
Ön is

A Kossuth teret érintő buszok menetrendje

Látványosan haladnak a munkálatok a Kossuth téren. Már jól kivehető a tér majdani szerkezete, és a
központi díszburkolat is hamarosan készen lesz.
A környező utcák útburkolata már
megújult, de továbbra is kérik az itt
lakók és a közlekedők türelmét.
A (KDOP-3.1.1/A-09-f-2011-0001
Tata, Kossuth tér városközpont
értékmegőrző
rehabilitációja)
projekt jelenlegi állásáról Michl

József polgármester adott tájékoztatást lapunknak.
- A héten a lottózótól a polgármesteri hivatalig vezető úgynevezett
K1-es útvonal építése folytatódott.
A tervnek megfelelően várhatóan
tartani tudjuk az erre vonatkozó
szeptember végi határidőt. A kivitelezőktől azt kértük, ha ez elkészül, akkor a Komáromi úttól a
Bercsényi út felé engedjük át az
autósokat. A másik újdonság pedig

az, hogy a tér belsejét, az úgynevezett rotondót is elkezdték kirakni.
Érdekessége, hogy a tér középen
a Tatára jellemző malomkerék fogaskerék mintázatú „kerékagyát”
két, márványból síkban kifaragott,
méretében majdnem három méteres „kerékhajtó” figura hajtja majd.
Ezek jelenleg műhelyben készülnek. A „kerékagytól” öt méteres
küllőkön át jutunk el a tizennyolc
méter átmérőjű malomkerék bordűrhöz, majd öt métert követően
mozaikkövekkel szegélyezett, íves
kőkorongokból, álló elemhez – ismertette Michl József.
A jövőben a Kossuth tér forgalmi rendje is megváltozik. Akik a
Kocsi utca felől érkeznek, azok a
templom előtt nem tudnak majd
áthajtani. A tér másik oldalára autóval átjutni a K1-es úton lehet. A
parkolás megengedett, de csak
időkorláttal. A tér tervezése során
- a városban betöltött központi sze-

Zöld út a Borostyán-háznak

Hamarosan folytatódhat az építkezés az Öreg-tó partján. A tatai
önkormányzat 2009 júniusában
vásárolta meg a Borostyán-házat,
amely már hosszú évek óta félkész állapotban csúfoskodik, ám
most már elhárult minden akadály
a befejezéshez.
Ehhez szükség volt a tatai önkormányzati
képviselő-testület
„voksára” is. A városatyák meg
is szavazták az építési szabályzat
módosítását. Ezek után elhárult az
akadály, így a tatai önkormányzat
a Vértesi Erdő Zrt-vel közösen
tovább tudja fejleszteni a Borostyán-házat, miután beépítésre szánt
területté sorolják át a helyszínt.
A Regionális Természetvédelmi
és Ökoturisztikai Információs
Központ (Borostyán-ház új neve

lesz) már szerkezetkész állapotban van. Az épület felújítása 30
millió forintba kerül, a tetőszerkezet munkáira és a falak felhúzására eddig 15 millió forintot fordított az önkormányzat.
A város tulajdonában álló, az Építők parkjában lévő épület a Vértes
Erdő Zrt-vel kötött megállapodásnak is köszönhetően hamarosan
megkapja a végső arculatát. Amikor a Borostyán-házat és környezetét különleges idegenforgalmi,
kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolták, partnerségi megállapodást kötött a tatai önkormányzat a Vértesi Erdő Zrt-vel. Kocsis
Mihály vezérigazgató támogatja
a város elképzeléseit, így közös
hasznosítással működik majd a
létesítmény.

A Vértes Erdő Zrt. vezetése fontosnak tartja, hogy a működési területén található gazdasági,
közjóléti és turisztikai épületeket
folyamatosan felújítsák, állagukat megóvják, valamint olyan
új objektumokat hozzanak létre,

repének köszönhetően - jelentős
gépjárműforgalommal és parkolási
igénnyel számoltak, így a
Bercsényi utcában már összesen
huszonhét parkoló áll rendelkezésre, közvetlenül a Kossuth tér oldalán lévő utak mentén pedig közel
negyvenet alakítanak ki a templom
mögött pedig szintén közel nyolcvan darab murvás parkoló lesz.
A Szent Kereszt Plébániatemplom
melletti útszakasz és járda is teljes
felújításon esett át. Az utcákban
megújult a közvilágítás, a csapadékcsatorna, illetve az ivóvíz-hálózat is. A térbe tervezett felületek,
struktúrák színes, porfír, márvány,
gránit, illetve mészkő burkolatot
kapnak. A látványt díszvilágítás
emeli ki. A tervezett parktér eklektikus lesz, ahol jelen van a tájképi
megjelenés, a ligetes parkbelső, az
ikerterek, és a zöld építészeti elemek. A teret nyírt lombú növények
ölelik majd körül.
- izs -

amelyekben bemutathatják az erdőgazdaság működését, a természeti értékeket megismertethessék
az emberekkel. Ennek szellemében részükről a jövő jelentősebb
építőipari beruházásainak egyike
lesz a Borostyán-ház.
- ps -
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Interaktív segédanyag ösztönzi a diákokat a Kőkútiban
Digitális
tankönyvcsomaggal
gazdagodott a Kőkúti-iskola,
amely nagyban segíti a tananyag
színesebbé, szemléletesebbé tételét.
A Mozaik Kiadó tankönyveihez
vásároltak digitális csomagot az
alsó és felső tagozatos tananyag
kiegészítéseként mintegy ötszázharmincezer forint értékben.
- A Kőkút Képességfejlesztő
Alapítvány száz százalékos támogatásával sikerült beszerezni
a csomagot, amely az interaktív
táblákon alkalmazható, már be
is üzemeltük, és kiválóan működik nemcsak a Kőkútiban, hanem
a Fazekas utcai tagintézményben is – mondta el Koch Róbert

igazgató-helyettes. Az alapítvány
kuratóriuma felmérte a pedagógusok igényeit, és ennek megfelelően járultak hozzá a szükségletekhez. A digitális segédeszközt
már korábban is használták, ám
a tankönyvpiac átalakulása után
ez már nem járt automatikusan a
könyvekhez. Éppen ezért a kuratórium felajánlotta, hogy segít a
beszerzésben. Mivel a tankönyvek teljes egészében megtalálhatók digitális formában, az órai
szemléltetés sokkal egyszerűbb.
Ezen felül videók, játékok, interaktív feladatok járulnak hozzá a
diákok tanulásának ösztönzéséhez. A gyerekek és a pedagógusok egyaránt kedvelik.
- izs -

Tisztújítás a Fidesznél

A Kossuth téren tartottak sajtótájékoztatót a tisztújító közgyűlés
eredményéről a Fidesz tatai csoportjának újonnan megválasztott
vezetői. A pártszabályoknak megfelelően a tagrevízió is megtörtént. A párttörvény előírja, hogy
kétévenként tisztújítást kell végrehajtani az egész Fideszben, így
a helyi csoportokban is.
–A tagrevíziót követően a tagság
három fős elnökség felállításáról
döntött. A tagok szavazatai alapján Michl Józsefet újraválasztották, tehát ő tölti majd be a következő két évben az elnöki posztot.
A tatai Fidesz csoport elnökségi
tagnak választotta még Borsó
Tibort és Grépály Andrást. –Ennek az egyik üzenete az, hogy
szeretnénk a tatai Fideszben is a

fiatalítást, az ifjúság erőteljesebb
bevonását elvégezni –magyarázta Michl József, majd hozzátette
azt is, hogy hál’ Istennek ebben
nem áll rosszul a helyi párt. –Úgy
gondoljuk, hogy egy folyamatos
fiatalításra szükség van, hiszen
előbb-utóbb át kell adnunk ezt a
feladatot. Én magam 2004 óta vagyok a tatai Fidesznek az elnöke,
és bizony azt látom, hogy minden egyes alkalommal, legyen az
egy választás vagy akármilyen
más komoly feladat, akkor nagy
szükség van a fiatal erőkre is. Azt
remélem, hogy azok a célok, amiket kitűzünk magunk elé most a
következő két esztendőre, azok a
városépítésben továbbra is láthatóak lesznek minden tatai számára –magyarázta az elnök. - pv -
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HÁZIORVOSI ÜGYELET
2015. OKTÓBER
10.01. Dr. Hantay Zsuzsanna
10.02. Dr. Nagy Mária
10.03. Dr. Makara Vicsai Kinga
10.04. 8-20 Dr. Hortobágyi Ágnes
20-08 Dr. Nagy Mária
10.05. Dr. Reisz Kornélia
10.06. Dr. Nagy Mária
10.07. Dr. Horváth Róbert
10.08. Dr. Jordán Gyula
10.09. Dr. Nagy Mária

Fotó: A szerző felvétele
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Árva Judit osztályfőnök olvasás órát tart

10.10. Dr. Perghe Sándor
10.11. Dr. Reviczki Sándor

Követendő példa lehet a tatai közfoglalkoztatási program
„A számok, a képek, a termények és termékek” címmel nyílt
közfoglalkoztatási kiállítás a
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal szervezésében.
A kiállításon a térség közfoglalkoztatási programjainak eredményeit mutatták be. A tárlat célja
az volt, hogy a megye települései bemutathassák, miként csatlakoztak a közfoglalkoztatásba,
milyen feladatokat végezek a
résztvevők, miket állítottak elő
munkájuk során. A program
számos településvezető és szakember részvételével zajlott. Dr.
Kancz Csaba kormánymegbízott
a megnyitón a program jelentőségét hangsúlyozta: –A fő irányvonal az, hogy azokat az embereket, akik kicsit távolabb kerültek
a munka világától, megpróbáljuk
újra visszaintegrálni. Mindenki
számára meg kell találni azokat
a pontokat, amelyek által újra
hasznosnak érezheti magát a társadalom tagjaként – mondta.
A tatai közfoglalkoztatási program követendő példaként szolgálhat más települések számára
is. Nem véletlen, hogy a konferencián Michl Józsefet, Tata polgármesterét is felkérték, hogy
mutassa be a helyi sajátosságo-

kat. Tata város polgármestere
egy interaktív előadás keretében
mutatta be, hogyan működik Tatán a közfoglalkoztatás. A város
jelenleg 262 főt alkalmaz ilyen
módon, akiket végzettségüknek,
szaktudásuknak
megfelelően
igyekeznek elhelyezni.
Michl József polgármester elmondta, hogy a tatai közfoglalkoztatást úgy szervezték meg,
hogy a résztvevők munkáltatója
az önkormányzat, de a munkavállalókat kihelyezik a város
intézményeihez, cégeihez. Számos személyt foglalkoztat a Városgazda Kft., de a programban
résztvevők dolgoznak a Polgármesteri Hivatalban, a Városkapu Zrt.-nél, a Fényes Fürdőn, a
város múzeumaiban is, és értékteremtő módon segítik az állandó munkatársak tevékenységét.
–A program elindulása óta, az
elmúlt három évben megközelítőleg 1200 embert, csak a
tavalyi esztendőben körülbelül
600 főt foglalkoztattunk ilyen
módon, akik közül időközben
nagyon sokan tovább tudtak
lépni piaci munkahelyekre. A
programra fordított összeg 95
százalékát az állam finanszírozta. A személyes elhelyezkedési

lehetőségek mellett az egész
város szempontjából fontos az,
hogy közfoglalkoztatás lehetősége hozzájárult ahhoz, hogy
városunkban mindössze öt százalék körüli a munkanélküliek
aránya. Ez azt jelenti, hogy Tatán száz emberből mindössze
ötnek nincs munkája, a jövő
feladata ezeknek az embereknek elérése és lehetőség szerint
elhelyezése.– magyarázta Michl
József, aki emellett beszélt arról
is, hogy a legnehezebb helyzetben azok a közfoglalkoztatottak
vannak, akik nem rendelkeznek
a piaci igényeknek megfelelő,
versenyképes tudással. Mivel a
program célja a munkavállalók
visszaintegrálása a munkaerőpiacra, ezeknek az embereknek a
foglalkoztatása és segítése a közeljövő kiemelt feladata. A cél
az, hogy őket szociális munkások segítségével külön segítsék,
aki a munkahelyi vezető mellett segíti őket abban, hogy
rövidesen ők is megállják a
helyüket a munka világában.
Michl József polgármester
emellett köszönetét fejezte ki
mindenkinek, aki partnerként
és segítőként részt vett a közfoglalkoztatásban.
- kk-

Rövid hírek
Boldog születésnapot!
Kalandos életet volt a hadkiegészítő parancsnokának

Rendbe tették a növényzetet
a vértesszőlősi út egy szakaszán

Molnár Dánielt köszöntötték kertvárosi
otthonában kilencvenedik születésnapja alkalmából. Az önkormányzat ajándékát és a
miniszterelnök üdvözlő oklevelét dr. Beró
Henrietta alpolgármester és Horváthy Lóránt, a körzet önkormányzati képviselője
nyújtotta át az ünnepeltnek.
Molnár Dániel Pilisszántón született, majd
Budapestre ment, hogy kitanulja a kőműves szakmát. Az 1940-es évek elején már
ott élt, és sok élményben volt része. Egyszer egy pesti utcán kerékpárjával nekiütközött egy autónak, de szerencsére nem
sérült meg. A járművet – mint később ki-

A napokban tereprendezést végeztek a
Vértesszőlősi út egy szakaszán lakossági
kezdeményezésre.
Horváthy Lóránt, Kertváros képviselője
elmondta, hogy képviselői fogadóóráján
és lakossági fórumon is többen jelezték,
hogy a Vértesszőlősi úton, a régi temető
előtti szakaszon nehézkes a gyalogos közlekedés egy elburjánzott orgonabokor miatt. A lakosok közül ketten azonnal jelentkeztek is, hogy szívesen rendbe tennék a
környéket.
– Örömmel vettem a segítőkészséget, és
magam is bekapcsolódtam a munkába,
amelyet még a Városgazda Kft. munkatársai is segítettek. Nehezen lehetett már itt
átjárni, a sötét esti órákban pedig különösen. A bokor miatt még a látási viszonyok
is rosszak voltak. Kézi és gépi erővel egy
délután alatt sikerült rendezni a környéket
– mondta Horváthy Lóránt.
A lemetszett ágak, gallyak a Városgazda
Kft-hez kerülnek, ahol egy új gép segítségével szárítás után felaprítják, majd tüzelésre alkalmas „pogácsákat” készítenek
- izsbelőlük. 			

derült - a kormányzó fia, Horthy István vezette. A fiatal Horthy kiszállít az autóból,
megkérdezte, jól van-e, majd egy kézfogás
után továbbment. De azt is elmesélte, hogy
a háború alatt idősebb Antall József házában építettek óvóhelyet és kandallót. A volt
miniszterelnök apja minden reggel egy kupica pálinkával vendégelte meg a munkásokat, mielőtt elindult hivatalába. Aztán
hadifogságba esett, két és fél évig a szovjetunióbeli Kurszk környékén volt fogolytáborban. Kiválóan megtanult oroszul, és
ennek köszönhetően egy kórház építését
is irányította. Dani bácsi később katona
lett, harminckét évig folytatta ezt a hivatást. Többek között a tatai hadkiegészítő
parancsnokságot vezette. Pártfunkciókat
szintén betöltött a megyei és a járási pártbizottságon. Felesége tatabányai lány, egy
fiúk született, egy unokájuk és két dédunokájuk van. Hatvanegy éve élnek Tatán,
az elsők között építkeztek Kertvárosban.
Dani bácsi munkája során az egész országot bejárta, és mindenhonnan valamilyen
növénnyel tért haza. Kertje tele van gyógynövényekkel, talán ezért is őrizte meg
egészségét kilencven éves koráig. - izs-

Séta a Piarista rendházhoz
A Kuny Domokos Múzeum „Kép a katedra fölött – Kalazanci Szent József magyar
ifjakkal” című, a tatai piaristákra emlékező
kiállítása alkalmából városi sétát szervez.
Találkozás szeptember 26-án 15.30-kor
lesz a vármúzeum kiállítótermében; onnan
együtt sétálnak az érdeklődők a Piarista
rendházhoz, ahol a piarista kápolnát tekinthetik meg.Tárlatvezető Kövesdi Mónika
művészettörténész.

Öröm könyvek – örömkönnyek
Ezzel a címmel hirdet pályázatot a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. A jelentkezőknek meg kell osztaniuk olvasmány
élményüket a kiírókkal, be kell mutatniuk
kedvenc könyvüket, amely megnevettette
őket, vagy éppen könnyeket csalt a szemükbe.
Minimum 10 gépelt sort várnak a pályázóktól. A legjobb pályaműveket értékes
könyvjutalommal díjazzák.
A következő e-mail címre kell küldeni a
műveket: mzsvktata@gmail.com
Beadási határidő október 2. Az eredményhirdetés október 8-án, 16.45-kor lesz.
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Ráfért már a kezelés az
aggastyán korú fára
Fotó: Molnár Attila

A hétvégi Tó-futáson sokan érdeklődtek munkatársainktól: valóban elmarad az
idei Tatai Öreg-tavi Nagy Halászat. Sokan úgy hallották, nincs hal a tóban, így
pedig nincs értelme megtartani az egyébként igen hangulatos fesztivált, amely
október 16–18-ig lesz az Öreg-tó partján.
– Szó sincs róla, hogy elmaradna, tovább él a fesztivál, amely milliókba kerül
ugyan, ám nagyon népszerű, szükség van erre az eseményre. Az Öreg-tóban és
a többi halastavainkban pedig sok hal van, az idén jó „termés” elé nézhetünk.
Több tízezer vendéget várunk, az országban egyedülálló látványhalászatban is
gyönyörködhetnek majd az érdeklődők, amely egy 400 méteres húzóhálóval történik.
– Reméljük, az időjárás is kegyesebb lesz hozzánk, mint tavaly. Jóval több programmal várjuk az érdeklődőket a tatai vár és az Eszterházy sétány környékére,
Válaszadó: Major Dezső, a Tatai Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója,
főszervező
Rengeteg programmal készültek: volt kerékpározás, tirál-bemutató, utcai játszótér, ugrólóvár, trambulin, kosárlabda, kerékpárlabda,
művészkerékpár-bemutató, tricikli, monocikli,
állatsimogató, nordic-walking bemutató, a Tálentum-iskola ugróköteleseinek bemutatója.
A cél felhívni az autósok figyelmét az autómentes nap üzenetére, az egészség és a mozgás
mellett a környezet védelmére, a kevesebb káros- anyag-kibocsátásra.

Továbbra is várjuk leveleiket a tataivaroskapu.ujsag@gmail.com e-mail címre.
Egészségügyi-esztétikai kezelést
kapott a tavalyi év fája, az Európai
Év Fája verseny második helyezettje, a tatai nagy platán.
Mint ismeretes, a hazai megmérettetésen tavaly első helyet vívott
ki magának az Öreg-tó partján
álló, több mint kétszázharminc
éves fa. Ezzel érdemelte ki, hogy
indulhatott az Európai Év Fája
versenyben is. Ez év márciusában
zárult a szavazás, mely alapján tizennégy fa közül a második legjobbnak bizonyult a tatai platán.
Ennek eredményeképpen kapta a
lehetőséget, hogy – tekintettel aggastyán korára – egy kis kozmetikai kezelésben részesítik.

Mürkl Levente, az önkormányzat
környezetvédelmi referense tájékoztatott a részletekről:
– A napokban a fa koronájában
faápolási,
szárazág-gallyazási
munkálatokat végeztünk, továbbá
a vázait tartó elavult fémszerkezeteket elbontottuk és a helyére a
legmodernebb technikát felvonultató Cobra kötéseket szereltünk
fel, amelyek nagyobb rugalmasságot és stabilitást biztosítanak
egy vihar esetén a lombkorona
összetartásához.
A munkálatok november hónapban
folytatódnak. Ekkor a fa belsejében
lévő üreg kezelését, szellőzését és
vízelvezetését tervezzük megol-

dani, hogy a fa életét megrövidítő
gombák szaporodását megakadályozzuk.
A fát egykor az Esterházy család
hozatta több facsemetével együtt
Versailles-ból. A három fából, amelyeket az Öreg-tó partjára ültettek,
mára csak ez az egy maradt meg,
és mindig is dísze volt a városnak,
manapság fontos találkozási pontja
a tópartnak. Egy körülbelül 18-22
méter magas fáról van szó, a törzsén látszik is, hogy már villámcsapás is érte. Többen próbálták
helyre hozni, ezért jött jól a mostani kezelés, amellyel a város vezetői
azt remélik, így még újabb kétszáz
évig dísze lesz Tatának.
- izs-

Szőgyénben szerepelt az „Őszirózsa dalkör”
„A kulturális örökségek napján a Honvéd Bajtársi Klub „Őszirózsa dalköre„ és kísérete, Vigh Gábor
Szőgyén polgármesterének meghívására a testvérvárosi település kulturális rendezvényén vett részt. A baráti fogadtatás és vendéglátást követően Jénó Kornélia az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatait ápoló
munkatársa, „Tata Díszpolgára”, rövid tájékoztatást adott a település történelmi múltjáról és jelenéről. A
régészeti múzeum munkatársainak idegenvezetésével megtekinthettük a „Szent Mihály” templom megőrzött és vigyázott maradványait, valamint a múzeum ásatási emlékekből és tárgyakból összeállított gazdag
kiállítását. Vendéglátóink sokszínű programot szerveztek nekünk. Katonai kötődésünkre való tekintettel
Oroszkán Zsákovits László magángyűjtésű múzeumával ismerkedhettünk meg. A világháborús harcászati
eszközök maradványai, az eredeti fényképek emléket állítanak a magyar honvédség Szent László Hadosztály történelmi múltjának. A több órás múzeumlátogatás során kísérőink történészi hitelességgel mutatták
be az egyes harcászati eszközök eredeti darabjait, a hadszíntereken készült fotók másolatait. A délutáni
program Szőgyénben folytatódott, ahol részt vettünk a „Pajtabontó ünnepségen”, amely az őszt szimbolizálja. Sajnos az időjárás szeszéje miatt a szabadtérre tervezett műsort a művelődési ház előadó termében
kellett megtartani. A vidám színes műsorban felléptek a szőgyéni tánccsoportok különböző korosztályai,
a kisiskolásoktól a felnőttekig és az iskola színjátszó csoportja. Meghívott vendégként szerepelt Mesterné
Lipták Mariann vezetésével, Lázár Antal klarinétművész kíséretével a tati „Őszirózsa dalkör” és kultúrcsoport, amely tatai népdalcsokor dalait adta elő.
Az élményekben gazdag, eseménydús napot vacsora zárta. A kirándulást a tatai önkormányzat támogatta,
Bankó Róbert
melyet ezúton is köszönünk.” 								

Autómentes nap
Az autómentes napnak Tatán nagy
hagyományai vannak, hiszen a kezdetektől fogva bekapcsolódott a város a rendezésbe. Az autósok általában kicsit bosszankodnak ugyan a
Május 1. út lezárásán, a résztvevők
azonban annál lelkesebbek.
Most sem volt ez másképp: az Európai Mobilitási Héthez igazodva a város és a Tatai Városkapu Zrt. munkatársai mindent megtettek azért, hogy
aki eljön, az jól érezze magát.
Rengeteg programmal készültek:
volt kerékpározás, tirál-bemutató,
utcai játszótér, ugrólóvár, trambulin,
kosárlabda, kerékpárlabda, művészkerékpár-bemutató, tricikli, monocikli, állatsimogató, nordic-walking
bemutató, a Tálentum-iskola ugróköteleseinek bemutatója. A cél felhívni
az autósok figyelmét az autómentes
nap üzenetére, az egészség és a mozgás mellett a környezet védelmére, a
kevesebb károsanyag-kibocsátásra.
Mürkl Levente, az önkormányzat
környezetvédelmi és energetikai referense elmondta, hogy az idén „Válassz, Válts, Variálj!” a nap mottója.
- Sok mindenből lehet itt választani,
a különlegesség a kerékpáros foci,
ami eddig még nem volt. Ezt a Tatai Atlétikai Club új kerékpár-szakosztálya hozta el nekünk. Olyan
monociklis és triál-bemutatókat is
láthatunk, melyek a gyerekek ügyességére koncentrálnak. Cél, hogy a
gyerekek minél többet mozogjanak
a szabad levegőn. Az ökoturiszti-

kai központ is készült, náluk is lehet kerékpárt bérelni. Háromszáz
és hatszáz fiatal szokott ilyenkor itt
megfordulni, most is erre számítunk
– mondta Mürkl Levente.
Az Európai Autómentes Napot először 1998-ban rendezték meg, ehhez
csatalakoztak az országok. Magyarország és Tata mindig is élen járt a
szervezésben. Az illetékes minisztérium támogatásával sikerült megvalósítani a programokat.
Mürkl Levente hozzátette, hogy jó
lenne elkerülni például a Kőkúti-iskola előtti állandósult reggeli gépjármű-torlódást.
- Az én gyerekkoromban még gyalog jártunk iskolába, kevesebb volt
az autó. Most is meg lehetne oldani, hogy például egy autóval három-négy diákot elhozzanak.
Majdnem minden oktatási intézmény tanulói eljöttek kipróbálni az
itt felvonultatott lehetőségeket, a
bláthysok például már korán reggel
jelen voltak. Kardos Dóra idegenvezetést tanul az intézményben, szívesen osztotta meg tapasztalatait.
- Az osztállyal minden évben kijövünk körülnézni. Tavaly a biciklizést próbáltam ki, nagyon tetszett.
Egyébként busszal járok, de sokszor
helyette is inkább gyalogolok.
Azt gondolom, hogy többször kellene ilyen napokat tartani hétvégén is,
akár az egész főutat is le lehetne zárni. Akkor biztosan nagyobb hatása
lenne – vélekedett a diáklány. - izs -

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

Parlamenti Napló

A tűrőképesség határára érve
Az EU-átlag felett nőtt Magyarországon az egy ledolgozott
munkaórára jutó, amúgy az uniós
átlag harmadát sem elérő munkaerőköltség, miközben a betöltetlen állások aránya az európai
trenddel összhangban emelkedett.
– írta nemrégiben az egyik hazai
vezető gazdasági hírportál. Kettő,
egymással szorosan összefüggő
állítást tartalmaz a hivatkozott
elemzés. Emelkedett a betöltetlen
állások száma, valamint az uniós
átlagnál nagyobb mértékben emelkedtek a magyarországi bérek.
Több munkahely, magasabb bér.
Első ránézésre mindez szívünket
melengető változás is lehetne, de
ha jobban megvizsgáljuk a nyugati és keleti bérek között tátongó
szakadékot, akkor a nyugati bérek lassabb emelkedése abszolút
mértékben még mindig sokkal
nagyobb összegszerű növekedést

jelent, mint nálunk. A „bérolló” tehát még nagyobbra nyílott
2014-ben.
A gazdasági és társadalmi rendszerben bekövetkezett negyedszázaddal ezelőtti változásokat
követően a német és a magyar bérek között még mindig négyszeres
különbség mutatkozik.
Mindeközben a megélhetési
költségek kiegyenlődtek. A kelet-európai munkavállalók tehát
– ugyanannyi munkát elvégezve
– csak negyedét érik a nyugat-európaiaknak. Az Európai Unió
egy gazdaságvezérelt szövetség,
mely a „magországok” gazdasági növekedését a „peremországok” munkavállalóinak kizsákmányolásával biztosítják. Ennek
a helyzetnek a kialakítása már az
1970-es években, a volt KGST
tagországok eladósításával kezdődött, majd a belső ellátásukat

biztosító élelmiszer- és feldolgozóipar felvásárlásával, továbbá az
erősebb gazdasági szereplők további piacszerzését szolgáló uniós szabályok kötelező átvételével
folytatódtak.
Csapdahelyzetbe kerültünk. Miközben a saját belső piacaink kiszolgálására hivatott termelő- és
szolgáltató gazdaságunkat feladtuk, addig termelő munkahelyeink többségét külföldi tulajdonban
lévő üzemek biztosítják. Olyanok,
amelyek az olcsó és megbízható
munkaerő megléte miatt vannak
itt. Nem érdekeltek a leszakadóban lévő kelet-európai gazdaságokban fizetett munkabérek
emelésében. A most zajló geopolitikai változások következtében
viszont maguk is igazi csapdahelyzetbe kerülhetnek. Miután a volt
KGST országok munkavállalói
az alacsony bérek miatt képtele-

A Vakok Állami Intézete
nek finanszírozni fizikai erejük
pótlását, megromlott egészségük
helyreállítását, gyermekeik taníttatását, egyre kényelmetlenebbül
érzik magukat. Más kiutat nem
látván, sokan külföldön vállalnak
munkát, melynek következtében
növekszik a betöltetlen állások
száma. A helyükre lépő dolgozók
teljesítménye viszont alacsonyabb
szinten mozog, mely a termelékenységet, a minőséget és a piaci
megrendeléseket is kedvezőtlenül befolyásolja. Ez az a kritikus pont, amikor meg kell
próbálnunk elbeszélni
ezt a helyzetet uniós
„barátaink” számára is. Ha továbbra
sem engednek a
„kizsákmányolás”

mértékéből, akkor felborul a társadalmi béke, mely Európa keleti
és nyugati felét egyaránt a mélybe
ránthatja. Az elmúlt hetek során
ezekben a kérdésekben kezdeményeztem beszélgetést az érintett
gazdasági társaságok képviselőivel.
Bővebb információk:

www.tata.hu

(1146 Budapest, Hermina út 21.)

Tatán működő telephelyére keres

fejlesztőpedagógusokat,
OKJ-s 54 ápolókat,
mozgásterapeutákat,
fejlesztőpedagógus/informatika tanárt,
mentálhigiénés munkatársat és
konyhavezetőt

a www.vakokintezete.hu közzétett pályázati
feltételekkel.
Önéletrajzokat a titkarsag@vakokintezete.hu-ra,
vagy a fenti címre kérjük.

		

„Egy csészényi hang”
vendégünk:

BÁN MÓR
író
a népszerű Hunyadi sorozat szerzője
2015. október 9-én, 17 órakor
a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében,
A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Bővebb információk:
www.tata.hu			
Tatai Tv képújság

Az ifjúságé a jövő!
Nemzetközi Sport-és egészségmegőrző nap Tatán
2015 október 4-én vasárnap
Helyszín: Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakiskola,
Tata, Új út 19.
Versenyszámok: darts, triatlon, íjászat, tollaslabda,
boccia vagy petanque
A helyezettek díjazásban részesülnek
Érkezés 9 óráig /kezdés 9:30-kor/
Minden résztvevőnek ebédet, üdítőt biztosítunk
Részvételi szándékotokat szeptember 19-ig jelezzétek az
ahijoga9@gmail.com e-mail címre vagy a 30/349-3263
telefonszámra!
Szeretettel várunk Benneteket!
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6 Kultúra
Nehéz és egyben őszinte műfaj az akvarell
A nemzetiségi
hanem azért is, mert ő maga és
művei is ezer szállal kötődnek
Tatához – mondta Borsó Tibor,
majd méltatta a Fellner Jakab
Kulturális Egyesület tevékenységét. Tagjai a város szellemi és
kulturális életének motorjai.

Hatodik alkalommal szervezte
meg a Fellner Jakab Kulturális
Egyesület az aquarell biennálét,
amellyel a Munkácsy-díjas festőművész, Dobroszláv Lajos emléke előtt tisztelegnek.
A kétévente megrendezett esemény ötletét a Tatán élt és alkotott festőművész tatai témájú akvarelljei adták. A táj, a műemléki
környezet ugyanis kiváló inspirációt nyújt az akvarell-technika megvalósításához. Az Esterházy-kastélyban látható tárlatot
Borsó Tibor, a megyei közgyűlés

A megnyitón Borsó Tibor, Kaszál Józsefné és Lévai Ádám

alelnöke nyitotta meg.
- Magam is szeretem a festményeket, különösen tisztelem
Dobroszláv Lajos művészetét.
Nemcsak a festményei őszintesége, realista ábrázolása miatt,

Ismeretterjesztő előadásokat, kiállításokat szerveznek, ezzel is
gyarapítják a helyi közösséget.
Sokfelé járnak kirándulni, már
Tata összes testvérvárosába ellátogattak. Ezért is jött az ötlet,

hogy a biennálén testvérvárosi
alkotók is bemutatkozhassanak.
Az egyesület titkára, Kaszál Józsefné volt az eddigi hat kiállítás
koordinátora. Mint mondta, az
idén a testvérvárosok közül csak
a felvidéki Szőgyénből érkezett
akvarell. A többiek életébe beleszólt a politika, a bevándorlási
jelenség itt is problémát okozott.
Így a szőgyéni Baracska Árpád
mellett tatai alkotók hozták el
akvarelljeiket: Sulyok Teréz, H.
Katona Erzsébet, Kerti Károly,
Kóthay Péter, Weimer Erzsébet,
ifj. Dobroszláv Lajos, Radicsné
Hídvégi Katalin, Mazán Anikó,
Szentessy László, Török Viktória. Az akvarell-technikát Lévai
Ádám grafikus szemléltette.
- Félelmetes felkészültséget igényel, nehéz és őszinte festészeti
eljárás, minimális a rétegek
fedőképessége, nem lehet javítani – mondta.
A biennálé alkotói mind vállalkoztak e nehéz feladatra, a
végeredmény jól érzékelhetően
nagyszerű lett. 		
- izs -

városháza dísztermében látható. Több technikával dolgozik:
akvarell, olaj, pasztell, akril,
selyem – ezek mind az önkifejezés lehetőségét adják – a művész saját bevallása szerint.
A megnyitó vendégeit a gimnázium igazgató-helyettese, Geiszelhardt Zsófia köszöntötte,
majd ahogy az lenni szokott,
egy népdalt énekeltek közösen. A kiállítást Kövesdi Mónika művészettörténész nyitotta
meg.
– Sulyok Teréz folyamatosan
kiállító művész, emellett tanítványai is vannak, nemcsak
iskolai szinten, pályája szép
és gazdag. Képei a tájat, a lát-

Húsz éves az újkori
népfőiskola
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság fennállásának húsz éves
jubileuma alkalmából ünnepi programmal készült a tagság. A húsz
éves munkásságot bemutató tablókból állítottak össze kiállítást,
amelyet a művelődési központban tekinthetnek meg az érdeklődők.
A tárlatot Szigeti Tóth János, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke nyitotta meg.
- Húsz évvel ezelőtt néhány elszánt ember javasolta a népfőiskola
újraindítását Magyary Zoltán nyomdokain. Klasszikus népfőiskolának mondható: sokféle új kezdeményezés, tanfolyam fűződik nevükhöz, és érdekes, hogy komoly hasonlóság fedezhető fel a tatai és
a németországi, bonni népfőiskola szerkezete, működése között. A
társaság sikerességéhez természetesen hozzájárultak azok a személyek, akik lelkesen vitték az ügyeket: dr. Kálmán Attila, dr. Márkus
Mihály, Keresztesi József és Borsó Tibor is ennek érdekében munkálkodik – emelte ki Szigeti Tóth János. 		
- izs -

Dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott, Borsó Tibor elnök és Szigeti Tóth János

A Gerecse gyöngyszeme – az Agostyáni Arborétum

múzeum vendégei
A Dorogi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, a Kuny Domokos Múzeum szeptember 25én 17 órától a „Dorog bemutatkozik” című kiállításra és a
leányvári német nemzetiségi
Gyermektánccsoport,
valamint a dorogi Német Nemzetiségi Vegyes Kórus előadására invitálja az érdeklődőket.
Az esemény Tatán, a Német
Nemzetiségi Múzeumba lesz,
amelyen közreműködik a Sváb
party, valamint a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Zenekara.
A program végén sváb ételbemutatón vehetnek részt a vendégek.			
- ps Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV képújság

Aktív alkotó: Sulyok Teréz állított ki a Refiben
A református gimnázium MIND
Galériájában nyílt meg Sulyok
Teréz tatai alkotó ötvenötödik
kiállítása. A terem zsúfolásig
megtelt, az intézmény tanárai,
diákjai, valamint a művész barátai, tisztelői is eljöttek a megnyitóra, amelyet a Tatai Helytörténeti Egyesület szervezett.
Sulyok Teréz Szőnyben született, Tatán él és a naszályi iskolában tevékenykedik művészeti
vezetőként, rajztanárként. Számos hazai és külföldi kiállítás
jelzi, hogy aktívan részt vesz
a képzőművészet világában.
2000-ben, a milleneumi év tiszteletére készült az a nagyméretű olajfestménye, amely a tatai

Kalendárium
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ványt ábrázolják, a különböző
technikákat más-más „modorban” használja. Időnként nagyvonalú, lírai, máskor részletes,
leíró jelleggel alkot – emelte ki
Kövesdi Mónika.
A Helytörténeti Egyesület nevében dr. Kis Tiborné elnök üdvözölte az alkotót, majd átadta
neki a szót.
– Hitvallásom, hogy a művész
feladata hidat verni a természetből a kép felé, a külsőből
a belsőbe. Sajátos eszközökkel
a láthatatlant láthatóvá tenni –
mondta Sulyok Teréz.
A kiállítás november 30-ig tekinthető meg a gimnáziumban.
- izs 		

Az aradi vértanúkra emlékezünk
Az aradi vértanúk halálának 166. évfordulója alkalmából a Fenyő téren állított
oszlopnál tartanak megemlékezést és koszorúzást az önkormányzat és a Városkapu
Zrt. szervezésében október 6-án, kedden
17 órai kezdettel.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukása után a magyar sereg Világosnál tette le a fegyvert az orosz csapatok
előtt. Az aradi vértanúk tizenhatan voltak,
egy tisztet már korábban, kettőt pedig a tizenhármak kivégzése után ítéltek halálra.
A nemzeti emlékezet mégis leginkább aradi tizenhármakként emlegeti őket. A Cs.
Kiss Ernő fafaragó által alkotott oszlopot a
Szövetség Tatáért Alapítvány kezdeményezésére állították 2013-ban, ami a vértanúk
arcmását is megjeleníti.
Az ünnepségen beszédet mond Dr. Kancz
Csaba kormánymegbízott és Horváthy Lóránt, a Szövetség Tatáért Alapítvány elnöke. Közreműködnek a Bláthy-iskola diákjai
és a Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara Varju László vezetésével. A vértanú- A Fenyő téri emlékoszlop
kért imát mondanak a történelmi egyházak
képviselői. A rendezvényen az emlékoszlop előtt koszorúk elhelyezésére lesz lehetőség. A megemlékezés után a kapucinus templomban celebrálnak szentmisét az
aradi vértanúkért. 									 - izs -

Szeptember 12-én negyedik alkalommal rendezték meg a Természet
Kincsei – Kézműves és Dísznövény
vásárt „Gerecse gyöngyszemében”,
az Agostyáni Arborétumban. A rendezvény idén is rengeteg látogatót
vonzott, ami részben a napos, nyárias időjárásnak, részben pedig a
szervezők által kínált érdekes programoknak köszönhető. A vendégeket kézműves és iparművészeti kirakodóvásár, ingyenes szakvezetés,
valamint változatos gyermekprogramok várták.
Agostyán legismertebb turisztikai
látványossága mindössze néhány
évtizedes történetre tekint vissza.
Bár az első fákat felismerve a te-

Ajánló

rület különlegességét az Esterházy
család tagjai telepítették – ezek ma
a kert legidősebb fái – , az arborétum tényleges alapításának időpontja 1955. Ennek alapját a Magyar
Tudományos Akadémia Agrártudományi osztálya által 1953-ban
meghirdetett a „Honosítás alatt álló
fás növények ökológiai, élettani
és rendszertani vizsgálata” című
pályázat képezte. A pályázattal fatermesztési kísérleteket kívántak
végezni, amelyek a nem őshonos,
illetve hosszabb ideje széles körben
nem alkalmazott fajok klímatűrésére, termőhelyi igényére, ellenálló
képességére, illetve a növedék és
a faminőség vizsgálatára irányul-

tak. A telepítés 1955 és 1962 között
zajlott, ezidő alatt Nemeskéri Kiss
Miklós, dr. Barabits Elemér, Bánó
István és Galambos Gáspár szakirányításával megközelítőleg 300
növényt és változatot telepítettek a
területre. Jelenleg az arborétum 31
hektáros területén közel 380 örökzöld, és 40 lomblevelű fa- és cserjefaj található. Az 1950-60-as években telepített fák mára impozáns
méretűre nőttek, lenyűgöző látványt
kínálva a látogatóknak, akiket a bejáratnál gyöngyörűen kidolgozott
székelykapu fogad, amelyet az
1980-as erdész fafaragó tábor résztvevői készítettek.
Rozmann Hajnalka, az arborétum

vezetője elmondta, hogy a vásár
elsődleges célja az arborétum népszerűsítése. Bíztak abban, hogy a
színvonalas rendezvények segítségével sikerül több emberrel megismertetni az arborétumot. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult,
hiszen a vásár ideje alatt több, mint
ezer látogató nézelődött, vásárolt,
kézműveskedett, vagy vett részt az
informatív és tanulságos szakvezetéseken. A gasztronómiai élmények
kedvelőit a büfében ízletes ételekkel
és frissítőkkel várták. –Rendezvényünkön iparművészek és kézművesek mutathatják be portékáikat. A
vásárosok meghívásakor ügyeltünk
arra, hogy termékeik valamilyen
módon kapcsolódjanak a természethez. Emellett kétóránként ingyenes
szakvezetést tartottunk, kollégáink
pedig életkoruknak megfelelő, természethez köthető játékokkal szórakoztatják a gyermekeket, ahol
apró ajándékokat kaphattak a kis
résztvevők. – mondta Rozmann
Hajnalka.
Természetesen azoknak sem kellett
csalódnia, akik komolyabban érdeklődnek a dísznövények nevelése iránt. A csemetekertben számos
dísznövényt féláron kínáltak, és a
létesítmény mérnökei szívesen adtak ültetési és növényápolási tanácsokat. A vásárral egyidejűleg az

7

arborétum egy szakmai program
helyszínéül is szolgált: ekkor tartották megbeszélésüket a Magyar
Arborétumok és Botanikus Kertek
Szövetségének kervezetői.
A Természet Kincsei vásár egyébként egyike az arborétum három
nagy programjának. Május elején
a Madarak és Fák Napjára várták a
családokat, júniusban pedig a „Csodalámpa” nevű program keretében a
szentjánosbogarak rajzását figyelhették meg a látogatók. A sorban a harmadik, a nyári időszakot lezáró program volt a szeptemberi rendezvény.
A terület egyik különlegessége a
több fenyőféléből álló kisebb erdő,
ami egyedülálló az országban.
A színpompás örökzöldek tömegét díszítő lombos fák és cserjék
az év minden szakában lenyűgöző látványt nyújtanak. Ez jelentős
részben az arborétum dolgozói által végzett áldozatos karbantartási
munkáknak köszönhető. Elhelyezkedéséből kifolyólag a kert nyári
hőségben is kellemes, párás klímájú, és a területet kettészelő Bocsájtó-patak mentén létrehozott tó melletti pihenőhely kiválóan alkalmas a
családi kikapcsolódásra.
A páratlan esztétikai élményt kínáló arborétum október 31-ig minden
nap 9 és 16 óra között várja a természet kedvelőit.
Kányási Kamilla
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Sport

PROGRAMAJÁNLÓ
Kézilabda
Férfi NB I.B:
Szeptember 26. szombat, 18.00:
Csurgói KK U23 – Tatai AC.
Október 04. vasárnap 18.00:
Tatai AC – Vecsés SE Él-Team.
Női NB II.:
Szeptember 27. vasárnap 16.00:
Tatai AC – Pilisvörösvári TKSK.
Október 10. szombat, 14.00:
Hort SE – Tatai AC.
Labdarúgás
Szeptember 27. vasárnap, 16.00:
Tatai AC – Lábatlan
Október 04. vasárnap, 15.00:
Bana – Tatai AC
IVV gyalogtúra az
Öreg-tónál
Október 3-án reggel héttől 16
óráig.
Versenyközpont: az Új Kajakház Ökotúrisztikai Központ. A
várható indulói létszám 500-ra
tehető. A túrák távja: 7 és 20 kilométer. Az esemény az 5próba
– Rióba program része, vagyis
arra is lehet nevezni.
Erre 7–9-ig van lehetőség.
Kerékpárlabda ob
Bajon
szeptember 25–26-ig
Az eseményre szlovák, cseh,
német és magyar csapatok
neveztek, összesen 24 nemzet
legjobbjai mérik össze tudásukat. Mintegy 70 mérkőzést láthat
majd a publikum a baji Szent
István Általános Iskolában.
5próba – Rióba
Október 3-án, Tatán az Új
Kajakház és Ökoturisztikai Központ környékén.
Középpontban továbbra is a kajak kenu, evezés, futás, gyaloglás és a kerékpározás szerepel a
programban. A nevezők között
különböző díjakat sorsolnak ki.
Egy szerencsés Rióba utazhat az
olimpiára.

Tatai siker a
Nemzeti Vágtán
Nagyszerű tatai siker született a
2015-ös Nemzeti Vágta budapesti
döntőjében. Tata város képviseletében Mátyás Edina Daniella, a
Mátyás és Fiai Kft. kiválósága az
előkelő 4. helyen végzett.
A Nemzeti Vágta programsorozatának legizgalmasabb eseménye a
döntő volt, amelyen az első helyezetté lett az 5 millió forintos fődíj.
A döntőben másodikként befutó
versenyző egymillió forinttal gazdagodott, míg a harmadik helyezett 500 ezer, a negyedik és ötödik
helyezettek pedig 300 ezer forintot
vihetett haza.
Mátyás István, Edina edzője elmondta, hogy tanítványa végig nagyon jól versenyzett a roppant erős
mezőnyben, és a döntőben is remekelt. A tatai hölgy egyébként három
éve harmadik volt ezen a népszerű
és hangulatos via
dalon.
Michl József polgármester gratulált Edinának, aki
újabb dicsőséget
szerzett
a városnak.
- ps -

2015. szeptember 24. I. évfolyam, 10. szám

Jubileumi vízitúra Mikoviny Sámuel emlékére

Mikoviny Sámuel emlékének
megőrzésére hozták létre az Által-ér Vízitúrát, amelyet már 20.
alkalommal rendeznek meg októberben. Az egész országban

nagyon népszerű ez a hangulatos
esemény, amely vonza Tatára a
külföldieket is.
Mikoviny Sámuelre (mérnök,
földmérő és földrajz tudós volt,

a térképészet hazai megalapítója
és úttörője) nem véletlenül emlékeznek ezzel a túrával a vizek
városában, hiszen a 18. századi,
sokoldalú munkásságának nagy
szerepe volt a tatai és a környékbeli mocsarak lecsapolásában.
Az Által-ér közel 50 kilométer
hosszú folyó (ér), amely a Vértes
hegység vizeitől megerősödve
keresztül folyik a tatai Öreg-tavon, végül Dunaalmásnál ömlik
a Dunába.
Tatán mindig a Berta-malomtól
van a vízitúra rajtja, onnan, 13
kilométeren át egészen Dunaalmásig „menetel” a mezőny a különböző vízi alkalmatosságokkal.
Ennek a túrának a környezetvédelem fontosságára való felhívás
is a célja.
Ez nem verseny, hanem egysze-

rű csónakázás Dunaalmásig, néhány kilométeren át.
Idegenforgalmi vonzata sem
lebecsülendő, ráadásul sokan
már egy nappal korábban eljönnek Tatára, így a másnapi rajtig
gyönyörködhetnek a vizek városában.
Az esemény a nevezőkön kívül
rengeteg érdeklődőt vonz, rendre
nagy tömeg szurkol a vízre szállóknak a tatai Berta malom melletti rajthelyen. Nagyszerű látvány nyújt a különböző színekben
pompázó vízi járművek sokasága,
a hömpölygő Által-ér, amely bizony alaposan próbára teszi az
indulókat. A mezőny a dunaalmási nagyzsilipnél ér célba, ahol a
hagyományos, vendégmarasztaló
babgulyással várják az általában
4-500 résztvevőt. Péntek Sándor

Remek kézilabdás évadkezdet

Jó a kézis utánpótlás

Hat nap alatt három tétmeccset
játszottak Sibalin Jakab tanítványai. 26-26-os döntetlent ért el a
Tatai AC férfi kézilabda csapata
idegenben a Veszprémi KSE ellen az NB I. B Nyugati csoportjának első fordulójában. A korábbi
válogatott játékosokkal felálló
veszprémiek már hat góllal is vezettek, de a TAC kiváló csapatjátékkal elhozta az egyik pontot.
NB I.: 1. forduló: Veszprémi
KSE – Tatai AC 26-26 (16-10).
Legjobb tatai góldobók: Szövérdffy Szabolcs 8, Kanyó
Ádám 6, Kanyó Bence 5.
Junior NB I. B: Veszprémi
KSE – Tatai AC 33-29 (14-13)
A Magyar Kupa első fordulójában 34-20-as győzelmet aratott
idegenben a TAC az NB II-es Elmax VSE Pápa ellen. A tataiak a
szünetben hét góllal vezettek, ezt
az előnyt sikerült megduplázni a
második játékrész végére.
NB I., 2. forduló: Tatai AC –
Vecsés SE Él-Team 25-24 (10-10)
Tata, 150 néző. Vezette: Murvai-Buzogány L., Szilvási G.
Tatai AC: Czérna – Kanyó Á.
2, Szövérdffy 7, Kanyó Balázs,
Kanyó Bence 2, Szám 4, Endrédi D. Csere: Szalczinger, Hímer
6/5, Lehőcz 2, Kányai 1, Vaskó
1. Vezetőedző: Sibalin Jakab.

Nemzetközi utánpótlás kézilabda-tornával emlékeztek a 2013 elején tragikus hirtelenséggel elhunyt
Kanyó Antalra, aki abban az időben
a Tatai AC NB I. B-s csapatának vezetőedzője volt.
A megyei kézilabda-szövetség rendezte a színvonalas tornát, amelyen
a lányoknál a 14, a fiúknál a 12 éves
korosztály csapatai vettek részt.
Zsúfolásig megteltek a tarjáni csarnok lelátói, az eseményen induló
megyei válogatattak végeztek az
élen. Tatabányai, tatai és dorogi tehetségekből állt a legjobbakból álló
együtteseink, amelyeknek a lányoknál Pinczés Tímea, Talabéra Andrea,
a fiúknál Horváth Árpád és Juszkó
László volt válogatottjaink edzője.

Az eredmény alakulása: 10.
perc: 3-4, 20. perc: 6-8, 40. perc:
15-14, 50. perc: 21-19.
Kiállítás: 6 perc, illetve 12 perc.
Hétméteres: 6/5, illetve 2/1.
– Értékes győzelmet arattunk a
jó erőkből álló vecsésiek ellen.
Amikor kellő koncentrációval
játszottunk, akkor kézben tartottuk a mérkőzést, hibáinkat viszont a legtöbbször kihasználta
az ellenfél, így végig szoros volt
az eredmény. Háromgólos vezetésnél jó lett volna eldönteni a
találkozót, nem sikerült, a vége
pedig nagyon izgalmas lett, de
végül győztünk. A csapat hallatlan akarással játszott – értékelt
Sibalin Jakab vezetőedző.
– Az elején nehezen pörögtünk
fel, az első félidőt végül sikerült döntetlennel zárni. A szünet
után jobb lett a védekezésünk,
előnybe kerültünk, ám a végén
a Vecsés ismét feljött. Az utolsó
másodpercekben nem mindennapi körülmények között sikerült
kicsikarni a győzelmet, örülök a
sikernek – tette hozzá a találkozón 7 gólig jutó Szövérdffy Szabolcs. Junior NB I. B: Tatai AC
– Vecsés 25-25 (10-16).
A női kézilabda NB II-ben remek rajtot vettek a tataiak: TFSE
– TAC 16-39 (6-16).
- ps -

Újra tatamin a tatai judósok

Staudt Zétény és Galambos
Bernadett a tatamin

Lázár Ottót 2011-ben választották
meg a Tatai AC elnökének. Akkor
úgy nyilatkozott, hogy a kétszáz
sportolóból, öt szakosztályból álló
egyesületet szeretné felvirágoztatni. Pontosabban, hogy integrálja a
Tatán lévő sportágak többségét a
TAC-ba. Betartotta szavát, ma már
tíz szakosztály működik, mintegy
ezer fővel. Az annak idején oly sikeres judósok is visszatértek, és komoly eredmények várhatók tőlük.
A vizek városában 15 éve szűnt
meg a cselgáncs, pedig olyan szép
sikereket értek el, amelyeket ma is
emlegetnek Tatán. Szeptember ele-

jétől Essősy Ákos, Staudt Béla és
Szeles Viktor edzők vezetésével
újra várják a gyerekeket és a felnőtteket a TAC székházában található
edzőterembe.
Essősy Ákos annak idején nem szakadt el a cselgáncstól, és az Összefogás a Judo Sportért Alapítvány
elnökeként is támogatta kedvenc
sportágát, különösen a tatabányai
Ippon SE-t. Essősy Ákos, a két kiváló tréner, Szeles Viktor és Staudt
Béla vezetésével kezdte meg újra a
judo oktatását Tatán. Ők már régen
tervezték az újraindítást, és most
eljött a pillanat.
– Aktív tagja akarunk lenni a judo
társadalomnak, terveink között szerepel versenyek és szakmai továbbképzések szervezése, illetve Tata
testvérvárosai egyesületeivel való
szoros kapcsolattartás is – hangsúlyozta Essősy Ákos szakosztályvezető.
Szeles Viktor elmondta, hogy már
az idén is szép eredményeket vár-

nak a tatai judósoktól. Erre minden
remény megvan. A szakosztály tagja ugyanis a kétszeres magyar bajnok és háromszoros diákolimpiai
aranyérmes Galambos Bernadett,
valamint az országos bajnokságon
és a diákolimpián is ezüstérmet
szerző Staudt Zétény.
– A judónak nagy hagyományai
vannak Tatán, ezért boldog vagyok,
hogy ismét visszatért a sportág a
TAC kötelékébe. A szakosztályvezetés által felvázolt tervek alapján
biztos vagyok benne, hogy hamarosan szép eredményekkel örvendeztetik meg a tataiakat. Egyesületünk a székházunkban lévő
régi súlyemelőtermet bocsátotta
rendelkezésükre, ahol kiváló körülmények között, 100 négyzetméteres fix tatamifelületen edzhetnek
– mondta Lázár Ottó.
A tatai judósok a hét minden napján
edzenek, a kezdő csoportba szerdánként, 17 órától várják a jelentkezőket.
		
- ps -

– Igen színvonalas tornán vagyunk
túl, amely eredetileg a vizek városában lett volna. ám teremhiány
miatt át kellett tenni a helyszínt
Tarjánba. Kiválóan segítette a fiatalok felkészülését ez a megmérettetés, több tehetséget fedezhettünk
fel ismét. Úgy gondolom, méltóan
emlékeztünk meg a mindenki által nagyra becsült Kanyó Antalról
– Összegzett Szappanos István, a
megyei szövetség tatai illetőségű
elnöke.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen lányoknak Kanyó Antal két
fia, Balázs és Ádám, a fiúknak
Kanyó Antal özvegye, valamint a
harmadik fiú, Bence adta át az elismeréseket.		
- ps -

Jubileumi Kupa
a Focikertben
Öt éve működik a Focikert, amely
eddig rengeteg focitornának, de más
sporteseményeknek is otthont adott.
Az európai minőségű műfüves pálya
minden igényt kielégít, a tulajdonos,
Váli Tóth János mélyen a zsebébe
nyúlt, hiszen mintegy ötvenmillió
forintjába került a létesítmény. A női
focit is felkarolja a Focikert, amely
az ötéves fennállás jegyében Jubileumi Kupa néven meghívásos férfi
labdarúgótornát rendez szeptember
26-án szombaton, 9 órától.
Az esemény fővédnöke Kiprich
József hetvenszeres válogatott labdarúgó, aki örömmel vállalta ezt a
megtisztelő „megbízatást”.
A Jubileumi Kupán a Don alvatore
Pizzéria és a Hasszán Quattro (tataiak), a Pomodoro (Tatabánya),
valamint a Sörös Ördögök (Szomód) vesz részt. Minden csapat
oklevelet, az 1. helyezett gárda díszes serleget vehet át. Díjat kap a
legtöbb gólt elérő játékos és a torna
legjobb kapusa. 		
- ps-

