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November 13-án, pénteken nyílt
információs napot tartottak az
Eötvös József Gimnáziumban,
„250 éve indították meg a piaristák a középfokú oktatást Tatán”
címmel. A napot nagyszabású gálaműsorral zárták az intézmény
tornatermében, amely zsúfolásig
megtelt a meghívott vendégekkel, a képviselő-testület tagjaival,
szülőkkel, jelenlegi és egykori tanárokkal, diákokkal.
A gálát Bencsik János országgyűlési képviselő nyitotta meg,
aki elmondta, hogy óriási dolog
egy közösség életében, ha egy
250 éves intézményt köszönthet.

Egy város életében ez megadja
az intézményesített önismeret és
az egészséges önbizalom lehetőségét, ami tartást ad, és alapja lehet a közösségi összefogásnak és
értékteremtésnek. Ez olyan óriási
erő, amit meg kell becsülnünk,
és meg kell tartanunk-tette hozzá
Bencsik János.
Michl József, városunk polgármestere ünnepi köszöntőjében a
250 éves múltra tekintve kiemelte
a folyamatos megújulás jelentőségét, amely az intézmény fennmaradásának, és fejlődésének is
az alapja. A polgármester felelevenítette az alapító piarista atyák

Idén is köszöntötték a szociális segítőket
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munkásságát, és megköszönte
minden valamikori iskolavezetőnek, fenntartónak és tanárnak azt
az áldozatos munkát, amit az elmúlt 250 évben a tataiakért, a környékbeliekért és a messzebbről
ideérkező diákokért tettek.
Barsi Éva, az Eötvös József Gimnázium és Kollégium igazgatója
elmondta, az ünnepi pillanatban
a múlt és jelen egységének átélése a legfontosabb. A történelmi
események sok változást hoztak
ugyan az iskola működésében, de
bármely korban, bármilyen néven működött is, tisztességgel és
emberséggel dolgozva erkölcsre

Tata Város Önkormányzata idén
is ünnepséget rendezett a Szociális Segítők Napján. A Pikant
Pajtában az intézményvezetők és
szakemberek mellett megjelent
Bencsik János országgyűlési képviselő, Michl József polgármester,
dr. Beró Henrietta alpolgármester,
és városunk képviselő-testületének tagjai.
Székely Csaba, a Tatai Szociális
Alapellátó Intézmény vezetője
megnyitó beszédében kiemelte,
hogy az önismeret, a változás és az
egész életen át tartó tanulás a három legfontosabb alappillére a segítő szakmában való helytállásnak.
A helyszínen Michl József polgármester külön köszönetet mondott
azoknak a közösségeknek és civil
szervezeteknek, akik önkéntes-

ként dolgoznak: a Magyar Vöröskereszt tatai csoportjának, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
helyi csoportjának, az alkoholistákat mentő Szőlőtő Egyesületnek,
és minden olyan önkéntes segítőnek, aki bekapcsolódik a közös
munkába, és jót tesz mások helyett
is a rászorulókkal. -Nagy köszönet
jár természetesen azoknak is, akik
hivatásszerűen önkéntesek-fogalmazott a polgármester, majd kiemelte annak a belső indíttatásnak
a fontosságát, amely meghatározza a területen dolgozók mindennapjait, és erővel, kitartással, tenni
akarással tölti meg őket.
Az elmúlt egy év eredményeit ös�szefoglalva a polgármester szólt a
Jázmin utcai iskola udvarán kialakított máltai játszókertről, a haj-

léktalanszálló továbbfejlesztéséről,
amelynek keretében egy úgynevezett zsilipszobát hoznak létre a közeljövőben. Michl József tájékoztatott arról a programról is, amelyben
a 12 hajléktalan munkanélkülinek
tudnak munkát biztosítani, ehhez
ugyanis állami támogatást nyert az
önkormányzat. -Továbbra is fontos
cél, hogy mint családbarát önkormányzat, Tata a családok egysége
és egészsége szempontjából is a legerősebb települések közé tartozzon,
és ebben mindannyian felelősek vagyunk-fogalmazott Michl József.
Ezt követően elismeréseket adtak
át. Először az intézményvezetők
javaslata alapján a Szociális Alapellátó Intézmény részéről Harmados
Oszkárné és Futó-Kovács Éva, az
Idősek Otthonától Háklár Imréné
és Zigó Istvánné részére. Az önkormányzat pedig elismerésben részesítette a Tata Város Szociális Háló
Közalapítvány Kuratóriumának elnökét, Horváth Józsefet, valamint
Tata Város Szociális Háló Közalapítvány Kuratóriumának leköszönő tagját, Kemecsi Lajosnét. A polgármester két intézményvezetőnek
is adott külön elismerést: Magó
Ottó, a tatai Kistérségi Időskorúak
Otthona igazgatója, valamint Székely Csaba, a Szociális Alapellátó
Intézmény igazgatója.
- áá -

és tudásvágyra nevelte az ifjúságot. Ezeket az értékeket pedig a
ránehezedő terhek alatt is védte
az iskola, és ezekhez ragaszkodik
a jelenben is. Az intézményvezető Eötvös József egyik gondolatával köszönte meg a jelenlévőknek, hogy eljöttek a közös
ünneplésre. „Az egésznek része
csak az lehet, ki szíve részévé
tette az egészet”-zárta beszédét
Barsi Éva. A jubileumi Eötvös
Gálán az ünnepi köszöntők után
Carl Orff: Carmina Burana című
művét hallgatta meg a közönség.
Az esemény fotói Képriport c. rovatunkban láthatók.
- áá -

Megújult a Réti 8-as tó
November 18-án rendezte Tata
Város Önkormányzata „A tatai Réti 8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő
rehabilitációja” című KEOP
3.1.2/2F/09-11-2013-0014. számú projekt záróeseményét. A
projekt során idén az Által-ér
völgyi vizes élőhely-rendszer
mintegy 37 hektáros részlete
újult meg.
A Réti 8-as számú tó megújításának köszönhetően új élőhelyek,
fészkelő-szigetek jöttek létre,
emellett sikerült megőrizni egy
ősnádast. A tó vízutánpótlásáról pedig mostantól a megújuló
karsztforrások gondoskodnak.
A projektet 275,49 millió Ft európai uniós támogatással sikerült megvalósítani. A Ramsari
Egyezmény által is védett területen a zöld szervezetek segítségével máris megkezdődött az aktív
monitoring tevékenység, amely
a növény- és állatvilág visszatelepülését segíti elő. A Réti 8-as
tó helyreállításáról bővebben
következő lapszámunkban ol- áá vashatnak. 		
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Önkormányzat

Megrendült lélekkel adjuk
tudtul, hogy
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Döntött a képviselő testület: Idén is lesz műjégpálya

Dr. Kálmán Attila
tanár

2015. október 28-án,
77 esztendős korában
hazatért Teremtő Urához.
Nyilvános búcsúztatása
2015. november 22-én,
15:00 órakor lesz a Tatai
református templomban.
Az elhunyt kérésének megfelelően virág és koszorú helyett
adományok adhatók a helyszínen, a Tatai Református Gimnázium szegénysorú diákjai
javára.
A búcsúztatás részleteiről naprakész információk
találhatóak: www.reftata.hu
Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a Dicsőség!

Ütemterv szerint
halad a Kossuth téri
beruházás
Még ezen a héten befejezik a
szakemberek a Maria Immaculata szobor restaurálását. Ezt
követi majd a szobrot körülvevő
pillérek felújítása. A tér középső
része, a rotondó is elkészült,
azon is az utolsó simításokat
végzik. Továbbá hamarosan elfoglalja helyét a téren az a két
alak, amely a kerekeket hajtja
majd. Jelenleg a Szent Kereszt
Plébániatemplom felőli oldalon a térkövezés zajlik. A téren
több fa is helyet kapott, ezeket
már elültették, jelenleg pedig
a gyepszőnyeget terítik le a
szakemberek. Ugyancsak a napokban elkészül a posta előtti
újságos pavilon is, valamint a
kávézó épületének külső része.
December 4-től rendezik az
adventi vásárt, addigra minden
elkészül.		
- pv -
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Ismét rendkívüli testületi ülést tartott a Tatai Város Önkormányzati
Képviselő Testülete. Két napirendi
pontot tárgyaltak.
A Kőkúti Általános Iskola udvarán lévő sátortetős jégpályával
kapcsolatos kérést elemezték ki
először a városatyák. A pálya alkalmas közoktatási időszakban
testnevelés órák kiszolgálására, a

délutáni időszakban szabadidős
korcsolyázásra és az iskolai délutáni programok megtartására, az
esti órákban pedig kedvtelési célú
jégkorongozásra.
A korábbi üzemeltető árajánlatában olyan összeget fogalmazott
meg, amely nagy mértékben növelte volna az üzemeltetési fenntartási költségeket. Éppen ezért az Ön-

kormányzat úgy határozott, hogy
új fenntartó után néz és egyben azt
a lehetőséget is keresi, hogy miként kerülhetnének a berendezések
saját tulajdonba. Ezeket a célokat
szem előtt tartva az előterjesztésben megfogalmazottakkal egyetértve biztosítják azokat a költségeket, amelyek elengedhetetlenek
ahhoz, hogy ezen a télen is működ-

hessen a jégpálya. A tavalyi adatok
alapján több, mint harmincezer
belépés történt, ami egyértelműsíti
a pálya létjogosultságát. 8 millió
forint többlet támogatást kapott a
Városkapu Zrt. annak érdekében,
hogy zökkenőmentes legyen az
idei szezon is.
A másik napirendi pontban a Rákóczi u. 9. szám alatt lévő ingatlannal
(kivett lakóház, udvar, gazdasági
épület megnevezésű társasházi
ingatlan) kapcsolatos tulajdonosi döntésről tárgyaltak. A jelenleg
önkormányzati tulajdonban is lévő
épületben azonban bérlő is van,
ami megbonyolítja az eladását.
Annak érdekében, hogy az önkormányzat értékesíteni tudja, értékbecslést készíttetett és pályázatot
írt ki az ingatlan eladására. A beérkező ajánlatok alapján születik
majd végleges döntés arról, hogy
mi legyen a következő lépés. - ps -

Vidékfejlesztési konzultáció a Városházán
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége településvezetők számára „Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés” címmel vidéki
konzultáció-sorozatot szervezett,
amelynek Komárom-Esztergom
megyei helyszíne Tatán, a Városháza dísztermében volt.
A helyszínen elsőként Dr. Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke beszélt az önkormányzatok jelenlegi
helyzetéről, valamint a szövetség
jövőbeni terveiről.
„A fenntartható település” címmel
Michl József, Tata polgármestere
városunk eredményeit bemutató előadásában elsőként kiemelte
azt a helyi programot, amelynek
célja, hogy minden tatai gyerek
vagy sportoljon, vagy valamilyen
művészetet tanuljon. Ennek eredményeként mára sikerült elérni azt,
hogy az általános iskolai korosztály több mint 60%-a jelenleg az
iskolai kötelezettségein túl vagy
sportol, vagy valamilyen művészeti iskolában tanul, ami kiemelkedő eredmény országos szinten

is. Bár Tatán nincs felsőoktatás,
mégis négy felsőoktatási intézménnyel van együttműködési
megállapodása a városnak, és a
tatai főiskolások-egyetemisták a
Bursa Hungarica mellett, az Öveges József ösztöndíj-programban
is részesülhetnek, míg az általános
iskolákban a „Tata legszorgalmasabb diákja” címmel jutalmazzák
azokat, akik a legtöbbet dolgoznak. Michl József beszélt arról is,
hogy fő feladatnak a város közösségépítését tekinti, hiszen a legfontosabb, hogy azok akik Tatán élnek
valóban otthon érezhessék magukat, és sajátjuknak érezhessék a
várost, amit ők maguk is építenek.
Ezért fontos a civil szervezetek és
egyházak támogatása, mivel azoknak komoly közösségépítő funkciójuk is van. A szociális terület
szerepéről szólva elmondta, hogy
a szociális támogatási rendszer
előnyére változott meg a közelmúltban, nemcsak a rászorulókkal
való közvetlenebb kapcsolattartás
miatt, hanem mert szabadabban lehet gondolkodni a rendelkezésekre

álló pénz elosztásáról is. Hozzátette:- a közfoglalkoztatás területén a
tatai kistérség a megyében az élen
jár, az önkormányzat folyamatosan
tud az év folyamán értékteremtő
munkát adni, ennek alapja az a 300
hektárnyi zöldfelület, amit kezelni
kell a városban, és ezen a téren is
bőven vannak szép feladatok. A
polgármester tapasztalatait összefoglalva elmondta, önmagában kevés az, ha valaki munkát kap, mert
mentális támogatás is szükséges
ahhoz, hogy a munka eszközén túl
segítsük a rászorulókat egy teljesebb élet kialakításában.
Michl József előadása végén szólt
a Kossuth tér felújításáról, és ehhez
kapcsolódva elmondta, hogy minden turisztikai és egyéb fejlesztés
elsődlegesen az itt élőknek szól,
azoknak akiket nap mint nap érint,
és csak másodlagos cél a turisták
idecsábítása. Az eredmények felsorolásából nem maradt ki többek
között az Angolpark fejlesztése, a
Réti 8-as tó átalakítása, az Ökoturisztikai Központ megépítése, és a
sportcsarnok építése sem. Tata vá-

rosa a felsoroltakon kívül több kisebb fejlesztéssel együtt az elmúlt
években az uniós támogatásoknak,
a magyar kormány támogatásának,
és a tatai adófizetők pénzének köszönhetően nagyon sok területen
meg tudott újulni-összegezte végül
Michl József. A délelőtt folyamán
Horváth Zoltán, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Zala megyei kirendeltségvezetője
az agrártámogatások új rendszerét mutatta be előadásában, majd
Lőrincz Leó, a Közfoglalkoztatási
és vízügyi helyettes államtitkári
kabinet főtanácsadója többek között beszélt a közfoglalkoztatás
rendszeréről és jelentőségéről.
Mint elmondta, a 2016-os kormányzati célok között szerepel segély helyett munkát adni az érintetteknek, a teljes foglalkoztatottság
felé haladni, valamint a közmunkát
végzőket kivezetni az elsődleges
munkaerőpiacra. A tájékoztatók
után a résztvevők konzultáltak az
elhangzottakkal kapcsolatos aktuális kérdésekről és önkormányzati
feladatokról.
- áá -

Turisztikai fórumot rendeztek az Új Kajakházban
Fórumot rendezett a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület az Új
Kajakház Ökoturisztikai Központban, ahol bemutatták a pályázatokból megvalósult fejlesztések
eddigi eredményeit, és megvitatták
a jövőbeli projektötleteket is.
Michl József polgármester a fórumon elmondta: két terület van,
ahol a következő időszakban komoly fejlesztéseket szeretnének
végrehajtani a jelenlegi projektek
folytatása mellett. Az egyik egy
állami beruházási sor az Esterházy - kastély és a vár megújítása, a
másik pedig a Kálvária- domb és
környezetének a megújítása.
Magyarics Gábor TDM menedzser
előadásában bemutatta az elmúlt
években, pályázati pénzből megvalósult, 2011-és 2015 közötti fejlesztések eredményeit.
Ezek közé tartozik a tatai Tourinform iroda felújítása, melynek
eredményeképpen mind építészetileg, mind a belső berendezést, bútorzatot és irodai eszközállományt
illetően sikerült megújulni, emellett pedig a szolgáltatások köre is

bővült a kor igényei szerint.
A fejlesztések részeként városunkban hat helyszínen vannak már
térképes táblák, mivel korábban a
tapasztalatok szerint nem volt elég
elérhető információ a városba érkezők számára, a kihelyezett táblák köre egyébként a jövőben még
bővíthető.
Ugyancsak a megvalósult tervek
közé tartozik az az irányító táblarendszer, ami 30 ponton található
meg Tatán a főbb csomópontokban, és a város bevezető útjai mellett. Ezeken a táblákon mára több
mint 200 panel irányítja az autósokat és gyalogosokat a céljaik felé.

Kihelyezésre vár, és hamarosan
látható lesz az a 35 tájékoztató, és 6
térképes tábla is, amely a kulturális
sétautak kijelölésére készült, ezek
az utak mind egyedi jelzést kaptak,
és 8 tematikus sétaútvonalra fűzik
fel Tata fő látnivalóit. A tematikus
sétaútvonalakkal nem érintett városi látnivalókról tájékoztató táblákat felújították, jelenleg 30 ilyen
tábla van. A Fényes tanösvény
mellett további természetismereti
bemutató útvonalakat is kialakítottak, ezek nemcsak Tatát, hanem a
környék térségét is érintik.
A beszámolóból kiderült az is,
hogy a Gerecse területén és kör-

nyékén minden jelzett turistaút
jelzését újrafestették, kitáblázták
a csomópontokat, a területen kihelyezett 80 oszlop egységes rendszerben mutatja a turistautakat.
Az elmúlt időszakban 3 helyszínen
létesült érintőképernyős infópont
Tatán, ezek előnye, hogy függetlenül az időjárástól és a napszakoktól, bármikor elérhetőek.
11 helyen van emellett jelenleg
képújság alapú infópont, a tervek
szerint 25 ilyen hely lesz, a fejlesztéshez egyébként az eszközállomány már rendelkezésre áll.
Komoly és különleges fejlesztés a
hangos idegenvezető, amely egy
mobilalkalmazási rendszer, kifejlesztését az MTA bevonásával végezték. A Tatán 5 útvonalat érintő
GUIDE@HAND Tata nevű mobil
eszközre letölthető rendszer, a magyar mellett angol, német és szlovák nyelven is elérhető.
A beszámolót követően az egyesület tagjai fórumot tartottak, ahol
szó volt az új TDM pályázatról,
és a jövőbeli projektötletek összegyűjtéséről is.
- áá -
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Kistérségi Óvodapedagógiai Napot rendeztek Tatán

Tata város Önkormányzata és a város óvodáinak szervezésében Kistérségi Óvodapedagógiai Napot
rendeztek a Magyary Zoltán Művelődési Központban, ahol az ovisok és iskolások zenés köszöntője
után előadást tartott Kozma-Vízkeleti Dániel családterapeuta és
klinikai szakpszichológus, valamint Pál Ferenc római-katolikus
pap, mentálhigiénés tanácsadó is.
A szakmai napon Michl József
polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy városunknak jó
óvodái vannak. Ennek oka, hogy
Tata óvodapedagógusai szeretetteljes munkájukat azzal az odaadással, figyelemmel és törődéssel
végzik, amely családjaik mellett

az életük legfontosabb része. Az
idei óvodapedagógiai nap előadói
és témái, a szakemberek megerősítését szolgálják, hiszen az
előadók arról beszélnek, hogyan
tudunk még nyitottabbak lenni
a körülöttünk lévő világra, még
jobban érzékelni a nehézségeket,
és emellett hogyan tudunk befelé, önmagunkban, és hivatásunkban is megerősödni. Jó munkát
végezni, segítséget és tökéletes
szolgáltatást nyújtani másoknak csak akkor tudunk, ha egész
biztosan, határozottan a földön
állunk, de közben folyamatosan
tudunk befelé és fölfelé figyelni.
Csak e két feltétel megléte esetén
van esélyünk biztos kezet nyújta-

Adventi Vásár
a Kossuth téren

ni másoknak, akik segítséget kérnek-folytatta a polgármester.
Michl József ebben az évben egy
konzultációs program keretében
munkatársaival személyesen végiglátogatta Tata összes óvodáját
az intézményvezetőkkel együtt.
Ennek nyomán nemcsak az óvodavezetők közti kapcsolat erősödött,
hanem a rivalizálás helyett egy
olyan szövetség alakult ki, ami segíti az egész városban a gyermekek nevelését a szakmai tudás, és
a szakma iránti tisztelet megosztásán keresztül. A polgármester
hozzátette:- ez a program a következő évben tovább folytatódik, hiszen a város bölcsődéit és óvodáit
nagy erőkkel kell továbbfejleszAdvent a karácsony előtti negyedik vasárnapon kezdődik és a keresztény kultúrkörben az úr eljövetelét, az azt megelőző várakozást
jelenti. A keresztény hívők ebben
az időszakban készítik lelküket a
karácsonyra, a Krisztussal való találkozásra. A háromhetes esemény
velejárója az Adventi Vásár.
Idén december 4-6-ig, 11-13-ig és
18-20-ig, (péntektől vasárnapig)
lesznek a vásárnapok 14-től 20
óráig a megújult Kossuth téren.
Természetesen a várás mellett
különböző programok is várják a
vendégeket, amelyek a vásárnapokon 16 órától 19.30-ig színesítik
az Adventi Vásárt. Lesz információs szolgáltatás, de egészségügyi
mozgóőrséget is biztosítunk a
szervezők.

teni nemcsak infrastrukturálisan,
hanem olyan területeken is, mint
az étkezés minőségének javítása
és ezzel együtt az étkezésen keresztül az egészségtudatosság fejlesztése. A városvezető elmondta,
hogy a jövőben anyagilag is támogatni szeretné a szakembereket,
azon túl, hogy a pedagógusbérek
rendezésével a kormány komoly
előrelépést tett a közelmúltban, a
nem óvodapedagógus beosztásban
dolgozó munkatársak bérrendezésére is hamarosan sor kerül. Tata
városa a jövőben 10%-al emeli
azoknak a bérét, akik a pedagógusok munkáját segítik, erre a plusz
juttatást az önkormányzat már
betervezte a 2016-os költségvetésbe. Emellett a szakemberek továbbtanulását is kiemelten kezelik
a jövőben azért, hogy a speciális
problémákkal küzdő gyermekek is
magasabb szintű ellátásban részesüljenek. Ennek része az az Esőemberekért Egyesülettel kötött
együttműködési megállapodás is,
amely lehetőséget nyújt arra, hogy
ha autizmussal küzdő gyermek
érkezik egy intézménybe, akkor
az ellátásához szakértő segítséget
kapjanak az óvónők.
Az idei szakmai nap zárásaként
külön köszöntötték a színes diplomásokat és a nyugdíjba vonuló
szakembereket, majd Horvát Andor színművész ünnepi műsorát
nézhették meg a résztvevők. - áá -

Rada Tünde programszervező elmondta, hogy már több mint 30
árus jelentkezett az eseményre, de
várható, hogy ez a szám még növekedni fog.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a
Rotondóban (a főtéren található kör alakú márvány téren) való
közlekedés csak gyalogosan, illetve gumikerekes kézi kocsival
lehetséges. Az Adventi vásár tervezett programjai közé tartozik
az ünnepi térátadó, a szoborszentelés, mikulás napi programok,
óvodás és iskolás csoportok és
táncegyüttesek, valamint a dandárzenekar fellépése.
- ps Az Adventi Vásár részletes és már
végleges programját december
3-i számunkban közöljük.

3

Vadász Ferencné
1965 – 2015

Jött a hír, váratlanul. Kolléganőnk, Vadász Ferencné, Gabi
néni 50 évesen elhunyt.
Sok évet töltöttünk együtt. Kifogyhatatlan volt a bölcsességekből, mindannyiunkat lenyűgözött páratlan műveltségével,
egyéniségének sokszínűségével,
hihetetlen memóriájával, becsületességével és kitartásával.
Kolléga volt, barát és szinte
családtag.
Mocsán kezdett tanítani, majd
Tatára került. 25 évet dolgoztunk együtt. Ez idő alatt több
száz kisgyerek kezét fogta, segítette, támogatta őket az iskolába lépéskor. Nagy-nagy türelemmel, szeretettel tanította
őket. Óráit ennyi év tanítás után
is tudatosan, mindenre kiterjedő
alapossággal tervezte . Az általa
készített szemléltető anyagok
bámulatba ejtettek tanulót, szülőt, kollégát egyaránt.
Szabadidejét is gyakran töltötte tanítványaival versenyeken,
sportrendezvényeken,
erdei
iskolában, vagy kirándulások,
hangverseny- és színházlátogatások alkalmával. Még két héttel ezelőtt is…
Soha nem mondott nemet
egyetlen kérésre sem, mindig
számíthattunk rá - hosszantartó
betegsége idején is.
A valóság az, hogy vele nem
találkozhatunk, s nem hívhatjuk
segítségül.
De valóság az is, hogy bennünk
létezik!
A Fazekas Utcai
Tagintézmény és a
Kőkúti Általános
Iskola pedagógusai

Rövid hírek
Épül a lépcső az agostyáni templomnál

Díjkiosztó a Vaszary Iskolában

Napenergiára váltott a Kőkúti iskola

Már folynak a munkálatok az agostyáni római-katolikus
templomnál, ahol hamarosan elkészül a templomhoz vezető lépcsősor az épület előtti lejtő helyén. Régóta problémát
jelentett, hogy a helyi templomhoz nem vezet lépcső, és
ezért sokaknak - főleg az időseknek- nehéz feljutniuk az
épület bejáratához.
Az önkormányzat vállalta a lépcső kialakítását, az ehhez
szükséges tervet pedig elkészítette a hivatal. A munkálatokat ebben a hónapban végzik. A munkák befejezése december elejére várható, az adventi időszakban pedig az új
lépcsőket már biztosan használhatják majd az agostyániak.
A Bolyai matematika csapatverseny díjazottai vehették át elismeréseiket a Vaszary János Általános Iskola tornatermében.
Az országos verseny 2009 őszén indult. A körzeti fordulók
első helyezettjei meghívást kapnak az országos döntőre, ami
Budapesten lesz. Az idei tanévben 144 csapat nevezésével
zajlott a verseny, csapatonként 4 diák részvételével. A Vaszaryból 3 csapat jutott be az országos megmérettetésre, amelyet
november 21-én rendeznek.
www.tata.hu

Tatai Tv képújság

Az önkormányzat néhány évvel ezelőtt készített felmérése
alapján kiderült, hogy a Kőkúti Általános Iskola épülete –
fekvésének és lapostetős szerkezetének köszönhetően – alkalmas arra, hogy napelem-rendszert telepítsenek a tetejére.
Egy KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy az önkormányzat erre a célra száz százalékos támogatást kapjon. Így megvalósulhatott az 50 kW-os
napelem-rendszer kialakítása. A hálózat működési elvéről
Mürkl Levente környezetvédelmi referens adott tájékoztatást
lapunknak: –A rendszer a napenergiát alakítja át egy inverteren keresztül elektromos árammá, ami nagy megtakarítást
eredményez hosszútávon az intézménynek –magyarázta. Majd
azt is hozzátette, hogy szinte az iskola egész éves energiafogyasztását sikerül majd lefedni az új rendszer bevezetésével.
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Halászati képzés is indul Tatán

Az idén a tatabányai Földi Imre
Sportcsarnok volt a helyszíne a
népszerű pályaválasztási kiállításnak, ahol mintegy háromezren
fordultak meg két nap alatt.
A Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztályának szervezésében a
megye pályaválasztás előtt álló
általános iskolásait mozgatta meg
az esemény. 51 kiállító mutatta
be a szakmaválasztás, illetve a
továbbtanulás lehetőségeit a diákoknak.
Valamennyi tatai középiskola kiállítását megtekinthették az érdeklődők. A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola, a Színes
Iskola - Személyközpontú Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium, a
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola,
az Eötvös József Gimnázium, a

Tatai Református Gimnázium, a
Talentum Angol Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Gimnázium standjait nagy érdeklődéssel keresték fel a tanévben
végzős diákok.
Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár nyitotta meg a kiállítást, aki
kiemelte; a tanuló olyan hivatást
válasszon magának, amit szeret is csinálni és azt a jövőben
szívvel-lélekkel tudja végezni –
mondta az államtitkár.
A duális képzésre is kitért az államtitkár, amelynek lényege,
hogy a diákok az elméleti képzés
mellett a gyakorlati ismereteket
munkahelyi környezetben, cégeknél kapják meg, ahol a munkakultúrát is elsajátíthatják. A duális
képzés egyik fellegvára egyébként a Bláthy-középiskola.

Dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott
köszöntőjében
elmondta, az érdeklődők nagy
számát tekintve látható, hogy a diákság figyelmét sikerült felkelteni
a továbbtanulási lehetőségek iránt.
A kiállítás elérte célját, a látogatók
megismerkedhetnek a megye középiskoláival, illetve felnőttképzést
folytató intézményeivel. A helyszínen az érdeklődő diákok a hegesztő, az autófényező és a targonca
szimulátort is kipróbálhatták.
Sokan és sokáig elidőztek a Jávorka-középiskola standjánál. Ez
nem volt véletlen, hiszen az egyre
népszerűbb mezőgazdasági ágazatokkal ismerkedhettek. Két újdonságot is megtudtunk.
A Jávorkában a Dunántúlon egyedüli és országos szinten is ritka,
hiánypótló halászati képzés indul. Ezen kívül vidékfejlesztési
technikusi képzés is várható 2016
szeptemberétől.
A rendezvény zárásaként adták át
a kiállítás elismeréseit. Az „Év kiállítója fődíj és a vándorkupát idén
a komáromi TSZC Kultsár István
Szakközépiskola és Szakiskola
kapta. A második helyezett a TSZC
Géza Fejedelem Ipari Szakképző
Iskola (Esztergom), a harmadik
helyen a Komárom-Esztergom
Megyei Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon Tata végzett. - ps -

Komáromban elfogták, Tatán őrizetbe vették
A Komáromi Rendőrkapitányság
egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette, a Tatai Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésével gyanúsítja azt a 36 éves
váci férfit, akit 2015. november
11-én lakossági bejelentést követően fogtak el a komáromi rendőrök. A férfit egy idős asszony
buktatta le, aki észrevette, hogy a
háza környékén parkoló, számára
ismeretlen személygépkocsi egy
órán belül rendszámot cserélt. A
gyanús körülményről azonnal értesítette azt a rendőrt, akinek egy
lakossági fórumon meghallgatta
bűnmegelőzési előadását és ahol
felírta a körzeti megbízott telefonszámát.
A komáromi rendőrök a városban
megtalálták a járművet és elfog-

ták annak vezetőjét is. S. A. egy
fekete színű szikszalag segítségével változtatta meg az egyedi azonosító betűit. A helyi nyomozók
átkutatták az autót, amelyben egy
sí maszkot, kesztyűt, sportcipőket
és lakásbetöréshez használható
szerszámokat találtak és foglaltak
le. A 36 éves férfit kérdőre vonták
a rendőrök. Először azt állította,
hogy egykori barátnőjével akarta
felmelegíteni a kapcsolatot, majd
bevallotta, hogy tudomása szerint
az asszony már nem lakik Komáromban, de mivel szép emlékek
fűzik a városhoz, eljött nosztalgiázni.
A rendszám átragasztására is
volt magyarázata. Nem akarta,
hogy az egykori barátnő családja felismerje a kocsit és arra kö-

vetkeztessenek, hogy továbbra is
Judit után sóvárog. A gyanúsított
a járműben talált ruhadarabokkal
és szerszámokkal kapcsolatban is
tudott válasszal szolgálni. Felsorolta, hogy melyiket mikor, mire
használta.
A komáromi nyomozók a szomszédos rendőrkapitányságokat is
értesítették a történtekről, akik
közül a tatai nyomozók a jelenleg
rendelkezésre álló adatok alapján
úgy vélik, S. A. lehetett az, aki
2015. október 30-án betört egy
tatai családi házba és onnan készpénzt, valamint arany ékszereket
tulajdonított el. A Tatai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
őrizetbe vette a gyanúsítottat és
kezdeményezte előzetes letartóztatását.

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
“Miért engedték le ennyire a tavat?”
Kérdező: Miklósi Antalné
Az Öreg-tó üzem-vízszintje a novemberi időszaknak megfelelően átállt a téli üzemrendre. Ez azt jelenti, hogy november
elejére a tavat teljesen leeresztettük, mint minden évben.
Ennek oka a tó egyik hasznosítási formája, a halászat, amelynek 90%-át ebben az időszakban végzik. Az üzemrend szerint
ezt az állapotot november 12-ig tarthatjuk. Ezt követően a
Ramsari egyezmény miatt a tó vizes-élőhely funkciója kerül
előtérbe, ami megköveteli a magasabb vízállást. Éppen ezért
november 12. után elkezdjük feltölteni a tavat, ami azt jelenti, hogy november végére a vízszint eléri a szakemberek által
meghatározott szintet.
Válaszadó : Molnár András szakaszmérnök, Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság

Már működik az ételbank Tatán

A két ötletadó: Babos László és Simonfi Zsolt vállalkozók

A tatai székhelyű Derideo-Tatakő
Kft. mozgalmat indított azért,
hogy közös összefogással segítsen
a rászorulóknak, ezért a Gesztenye
fasor 6. szám alatti gyógyszertár
mellett, egy ételgyűjtő szekrényt
helyeztek ki, amelynek ajtaja mindig nyitva lesz.
Ebbe a szekrénybe bárki tehet
tartós élelmiszert, s bárki, aki rászorul, vehet belőle. Az adakozók, támogatók köre remélhetőleg
folyamatosan nőni fog, az ötlet
kitalálói pedig megszervezik a
fémszekrény naponkénti takarítását, és mellé egy szemétgyűjtőt is
elhelyeznek.
Az ételszekrény megnyitása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón
Michl József Tata polgármestere,
elsőként tett tartós élelmiszereket

a fémszekrénybe, és elmondta, ha
az ötlet jól fog működni, akkor
a későbbiek folyamán az önkormányzat is támogatja, hogy rendszerszerűen a város több pontján is
legyen lehetőség ilyen szekrények
kialakítására.
Babos László, a Derideo Kft.
ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott: az ételszekrény lehetőség ahhoz, hogy
aki segíteni akar, az megtehesse. A fémszekrény egy ételbank,
amelyben bárkinek lehet részvénye, és egyben egy olyan bank,
ahol ha eltűnik a betétünk, akkor
annak nagyon fogunk örülni, mert
ezzel segíthetünk-tette hozzá az
ügyvezető. A tatai ételszekrény
az ötletgazdák tervei szerint 2016
márciusáig lesz elérhető.
- áá -

Parlamenti Napló
A kötelező betelepítési kvóta szétterítené a terrorizmust Európában
Néhány hónappal ezelőtt ugyanezen rovat keretében már beszéltem az Európa irányában
elindult, és egyre fokozódó népvándorlás veszélyességéről, továbbá a probléma részbeni kezelését elősegítő, Országgyűlés
által elfogadandó törvényekről és
intézkedésekről. Arról is beszéltem akkor, hogy a népvándorlás
növeli a terror és a bűnözés esélyét, veszélyt jelent a kultúránkra, az életformánkra, a szokásainkra, a hagyományainkra.
A még tavasszal elindított nemzeti konzultáció során beküldött
válaszok alapján, a magyar emberek többsége nem véletlenül
várja el a kormánytól, hogy védje
meg az ország határait, s ennek
eredményeként biztosítsa az itt
élő emberek biztonságát. Szep-

tember első napjaiban azért tartottunk rendkívüli országgyűlési
ülésszakot, hogy az állampolgári elvárásoknak eleget téve, ha
kell, akkor műszaki akadály létesítésével akadályozzuk meg a
gazdasági bevándorlók illegális
határátlépését. Akkori döntésünk
szükségességét, illetve várható
hatékonyságát itthon és külföldön egyaránt sokan megkérdőjelezték.
A magyar kormány semmi mást
nem tett, mint polgárai elvárásának megfelelően cselekedett,
miközben teljesítette az Európai
Unió határvédelemmel kapcsolatos előírásait is. Érdekes módon,
most a kötelezettségeink teljesítése miatt bíráltak bennünket.
Egészen addig, amíg világossá
nem vált, hogy Közép-Európa

biztonsága alapjaiban függ attól, hogy Magyarország képes
lesz-e gátat vetni az új honfoglalók áradatának. Ma már közös
határvédelemben gondolkodnak
a „visegrádi országok”, s déli határainkon cseh, lengyel, szlovák
rendőrök és katonák teljesítenek
szolgálatot magyar társaikkal.
Mindeközben az Európai Unió
belügyminiszterei, a magyar, a
szlovák és a román miniszterek
tiltakozása ellenére döntöttek a
kötelező betelepítési kvóta bevezetéséről. Az uniós kötelező
betelepítési kvóta jogtalan. Az
európai polgárok nem adtak senkinek engedélyt arra, hogy idegenek százezrei ellenőrizetlenül,
a határokat illegálisan átlépve lerohanják országainkat. Az emberek biztonságban akarnak élni, és

élvezni akarják az unió előnyeit,
az európai kormányoknak pedig
meg kell hallaniuk az emberek
hangját. Az európai vezetőknek
nincs hatásköre ebben a kérdésben ilyen döntést hozni.
Éppen ezért, legutóbbi ülésnapunkon arra köteleztük a kormányt, hogy jogi úton - akár az
Európai Bíróságon - is támadja
meg a kötelező betelepítési kvóta
bevezetésére irányuló uniós
döntést. Nem gondoljuk
azt, hogy mindenki, aki
bevándorló, az egyben terrorista is. De
senki nem tudja
megmondani, hogy
közülük
hányan
és
kik

azok. Az viszont biztos, a kötelező betelepítési kvóta csak arra
alkalmas, hogy szétterítse a terrorizmust Európában.
Bővebb információk:

www.tata.hu

Képriport
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Jubileumi gálaműsorral
ünnepelte
az Eötvös Gimnázium
megalapításásnak 250.
évfordulóját

Bővebb információk:
www.tata.hu
www.eotvos-tata.
sulinet.hu

Ajánló, hirdetés
Honvéd Bajtársi Klub
2015. novemberi programok:
November 19. 14 óra
Az „Őszirózsa Dakör” köszönti
névnaposait.
Dalköri próbák program szerint.
November 26. 14 óra
Jubileumi születésnapos
(kerek évfordulós) klubtagjaink
köszöntése.

Háztüzes információs nap
A Tata és Térsége Civil Társulás valamint a Háztűz-őrző
Nők és Anyák Egyesülete november 23-án, hétfőn
9-től 12 óráig civil információs napot tart.
„A munkahelyi visszailleszkedés nehézségei a GYES-ről,
GYED-ről munkába visszatérő anyukák részére”
elnevezésű fórumot Szokoli Bernadett vezeti.
Helyszín: Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete
Tata, Bacsó B. út.66/1.

	Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		
TATA-Környei úti temető
BOKA GYULÁNÉ
SZABÓ BÉLÁNÉ
NAGY ALAJOSNÉ
RÉTINÉ KÖRMENDI NOÉMI
KRISTÓF ISTVÁN
OLÁH BÉLA
MAZALIN GYÖRGYNÉ
SÁRKÖZI SÁNDORNÉ
BAJNÁCZKI LÁSZLÓNÉ

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

2015. októberben elhunytak névsora
Kocs
OLÁH GYÖRGYNÉ
CZIRÁKI ISTVÁNNÉ
Agostyán
HERCZOG GYÖRGYNÉ
TATA-Almási úti temető
FÁBIÁN SIMONNÉ
KERTÉSZ ERNŐ
NÉMETH JÁNOSNÉ

Baj
KELEMEN ISTVÁNNÉ
Naszály
KOTROCZÓ BÉLA

Béke poraikra!
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Száz év alatt huszonöt film készült Tatán

A tatai Cserteg István és Cserteg
Ákos készítette el fenti címmel
azt a kiadványt, amelyben feltárul a Komárom-Esztergom megyei helyszíneken forgatott filmek
címe, rendezője és a bemutatás éve
az érdeklődők számára. A kutatást
Cserteg István két éven keresztül
folytatta, rendezte, Ákos pedig a
filmforgatások mai helyszíneit fotózta. A kiadványt beválasztották a
Tatabányai Értéktárba. Megyénkben 100 filmet forgattak száz év
alatt, amelyek 27 települést érintenek.
Komárom-Esztergom Megyében
közel száz évvel ezelőtt forgattak
először játékfilmet. 1918-ban Korda Sándor filmezte Az Aranyember
első változatát komáromi helyszíneken.A kutatás célja volt, hogy az

itt forgatott filmek megmaradjanak
az emlékezetben.
– Büszkék lehetünk arra, hogy
számos rendező talált méltó helyszínt filmjeinek. Legendás hazai
és nemzetközi színészek fordultak
meg megyénkben. A kutatás alapján 31 filmet Tatabányán forgattak,
Tatán 25 film részleteit rögzítették
– ismertette Cserteg István.
A települések közül a kutatás szerint az alábbiak voltak filmforgatás
terepei: Almásfüzitő, Ács, Bábolna,
Baj, Bokod, Csolnok, Dunaalmás,
Esztergom, Esztergom-Búbánatvölgy, Gyarmatpuszta, Gyermely,
Héreg, Kisbér, Komárom, Majk,
Naszály, Oroszlány, Remeteségpuszta, Síkvölgy, Súr, Szomor,
Tata, Tatabánya, Tarján, Várgesztes, Vértesszőlős, Vértessomló.

A hazai stábok mellett francia, angol, német, amerikai, olasz filmesek dolgoztak a mozgókép sikeréért. Kiemelhető, hogy az Oscar
díjas Szabó István rendező is készített filmeket Komárom-Esztergom megyében. Néhány rendező
többször is visszatért. Érdekesség,
hogy Martonffy Emil 1936-ban
forgatott Tatán, majd 1943-ban
újra a vizek városában állította színészeit kamera elé, majd 1953-ban
Tatabányán dolgozott. Maár Gyula többször rendezett filmet majki
helyszínt választva. Tarr Béla pedig kiemelten adott hátteret filmjeiben Tatabányán. Varga Ágota
filmjeinek jó része Komárom-Esztergom megyében talált témát és
helyszínt is.
A múlt feldolgozásában, a történelmi igazság közelítésében vállalt szerepet Varga Ágota, császári születésű rendező. Filmjeiben
több megyei település elhallgatott
eseménye kerül feldolgozásra. A
Balázs Béla-díjas, UNESCO-és
Tolerancia-díjas filmrendező számos nemzetközi, hazai fesztivál
és szemledíjjal, filmkritikus díjjal,
mintegy 100 dokumentumfilmmel
jelentős alkotója a hazai filmiparnak.– A mostani kiadványt könyv
is követi majd, illetve a témával
kapcsolatos film tervein is dolgozunk már – nyilatkozta Cserteg
- ps István a kutatásról.

Időseket köszöntöttek Agostyánban
Idén is megrendezték az Idősek Napját Agostyánban, ahol
a legfiatalabb generáció ünnepi
műsorral készült az eseményre,
a Bergengócia Óvoda apróságainak ünnepi műsorát követően
pedig hagyományosan külön
felköszöntötték a városrész legidősebb hölgy és férfi lakóját is.
Dr.Varga András önkormányzati
képviselő elmondta, hogy a rendezvény célja az idősebb korosztály köszöntésén túl az, hogy
jó hangulatban, beszélgetve és

élményeket szerezve töltsenek
együtt közös időt, hiszen szeretnék azt, hogy a helyiek még
jobban összekovácsolódjanak.
Bencsik János országgyűlési
képviselő a jelenlévőket rizlingszilváni borral ajándékozta meg,
mely hagyományosan terem a
neszmélyi borvidéken. Michl
József polgármester pedig meghitt adventi készülődést kívánva
meghívta Agostyán közösségét
Tata megújult városközpontjába a Kossuth térre, ahol adventi

vásár és naponta megújuló ünnepi műsor vár majd mindenkit
decemberben.
Az időseket külön köszöntötte
a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Schmidtmayer Richárd elnök-helyettes,
aki mézeskalács figurákat ajándékozott az egybegyűlteknek. A
jó hangulatú ünnepségen a meghívottak malacsültet ettek és helyi borokat kóstoltak, s a zene
mellett a jóízű beszélgetéseké
volt a főszerep.		
- áá -

Látkép
Részletek egy hetedikes tanuló képzeletbeli útinaplójából, mely az Erdélyben történt kirándulásról majdnem elkészült

1. nap:
Bár a korán kelés most jobban
ment, mint amikor 0. órában matek korrepetálásra kell menni a
suliba, de a hajnali 5 órai indulás
és az este 8-ra Szovátára érkezés
„Határtalanul” (mint a kirándulást támogató pályázat neve is
mutatja) elfárasztott. Igaz, közben Királyhágón gyönyörködtünk
a festői tájban, majd Kolozsvár
nevezetességeit is megnéztük. A
Teleki Oktatási Központ szuper
házában lévő szállásunkon aztán
– majdnem mindenki – gyorsan
elaludt (ők a friss levegőn „esti
futáson” vettek részt).
2. nap:
Délelőtt a szovátai iskolában vettünk részt órákon, ahol sok ismerősünk lett. Megnyugodtunk: ők is
tudnak rendetlenkedni az órákon.
Délután új barátainkkal vegyes
csapatokat alkotva vicces vetélkedőt játszottunk, melyben Robi
bácsi állította össze az izgalmas
és érdekes feladatokat. Utána az
oktatási központ biológia labor-

jában Szolláth Hunor tartott egy
érdekes foglalkozást a környék
élővilágáról. Este a kivilágított
Medve tavat kerültük körbe, többen futva, majd takarodóra menekült a banda (Jutka néni elől).
3.nap:
Reggeli után bakancsot vett fel a
társaság, s a Só-szoroson végig
bandukolva tudtunk meg rengeteg érdekességet a környező vidék
természeti értékeiről. A völgyben
megülő köd és a napfényben fürdő
dombok pompás látványt nyújtottak a túránk során. Délután a közeli Parajd sóbányájába mentünk

el, ahol a „földalatti város” hatalmas barlangjaiban még kaladpark is van (erre sajnos nem volt
időnk). Ezen a napon s(z)ó ami
s(z)ó megtanultuk: van só-kristály, só-karfiol, só-virág, só-víz,
só-légy, Te pedig jó légy!
4. nap:
Egy korondi fazekas műhelyébe
látogattunk el, ami nagyon érdekes volt, s mindenki gyönyörű
ajándéktárgyakat vihetett haza
emlékbe (már aki nem törte ös�sze). Ebéd után a házi kenyér
készítésével ismerkedtünk meg a
szálláson, majd míg az a kemen-

cében (melybe végül nem bújt bele
a Bence) megsült, elmentünk egy
„kis sétára”. Nagyon élveztük ezt
a végül is hosszú túrát, mely során nem csak sárga hasú unkát, de
több medve lábnyomot is láttunk,
na meg árkon-bokron átmászhattunk, almát szedtünk, sárba
léptünk, híd-deszka tört alattunk.
Este a Maros Néptáncegyüttes két
táncosa segítségével táncház volt,
ahol nagyon jól éreztük magunkunt Kiderült, amit nem is gondoltunk: tudunk táncolni is! (Ági néni
ebben is profi!)
5.nap:
Nagyon álmosan keltünk, de tudtunk a buszban szundikálni, míg
Marosvásárhelyre utaztunk, ahol
városnézésen vettünk részt. Délután újra találkoztunk a szovátai
gyerekekkel egy kis sportolásra: a
lányok kézilabda mérkőzésén mi
győztünk, a fiúk foci meccsén az értékes döntetlent értük el. Ezek után
egy lassan elpusztuló kis hegyi magyar faluba (Atyha) gyalogoltunk
el, ahol a Tamási Áron: Ábel a ren-

getegben c. regényből készült film
több jelenetét is forgatták régen.
Visszafelé már a legelőkön keresztül jöttünk le toronyiránt vagy 4
km-t, s néhol a honfoglalásra emlékeztetve, szabadon szaladgálva
mehettünk. Klassz volt! A hatalmas
eső előtt pont a buszhoz értünk.
6.nap:
Az aradi vértanukra emlékeztünk
október 6-a alkalmából kis műsorunkkal a szovátai polgármesteri
hivatalban, melyen a helyi iskola
diákjai is részt vettek. Elköszöntünk vendéglátóinktól, akiknek
igen hálásak vagyunk a finom ételekért és a csodás programokért.
Hazafelé még megálltunk Körösfőn és Bánffyhunyadon, majd estére hazaértünk. Nagyon elfáradva, de egy életre szóló élménnyel
gazdagodva telt el ez az egy hét,
melyért köszönet jár mindenkinek,
aki segített ebben nekünk!
A kirándulás szállás- és útiköltségét
a Határtalanul! program, Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek HAT15-05-0051 sz. pályázata fedezte.
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Futással és rajzokkal a jövőnkért

Kézilabda
Férfi NB I. B:
November 21. szombat, 18.00:
Tatai AC – Füredi KSE U23.
November 28. szombat, 18.00: Tatai AC – Szigetszentmiklósi KSK.
Helyszín: Eötvös Gimnázium
sportcsarnoka.
Női NB II.:
November 21. szombat, 16.00:
Csepel DSE - Tatai AC.
November 28. szombat, 13.00:
KSI Kézilabda Akadémia - Tatai
AC.
Labdarúgás
November 21. vasárnap 13.00:
Tatai AC.
Kosárlabda
Női amatőr NB I.:
November 22. vasárnap, 16.00:
ELTE-Óbuda – Tatai Sportegyesület.
November 29. vasárnap, 11.00:
Tatai Sportegyesület – PINKK SE.
Helyszín: Vaszary iskola tornacsarnoka.
Férfi NB II.:
November 20. péntek, 18.15:
Szombathelyi ESE – Tatai Sportegyesület.
November 29. vasárnap, 15.00:
Tatai Sportegyesület – Tigris KK.
Helyszín: Vaszary iskola tornacsarnoka.
Asztalitenisz

Levegőt! Ez a szlogenje annak
7 napon és 700 kilométeren át
tartó futásnak, amelyet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
Egészségkommunikációs Központja szervezett. A „Klímafutás
az élő bolygóért” eseménnyel a
magyar iskolások, sportolók, orvosok és egészségfejlesztéssel
foglalkozó szakemberek azt üzenik a november 30-án kezdődő
párizsi klímacsúcs résztvevőinek,
hozzanak hathatós intézkedéseket
a környezetszennyezés, a globális
felmelegedés és a vízkészlet megőrzése terén. Tegyenek meg mindent, hogy a gyermekeink is sportolhassanak még szabad levegőn.
Az esemény fővédnöke Áder János köztársasági elnök.
A NEFI felkért minden általános

iskolást, hogy rajzolja le, szerinte
milyen lesz a világ 20 év múlva,
ha nem állítjuk meg a környezetszennyezést. Néhány rajzot szimbolikusan egy 7 napon át tartó 700
kilométeres futás során adnak át a
futóknak az érintett nagyobb települések vezetői vagy képviselői.
A futók első helyszínként Tatára
érkeznek.
Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központnál Michl József
polgármester, Bencsik János, a
Tatai- medence országgyűlési
képviselője és 50 diák fogadta a
futókat. Ők a figyelemfelkeltés
mellett rajzokat is gyűjtenek, a
szervezők ugyanis felkérték hazánk iskolásait, hogy rajzolják le,
szerintük milyen lesz a világ 20 év
múlva, ha nem állítjuk meg a kör-

Flórián Béla, a világ egyik legjobb, legkeresettebb profi ökölvívó bírója részt vett Kínában, Kunming városában a WBC (World
Boxing Council) éves kongres�szusán, ahol szokásos éves vizsgát is le kellett tennie. Ilyenkor a
világ minden részéről összejönnek
a WBC- szervezetben működő tagok, így az elnökség, a kontinensek vezetői, a promoterek, az orvosok és a bírók.
– Nekünk három napra volt elosztva a feladat, így első nap a
pontozói, másodikon a vezetői feladatokról voltak előadások és feladatok, majd harmadikon a vizsga,
ami elméleti és gyakorlati feladatokból állt. Sikeresen teljesítettem,
így újabb egy évre megkaptam a
működési engedélyt – ismertette
Flórián Béla, aki hozzáfűzte még,
a három napnak fontos része volt,
hogy a bíráskodás szemléletét,
egységességét, egyformán végezzék a világ minden részén. - ps -

Flórián az új szuper világbajnokkal, Gennady Golovkinnal

győzelem Solymáron
Fejlődik a női focicsapat Bravúros
34-29-es győzelmet aratott idekizökkenteni. Az első félidőben

NB II.:
November 21. szombat 15.00:
Tatai AC I. – CVSE II.
Helyszín: TAC sportcsarnoka.
NB III.:
December 6. vasárnap 11.00:
TAC II. – Várpalota
Helyszín: TAC sportcsarnoka.

Tízgólos siker, majd bajnokverés
A tataiak alaposan kitettek magukért
a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban utóbbi két fordulójában.
Tíz gólt lőttek az eteieknek, a következő fordulóban pedig idegenben verték a bajnok kecskédieket.
Tatai AC – Etei SE 10-1 (2-1)
A hazaiak jól futballoztak, és újra
az igazi arcukat mutatták. Megjegyzendő, hogy a vendégek kapusa, a 10 bekapott gól ellenére
kiváló teljesítményt nyújtott.
Jók: Goldschmidt, Rába, Purgel,
Tóth Á., Fehér.
Wati-Kecskéd KSK – Tatai AC
0-2 (0-0) Kecskéd, 250 néző. V.:
Juhász.
Tatai AC: Valakovics – Kun, Fehér,
Csordás G., Csordás D., Bujdosó
S., Purgel, Rába, Tóth Á., Szűcs
(Boros), Goldschmidt. Edző: Wéber Roland. Gsz.: Szűcs, Rába.
A tataiak egyérintős játéka egyre
jobban fekszik a csapatnak. Ezúttal
is ezt futballozták, amivel nem tudtak mit kezdeni a kecskédiek. Szép
gólokat lőttek a vendégek, akik
most már bizonyítják, hogy nem
hullámzik a gárda teljesítménye.
Jók: Szűcs, Rába, Valakovics, Purgel, Csordás G., Csordás D. Wéber Roland: – Már az eteiek ellen
látszott, hogy egyre jobban futballozunk. Kecskéden az első félidőben kiegyenlített küzdelem folyt
a pályán, térfélcsere után viszont
rengeteget tettük a siker érdekében
a rendkívül mély talajú pályán.- ps -

nyezetszennyezést. A futás során
összegyűlt alkotásokat november
27-én eljuttatják majd Áder János
köztársasági elnöknek, aki elviszi
azokat a párizsi klímacsúcsra.
A programhoz kapcsolódva Tata
önkormányzata is kiírta rajzpályázatát három korcsoportban-óvodások, általános iskolások és
középiskolások részére, korosztályonként értékes nyereményeket kapnak az első három helyen
végzők.
A Kőkúti-, a Vaszary- és az Eötvös- iskola diákjai is futottak egy
kört az Öreg-tónál az országos
akció résztvevőivel. A helyszínen,
pénteken délelőtt Michl József
adta át az elkészült gyermekrajzokat, amelyek Tatát képviselik
majd a klímacsúcson.
Négy ultrafutó teljesíti a 700 kilométert. Mécs László hegymászó és Náray Balázs (ő rendszeres
résztvevője a tatai minimarathonoknak), a Kossuth Rádió szerkesztő-riportere pedig 5 napon át
fut, a Budapesttől Miskolcig tartó
közel 200 kilométeres szakaszt
pedig a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet hat munkatársa is teljesíti váltóban. A Balaton körbefutására Prekopp Péter és Szabó
Balázs a Semmelweis Egyetem
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika orvosai vállalkoztak.
Péntek Sándor

Flórián Kínában
vizsgázott

A Tatai AC-nál nem tekint vis�sza hosszú múltra a női labdarúgás, ám fokozatosan jobbak
a fiatalok. Egyre szebben fejlődik az U17-es csapat, amely az
utolsó bajnoki meccsen 5-0-ra
verte a Bakonysárkány együttesét. Schäffer Péter edző helyén
kezeli a sikert, ám olyan gárdát
vertek simán lányai, amely kiváló erőkből áll.
– A játékunk az elmúlt fordulókban már rendkívül bíztató

volt, ám valami még hiányzott
ahhoz, hogy eredményes is legyen. A fordulót megelőző héten
nyugodt körülmények között tudtunk felkészülni a mérkőzésre,
meg is lett az eredménye.
A győzni akarás már az első
perctől látszott csapatomon –
mondta elégedetten Schäffer
Péter.
A tataiak gól szerzői: Barta Viktória (2), Szekeres Aliz (2), Filp
Kinga.
- ps -

Bővebb információk:
www.tataiac.hu		

genben a Tatai AC női kézilabda
csapata Solymáron az NB II.
Északi csoportjának hetedik fordulójában. Az eddig veretlen hazaiak ellen a TAC végig vezetve,
nagyszerű játékkal gyűjtötte be a
két pontot. Ezzel a tataiak felléptek a 3. helyre.
A várakozásoknak megfelelően
jó játékkal, dinamikus kézilabdával indult a találkozó. Mindkét csapat kemény védekezéssel
nyitott, a harcias küzdelemből
a TAC jött ki jobban, 15-9-es
előnnyel zártak az első játékrészt.
A második félidőben is okosan,
sokat passzolva kézilabdázott a
TAC, tartva az 5-6 gólos előnyét.
A csapatból mindenki hozzá tett
a sikerhez, Völgyi Ágnes rengeteg gólt lőtt, Mayer Lívia találatai mellett kiváló gólpasszokat
adott, Szőts Fanni pedig irányítóként jutott hét találatig.
Solymár – Tatai AC 29-34
(9-15).
A legjobb tatai góldobók: Völgyi
Ágnes 9, Mayer Lívia 8, Szőts
Fanni 7.
– A lányok fegyelmezettek voltak, nem hagyták magukat

Tatai Tv

Ilyen még nem volt...
Két tatai fiatal is bekerült a
magyar válogatottba, és már
bizonyítottak is az Európa-bajnokságon. Kecskeméti Martin
és Kecskeméti Ronald, a TTTHSE ökölvívói egész évi kiváló
teljesítményeik után utazhattak
az oroszországi Anapaban rendezett serdülő kontinensbajnokságra.
Kecskeméti Ronald a 38,5 kilósok között indult, aki a selejtezőben nagyszerű győzelmet
aratott egy orosz versenyző el-

a védekezés és a kapusteljesítmény, a másodikban a támadás
volt átlagon felüli, büszke vagyok a csapat teljesítményére
– mondta a lefújás után Csányi
Gábor, a tataiak vezetőedzője.
Junior NB II.: Solymári SC –
Tatai AC 28-25 (17-6). A legjobb tatai góldobók: Nyitrai Viktória 10, Stodola Eszter 9.
A 8. fordulóban: Tatai AC –
Tatabánya 33-23 (20-8).
A legjobb tatai góldobók: Völgyi Ágnes 9, Kulcsár Gyöngyi 5,
Mayer Lívia 4, Antal Dominika
3– A Tatabánya készült belőlünk,
de mi is tartogattunk meglepetéseket. A figurákat a végletekig
kijátszottuk és új emberelőnyös
szituációkat is kipróbáltunk. Nagyon jó felfogásban és kiváló
formában kézilabdáztunk, tetszett a mai produkció – értékelt
Csányi Gábor.
A tataiak 3. helyen állnak, mindössze egy pont a hátránya a Solymárral szemben. Junior NB II.:
Tatai AC – Tatabánya 27-20
(13-11). A legjobb tatai góldobók: Nyitrai Viktória 7, Kurcsik
Nóra, Stodola Eszter 6-6. - ps -

len. Az elődöntőig jutott, ahol
angol ellenfelétől szenvedett
nagy küzdelemben minimális
pontozásos vereséget, így lemaradt az éremről. Az 5. hely
nagyon értékes ebben az erős
mezőnyben. Kecskeméti Martin 44,5 kilósok között próbált 		
sze- rencsét. A selejtezőben látványos ökölvívást bemutatva
verte ír ellenfelét. Az éremért
folyó csatában a nála képzetlenebb, de erőszakos ukrán ellenféltől kapott ki pontozással, vé-

gül ő is az előkelő
5. helyen végzett.
Az edzők, Flórián
Béla és Kuzma
Csaba elégedettek
tanítványaik
teljesítményével.
- ps -

Martin és Ronald
már az EB-n is
bizonyított

