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Állampapír értékesítési pont
nyílt Tatán		
			2. oldal

Egy éves a tanösvény

Iskolanyitogató			
			
		
			2. oldal

Nyugdíjas farsang
		
		

Fotó: facebook.com/Fényes-Tanösvény

TDM Konferencia			
					
			3. oldal

4 . oldal

Régi bálok emléke
			
			4. oldal

Egy évvel ezelőtt nyitotta meg
kapuit a Fényes Tanösvény. Az
egyedülálló természetvédelmi
területen rengeteg látogató fordult meg az elmúlt időszakban.
Az első születésnapra a szervezők számos érdekes programmal,
ingyenes túravezetéssel készültek. A gyerekek és a felnőttek is
Bécsi Magyar Iskola			 élvezték a programot, volt olyan
			
vendég, aki annak ellenére, hogy
			6. oldal nem tatai, nem először járt a tanXV. Téli Élőfalu találkozó		 ösvényen.
–Nem kell sokat gondolkozni
					
azon, hogy mivel lehet a Fényes
			6. oldal tanösvényre csábítani az embereket, hiszen a látvány magáért
Farsang kupa előzetes		 beszél –fogalmazott Berczelly
Attila, a Tatai Városkapu Köz			 		
			7. oldal hasznú Zrt. vezérigazgatója,
majd hozzátette:

–Egy éve dolgozunk már a Fényes tanösvényen és bebizonyosodott, hogy mindenkinek az
örömére szolgált, hogy létrehoztuk. Nagyon sok látogatónk van,
számuk egy év leforgása alatt
meghaladta a húszezret. Bízunk
abban, hogy azért ebben az évben is lesz legalább ennyi érdeklődő, sőt még ennél is több. Ezt
az egyéves évfordulót szerettük
volna méltón megünnepelni.
Berczelly Attila kihangsúlyozta,
hogy olyanokat is vártak a születésnapi programra, akik még
eddig nem jártak a tanösvényen.
Őket azzal csábították, hogy térítésmentesen léphettek be. –Várjuk őket egy kis meglepetéssel,
a gyerekeknek csinálunk egy
kis játszóházat. Vannak kisebb

előadások, és olyan túrák, amelyeken részt vehetnek a tataiak,
vagy a hozzánk látogatók anélkül, hogy ezt nekik igazából téríteni kellett volna. Gondoskodni fogunk arról is, hogy mindig
legyen a látnivalók mellé olyan
program, ami ennél egy kicsit
többet nyújt. Most szeretnénk
kidolgozni egy olyan természetismereti vetélkedő programot
iskolások számára, ami akár
több órán keresztül is foglalkoztatja őket. Reméljük, hogy felfedeznek majd minket most már
messzebb is. Azt látjuk, hogy a
környékről nagyon sokan meglátogatták már a tanösvényt és bízunk abban, hogy nemcsak maga
a tanösvény, hanem a környéken
lévő egyéb turisztikai attrakci-

ók vagy programlehetőségek is
nyújtanak számukra olyan élményt, ami miatt majd minket
választanak –mondta a vezérigazgató. Majd azt is elmondta,
hogy a tanösvényhez számos
turisztikai attrakció hozzákapcsolható. Például az Által-ér
völgyi kerékpárút. Berczel�ly Attila abban bízik, hogy az
Eurovelo 6-os nemzetközi kerékpárút is eljut majd idáig, és
akkor még több turista érkezik
Tatára. A Városkapu munkatársai sok munkát fektetnek újabb
programok megszervezésére. A
közeljövőben a Fényes Fürdő
területén is szeretnének fejlesztéseket végrehajtani.
- pv Az esemény fotói Képriport c. rovatunkban láthatók.

Éves közgyűlését tartotta a Városi Nyugdíjas Klub
Kőkúti iskola - sítábori
beszámoló			
			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 Magyary Zoltán Művelődési
Házban tartotta éves közgyűlését
a Városi Nyugdíjas Klub, mely
Tata legnagyobb civil szervezeteként 57 éve működik.
Aktív volt a klub elmúlt éve, a
tagok létszáma 257 főre emelkedett, több mint 60 rendezvényük volt, dalkörük pedig 13
alkalommal szerepelt különböző

rendezvényeken. A tataiak szoros
kapcsolatot ápolnak Gúta nyugdíjas klubjával, nyugdíjas napot,
pótszilvesztert, bálokat, különböző előadásokat és kirándulásokat
szerveznek.
A közgyűlésen Kun Imre, a klub
elnöke megköszönte Tata városának anyagi és erkölcsi támogatását. Az elnök az idei évre

vonatkozó munkatervről szólva
elmondta, hogy 2016-ban is folytatni kívánják a teadélutánok és
ismeretterjesztő előadások szervezését, emellett pedig terveik
szerint bűnmegelőzési tájékoztató és erdélyi kirándulás is vár a
tagokra, valamint idén is felkérik a városvezetést egy Tata fejlesztési terveit bemutató előadás

megtartására.
dr. Beró Henrietta alpolgármester megerősítette, hogy a város
tavaly decemberben megszavazott költségvetésében idén
is szerepel az önkormányzati
támogatás a klub részére. Városunk kiemelten kezeli a nyugdíjas klub helyzetét - mondta az
alpolgármester
megköszönve,
hogy az egyesületre mindig lehet
számítani, képviseltetik magukat
a városi rendezvényeken, és véleményükkel, visszajelzéseikkel
folyamatosan támogatják az önkormányzat munkáját.A Honvéd
Bajtársi Klub elnöke Sárközi József a közgyűlésen tájékoztatott
arról, hogy a két klubban jelenleg
harminchatan kettős tagságúak,
a két klub céljai, feladatai sok
tekintetben azonosak. Sárközi
József gratulált a vezetőségnek a
2015-ben elvégzett munkájához,
a tagság aktivitásához, s megköszönte városunk önkormányzatának támogatását is.
- áá -
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Önkormányzat

FOGADÓÓRA
Nágel Balázs
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Állampapír értékesítési pont nyílt Tatán

Tata város 3. számú önkormányzati választókerületének képviselője
2016. február
24-én, szerdán
15.oo – 16.oo
óra között
a választókerületemet érintő
témákban fogadóórát tart a
Városházán (Tata, Kossuth
tér 1.sz. fszt. 5.terem).

Bővül a tüdőgyógyászati szakrendelés ideje
Tatán
Az Árpád-házi Szent Erzsébet
Szakkórház és Rendelőintézet
tájékoztatja tisztelt pacienseit,
hogy a tüdőgyógyászati szakrendelőben
2016. február 23-tól dr. Barta
Levente keddi napokon 8:0011:00 óráig, valamint páratlan
pénteki napokon 8:00 -12:00
óráig rendel. Dr. Tóth Veronika rendelési ideje változatlan.
A rendelésre előjegyzés kérhető a 34/ 586-724 vagy 725-ös
telefonvonalon.

Bővebben:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Hirdessen
Ön is

9000 példányszmú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!
Hirdetéssel kapcsolatos
információk:

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

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
ISSN 2416-1586
Nyomda: PLT Nyomdai
Központ
Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!

A Magyar Államkincstár megnyitotta tatai állampapír értékesítési pontját. A Kincstár, állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálati
hálózatának bővítéseként 25 helyen nyit új értékesítési pontokat
az országban annak érdekében,
hogy ösztönözze az állampapír vásárlást a magyar lakosság körében.
A megnyitót megelőző sajtótájékoztató helyszínén a Kristály
Imperial Hotelben Wurczer Irén,
a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom megyei igazgatója
elmondta, hogy megyénk jelenleg
15 milliárdos ügyfélállománnyal
rendelkezik, ez 4700 ügyfél befektetését jelenti, ami a megye nagyságát figyelembe véve nagyon jó
számadat. Balatoni Ildikó a Magyar
Államkincstár pénzforgalmi elnökhelyettese a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a Kincstárnak nem titkolt
célja, hogy a szolgáltatásokat és
az állampapírokat minél szélesebb
körben népszerűsítése, és a jelenleg
is meglévő ügyfelekhez is minél
inkább eljusson az új értékesítési
pontok által.
Az állampapír befektetéseket-a ki-

egészítő szerződések megkötését
követően-kényelmesen, interneten
vagy telefonon keresztül, otthonról
is lehet intézni, nyomon követni.
A TeleKincstár, a WebKincstár és
a MobilKincstár szolgáltatások
kényelmesebbé, és rugalmasabbá
teszik az ügyintézést. Emellett díjmentes SMS szolgáltatás biztosítja,
hogy az ügyfelek azonnal értesüljenek a számlájukat érintő jóváírási
tranzakciókról.
Bencsik János országgyűlési képviselő az új tatai értékesítési pont
megnyitása alkalmából rendezett
sajtótájékoztatón kiemelte, hogy
jó szívvel ajánlja az állampapírokat befektetési formaként mindazoknak, akik nem akarnak vállalkozni, hiszen a magyar állampapír
a befektetők számára kiszámítható és biztonságos hozamot hoz, az
államadósság finanszírozhatósága szempontjából pedig jelentős,
biztonságot növelő, segítő társként is meg tudnak általa jelenni
az ügyfelek.
Barcza György az Államadósság
Kezelő Központ vezérigazgatója tájékoztatójában megerősítette,

hogy a lakossági állampapíroknak
komoly szerepük van az államadósság finanszírozásában, adósságkezelő megfontolásból azért is, mert
ez a piac kizárólag belföldi megtakarításokra, belföldi megtakarítókra épül, s így rendkívül stabil. Az
eredmények magukért beszélnek,
hiszen tavaly a növekedési ütem
meghaladta a 40%-ot.
dr. Kancz Csaba kormánymegbízott a sajtótájékoztatón felhívta
a figyelmet annak jelentőségére,
hogy a magyar államkincstár erősíti munkáján belül a szolgáltatási
funkciót. A számok is azt bizonyítják, egyre inkább érzi a magyar
lakosság, hogy sokkal biztosabb
helyen van a megtakarítása akkor
ha állampapírban jegyzi, s ezáltal
nemcsak az állampolgárok kerülnek nagyobb biztonságba, hanem
maga az állam is jól jár.
Az új értékesítési pont megnyitása megtiszteltetés a városunknak
- nyilatkozta Michl József Tata
polgármestere, aki hozzátette:
Tata, mint járási központ ezzel az
új szolgáltatással olyan újabb lépést tett előre, ami nagyban segíti a

térségben élőket. A Tatai Járás szeretne olyan minta lenni, amely más
térségek életének szervezését is
segíti példájával, ezért is büszkék
vagyunk arra, hogy a 10 legfejlettebb járás között vagyunk hazánkban- mondta a polgármester hozzátéve, hogy az állampapírok által
ma mindannyian hozzájárulhatunk
ahhoz, hogy az egész ország erősebb lehessen.
Az új, tatai állampapír értékesítési
pontot a jövőbeli és a már meglévő
ügyfelek a Zsigmond Király udvarban találják, az Ady Endre u. 13
szám alatt. A helyszínen személyes
ügyfélfogadás hetente három napon át van, hétfőn és kedden 8-16
óráig, pénteken pedig 8-14 óráig
várják az ügyfeleket. Emellett természetesen interneten és telefonon
keresztül is rendelkezésre állnak.
A tatai nyitást követően még további 17 helyen nyílik értékesítési pont
országszerte. Ezek elérhetőségeiről,
a Magyar Államkincstár rendezvényeiről, valamint az állampapír-forgalmazás részleteiről a Kincstár
honlapján tájékozódhatnak:www.
allamkincstar.gov.hu
- áá -

Több mint 200 kisgyermek kezdi meg idén ősszel iskolai tanulmányait Tatán
„Iskolanyitogató” címmel rendeztek Tatán találkozót szülőknek és szakembereknek a
Magyary Zoltán Művelődési
Központban, ahol a tanköteles
korú gyerekek (nagycsoportos
óvodások) szüleinek tartottak
bemutatkozó előadásokat a helyi
általános iskolák.
Tatán jelenleg 276 tanköteles
korú kisgyermek van, akiknek
iskolaérettségét hamarosan felmérik a szakemberek. Az Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
tatai tankerülete azért szervezte
meg az „Iskolanyitogatót”, hogy
segítse a szülőket a gyerekeik
továbbtanulását érintő kérdések
megválaszolásában.
A helyszínen Michl József polgármester beszélt azokról a fejlesztésekről, amelyeket a város

az oktatás mögötti infrastruktúra jobbá tétele érdekében hajtott
végre. Az önkormányzat az alapvető festési, javítási és felújítási munkákon túl ugyanis olyan
plusz eszközöket igyekszik
évről-évre biztosítani az intézményeknek, melyek a biztonságosabb és jobb oktatás megvalósításához járulnak hozzá. A
tavalyi év eredményei közül a
polgármester kiemelte azt az
új játszóudvart a Vaszary János
Általános Iskolában, amely természetes közeget ad a játékhoz,
tanuláshoz és mozgáshoz, valamint a Jázmin Iskolában a Máltai Szeretetszolgálattal közösen
kialakított játszókertet. Michl József megemlítette még az épülő
sportcsarnokot a Kőkúti Iskola
mellett, amivel jövőre már egy
új eszköz áll majd a testnevelés

Ügyintézés? Lapozza fel az Infópultot!

Az „Infópult Tata” egy olyan kiadvány, amely a mindennapok
ügyintézéseit segíti a városban,
egy helyen összefoglalva a leghasznosabb információkat.
A füzet Tata Város Önkormányzatának megbízásából a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0028
azonosítószámú, „A munka és a
magánélet összehangolását segí-

tő helyi kezdeményezések megvalósítása Tata városában” elnevezésű projekt keretében készült
el 2015-ben. Haszonnal forgathatja bárki, aki közérdekű, tatai
telefonszámokat vagy címeket
keres, ügyintézéshez van szüksége információkra, kezdve akár
egy szakorvos telefonszámától, a
civil szervezeteken át oktatási intézményeinken keresztül egészen
a nagyobb tatai cégek eléréséig.
Az „Infópult Tata” információs füzet ingyenesen beszerezhető a város több pontján, a Városházán, a
Magyary Zoltán Művelődési Központban, orvosi rendelőkben és az
Ökoturisztikai Központban is.

órák szolgálatába több tatai intézmény számára is.
Kremnitzky Gábor a tatai járási
tankerület igazgatója tájékoztatójában kiemelte, hogy Tata városa példaértékűen támogatja a
helyi oktatási intézményeket, s az
iskolákban folyó szakmai munka
is olyan magas színvonalú, hogy
a gyermekeknek biztosan jó he-

lyük van a tatai iskolákban.
A délután folyamán a helyszínen bemutatkozott tagintézményeivel a Vaszary és a Kőkúti
Iskola, valamint a Színes iskola
és a Talentum Iskola is. A programban ezt követően a helyi
egyházak képviselői tartottak
tájékoztatót a hitoktatás lehetőségeiről.		
- áá -

PÁLYÁZAT
Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal

Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Közterület-felügyeleti csoport
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
munkakör betöltésére

a „Közszolgálati tisztviselőkről
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
Pénzügyi Iroda, Költségvetési
csoport pályázatot hirdet
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére

A pályázati feltételek megtekinthetőek a www.tata.hu
honlapon, a közérdekű
információk-állásajánlatok
aloldalon.
A pályázat benyújtási határideje:
2016. március 4. napja.

A pályázati feltételek megtekinthetőek a www.tata.hu
honlapon a közérdekű
információk-állásajánlatok
aloldalon.
A pályázat benyújtási határideje:
2016. február 26. napja.

Közélet
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Még vasárnapig lehet szavazni Gottwald Szilárdra,
a Gál Tibor Emlékdíj jelöltjére!

Február 21-ig lehet még szavazni Gottwald Szilárdra, akit Kamocsay Ákos jelölt a Gál Tibor
Emlékdíjra. Aki szavaz a borbal.
hu/jeloltek internetes oldalon,
részt vesz egy nyereményjátékon,
de ami még fontosabb, támogatja a térség kiemelkedő tehetségű
borászát, és segíti hírét vinni környékünk kiváló borainak.
A Magyar Borok Báljának szervezői arra kérték fel az Év Bortermelője cím birtokosait, hogy ajánl-

janak a közönség figyelmébe egy
olyan borászt, aki a környezetükben dolgozik, de a borfogyasztók
körében eddig talán még kevésbé
ismert szakember. Vasárnapig még
voksolhatunk arra a borászra, akiről úgy gondoljuk, a leginkább
megérdemli a Gál Tibor Emlékdíjat, valamint a vele járó tanulmányi
támogatást és hirdetési csomagot.
A jelölteket az eddig Év Bortermelőjének választott borászok
vagy családjuk javasolták, Gottwald Szilárdot Kamocsay Ákos
jelölte a díjra a következő indoklással: "A díjra Gottwald Szilárdot
jelölöm, aki a dunaszentmiklósi
Gottwald Borászat tulajdonosa és
borásza. A Gottwald család sok
éve, jól ismert név a vendéglátásban és a gasztronómiában. A család fiatal tagja, Gottwald Szilárd
folytatva a családi hagyományokat kitűnően és eredményesen vezeti a tatai szállodát, mellette szívós munkával, a borvidék legjobb
hagyományait figyelembe véve
építi a Gottwald Borászatot."

Gotwald Szilárd elmondta, hogy
számára nagyon megtisztelő a
jelölés, amiről egyébként nem is
tudott, őt is meglepetésként érte.
Megtiszteltetés, hogy egy olyan
elismert és kiváló szakember gondolt rám, mint Kamocsay Ákos,
és külön öröm olyan nevek között
szerepelni, mint az emlékdíj idei
jelöltjei - nyilatkozta a borász, aki
hozzátette:- ebben a versenyben
tényleg a részvétel a fontos, és nem
a győzelem, hiszen már az komoly
előrelépés, hogy a szakmában kollégának tartanak. A jövővel kapcsolatban Gottwald Szilárd úgy
nyilatkozott, hogy komoly pincefejlesztéseket, elsősorban technológiai újításokat szeretnének
megvalósítani, s már tervezés alatt
állnak mindazok az ötletek, beruházások, amelyek segítenek egy
igazi jó brandet építeni a Gottwald
boroknak. Segítsük szavazatainkkal Gotwald Szilárdot, és osszuk
tovább a térség borainak jó hírét!
Szavazni a ww.borbal.hu/jeloltek
internetes oldalon lehet.

Szöllősi Mihály átvette a díjat
Fotó: Szigetváry Zsolt

Gálaebéden adták át a 2015-ös Év
Bortermelője címet (még tavaly az
év végén hirdették ki) a napokban
Budapesten, a Corinthia Hotelben
Szöllősi Mihálynak, aki már évtizedek óta a neszmélyi borvidék
kiváló szakembere. Még Amerikába is exportál kiváló minőségű
termékeiből, a világ sok részén elismerték már tevékenységét.
A díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem
a nyertes bortermelő több éven át
tartó, kiemelkedő teljesítményéért,
borainak állandó kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. Ez tehát a
magyar borászok által elnyerhető
legrangosabb hazai kitüntetés.
Szakmai berkekben a Kossuth-díjjal felérő elismerésnek tartják ezt a
kitüntető címet. 		
- ps -

Szöllősi Mihály (balra) büszke az újabb elismerésére

Ülésezett a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület
A Tata és Környéke Turisztikai
Egyesület első ülését tartották a
múlt héten. A szervezet öt éve
alakult, így ennek az időszaknak a munkájáról tartottak egy
beszámolót. Az ülésen nyolc napirendi pontot tárgyaltak. Döntöttek például a pályázatokon
való részvételről is. Berczelly
Attila, az egyesület elnöke elmondta, hogy lehetőség lesz a
TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) szervezetfejlesztésére pályázati keretből. A
térségben három olyan szervezet működik, amelyik pályáz-

ni tud: Komáromi Turisztikai
Egyesület, a Tata és Környéke
Turisztikai Egyesület és a Duna-Gerecse Nonprofit Kft. A
három szervezet egymást segítve, összhangban működik, és
nyújtja be a pályázatokat. Magyarics Gábor TDM menedzser
elmondta, hogy az idei pályázatok infrastruktúra fejlesztésre
irányulnak, tehát kifejezetten
szakmai programokat támogatnak, amelyek segítségével még
jobban felpezsdíthetik a térségi
turizmust.
Ezenkívül jelentős tagságbő-

vüléssel is számolnak az idén.
Több település jelezte, hogy
szeretnének belépni az egyesületbe, köztük Ács, Bábolna és
Oroszlány is. Ez persze azt is
jelenti, hogy az egyesület működési köre jelentősen kibővül
a jövőben. –Azt vesszük észre,
hogy egyre többen és egyre
messzebbről érdeklődnek a
munkánk iránt és egyre többen
szeretnének csatlakozni –magyarázta az elnök. Ez egyben
elismerés is, hiszen azt mutatja, hogy a tatai szervezet jól
működik.
- pv -

Idén már csak 4 hétre zárnak be nyáron a tatai óvodák
Megszületett a Humán és Ügyrendi Bizottság idei,
a tatai óvodák zárva tartásáról és ügyeleti beosztásáról szóló határozata, amely tartalmazza, hogy ebben az évben mikor lesznek nyáron és télen zárva az
óvodák, illetve mely intézmények lesznek az ügyeletesek. Az óvodák - igazodva a szülői igényekhez
- idén nyáron már csak 4 hétre zárnak be (ez a megelőző években 6, illetve 5 hét volt), ezzel igyekezve
biztosítani azt, hogy nyáron is a lehető legtovább
járjanak a gyermekek a megszokott óvodájukba. A
2016-ra vonatkozó zárva tartás, és az ügyeleti beosztás rendje a következő:

2016-ban a tatai óvodák
nyáron 07.25-től 08.19-ig,
télen pedig 12.27-12.30-ig tartanak zárva.
A nyári szünet idejére vonatkozó ügyeleti
beosztás alapján
07.25-től 08.05-ig a Tatai Bartók Béla Óvoda,
08.08-tól 08.19-ig a Hajnalcsillag Református
Óvoda tart majd ügyeletet.
A Csillagsziget Bölcsőde ebben az évben
nyáron 07.01-től 07.31-ig,
télen pedig 12.27-től 12.30-ig tart majd zárva.
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„Akinek szívében arany közép tart
súlyegyent”
Horatius
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy Keller György nyugalmazott
gimnáziumi tanár, megyei szakfelügyelő, gyémánt diplomás pedagógus, történelmi és földrajzi tárgyú
publikációk szerzője, több kitüntetés birtokosa 86 éves korában elhunyt.
Több mint fél évszázadon át volt a
tatai Eötvös József Gimnázium köztiszteletben álló tanára, Tata város
és Komárom-Esztergom megye közoktatásának egyik meghatározó
személyisége. Fájó szívvel idézzük föl gazdag pályafutásának legfontosabb állomásait és osztozunk családja fájdalmában.
1929-ben, Egerben született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán 1953-ban szerzett történelem-földrajz szakos diplomát s ugyanez év szeptemberétől tanított az Eötvös-gimnáziumban. Tanári munkáját példamutató felkészültséggel,
odaadással, lelkiismeretesen végezte. 1965-től munkaközösség-vezető, 1975-től megyei szakfelügyelő, majd szaktanácsadó mindkét
szaktárgyában. E megbízatások szakmailag igényes, következetes,
de mindig segítőkész és humánus ellátásával kivívta a helyi és megyei tanári közösségek megbecsülését, szeretetét. Hosszú éveken át
vett részt a tanárképző főiskolás hallgatók felkészítésében. 1989-es
nyugdíjba vonulását követően még hosszú évekig tanított. Büszkék
voltunk arra, hogy tanári pályája 50 éves jubileumán, 2003-ban is
iskolánk tanáraként köszönthettük. A felnőttoktatás iránti elkötelezettsége is közismert, 2007-ben osztályfőnökként érettségiztette az
utolsó esti tagozatos évfolyamot.
Közéleti szerepvállalása mindig társadalmi és gyakran szakmai jellegű volt. TIT elnökségi tag és a Magyar Földrajzi Társaság tagja,
intézményi szakszervezeti tisztségviselő volt. Többször vállalt feladatot a helyi választásokon a szavazatszedő bizottság tagjaként.
Írásai mind a történelem, mind a földrajz területén erős helyi kötődését tükrözik. Feldolgozta a tatai piarista gimnázium történetét, iskolatörténeti és történelmi írásai jelentek meg a gimnázium valamennyi
évkönyvében. Publikált a Komárom-Esztergom megye földrajza kézikönyvben, írt Tata természeti földrajzáról, valamint az oktatástechnikai eszközök használatáról is.
Példaértékű munkáját számos elismeréssel illették: Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Kiváló Munkáért, Megyei Pedagógiai Díj, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Az elsők között kapta meg a gimnázium
tantestülete által alapított és titkos szavazással odaítélt Eötvös-érmet.
Az oktatásban, a tehetséggondozásban, a város tudományos életében
kifejtett kimagasló munkásságáért 1997-ben Tata Városáért kitüntetésben részesítették, 2003-ban pedig elnyerte a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. 2003-ban még aktív tanárként vehette át
arany-, majd 2013-ban, már visszavonulva a gyémánt diplomáját.
Munkássága során egy városnyi diákkal és szülővel került kapcsolatba és mindnyájan őrizzük bölcs, megfontolt, minden helyzetben nyugodt és derűs egyéniségének emlékét. Egész pályája során az arany
középút keresése jellemezte, talán ezért is lett sokunk számára a türelem, a mértéktartás, az emberség példaképe. Búcsúzunk tőle mindazok nevében, akiknek fél évszázados tanári pályája és példamutató
élete során segített, akiket szeretettel a tisztes életre nevelt, akikkel
megszerettette tantárgyait, akik példáját követték a pedagógus hivatás választásával, s akiknek volt szerencséje együtt dolgozni vele.
Idézzük föl szavait, melyekkel volt tanítványait az 50. érettségi találkozójukon köszöntötte:
„Annyit érünk, amennyit tudunk. Ismeretek híján ’úttalan a világ’.
Ma rövid idő alatt élünk meg nagy változásokat, de örök az ember
békevágya, örök az élet tisztelete, örök a munka, a család megbecsülése, örök az erkölcs. (…) szeretni viszont csak akkor tudunk, ha
megértjük, hogy az élet nagy játszmája nem a csatatéren, hanem az
emberi szívekben dől el.”
Keller Tanár Úr, köszönjük a tanítást. Hiányozni fog.
Emlékét tisztelettel őrizzük.
Volt munkatársai, tanítványai,
az Eötvös József Gimnázium minden dolgozója

Munkáltatói fórum a városházán
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatai Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya február 25-én csütörtökön, 9 órai kezdettel    Munkáltatói Fórumot tart, amelynek
helyszíne
a Tata Város Polgármesteri Hivatalának díszterme.
A fórum témái: pályázati, foglalkoztatási támogatások lehetőségei, munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések 2016. évi
területei.
A rendezvényre – a fórum té-

maköreit is figyelembe véve – a
cégvezetők mellett a gazdasági
és/ munkaügyi területtel foglalkozó szakembereket is várják.
A terem befogadóképességére
tekintettel a szervezők kérik,
hogy előzetes jelentkezéseket
minél előbb adják le Dobos
Tünde munkáltatói kapcsolattartó részére a dobostunde@
lab.hu e-mail címre. A jelentkezésnél a résztvevők nevét és
e-mail címét is kérik a szervezők. A rendezvényen való részvétel térítésmentes.

4 Közélet
Nyugdíjasok farsangi bálja

Farsang évszázadok óta a mulatságok időszaka. Ebben az időben
kötik a legtöbb házasságot.
Idén igen rövid volt a farsang,
azaz rövid volt az idő ismerkedésre, Népiesen azt mondták, hogy
„a szép lányoké a farsang”.
Az idén sietni kellett a bál megrendezésével, mivel február 10.
hamvazószerda napja, kezdetét
vette a húsvét előtti negyven napos nagyböjt. A múltban, farsang

keddjén: „húshagyó kedden” a
bíró éjfélkor megjelent a bálteremben, pálcájával az asztalra
csapott, ezzel véget vetett a mulatozásnak.
A Tatai Városi Nyugdíjas Klub
báljára olyan nagy volt az érdeklődés, hogy az összejövetelre nagyobb helyiséget kellett bérelni.
– Az Öregtó-étteremben a jó hangulatú zenére még a fájós lábak is
megmozdultak. A 247 fős tagság-

ból 101-en jelentkeztek a bálra. A
Sipos házaspár meglepetésként,
stílszerűen adta elő az „Orchideák, fehér orchideák” kezdetű
örökzöld duettet. A refrénbe lelkesen kapcsolódott be a közönség is.
Kedves gesztus volt ez azoknak
a klubtársaknak, akik hozzájuk
hasonlóan itt, a klubban találtak
egymásra a privát életükben –
mondta elégedetten Kun Imre, a
civil szervezet elnöke.
A bőséges, finom vacsora elfogyasztása után bemutatkoztak az
ötletes kosztümökbe öltözött szép
korúak. Volt kalóz, szellem, ördög, virágárus lány, bohóc, indián
házaspár és cigánylány is. A saját
készítésű jelmezeket a közönség
nagy tapssal jutalmazta.
A nyugdíjasok „házi” zenésze, Péter mindenki kedvére muzsikált.
Délután három órától már gyülekeztek az érdeklődők, de a négy
órakor kezdődött táncot kilenc
órakor is alig akarták abbahagyni
- ps a táncos lábú bálozók.

Régi bálok emléke a várban

Ovidius a nézők sorában, Galeotto Marzio, és sorra mind a
nők: Cillei Borbála, Szilágyi
Erzsébet, Aragóniai Beatrix és
a többiek. Ez a sűrített történelmi pillanat a tatai vár történelmi
falai között az idei farsangnak
köszönhető.
Nemcsak történelmi maszkabálra hívták vendégeket, de beszéltek is a régi farsangról, a régi
bálokról, amikor még tilos volt
az emberi formát eltorzító, vagy
állati alakot ölteni, tanácsos volt
viszont igen csinos és drága báli

ruhát varratni a tánchoz, a párválasztás, a jó parti reményében. A
régi tatai bálokon – a katolikus
egyházi dalárda, a Gazdakör,
vagy a Református Önművelődési Kör táncmulatságán – ott
nyüzsgött a város ifjúsága. A bál
megkezdése előtt előadtak egy
általuk betanult népszínművet.
Ezekről a régi bálokról, rendezvényekről esett szó, régi tatai
családokról, a száz évvel ezelőtt
is nyüzsgő egyesületi életről.
Előkerült a Kereskedelmi bál
táncrendje, amit 1907-ben ké-

szíttetett egy ismert iparművész-tervezővel
Esterházy
Ferenc gróf, hogy újonnan
beindított pezsgőgyárát reklámozza.
Előkerült a tatai kőedénygyár
csutorája, amelyet egy kocsmai
jelenet díszít. 1860-ban ugyan
Rodiczky Eduárd honvéd őrnagy, piarista tanár a nemzeti
ellenállás jelenségeként megszervezte a nemzeti viseletbe
bújtatott cigányzenekart, de a
csutorán még a romantika és a
nemzeti ébredés jelképeként, a
betyárral együtt látjuk, kocsmai
jelenetbe komponálva a cigány
muzsikusok alakját.
A bálok kötelező kelléke volt
a jó vacsora is. A fánksütésről
szintén megemlékeztek, egy
szép régi tarkedli sütő bemutatása során. A csábító sütemények és finom borok között szó
esett a birtokot megvásárló barokk főúrról, Esterházy Józsefről, aki 1682-ben Pápa várában
éppen egy táncmulatság alatt
született meg, amelyen édesanyja, a szenvedélyes táncos
hírébey Kata is részt vett. - ps -
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OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Mikor lesz buszmegálló a megújult Kossuth téren?
A tavasz folyamán készül el az új buszmegálló, a Kossuth
tér Református Gimnázium előtti oldalán. A tervezési munka
már folyik, a tér hangulatához és a városképhez illeszkedő
buszmegálló épül majd.
Válaszadó: Lakos Zsuzsanna a projektmenedzsment csoport
vezetője

Boldog születésnapot!

90. születésnapja alkalmából Balogh Ignácnét családja egy igazi
nagy ünnepséggel köszöntötte,
ahol kicsik és nagyok ölelése
mellett négy különleges torta is
várt Ilonka nénire.
Az ünnepelt 1926-ban Kiskőrösön született, és már nagyon korán, 10 évesen dolgozott. Ilonka
néni szerint a munka tartotta őt
fiatalon - élete során a saját szőlőjükben és földjein végezte napról napra a teendőket, de nagyon
sokszor ment el segíteni másokhoz is ha hívták, míg a férje olajmezőkön dolgozott. Bár 90 éves
lett, Ilonka néni a mai napig aktív, a háztartásban vagy a kertben

egyaránt szeret tevékenykedni,
hiszen ez a titka: hasznosnak lenni a többiek, elsősorban a család
számára, és segíteni bárhol, ahol
arra szükség van. Családja tagjai
az ország több pontjáról gyűltek
össze Tatán, hogy megünnepeljék őt, többek között 3 gyermeke, 11 unokája, és 7 dédunokája
sürgött-forgott körülötte a nagy
napon, amikor dr. Beró Henrietta, Tata alpolgármestere is felköszöntötte.
Ilonka néni közvetlensége, kedvessége és segítőkész emberszeretete reméljük még sokáig velünk marad, Isten éltesse Ilonka
néni, sok boldogságot kívánunk!

Felderítő tanfolyam Tatán

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság felderítő főnökségének
szakmai irányításával felderítő
tanfolyamot tartanak a tatai dandárnál.
A résztvevők elméleti és gyakorlati foglalkozásokon dolgozzák fel
a felderítő törzsmunka alapjain túl
a harcmező felderítő előkészítésével, a Magyar Honvédség felderítő
rendszerével, a katonai döntéshozatali eljárás felderítő támogatásával kapcsolatos meghatározott

témaköröket. Az összevonás javarészt gyakorlati foglakozásokból
állt, ezek során a Magyar Honvédség 10 alakulatától érkezett résztvevők közül a jelenleg is felderítő
beosztásokban dolgozók elmélyíthették, a felderítő beosztásokra
tervezett résztvevők pedig megalapozhatták a felderítő törzsmunka során alkalmazott eljárásokat.
A kurzus egyaránt hozzájárult az
országvédelmi feladatok eredmé- ps nyesebb végrehajtásához.

Parlamenti Napló
Célunk az alkalmazott tudományok egyeteme minősítés elnyerése
A hangzatos, optimizmustól
túltengő nyilatkozatok és híradások rendre arról szólnak,
hogy a magyar, s azon belül a
Tatai-medence gazdasága milyen kiemelkedően teljesít. Első
ránézésre valóban van okunk
az örvendezésre, hiszen újabb
és újabb gyárak hajtanak végre
kapacitásbővítő fejlesztéseket,
s a munkanélküliségi ráta is
kedvező képet mutat. Érdemes
azonban a mélyebben meghúzódó társadalmi és gazdasági
folyamatokra is néhány pillantást vetnünk annak érdekében,
hogy ki ne csússzon kezünkből
a saját jövőbeni sorsunk irányíthatósága.
Térségünk gazdaságszerkezete
multinacionális karakterű, ami
önmagában nem baj, de tisztában kell vele lennünk, hogy

annak stabilitása a világgazdaság mindenkori állapotától
függ. A tervszerűen elvégzett
közös munkánknak köszönhetően, a mögöttünk hagyott negyedszázad során - tanulva az
egyoldalú szocialista nehézipar
által előállított sérülékenység
keserű tapasztalataiból -, egy
több lábon álló iparszerkezetet
hoztunk létre. Ennek ellenére
mégis azt kell megállapítanunk,
hogy túlságosan is sérülékeny
gazdaság biztosítja a térségünkben élő százötven ezer ember
megélhetését.
Ha nagyobb biztonságban szeretnénk érezni magunkat, akkor nagyobb mértékben kell támaszkodnunk a helyi természeti
és kulturális erőforrásaink fenntartható módon történő hasznosítására, továbbá biztosítanunk

kell mindehhez a helyi kötődéssel rendelkező, a tájat jól ismerő, diplomával is rendelkező
szakembereket. Negyedszázaddal ezelőtt Tatabánya volt az
egyetlen megyeszékhely, amely
nem rendelkezett felsőfokú oktatási intézménnyel. Ennek a hiányosságnak a kiküszöbölésére
hoztuk létre annak idején a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláját. A kezdeti gazdálkodási
és marketing szakok mellett öt
esztendővel ezelőtt elindítottuk
a turizmus és vendéglátás szakot, majd a műszaki menedzser
és mechatronikai mérnök képzést.
Az időközben Edutus Főiskolára
keresztelt intézményben – Magyary Zoltán munkássága előtt
is tisztelegve – megkezdtük az
előkészületeit a társadalomtu-

dományi képzés meghonosításának is. A településfejlesztési
mérnök képzés elindítását Tata
városának bevonásával tervezzük. Az új alapszak létrehozásának célja, olyan szakemberek
képzése, akik egyrészt a közigazgatási ismeretek, másrészt
a regionális fejlesztés, harmadrészt a fejlesztések megvalósításához szükséges mérnöki
tudományok elméletének és
gyakorlati
technikájának
ismeretében,
alkalmassá válnak
térségfejlesztési
stratégiák megalkotására,
s azok
megvalósítására.

Stratégiai célként tűztük ki
2017-re az alkalmazott tudományok egyeteme minősítés
elnyerését.

Bővebb információk:

www.tata.hu
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Egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Fényes Tanösvény. Az egyedülálló természetvédelmi területen rengeteg látogató fordult
meg az elmúlt időszakban. Az első születésnapra a szervezők számos érdekes programmal, ingyenes túravezetéssel készültek.

Fotó: facebook.com/Fényes-Tanösvény

Ajánló

Tisztelt Ügyfeleink!

A Tata Kártya ügyintézésének helyszíne 2016. február 10-től a Tatai Városkapu
Közhasznú ZRt. VÁROSMARKETING IRODÁJA
A Városmarketing iroda címe: 2890 Tata, Bercsényi u.1. (Farkas ház udvara)
Ügyfélfogadás:
hétfőnként: 9:00-10:00
szerdánként: 8:00-12:00, 13:00-18:30 között
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Bécsi Magyar Iskola
2015. december 19-én a kisiskolás tanítványok szereplésével
adventi műsort adott, a Bécsi
Magyar Iskola. A műsorban
megtaláltuk a Trianon előtti
Magyarországot. Bécsben élő,
egészen- vagy félig magyar
családok kisiskolásai voltak itt
Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, a mai
Magyarországról elszármazva.
A közös az, hogy az osztrák tanulmányok folytatása mellett,
ők magyar iskolába is járnak. A
magyar nyelv az anyanyelvük, amire büszkék és amit ismernek
is - de az iskolában megtanulnak
magyarul olvasni és írni, megtanulják a magyar nyelvtant és a
későbbiekben a magyar történelmet is.
Szüleik és tanítóik segítségével
saját maguk díszítették fel a karácsonyfát, készítettek kézműves
termékeket, festettek, rajzoltak,
gyertyát díszítettek, hallgatták a
magyar meséket és együtt énekelték magyarul a karácsonyi
dalokat. A szülők is besegítettek
és olyan volt ez együtt, mint egy
örömteli kórus.
A 10 éves Török Szilveszter
Zelk Zoltán: „Télapó és a Hóember” című versét mondta el hibátlanul és gyönyörűen hangsúlyozva. Mókás hanghordozással
szavalta, hogy: „dehogy fog Ő
egész télen állni, Ő lesz az első
hóember, aki megtanul járni”.
Kifejezetten büszke volt arra,
hogy felismerte a versbéli, piros csizmás öreg télapót, akivel
szánon útra kelt, hogy segítsen a
csomagok szétosztásában. Meg-

(Bécs I. kerület, Schwedenplatz 2.)

rendítően, bánatos volt a hangja,
amikor azt verselte, hogy „ahány
házba csak bementek, ahányból
kijöttek, lett a répaorrú vándor
egyre-egyre könnyebb, várták
őket minden házban kályhával,
meleggel, így olvadt el reggelre
az útra kelt hóember”.
És ezek után Szilveszter tapsvihar közepette hagyta el a Magyar
Iskola világot jelentő deszkáit.
Ezután következett Móra Ferenc: „A didergő király” című
művének színpadi változata.
Ékes magyar szóval elevenedtek
meg a darab figurái: … a didergő
király, … az udvari bolond, …
a király szolgálói és a mesélők.
Az 1. számú narrátor – azaz
mesélő - a 9 éves Szabó-Sopov
Szonja volt Tatáról, aki tévesztés nélkül, nagyon kedvesen
és bájosan „mesélte” a hosszú
szöveget. Mindenki – így a jelenlévő szülők és nagyszülők –
szívét és lelkét érintette meg az,
hogy a gyermekek felismerték a
Móra Ferenc által írt mű lényegét, mondanivalóját. Vagyis a
király mindaddig didereg, majdnem megfagy, amíg őt csupán
az anyagi javak és a parancsot
teljesítő szolgák veszik körül,
de rögtön felmelegszik akkor,
amikor hozzá is kedves-, emberi
szóval közelednek. A szeretet az,
ami átjárja az ember testét és lelkét és ami meleget sugároz. Ez
történt a királlyal is: „A tükörablakot sarokra nyitotta, városa
lakóit összekurjantotta; - Olyan
meleg van itt, hogy sok egymagamnak, juttatok belőle aki fázik
annak! Tódult is be nyomban a

Állati farsang

A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár gyermek részlege idén
is farsangi színekbe öltözött, és
megrendezte az állatok farsangját.
A Kőkúti Általános Iskola második osztályos tanulói öko tagozatosok, tehát nem áll tőlük távol, a
természet, az állatok szeretete.
Könyvtárunk 2016. február 2-án
álarckészítésre hívta a diákokat.
Ki-ki nyulas, kutyás, lovas, koalás vagy éppen pillangós álarcot
színezett, díszített kedve szerint,
majd a könyvtárosok segítségével
gyorsan a gyermekek fejére kerül-

tek a maszkok. A kislányok és a
kisfiúk boldogságot sugárzó szemekkel forogtak társaik előtt, és
kérdezgették egymástól: milyen?
Hogy áll? Ugye jó lett?
A kézművességet követően a felnőtt részlegbe masíroztunk át,
ahol muzsikaszóra rögtönzött felvonulást tartottunk. Az olvasóknak integettünk, ők pedig harsány
tapssal fejezték ki tetszésüket. A
gyermekek a foglalkozás végén a
farsangi fánkból és süteményből
jóízűen fogyasztottak. A gyermekkönyvtári böngészde sem

sok szegény ember, a márványtéglákon nyüzsgött, mint a tenger. Ki is szorult tőlük király a
konyhára, rájuk is parancsolt
mindjárt a kuktákra: - Asztalt
terigetni, ökröt sütögetni! Fussatok a hordót csapra ütögetni!
Ily kedves vendég még nem járt
soha nálam, mint a saját népem –
nagy Meseországban…”
A gyermekek műsorát koncert
követte. Dr. Szabó András magyar klarinétművész előadásában zongorakíséret mellett
Bartók, Kodály, Bach és Mendelssohn művek szólaltak meg.
Végül a gyermekek nagy zsibongás közepette fogyasztották el, a
szülők által készített szendvicseket és süteményeket.
Eközben lehetőség volt megszemlélni a folyosón lévő szobrot és festményeket. Büszke
tartással ott állt első magyar királyunk Szent István, láthattuk
festményen a 13 aradi vértanút
– az örökre hallhatatlanokat - és
a hősök előtt térdeplő Kossuth
Lajost, a „Kossuth imája a kápolnai-csata után” címet viselő
képen. Mellette az ima szövege:
„Felséges Úr! Árpád fiainak Istene! Tekints reánk csillagokkal
övezett trónusodról és hallgasd
meg könyörgő szolgádat, kinek
ajkáról milliók imája száll eged
tündöklő kárpitja felé, hogy áldja és magasztalja a Te mindenhatóságod erejét! Istenem! felettem
éltető napod ég, s térdeim alatt a
szabadság csatájában elhullott
vitéz honfiaimnak csontjai nyugosznak. Fejem fölött kéken
mosolyog az ég, lábaim alatt

gyászossá vált a föld ősapáink
unokáinak kiomlott vérétől. Óh!
csak hadd szálljon alá napodnak teremtő sugara, hogy virág
fakadjon a véráztatta hantokon,
mert e porladó tetemek koszorú
nélkül el nem hamvadhatnak.
Isten! Ősapáinknak és népeknek
Istene! Hallgasd meg ágyúink
bömbölő szavát, melyben vitéz
népednek lelke mennydörög,
hogy széjjelzúzza az önkény
bilincset osztó vaskarjait. Mint
szabad hazának szabad fia térdelek ez újabb temetőn, honfiaim,
testvéreim roncsolt tetemein.
Ilyen áldozatok árán szentté válik e hazának földje, ha bűnös
volt is, óh Istenem! – mert e
vérrel megszentelt földön rabnépnek élni nem szabad! Atyám!
ősatyáinknak védelmező Istene!
milliók felett hatalmas Úr! ég,
föld s tengereknek mindenható
Istene! Dicsőség nő e porladó
csontokból és nemzetem homlokán fog ragyogni. Szenteld meg
e porokat kegyelmeddel, hogy e
szent ügyért elhullt bajnokok áldással nyugodjanak szent hamvaikban. Ámen.”
Mindennek láttán szívünket jó
érzés és melegség öntötte el, a
Bécsi Magyar Iskola működése
pedig reményt keltő, dicséretes.
Vezetőit, tanárait, tanítóit a legnagyobb köszönet illeti, hiszen
más országban, - kicsit távol a
hazától – „őrzik Ők a magyarság
lángját”.
A Bécsi Magyar Iskolát az 1987–
1988-as tanévben alapította meg
az Ausztriai Magyarok Központi Szövetsége egy maroknyi

lelkes csapattal az anyanyelv
és a magyar kultúra ápolása, az
identitástudat megőrzése és az
ausztriai magyarok megmaradása érdekében. Az azóta eltelt idő
alatt sokat fejlődött és megnőtt a
létszám is. Megalakult az óvodai
csoport, gyarapodott a tanárok
száma, és kibővült a tevékenységi kör is.
Tevékenységének helyszíne a
bécsi Magyar Otthon (Bécs I.
kerület, Schwedenplatz 2.), ahol
az oktatáson kívül számos más
program is várja az idelátogatókat: kiállítások, klubok, hangversenyek, filmvetítések vagy
akár baráti összejövetelek.
Az iskola fontos feladatának tekinti, hogy a náluk felnövekvő
gyermekek sokoldalú, alapos
nevelést és oktatást kapjanak.
Tudatosan vállalják gyökereiket,
az elszigetelődés, az eljelentéktelenedés és a beolvadás helyett
az integrációt válasszák, azaz az
osztrák társadalom egyenjogú
tagjaiként őrizzék meg magyarságukat. Eltekintve attól, hogy
ki és milyen szinten használja a
magyar nyelvet, az iskolai oktatás lényege az, hogy a nyelvhasználat mellett gondolatokat,
látásmódot, lelkületet is teremt
és közvetít a magyar nyelvű tanítás. A gyermekek fokozatosan
ébrednek rá arra, mit jelent magyarnak lenni a nyelvterületen
kívül, történetesen német nyelvű
környezetben, ahol végtére is
otthon vannak.
Dr. Sopovné Dr. Bachmann
Katalin

maradt el, az általános könyvtárismertető után a diákok olvasgattak, de olyan is akadt, aki
már könyvtártag volt, és kölcsönzött.
A készített maszkokat a gyermekek hazavihették, így otthon
is szívesen emlékezhetnek erre
az együtt töltött vidám délutánra. Mi, könyvtárosok pedig
abban bizakodunk, hogy akik
először jártak nálunk, kedvet
kaptak a könyvtárlátogatáshoz,
és (ugyanilyen) örömmel térnek
vissza hozzánk. Goldschmidt Éva

Látkép

Élőfalvak küldöttei találkoztak Ágoston ligeten

Egy huszonöt éve tartó folyamat
részeként szervezte meg a Természetes Életmód Alapítvány
a XV. Téli Élőfalu Találkozót
Agostyánban, az Ágoston-ligeti
öko-faluban. A Magyar Élőfalu

Hálózat küldöttei évente két alkalommal találkoznak. A cél, hogy
megbeszéljék az elmúlt időszak
problémáit, örömeit, bánatait, és
megosszák egymással ötleteiket, hiszen a közös gondolkodás

lendítheti előre a jó működést.
Hogy mi is a jó működés, azt
nem könnyű megfogalmazni –ezt
állítja Labanc Györgyi az alapítvány elnöke. –Az, hogy mi jó és
mi nem, azt nem tudom. Nem
bújunk el, a modern technika vívmányait használva próbáljuk a lehető leghatékonyabban végezni a
dolgunkat –magyarázta program
szervezője, majd azt is hozzátette, hogy az internet segítségével
az élőfalvak napi szinten tudnak
kapcsolatot tartani egymással.
Ágoston ligeten megpróbálnak
mintát mutatni, hiszen ezt az életmódot a mai urbanizált világban
már sokan egyáltalán nem ismerik. Ezért fontos, hogy a Magyarországon működő élőfalvak a

gyakorlatot is be tudják mutatni.
Labancz Györgyi azt is elmondta, hogy akik érdeklődnek az önfenntartó gazdálkodás iránt, azok
először csak néhány napot töltsenek el egy ilyen helye. –Nem
szabad rögtön fejest ugrani egyik
életmódból a másikba, mert az
kudarchoz vezet. Ehelyett kérjünk segítséget olyanoktól, akiknek kellő gyakorlata van már
ezen a téren –magyarázta.
A találkozón részt vettek olyanok is, akik már hosszú évek
óta önfenntartó életmódot folytatnak. Ők azt vallják, hogy erre
az életformára mindenkinek
megvan a lehetősége, de segítség nélkül nem érdemes belevágni. Nagy Tamás gazdálkodó

ökológus Ópusztaszeren él, ahol
rengeteg tanya van, köztük sok
üres is, ahol ökogazdaságokat
lehetne kialakítani. Gömörszőlősön pedig egy úgynevezett
paraszt-wellnest üzemeltetnek,
ahol egy-egy hétvégén a kívülállók is kipróbálhatják magukat
gazdálkodóként.
A találkozón egy különleges tervet is kihirdettek. Czumpf Attila,
a Természetes Életmód Alapítvány titkára ötlete alapján szeretnének egy zarándokutat indítani, amelyben a lélek, a test és
a szellem összekapcsolódhat. Ez
lesz az ökológiai megtérés zarándokútja, amely Ágoston ligetből
indulna és végigvezet hazánk
élőfalvain. 		
- pv -
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Szombaton Farsang Kupa az edzőtáborban
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Tata és Környéke Regionális Szervezete
14. alkalommal rendezi meg a
Farsang Kupát február 20-án
szombaton a Tatai Olimpiai
Központban, ahol 12 és 17 óra
között tekinthetik meg a nézők
a csodálatos étel és italkölteményeket, terítékeket, és az egyéb
szakmai bemutatókat.
A szakmai verseny egyedülálló az országban, s jelentőségét
az is növeli, hogy öt szakmát
fog össze, sőt idén már a baristák is bemutatkoznak majd a
helyszínen. A megmérettetésen
szakács, cukrász, pincér, pék
és koktélos kategóriákban indulnak a versenyzők az ország
minden tájáról, valamint Szlovákiából és Romániából is. A
verseny folyamán mindent saját
kezűleg, egyedül kell elkészíteni, semmilyen előre gyártott
segítséget nem használhatnak a
versenyzők, akiknek szabadon
szárnyaló fantáziája és kreativitása évről évre szemet gyönyörködtető eredményeket szül. A
Farsang Kupa különlegessége
ebben is ott rejtőzik, hiszen az
elkészült versenymunkák nem
mindennapi
látványosságot
nyújtanak a nézőknek.
Az elmúlt több mint 10 év tapasztalata a rendezvény életében számos fejlődést, változást
hozott, hiszen a szervezők fo-

Ajánló

lyamatosan nyomon követik a
külföldi trendeket, és év közben
is figyelemmel kísérik, hogy
mi történik más nemzetközi
versenyeken. A Farsang Kupa
egyébként olimpiai felkészítő

is egyben, mivel idén nemcsak
a sportolóknak, hanem a gasztronómia legjobbjainak is lesz
olimpiájuk.
A versenyzők munkájukat már
a reggeli órákban elkezdik

majd, a nézőket pedig déltől
fogadják a helyszínen, ahol az
elkészült ételsorokat, italokat,
terítékeket láthatják, emellett pedig különböző bemutatók is várják a közönséget,

például koktélosok, baristák,
de lesz büfé, süteményvásár,
szponzori bemutatkozások, és
15:00 órától az MH 25. Klapka
György Lövészdandár Zenekar
is koncertet ad. Emellett igazi
látványosságnak ígérkezik a
zöldségfaragók eredményhirdetése és a tervezett karamell,
valamint bor és pálinka bemutató is.
A Farsang Kupán minden versenyző egy diplomát kap, s
a díjazottak egyedi, fazekasok által tervezett és készített
érmeket vehetnek át elismerésként, a tanulók ehhez egy
kupát, a felnőttek pedig egy
fazekas munkát kapnak. Ezen
kívül szponzori különdíjakat is
nyernek a legjobbak.
A Farsang Kupa jelentőségét
növeli, hogy a tanulók együtt
versenyeznek a felnőttekkel,
akik kiemelkedő szakmai tudásukkal, és a nemzetközi versenyeken szerzett tapasztalataikkal igazi példát mutatnak a
fiatal generációnak. A verseny
légköre teljesen más szemléletet ad így a tanulóknak, ösztönzi, motiválja őket a fejlődésre
és a tanulásra.
A szervezők örömmel várnak
mindenkit az idei Farsang
Kupára február 20-án, szombaton a tatai edzőtáborban. A
rendezvény ingyenesen láto- áá gatható.

8

Sport

PROGRAMAJÁNLÓ

2016. február 18. II. évfolyam, 4. szám

Két fájó vereség a tavaszi nyitányon

Kézilabda
Férfi NB I. B, Nyugati csoport
Február 20. szombat, 17.00:
Tatai AC –Csurgó KK 23
Február 28. vasárnap, 16.00:
Budakalász – Tatai AC
Március 06. vasárnap, 17.00:
Tatai AC –SZSE Győr
Női NB II., Északi csoport
Február 20. szombat, 11.00:
Tatai AC – TFSE
Február 28. vasárnap, 14.00:
Pilisvörösvár – Tatai AC
Március 06. vasárnap, 17.00:
Tatai AC – Hort-Csepel
A hazai mérkőzéseket a férfiak
és a nők is az Eötvös gimnázium
sportcsarnokában játsszák
Labdarúgás
Megyei I. osztályú bajnokság
Február 27 (szombat), 14.00:
Tatai AC – Bábolnai SE
Március 05 (vasárnap), 14.30:
Tatai AC – Vértesszőlős
Kosárlabda
Női amatőr NB I.
Február 21 (vasárnap), 13.00:
Tatai SE – ELTE-BEAC
Február 28 (vasárnap), 16.00:
PINKK SE – Tatai SE
Március 06 (vasárnap), 13.00:
Tatai SE –Baja
Hazai mérkőzéseken a helyszín:
Vaszary iskola tornaterme
Férfi NB II., Nyugati csoport
Február 21. (vasárnap), 15.00:
Tatai Sportegyesület – Szombathely
Február 26 (péntek), 19.30:
Tigris Kaposvár – Tatai SE
Március 06 (vasárnap), 15.00:
Tatai SE – Soproni Tigrisek
Hazai mérkőzéseken a helyszín:
Vaszaryiskola tornaterme
Asztalitenisz

A Tatai AC NB I. B-s férfi kézilabdacsapata nem ilyen tavaszi rajtra
számított. A két vereség rosszkor
jött, mivel a vezetés négy ponttal
számolt az első két fordulóban.
Kézilabda NB I. B, Nyugati csoport, 14. forduló:
Tatai AC - Veszprémi KSE 2632 (11-19) Tata, 250 néző.
TAC: Czérna - Kanyó Á. 3, Baski
5, Kanyó Bence 2, Szám 2, Vaskó
1, Kanyó B. Csere: Varga (kapus),
Szalczinger, Hímer 2, Lehőcz 2,

Kállai 1, Juhász 8. Vezetőedző:
Sibalin Jakab.
– Az első félidőben nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk.
A védelemből hiányzott a kellő
agresszivitás, fault nélkül, a lövők elől behátrálva szinte csak
szemléltük az eseményeket. Ezt
a rutinos vendégek kihasználták.
A szünet után nagy elánnal kezdtünk, a védekezést átalakítottuk,
de hiába működött jobban a nyitottabb védelem, az első harminc

Menetelnek a tatai focisták

Vegyes a megítélése a műfüves labdarúgó eseményeknek,
sokan a sérülésveszélyre hivatkoznak. Aztán bebizonyosodott,
hogy ettől nem kell tartani, sőt
a téli időszakban sokkal biztonságosabb, mint az igazi füves
pálya. A bajnokságra való felkészülést is nagyban elősegíti,
ennek szelemében a Tatai AC
rendre részt vesz ezeken sorozatokon. Wéber Roland legénysége kiválóan szerepel, az idén
is bejutott a legjobb négy közé a
megyei műfüves labdarúgó bajnokságban.
A D-csoportban szerepelt a tatai
gárda, amely utolsó meccsén a
megyei I. osztály egyik bajno-

kesélyesét, a Lábatlani ESE-t
verte 4-0-ra. Ezzel a TAC a legjobb nyolc közé jutott.
Gólszerzők: Tóth László, Csordás Gergő, Rába Jenő és Csordás Dénes.
Komáromban a Banai KSK-val
mérkőztek a tataiak az elődöntőbe jutásért: Banai KSK – Tatai AC 1–4 (0–2). Gólszerzők:
Goldschmidt Tibor (2), Purgel
Zoltán, Rába JenőA műfüves
bajnokság elődöntőjében a Tatai
AC az OBSK Oroszlánnyal találkozik Tatabányán, a Grosics
Gyula Stadion műfüves pályáján. A másik ágon a Vértes�szőlős a Sárisáppal mérkőzik a
fináléba jutásért.
- ps -

Férfi NB III.
Február 21 (vasárnap), 11.00:
Tatai AC II. – Kodolányi DSE
Február 28 (vasárnap), 10.00:
Tatai AC II. – Balatonfüredi FC
Helyszín: Tatai AC tornacsarnoka

Az első kosaras győzelem
A kosárlabda, amatőr női NB. I.,
Nyugati csoportja 13. fordulójában megszerezte első győzelmét
a Tatai Sportegyesület. Tatai SE–
MAFC 83-76 (20-16, 26-12, 1914, 18-34) Tata, 120 néző, vezette: Koncsek Balázs, Pécsi Zsolt.
Tatai SE: Strupka 14, Kiss J. 11,
Takács E. 18, Lendér 27, Sudár 1.
Csere: Kiss Cs. 4, Pálmai
8, Horváth A. Vezetőedző: Szabó
Judit.
Az eredmény alakulása: 5. perc:
7-9, 15. perc: 37-26, 25. p.: 5532, 35. p.: 68-48.
Három negyeden át határozottan és eredményesen kosaraztak
a tatai lányok, ám a befejező
játékrészben kissé leült a társaság. A győzelem azonban nem
forgott veszélyben, Szabó Judit
edző méltán volt elégedett tanít- ps ványaival.		

percben szerzett hátrányon csak
faragni tudtunk. Az őszi mec�cshez hasonló szoros eredményt
vártam, de a védekezésben elkövetett hibák megpecsételték sorsunkat a mai találkozón – mondta
a a mérkőzés után Sibalin Jakab
vezetőedző.
– Az első harminc percben nem
működött a védelem, emiatt rengeteg gólt kaptunk. A fordulás
után gyorsítottuk a játékot, de ez
minket is felőrölt, a technikai hi-

bák miatt pedig nem tudtunk igazán közel férkőzni az ellenfélhez
– tette hozzá Juhász Ádám.
Junior NB I. B: Tatai AC – Veszprémi KSE 27-29 (10-13).
15. forduló:
Vecsés – Tatai AC 26-24 (12-10)
TAC: Czérna – Endrédi D. 1,
Baski 1, Kanyó Bence 4, Szám 1,
Lehőcz 1, Kanyó Ádám 2, Csere:
Varga (kapus), Szalczinger, Kanyó Balázs 3, Hímer 5, Endrédi P.,
Vaskó 4, Lengyel 1, Kállai 1, Márton, Vezetőedző: Sibalin Jakab.
Miután a Grundfos másodedzője
Sibalin Jakab, és ugyanabban az
időpontban volt a tatabányaiak
NB I-es mérkőzése, a tataiaknak
nélkülözniük kellett ezen a mec�csen trénerüket.
A gólerős Juhászra, aki kettős igazolással a Grundfosban és a TACban is játszik, ezúttal a tatabányaiakat erősítette.
Jó a vecsési gárda, de meg lehetett volna verni, ám a tataiak nem
találták masszív védekezésüknek
az ellenszerét. A hazaiak szinte
végig vezetve nyertek a színvonalas mérkőzésen, a TAC-nak sokat
kell javulnia, hogy ismét eredményesen szerepeljen.
Junior NB I. B: Vecsés – Tatai
AC 33-24 (16-12).
- ps -

Helytálltak fiatal atlétáink
Február első hétvégéjén rendezték Budapesten az atléták serdülő
fedett pályás országos bajnokságát a SYMA-csarnokban. A Tatai
AC fiatal versenyzői gárdáját az
influenza alaposan megtépázta,
így csak hatan képviselhették az
egyesületet.
Mivel most először jártak a számukra hatalmasnak tűnő atlétikai
csarnokban, kissé megilletődve
kezdték a megmérettetést. Minden versenyszámra a magas indulói létszám volt jellemző, 50-60 fő
is összecsapott egy-egy számban
a helyezésekért.
A tataiaknál a legnagyobb sikert
Michl Sebestyén érte el, aki a nagyon erős távolugró mezőnyben
528 centiméteres eredményével
beverekedte magát a döntőbe,

ahol az igen előkelő 8. helyen
végzett. Ezen kívül még a 60 és
a 300 méteres síkfutásban is a
középmezőnyben végzett.A Tatai
AC atlétái derekasan helytálltak.
Michl Sebestyénen kívül a csapat tagja volt még: Essősy Bánk,
Labossa Döme, Veszprémi Zsófia,
Havasi Csenge és Barassó Eszter.
- ps Edző: Sándor Péter.

Michl Sebestyén
edzőjével,
Sándor Péterrel

Jó hangulatú sítábor az Alpokban

Éremeső Oroszlányból
2015-ben alakult meg újra az egykoron oly sikeres judo szakosztály
a Tatai AC-nél, azóta egyre szebb
eredményeket érnek el fiataljai.
Essősy Ákos, Staudt Béla és Szeles Viktor edzők remek munkát
végeznek, egyre többen választják
ezt a sportágat a városban.
A legutóbbi nagy sikert Oroszlány-

ban érték el a tanítványok. A megyei
diákolimpia döntőjében valamennyi
tatai fiatal dobogós helyen végzett.
Kádár Edvárd, Hufnágel Balázs és
Fogel Gergő aranyérmet nyert, Vágusz Ottília és Kádár Adrián második lett, Tamtam Gréti, Nagy Martin
és Vágusz Dávid pedig a dobogó
- ps harmadik fokára állhatott.

A Kőkúti Általános Iskola megtartotta hagyományos sítáborát az
ausztriai Präbich-ben. A diákoknak ingyenesen biztosított sífelszerelést az oktatási intézmény. A
fiatalokat Kőhalmi Zsófia, Gaál
Szabolcs és Czina László tanárok
oktatták e szép téli sportág rejtelmeire, és természetesen vigyáztak testi épségükre.
Nem indult jól a tábor, mert az
első nap esőzésre ébredtek a
tataiak így a diákoknak és a kísérő szülőknek programokat
szerveztek erre a napra. Délelőtt asztali fociban és ping-pong
forgózásban mérhették össze
ügyességüket a táborozók, valamint sí-kresszel kapcsolatos
kérdésekre válaszoltak. Délután
minden szoba lakója fellépett a
többiek előtt. Esőűző előadást és
az ázott síkutya dalát mutatta be
minden csapat.
A többi napon kegyes volt az
időjárás, végre síelhettek a tataiak. Négy csoportban, kezdő,
haladó, középhaladó és „profi”
csoportban tudásnak megfelelően osztották be a gyerekeket.
Délelőtt és délután mindenki a

csoportjával síelt és lelkiismeretesen gyakorolta az oktatók által
adott feladatokat. Mivel pályaszállásuk volt a kőkútisoknak,
délben be tudtak menni a szállásra étkezni és pihenni egy jót.
Meglepetés volt, amikor az
egyik napon Kőhalmi Zoltán, az
iskola igazgatója meglátogatta a
sítábor lakóit. Valamennyi csoportot megnézett síelés közben.
Elégedett volt a táborban folyó
munkával.
Fájó szívvel búcsúztak Präbich-tól a tataiak, ám a táborzáró
jó hangulatban telt el. A diákokra ekkor egy tábori totó kitöltése
várt, majd kihirdették a szobarend verseny eredményét. Végül valamennyi diák oklevelet
vehetett át a síoktatóktól. Balesetmentesen, tele élményekkel
érkeztek haza, annak reményben, hogy jövőre ismét meghódíthatják az Alpok havas tájait. A
szülők nagy segítségükre voltak
a fiataloknak, de ki kell emelni
Gaál Szabolcs sokrétű szervezői,
táborvezetői munkáját. No és a
tanártársak önzetlen, szakszerű
- ps munkáját is. 		

