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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Nem fogadta kegyeibe az időjárás 
az idei  Tatai Nagy Sportágválasz-
tó szervezőit, látogatóit. Már a te-
rület berendezése is esőben történt, 
de még pénteken reggel is jött az 
égi áldás. A tataiakat azonban ke-
mény fából faragták és talán az 
időjárás felelőse is elgondolkozott, 
így mire a megnyitóra került sor 
már némileg derűsebb volt az ég és 
a hangulat is. A megnyitóban Dr. 
Beró Henrietta Tata alpolgármes-
tere kiemelte, a képviselő-testület 
nagyon fontosnak tartja, hogy a 

gyerekek iskola után sportoljanak 
vagy valamilyen művészeti te-
vékenységet végezzenek. Ahhoz 
hogy ez könnyebben menjen, ki-
váló lehetőség egy ilyen rendez-
vény, ahol egy helyen több mint 
30 sportágat lehet kipróbálni. Dr. 
Kiss Gergely háromszoros olim-
piai bajnok vízilabdázó, a Nagy 
Sportágválasztó sajtófőnöke kife-
jezte örömét, hogy részt vehet egy 
ilyen programban, és arra biztatta 
a szülőket, gyerekeket, hogy az 
egészségük érdekében minden-

képpen mozogjanak, sportoljanak.
Az Edzőtáborban nagy volt a moz-
gás pénteken és szombaton, hiszen 
óvodások, iskolások, családok jöt-
tek megnézni, kipróbálni a sportá-
gi kínálatot. Tatabányáról, Vértesz-
szőlősről, Naszályról, Bicskéről, 
Kömlődről is érkeztek látogatók. A 
színpadon a két nap alatt folyama-
tosan mentek a bemutatók, aztán a 
helyszíneken a részvevők maguk is 
mozoghattak. Új sportágként be-
mutatkozott a takeball, de a men-
tők segítségével az újraélesztést is 

gyakorolhatták az érdeklődők. A 
szombati családi napon a gyere-
kek kis füzetbe gyűjtögethették a 
meglátogatott helyszínek matricáit, 
amit ha leadtak sorsoláson vehettek 
részt, ahol sportkönyveket, sport-
szereket nyerhettek.  Bár mindkét 
napon többször is megzavarta az 
eső a rendezvényt mégis több mint 
2500 részvevő igazolta a szerve-
zők szándékát: a sport fontos, eh-
hez meg kell mutatni a sportágak 
széles választékát, hogy mindenki 
tudjon választani.         Tompa Andor

A Múzeumi Világnapon nyitották 
meg a Német Nemzetiségi Mú-
zeum kiállításának „Történetek” 
című folytatását Tatán. A meg-
nyitó ünnepségen részt vett Dr. 
Hoppál Péter, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának kultúrá-
ért felelős államtitkára, Bencsik 
János országgyűlési képviselő, 
Michl József polgármester, és dr. 
Beró Henrietta alpolgármester is.
A tatai német nemzetiségi mú-
zeum ezzel folytatja 2015-ben 
megkezdett kiállítását. Tavaly 
a „Tárgyak” című tárlat vetett 

számot a gyűjtemény történeté-
vel, alapításkori küldetésével és 
a nemzeti kisebbségi múzeum 
megmutatásának lehetőségével. 
A múlt héten megnyílt „Törté-
netek” című kiállítás pedig arra 
tesz kísérletet, hogy történelem 
és emlékezet kettősségét bemu-
tassa. A tárlaton látható tárgyak 
részben a múzeum tavalyi tár-
sadalmi felhívására érkeztek, és 
a német kultúrához kötődő cso-
portok sajátságának szimbolikus 
tárgyai, kisebb részük magánsze-
mélyek adománya.

A helyszínen Michl József ki-
emelten megköszönte a múzeum 
vezetőségének azt a hozzáállá-
sát, amivel megértették a város, 
a Tatán és a kistérségben élők 
igényét, és nem a hangzatos - 
divatos stílus felé kanyarodtak 
el, hanem a magas színvonalú, 
mély, és hosszú távon is üzenetet 
hordozó kiállítások megteremté-
sének irányába.
Dr. Hoppál Péter megnyitó be-
szédében úgy fogalmazott: -ez a 
kiállítás egy csepp, amelyben ott 
van a tenger, megpróbálja közre-

adni, hogy valójában mit jelent 
a magyarországi németségnek 
a mély kulturális identitása. Az 
államtitkár hozzátette: - minden 
időben meg kell méretni ma-
gunkat, hogy vajon megfelelően 
állunk-e nemzeti kisebbségeink 
önazonosságának megéléséhez, 
megadjuk-e a szükséges feltéte-
leket ahhoz, hogy ők ne azt érez-
zék, hogy a kor az elnyomásuk-
ban érdekelt, hanem azt, hogy 
megélni önálló kulturális identi-
tásukat, egy szabadságeszmény 
részeként érvényesül az adott 
társadalomban.  
Az államtitkár beszéde végén 
a saját, valamint Bencsik János 
és Michl József közös ajándéka-
ként adta át azt a dokumentumot, 
amely a Magyar Országgyűlés 
egyik jegyzőkönyvi kivonata 
2012. november 20-ról, amikor 
meghozták azt az országgyűlé-
si határozatot, amely rendelke-
zik a magyarországi németek 
elhurcolásának és elűzetésének 
emléknapjáról. Ennek díszkiadá-
sú lenyomatát illesztették be a 
megnyitón a tárlatba. A kiállítást 
Kuti Klára rendezte, a megnyitón 
közreműködött Tóka Ágoston. A 
tárlatot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatta.    - áá -

 „Egy csepp, amelyben ott van a tenger” 
 Kibővült a Német Nemzetiségi Múzeum kiállítása

Az esemény további fotói 
Képriport c. rovatunkban láthatók

A Nagy Sportágválasztó
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13.00 -15.00 óra 
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polgárokat a Vá-
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fogadja a hozzá 

forduló polgárokat a Városhá-
zán hivatali helyiségében, Tata, 
Kossuth tér 1. I.em. 101.szoba.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tata Város Önkormányzata  
pályázat útján bérbe adja a 

Mindszenty tér 12. 1/4. szám 
alatti, 62 m2 nagyságú összkom-

fortos költség alapú bérlakást

A pályázatot formanyomtatvá-
nyon kell benyújtani, melyet 

2016. május 17. napjától 5.000,- 
Ft + ÁFA, összesen 6.350.-Ft 
összeg befizetése mellett lehet 

kiváltani.
Pályázat benyújtásának határide-
je: 2016. június 15. szerda 15 óra

Információ: 
Tatai Közös Önkormányzati  
Hivatal Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Csoport
Telefon :  34/588-655 

Rendkívüli ülést is tartott a vá-
ros képviselő - testülete, a képvi-
selők 3 napirendi pontot vitattak 
meg a Városháza dísztermében 
május 18-án.
A rendkívüliséget két dolog is 
indokolta- nyilatkozta Michl 
József polgármester, aki hozzá-
tette: a város legnagyobb mun-
káltatója, a Güntner Kft. kérte, 
hogy az építési szabályozási 
rendeletünket módosítsuk, s egy 
javaslatot fogalmaztak meg az-
zal kapcsolatban, hogy a gyár 
fejlesztését milyen módon tud-
ják elképzelni. Ehhez szeretnénk 
igazítani a szabályozási tervet 
nagy örömmel, hiszen ez azt 
jelenti, hogy Tatán újabb mun-
kahelyek jöhetnek létre. Ilyen-
kor van lehetőség arra, hogy a 
jogszabályi kereteken belül meg 
lehessen teremteni a fejlesztés 
lehetőségét, s ebben az ügyben a 
képviselők pozitívan döntöttek - 
mondta a városvezető.
A másik döntés ahhoz kapcsoló-
dik, hogy május végéig van lehe-
tőség intézmény-átszervezésre, s 
ezzel kapcsolatban Kremnitzky 
Gábor tankerületi igazgató for-
dult kéréssel a képviselő-tes-
tülethez. A Tardoson működő 
Fekete Lajos Általános Iskola 
ugyanis eddig Bajhoz tartozott 
tagintézményként, viszont a 
baji intézmény a jövőben német 
nemzetiségi iskolaként a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat mű-
ködésében marad, így nem lehet 
tagintézménye egy másik tele-
pülés iskolája. A kérés az volt, 
hogy Tata is támogassa azt, hogy 
a Vaszary János Általános Isko-
la tagintézményeként működjön 
tovább (újra) a tardosi szlovák 
nemzetiségi iskola. A testület 
szerdai döntésével támogatta a 
kérést.
A 3. napirendi pont szintén az 
építési szabályzathoz, annak mó-
dosításának lezáráshoz kapcso-
lódott. Ezzel kapcsolatban arról 
született döntés, hogy a testület 
elfogadja mindazt, amit a külső 
szakértők és hatóságok a módo-
sításhoz véleményként, javas-
latként megfogalmaztak, s így 
véglegesíteni tudták a rendeletet, 
tehát most megújult a tatai építési 
szabályzat, amely így még pon-

tosabbá és aktualizáltabbá vált. 

Május 25-én tartotta aktuális 
ülését Tata Város Képviselő-tes-
tülete, amely 22 napirendi pon-
tot tárgyalt a Városháza díszter-
mében.
A rendelet-alkotáshoz fűződő 
előterjesztések sorában a 2015. 
évi költségvetés zárszámadásá-
val kezdték munkájukat a képvi-
selők, a tavalyi év gazdálkodásá-
val kapcsolatban.
Idén többlettel tudjuk lezárni az 
elmúlt évet - nyilatkozta az ülés 
utáni sajtótájékoztatóján Michl 
József polgármester, hozzátéve, 
hogy ez az eredmény  külön-
böző átcsoportosításoknak, a 
magasabb adóbevételeknek, és 
olyan állami támogatásoknak is 
köszönhető, melyekre még az 
előző év elején nem számítottak. 
A működtetési oldal tekintetében 
takarékos, precíz költségvetést 
követve szeretnénk, hogy azokra 
a dolgokra, melyek városi szin-
ten a napi kiadásainkat jelentik, 
a lehető leghatékonyabban hasz-
náljuk fel a pénzünket. Ezt szol-
gálta például tavaly az energiata-
karékos közvilágítás fejlesztése, 
ami már 2015-ben olcsóbbá tette 
Tata közvilágítását. A fejlesztési 
oldalon a legnagyobb lépést a 
Kossuth-tér megújítása jelentet-
te, de az összes más nagy pro-
jektünk is lezárult, és mellette a 
mindennapi életünket is segítette 
a költségvetés- mondta a polgár-
mester.
A gazdasági társaságokhoz kap-
csolódó előterjesztések között az 
ülésen sor került többek között a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
2015. évi pénzügyi beszámoló-
jára, a Tata és Környéke Turiszti-
kai Egyesület idei évre vonatko-
zó szakmai feladat és pénzügyi 
tervére, valamint a Tatai Fényes 
Fürdő Kft. tavalyi éves beszá-
molójára is. A Fényes Fürdő 
Kft.-vel kapcsolatban örömmel 
állapította meg a testület, hogy 
tavaly 20 millió forintos ered-
ménnyel zárta az évet, ami szép 
befejezése annak az időszaknak 
is, amikor önállóan működött, 
hiszen idén született döntés ar-
ról, hogy a Kft.-t egybeolvaszt-
ják a Városkapu Zrt.-vel, ami 

május végén meg is valósul.
Az ülésen tájékoztató hangzott 
el a Tatán működő közműszol-
gáltatók idei fejlesztési terveiről, 
ugyanis az előírások alapján a 
településeken működő közszol-
gáltatók évente ismertetik az 
illetékes önkormányzatokkal a 
tervezett fejlesztési elképzelései-
ket. Egy másik tájékoztató pedig 
az önkormányzat gyermekvé-
delmi és gyermekjóléti feladati-
nak ellátásáról, valamint a Tatai 
Járási Hivatal, tavaly végzett 
gyámügyi és gyermekvédelmi 
hatósági tevékenységéről szólt. 
Ezzel kapcsolatban Michl József 
elmondta:- az önkormányzat 
számára kiemelten fontos a tatai 
és kistérségi gyerekek életminő-
ségének javítása, ehhez pedig el-
sősorban arra van szükség, hogy 
tisztán és pontosan láthatóak le-
gyenek azok a nehézségek, me-
lyekkel a gyerekek és családjaik 
küzdenek, az ezzel kapcsolatos 
adatokra alapozva lehet ugyanis 
tervet készíteni a megoldások ér-
dekében. 
Intézményvezetői megbízásról 
is döntöttek szerdai ülésükön a 
képviselők. Két óvodában hir-
detett önkormányzatunk óvoda-
vezetői beosztásra pályázatot, 
a két feladatkörre három pá-
lyázat érkezett. A Bartók Béla 
Óvodára meghirdetett pályázat 
eredménytelen lett, mivel egyik 
pályázó sem kapott többségi 
szavazatot a testülettől, ezért ott 
Szijjné Mokánszki Natáliát bíz-
ták meg a képviselők 1 évre –az 
új pályázat lezárásáig- a vezetői 
feladatok ellátásával. A Kincses-
kert Óvodában a jelenlegi ve-
zetőt, Görözdiné Vojnits Klárát 
bízta meg a testület a következő 
5 esztendőre.
Napirendi pontra került a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
szervezeti tagozódása is. Az ön-
kormányzati feladatellátás vál-
tozása - a közszolgáltatások elő-
térbe kerülése - miatt, valamint 
az elmúlt másfél év működési 
tapasztalatai alapján ugyanis át-
értékelődtek a hivatali működés 
szervezeti keretei, ezért június 
első napjától új iroda-felosztás-
sal működik majd az intézmény. 
Ennek nyomán a következő hó-

naptól a Humánszolgáltatási 
iroda, a Pénzügyi és intézmény-
gazdálkodási iroda, az Adó-és 
vagyongazdálkodási iroda, vala-
mint a  Városfejlesztési és-üze-
meltetési iroda működésével a 
hivatal hatékonyabban, és még 
magasabb szintű vezetési struk-
túrával tudja majd ellátni felada-
tait. 
Városunk képviselő-testülete 
zárt ülés keretében tárgyalt az 
Év Közszolgálati Dolgozója Díj 
idei adományozásáról, ezt meg-
előzően beszámoló hangzott el 
a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között történt fontosabb 
eseményekről is. Michl József 
ezek közül kiemelte azt a döntés, 
mely alapján városunk 250 000 
forinttal járul hozzá egy új mű-
szer megvásárlásához, az Orszá-
gos Mentőszolgálat tatabányai 
mentőállomása számára, az esz-
köz a tatai ellátásban is segítsé-
get nyújt majd a jövőben. 
Emellett a testület elfogadta a 
Tatai Kenderke Néptánc Egye-
sület támogatási kérelmét is, a 
17. Tatai Sokadalom megren-
dezéséhez. A rendezvényhez a 
korábbi években is hozzájárult 
az önkormányzat azért, hogy 
a tataiaknak ne kelljen belépőt 
váltaniuk az eseményre. Váro-
sunkban így idén is két olyan 
nívós rendezvény lesz, amelyre 
nem kell karszalagot váltani: az 
említett Tatai Sokadalom, va-
lamint az őszi Vadlúd Sokada-
lom- mindkét esemény részesül 
önkormányzati támogatásban. 
A polgármester elmondta, hogy 
természetesen a többi nagy ren-
dezvényt is komolyan segíti 
a város, hiszen a teljes terüle-
tet ingyenesen biztosítják szá-
mukra, kiegészítve valamilyen 
szolgáltatással. Ezek közül az 
első a most hétvégén sorra ke-
rülő „Tatai Patara 1597.” Tö-
rök- Kori Történelmi Fesztivál, 
amelyre nagy szeretettel várják 
a látogatókat. A 2016-os Patara 
külön színfoltja lesz a Katon-
azenekari Fesztivál, ami idén az 
eddig megszokottól eltérően új 
helyszínen, a Kossuth téren vár-
ja majd a vendégeket szombat 
délután 15 órakor. Ábrahám Ágnes

Zárszámadás 2015-ről 
Megtartotta májusi ülését a képviselő-testület 
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Tata Város Önkormányzata az idén Franciaország-
ról és francia testvérvárosunkról, Dammarie-lès-
Lys-ről hirdeti meg hagyományos testvérvárosi 
vetélkedőjét a tatai középiskolások számára. A 
vetélkedő az interneten található kérdések online 
megválaszolásából áll. A vetélkedő résztvevői 3 fős 
csapatok. A vetélkedőn való részvétel regisztráció-
hoz kötött. A válaszokat tetszőleges időpontokban 
és sorrendben (tehát részletekben is) 2016. június 
5-én, vasárnap 20 óráig lehet online beküldeni. 
Eredményhirdetés: várhatóan június 13-án. Az első 
helyezett csapat egy franciaországi kiránduláson 
vesz részt 2016. augusztus 6-tól 12-ig. A 2. és 3. he-
lyezett csapat tagjai könyvjutalomban részesülnek.

A versennyel kapcsolatos további információk és 
a feladatok ide kattintva érhetőek el: http://www.
decem.eu/vetelkedo/

A jövő évi költségvetés május 
12-én elkezdődött vitáját követő-
en tartott sajtótájékoztatót Ben-
csik János országgyűlési képvi-
selő Tatabányán, a Városházán. 
A képviselő elmondta: a 2017-es 
büdzsé az adócsökkentések, bér-
rendezések, az otthonteremtés, 
és az életpályamodellek támoga-
tásának költségvetése lesz.
Bencsik János beszámolt többek 
között a várható áfacsökkenté-
sekről és bérrendezésekről, a 
Tatabányát érintő fejlesztési ter-
vekről, és a visszatérő források 
térségünket érintő problémáinak 
megoldásáról is.
A sajtótájékoztatón elhangzott, 
hogy a személyi jövedelemadó 
esetében tovább folytatódik a 
két gyermekes családok adó-
kedvezményének növelése. Idén 
gyermekenként 12 500 forint jár 
havonta kedvezményként, tehát 
összességében 25 000 forint, ez 
30 000 forintra nő 2017-ben, 
majd tovább növekszik 2018-
19-ben, hiszen két gyermekre 
összességében 40 000 forintnyi 

személyi jövedelemadó kedvez-
mény jár majd havonta.
Az országgyűlési képviselő ki-
emelte, hogy a sertéshús áfa-
csökkentésének kedvező tapasz-
talatait figyelembe véve, jövőre 
a legfontosabb élelmiszerek kö-
zül 27%-ról 5%-ra csökken a ba-
romfihús, a tej és a tojás forgalmi 
adója. Külön kedvező hír a tatai 
vendéglátással foglalkozóknak, 
hogy az éttermi szolgáltatások 
forgalmi adója 27-ről 18%-ra 
csökken 2017-ben, és 2018-ban 
ez a csökkenés kedvező tapasz-
talatok esetén tovább folytatód-
hat: 5%-ra csökkenhet az éttermi 
szolgáltatások áfája. Ez jelentős 
forgalomnövekedést hozhat, ami 
pozitívan érintheti a tatai vállal-
kozásokat foglalkoztatási és vál-
lalkozásélénkítési szempontból, 
hiszen városunk kiemelt turiszti-
kai célpont.
Folytatódnak az életpálya mo-
dellek, így a pedagógusok, a 
rendvédelmi dolgozók, illetve a 
kormánytisztviselők esetében- 
beleértve a megyei és járási szintű 

hivatalokban dolgozók életpálya 
modelljét is. Ezeken a területe-
ken, kiszámítható, tervszerű bér-
rendezésre kerül sor 2017-18-19 
során. Fontos – emelte ki Ben-
csik János -, hogy az egészség-
ügyi és szociális bérek rendezése 
is elindulhat jövőre, s emellett a 
jövő évi költségvetés azokat a 
finanszírozási szükségleteket is 
tartalmazza, amelyek a családi 
otthonteremtési kedvezmény ki-
szélesítéséhez kellenek.
Az átmeneti munkaerő ellátási 
problémák kiküszöbölése érde-
kében az adótörvény módosítá-
sába bekerül egy olyan passzus, 
amely a munkáltatók számára 
adómentességet biztosít abban 
az esetben, ha a saját bevételeik 
terhére hozzájárulnak munka-
vállalóik lakhatási költségeihez. 
Ez azért lényeges, mert vannak 
hiányszakmák térségünk ipari 
parkjaiban, s ezek a belső mun-
kaerőpiacról nem pótolhatóak, 
így az ország más térségeiből 
átmenetileg vagy akár tartósan 
dolgozni ideérkezők kedvezőbb 

lakhatási feltételekkel tudnak 
majd számolni munkáltatójuk 
által. Ez mintegy 9 milliárd fo-
rintos adókedvezményt biztosít 
a magyar foglalkoztatók számá-
ra a számítások szerint. Javulni 
fognak a Tatabányai Ipari Park 
belső közlekedési feltételei, és 
számos más fejlesztés is elindul-
hat a megyeszékhelyen, többek 
között a vasútállomást és a me-
gyei könyvtárat illetően - hang-
zott el a tájékoztatón.
Tata vonatkozásában kiemelt 
kérdés a visszatérő források 
ügye, melyről szintén szó volt 
a sajtótájékoztatón. Pintér Sán-
dor belügyminiszter Hoffmann 
Imre helyettes államtitkárt bízta 
meg azzal, hogy Bencsik János 
kezdeményezésére létrehozzon 
egy operatív bizottságot a Kö-
zép-dunántúli karsztvízrendszer 
vízföldrajzi térségén elhelyez-
kedő települések visszatérő for-
rásokkal kapcsolatos problémá-
inak kezelésére. Ez az operatív 
bizottság létrejött - jelentette be 
a képviselő – s benne kijelölték 

az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságot, az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság győri ki-
rendeltségét, továbbá a Magyar 
Földtani és Geofizikai Intézetet 
is annak érdekében, hogy meg-
történhessen a veszélyforrások 
behatárolása, a szükséges inf-
rastruktúrát és lakóépületeket 
érintő előkészületek, vizsgálatok 
lefolytatása, és annak alapján 
megszülessenek azok a dönté-
sek, amelyek a célirányú beavat-
kozásokat lehetővé teszik majd. 
A bizottság működéséhez szük-
séges források rendelkezésre áll-
nak, de ha fel akarjuk gyorsítani 
ezt a folyamatot, ahhoz több-
letköltségvetésre van szükség, 
ebben szeretnék segíteni egy 
módosító indítvány benyújtásá-
val - mondta Bencsik János - an-
nak érdekében, hogy lerövidítve 
1-1,5 év alatt elkészülhessen 
az az akcióterv, amely a föld-
tani veszélyforrások, esetleges 
katasztrófahelyzetek elhárítása 
érdekében történő kormányzati 
beavatkozásokat rögzíti.      - áá -

Milyen lesz hazánk 2017-es költségvetése? 
Tatát érintő kérdésekről is nyilatkozott sajtótájékoztatóján Bencsik János

A Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége - a KÉSZ- tatai csoportja 
1994 őszén alakult. 
Megalakulásának körülményeiről, 
az alapítók céljairól 2016. február-
jában már olvashattak a Városkapu 
újság hasábjain. A KÉSZ kezdettől 
állásfoglalásaik, döntéseik nyil-
vánosságra hozatalára törekszik. 
A szervezet időszerűsége, szüksé-
gessége napjainkban is helytálló, a 
cél ma is kiemelendő, nevezetesen, 
hogy az értelmiségi létből követ-
kezően, egyházi hovatartozástól 
és pártállástól függetlenül, a törvé-
nyes kereteket felhasználva vállal-
janak feladatot a csoport tagjai hi-
vatásuknak, szakképzettségüknek 
és tapasztalataiknak birtokában 
polgártársaik és a település javára. 
A város közvéleménye előtt fel-
hívással mutatkozott be a Tatai 
KÉSZ. Ebben a felhívásban egyér-
telművé tették, hogy működésüket 
csak keresztény alapelveken tudják 
elképzelni; fontos társadalmi kér-
désekben élnek a véleményalko-
tás jogával; minden tisztességes 
szándékú törekvést támogatnak, s 
együtt kívánnak működni a keresz-
tény értékeket el nem utasító erők-
kel, amelyek az emberek és a haza 
érdekeit tartják szem előtt. 
A KÉSZ számos rendezvényéről 
ismert, elnökük Izing László, veze-
tőségi társaival együtt megtalálták 
a kapcsolatot a városvezetéssel és a 

többi öntevékeny csoporttal. 
A helyi KÉSZ elnök kezdeménye-
zésére alakult meg még 2000-ben 
a TaKTuS - Tatai Kulturális és Tu-
dományos Szervezés-, majd a Ta-
tai Civil Társulás – a TCT– is. A 
TaKTuS a tervezett rendezvények 
adataiból havi ajánlatot állított ösz-
sze, a TCT pedig - két megnyert 
NCA pályázattal támogatva- el-
kezdett egyfajta „közösségi életre 
nevelést”. A KÉSZ mindvégig szo-
ros kapcsolatban működött együtt 
a Magyar Piarista Diákszövetség 
tatai tagozatával.
A csoport működésének gerin-
cét a többnyire havi gyakoriságú 
programok adják. Az előadók a 
keresztény és nemzeti értékek köz-
vetítésére kaptak és kapnak ma is 
felkérést. A KÉSZ programjainak 
sorából álljon itt néhány példa: 
szervezésükben valósult meg egy 
városi szintű jótékonysági est, az 
adakozásról példát adó Árpád-házi 
Szent Erzsébet ünnepe köré szer-
veződve, megrendezve idén már 
18. alkalommal. 
Ugyanígy a KÉSZ-hez köthető a 
2004. szeptemberében megren-
dezett Tatai Civil Hétvége, ami-
ből azután a Tata és Térsége Civil 
Társulás is kinőtt. Sokat jelentett, 
hogy a közösségek működéséhez 
sikerült ideális körülményeket biz-
tosítani, a KÉSZ állandó helyszíne 
a Fazekas utcai BorDó Ház lett, az 

1887 körül épült, rusztikus szépsé-
gében felújított épület. 
A KÉSZ és a Diákszövetség a 
BorDó Házi Esték rendezvény-
sorozatában a tudományos isme-
retterjesztés szintjén foglalkozott 
különböző helytörténeti és közéleti 
témákkal, ilyenek például a váro-
sunkban született, de Tatáról el-
származott hírességek beszámolói, 
vagy a helyi értékek megismerte-
tése, megtartása. A „Vendégünk a 
vezetőnk” előadássorozat gyakran 
talál témát, az elmúlt évben a ka-
tolikus egyházközségek új vezetői 
mutatkoztak be, de találkozhattak 
az érdeklődők a térség országgyű-
lési képviselőjével is.
A kerek évfordulók méltó megün-
neplése szintén örömteli feladat. A 
KÉSZ és Diákszövetség munkája 
során nagy segítségként értékelte 
és igyekezett többször is bemutat-
ni azt a szerzetesi hatást, mely Tata 
létrejöttétől kezdve folyamatosan 
jelen volt egy, olykor több rend 
működésének köszönhetően. Kü-
lönös jelentőséggel bírt az ünnep-
lések sorában a piaristák tatai meg-
telepedése 250 éves évfordulója. 
A KÉSZ Tatai Csoportja 22. évé-
ben jár. Az alapelvek ma is idősze-
rűek; az Isten, család, haza értékét 
magáénak valló szilárd elveken 
alapuló közösség tagsága, valamint 
a KÉSZ iránt érdeklődők sok emel-
kedett, jó hangulatú, emlékezetes 
órával gazdagodtak és gazdagod-
hatnak a BorDó Házban. Acsainé 
Dávid Ágnes

A TATAI KÉSZ készségéről

 Te is jelentkezz, és utazz Franciaországba!

A BorDó Házban történt 2016. 
május 11-én. Délután 5 órakor 
összegyűltek az érdeklődők és 
kerekasztal beszélgetésen „Az 
idők jelei” című kiadvány Ok-
tatással foglalkozó fejezetét 
tekintették át. 
A tatai KÉSZ meghívott ven-
dége Selmeczi Zoltán volt, 
aki a KÉSZ balassagyarmati 
elnöke, az Oktatási Hivatal 
Salgótarjáni Pedagógiai Ok-
tatási Központjának főosztály-
vezetője.
A műhelymunkát Dr. Túri Ró-
bert tanár úr előkészítő anya-
ga segítette. 
2015-ben a Magyar Polgári 
Együttműködés Egyesület és a 
Professzorok Batthyány Köre 
adta ki Az idők jelei című 50 
oldalas kiadványt. A szerzők 
azt vallják, eljött az idő arra, 
hogy a felelősen gondolkodó 
keresztény értelmiség hallassa 
a hangját, e vitaanyag szelle-
mében értékelést adjon a ma-
gyar valóságról, utat mutas-
son a társadalomnak. Számos 
szakértő elmélyült munkája 
eredményeképpen készült el a 
kiadvány, mely számba veszi 
az eddigi eredményeket, kriti-
kát gyakorol a negatív jelensé-
gek felett, és javaslatokat tesz 
a követendő irányra.
Selmeczi Zoltán előadásában 

hangsúlyozta, hogy az idők je-
lei egyre inkább mutatják ma-
gukat és dolgoznak azon, hogy 
észre vegyük őket! Folyamato-
san változó világunkban újabb 
és újabb kihívásokkal nézünk 
szembe, egész társadalmunk 
és benne az egyéni ember is. 
Az est folyamán Selmeczi Zol-
tán Főosztályvezető Úr beszélt 
a felsőoktatásról, pedagógus-
képzésről, a tanfelügyelet, 
minősítés szerepéről, hangsú-
lyozta a pedagógusok szemé-
lyiségének fontosságát. 
Kiemelte az élhető, gyermek-
központú magyar iskola meg-
valósulásának lehetőségét, 
benne a tanterv, tananyag és 
tankönyvpiac helyzetét. Pár-
beszédre, együttműködésre 
és összefogásra szólított fel, 
pedagógiai műhelyek szere-
pének erősítésére, közös gon-
dolkodásra a szülőkkel és a 
pedagógusokkal az oktatás 
témakörében, a hosszú távú 
célokról, a Gyermekek, Fia-
talok érdekéről, boldogulásuk 
elősegítéséről!
Izing László, a tatai KÉSZ 
elnöke megköszönte Selmeczi 
Zoltánnak előadását. 
„Az idők jelei 2016” konfe-
renciasorozat 2016. május 
25-én Győrben folytatódik!   
                  - adá-

Kerekasztal beszélgetés: „Az idők jelei” 
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A Tatai Edzőtábor fejlesztéséről 

4

Ezekben a napokban a legtöbb 
sportszerető embert a küszöbön 
álló Labdarúgó Európa Bajnok-
ság, és a nyárvégi Riói Olimpia 
foglalkoztatja, de azért minden 
bizonnyal olyanok is vannak, 
akik érdeklődést mutatnak a 
Tatai Edzőtábor jövőbeni sorsa 
iránt is. Én is ez utóbbiak közé 
tartozok, hiszen a nagyszerű 
sportrendezvények ünnepi han-
gulata után ismét ránk köszön-
tenek a szürkébb, de tevékeny 
hétköznapok. Annak érdekében, 
hogy az előttünk álló esztendők 
valóban tevékeny hétköznapo-
kat hozhassanak számunkra, hi-
vatalosan is utána néztem annak, 
hogy hol tart a korábban beígért 
edzőtábori fejlesztések előkészí-

tése. 
Megkeresésemre, Seszták Mik-
lós fejlesztési miniszter nevében 
Fónagy János parlamenti állam-
titkár úr válaszolt, melyben ki-
emelte, hogy a közeljövő egyik 
legnagyobb fejlesztése a labda-
játékokat – kosárlabda, kézilab-
da, röplabda, tollaslabda – ki-
szolgáló sportcsarnok, vagyis a 
labdaház megépítése lesz. Miu-
tán az új létesítmény műemléki 
környezetben valósul meg, ezért 
a térszín alá süllyesztett játéktér 
kialakítását tervezik. A vázlatter-
veket bemutatják a tervtanács-
nak, továbbá a város érdekeit 
képviselő Polgármesteri Hivatal-
nak is. A sportcsarnok egy négy-
száz fő befogadására alkalmas 

mobil lelátóval együtt kerülhet 
megvalósításra.
Az államtitkári válaszban sze-
repel a város közössége által is 
szorgalmazott 33 méteres fedett 
uszoda megépítésének terve 
is, mely nyolc pályát foglalna 
magában. A tervezési munkála-
tokat a Nemzeti Sportközpon-
tok (NSK) végzi. Az uszoda az 
edzőtábori elvárások teljesítése 
mellett a közeli általános iskola 
úszásoktatással kapcsolatos fel-
adatainak ellátását, továbbá a la-
kossági igények kiszolgálását is 
biztosítaná.
Az írásbeli válaszban az is sze-
repel, hogy a „B” épület felújítá-
sára vonatkozó tervezési munká-
latokat is elindította az NSK. A 

tervezett beruházás keretében 54 
kétágyas szoba, egy 30 fős tár-
gyaló, továbbá 8 mozgáskorláto-
zottak elszállásolására alkalmas 
szoba felújítása történhet meg. 
A minisztériumi válasz azzal 
zárul, hogy a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium – az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
sportszakmai támogatásával – a 
költségvetési források biztosítá-
sa érdekében megteszi a szüksé-
ges intézkedéseket. 
A Tatai-medence sportszerető, 
és sportoló közössége nevé-
ben erre csak azt tudjuk 
mondani, hogy úgy 
legyen, miután az 
edzőtábor az élsport 
igényeinek kielégí-

tésén túl, szerves részévé vált a 
város és térsége sportlétesítmé-
nyi hálózatának is.

A Zrínyi utcában mindig áll a víz, ha kiadós eső esik. Van megoldás az 
évtizedes problémára? 
Kérdezik: a Zrínyi utca lakói 

A Szent István utcában a járda burkolata alatt épült meg az Újhegyi vízfolyás 
alsó szakasza.
Az utca szennyvíz csatornázása során néhány ingatlan szennyvíz bekötő 
vezetékét úgy építették meg, hogy az a csapadékcsatorna  szelvényét szintben 
keresztezi. Ez nagyobb esőzések esetén súlyos problémát okoz, mert a bekötő 
vezetéken a víz által a felső szakasz felől lesodródott hordalék fennakad, ami 
visszatorlasztja a csapadékot, mely az előtte lévő aknákon keresztül az utcára 
folyik, elárasztva a területet.
Ennek megakadályozása érdekében szükséges lenne az érintett ingatlanok 
szennyvíz bekötő vezetékeinek kiváltása, amely a magassági viszonyok miatt 
csak nyomott rendszerű átemeléssel lehetséges a városi gerincvezetékbe.
Ezt, az ingatlanok területén beépített házi kisátemelővel lehetséges mego-
ldani, mert annak vezetéke a csapadékcsatorna alatt átvezethető. 
A munkák elvégzését előkészítettük, azonban néhány ingatlantulajdonos nem 
járult hozzá a kisátemelő létesítéséhez, illetve időközben az ismert ingat-
lanokon kívül 2015. év végén további két bekötés került feltárásra, melyek 
akadályozták a víz szabad elfolyását, valamint az összes helytelen szinten 
elvégzett bekötések felderítése is még további feltárásokat igényel.
Az utca csapadékvíz problémáit  véglegesen a nyomvonal kiváltása oldaná 
meg, melyre a vízjogi engedélyes tervek rendelkezésre állnak, azonban a 
beruházás magas költségigénye mi-
att pályázati források felhasználására 
is szükség lenne, melyek viszont 
jelenleg nem állnak rendelkezésre.      
Válaszadó: Szabó István, a Polgármesteri 
Hivatal kommunális ügyintézője

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

Tata - Kertvárosban kezdte meg 
működését a Habos Kakaó Családi 
Napközi, melynek hivatalos meg-
nyitóján részt vett Michl József 
polgármester, és Horváthy Lóránt 
önkormányzati képviselő is.
A napközi vezetője Pál Ildikó el-
mondta, hogy a bölcsődét helyet-
tesítő intézmény idén január óta 
működik, jelenleg egy csoporttal. A 
napközinek helyet adó családi házat 
egy éve vásárolták, s a közelmúlt-
ban teljes gépészeti átalakítást és 
felújítást hajtottak végre, hogy az 
ingatlan alkalmas legyen a kisgyer-
mekek fogadására.
A megújult környezetben barátsá-
gos csoportszobákkal, vidám öltö-
zővel, a gyerekek méreteire szabott 
praktikus fürdőszobával és hatal-

mas kerttel várják a kicsiket 1-től 5 
éves korig. A napközi a nyári óvo-
dai, bölcsődei leállás alatt is nyitva 
lesz, igény szerint segítve a dolgo-
zó szülőket. A beiratkozáshoz nem 
szükséges munkáltatói igazolás, és 
lehetőség van alkalmi gyermekfel-
ügyeletre akár pár órára, délelőttre, 
éjszakára is. A nagyobbaknak, a 
4-8 éves korú gyerekeknek a nyár-
ra ,,okos táborokat,” is szerveznek a 
szünidő hasznos eltöltésére. Terveik 
között szerepel a második 7 fős cso-
port elindítása, illetve egy kis létszá-
mú magánóvodai csoport létesítése, 
mely szintén a képességfejlesztést, 
tehetséggondozást tűzi ki célul. 
További információ: 2890 Tata, 
Erkel F.  utca 1.  
www.haboskakao.eu                - áá -

Új családi napközi működik Tatán
A Tatai Helytörténeti Egye-
sület a Nyugdíjas Pedagógus 
Klub tagjaival, mintegy 50 
fővel  helytörténeti kirándu-
láson vett részt: Balatonföld-
váron és Zala községben.
Balatonföldvár múltját kutatva 
a legkorábbi településtörténeti 
emlék, a kelta korban emelt föld-
vár, amely egyúttal a település 
névadójául is szolgált. Az egy-
kori Földvár környékén, Föld-
vár-puszta helyén épült fel a ké-
sőbbi fürdőhely, mérnöki tervek 
alapján, egy hatalmas „őspark” 
területén. Talán éppen ezért vált 
Balatonföldvár a Balaton déli 
partjának egyik legismertebb 
településévé. Gondozott park-
jai a part mellett húzódó sétány 
platánfasorával, villáival lenyű-
göző látványt nyújt az ideláto-
gatóknak. A Balatonba nyúlik 
mintegy 16 kat. hold kiterjedé-
sű ú. „Galamb-sziget” mintegy 
102 m hosszú vasbeton hídjával, 
mellette húzódik a déli part leg-
szebb kikötője. Strandjai, hajó-
zási, vitorlázási lehetőségei, te-
niszpályái, hosszú kerékpárútja, 
szabadtéri színpadán tartott szín-
házi előadások, sportolási szóra-
kozási lehetőségeket nyújtanak.
Balatonföldvár természeti adott-
ságainak felfedezője Széchenyi 
Imre volt (1858-1905), akinek 
gondolata nyomán az egykori 

puszta lassan fürdőteleppé nőtte 
mi magát. A Széchenyi család, 
a magyar főúri köröknek, mint-
egy hét villát építtetett, hogy ne 
menjenek külföldre üdülni, ha-
nem a magyar tengert válasszák. 
A családból volt villája Szé-
chenyi Viktornak és Széchényi 
Zsigmond (híres Afrika-vadász, 
írónak) is. Gyakori vendég volt 
a településen több színész, író, 
költő, akik közül nem egy villát 
is építtetett. Többek közt: Ba-
jor Gizi, Rákosi Szidi, Németh 
László, Móra Ferenc, Szabó 
Lőrinc. A Széchenyi család or-
vosa, az MTA tagja, dr. Korá-
nyi Frigyes is csodálatos villát 
építtetett. Festőművészek is 
gyakran megörökítették a cso-
dálatos panorámával rendelke-
ző balatoni tájat. A városban él 
környékünkről, illetve Tatáról 
elszármazott Przudzik József 
festőművész, aki a földvári ró-
mai katolikus templom fali 
képét festette. Balatonföldvár 
központi részét a század végén 
Spur István mérnök, balatoni 
kormánybiztos tervezte, a kikötő 
körzetét Kvassay Jenő. Az előb-
biről utcát, az utóbbiról nevez-
ték el a parton húzódó sétányt.
Balatonföldvár 1992 óta vá-
ros, a régió központja 1994-
ben rendezettségéért, tiszta-
ságáért Európa-díjat nyert, 

1995-ben A Virágos Magyaror-
szágért pályázaton első helye-
zett lett. Széchenyi Imre hagya-
tékának gondozásáért megkapta 
„Somogyország kincse” díjat is. 
A Balaton szerelmeseinek aján-
lom, e csodálatos városban 
töltsék el a nyári szabadságu-
kat. Balatonföldvárt elhagy-
va, Köröshegy, Kereki, Zala 
község felé vettük az útirányt.
Köröshegyen, a gótikus temp-
lomot és a völgyhidat nézhet-
jük meg, Kereki határában a 
XIV. század elejéről szárma-
zó Fejérkő vár maradványait.
Utunk utolsó állomásaként Zala 
községbe látogattunk el, Zichy 
Mihály (1827-1906) szülőváro-
sába, kastélyába, mely egykori 
műterme is volt. Talán kevesen 
tudják, hogy a cári udvar leg-
kedveltebb festőművésze volt.
1827-ben Arany László, Arany 
János fia kérte fel, hogy apja 
balladáihoz készítsen raj-
zokat. De szellemes rajzok-
kal illusztrálta Madách, Pe-
tőfi, Lermontov műveit.
Kastélya ma múzeum. Az ide-
látogatóknak szemet gyönyör-
ködtető látványban lesz részük 
és élményekkel gazdagon térnek 
haza ugyanúgy, ahogy a mi ki-
rándulásunknak a részvevői is.

Dr. Kis Tiborné
Tatai Helytörténeti Egyesület 

elnöke

Helytörténeti kirándulás: Balatonföldvár és Zala községbe

90. születésnapján köszöntötte Fohner Jánosnét és 
Antretter Rezsőt (Rudi bácsit), dr. Beró Henrietta 
alpolgármester és dr.Varga András önkormányzati 
képviselő Agostyánban. A két szülinapos egykor 
egy osztályba járt, és mindketten ma is aktív életet 
élnek.
Fohner Jánosné nyugdíjazása előtt fényezőként 
dolgozott, 2 gyermeke, 6 unokája és 3 déduno-
kája van. Franciska néni manapság sem pihen 

sokat, bár 10 éve egyedül él, ellátja a háztartást, 
kertészkedik, és nagyon szeret jó történeteket ol-
vasni. Kertjében sok virágot ápol, amit örömmel 
el is osztogat. Antretter Rezsőt már iskolás kora 
óta csak Rudinak szólítják, korábban kőművesként 
dolgozott. 11 éve él egyedül, és ahogyan megfo-
galmazta, igazi „mindenes ember”- főz, vasal, ker-
tészkedik és szőlőt művel. Rudi bácsi életkedve 
máig töretlen, elmondása szerint „az öregkor szép, 
csak időnként kellemetlen”.             - áá -

Boldog születésnapot!
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 Ajánló, hirdetés

A HONVÉD BAJTÁRSI KLUB 
2016. májusi programjaiból 

Május 26. 10:00 
a Hősök Napja alkalmából koszorúzás és nemze-
ti színű szalagot kötünk elhunyt bajtársaink I-II. 

világháborús, 56-os sírjaira
Május 27. 

Részt veszünk a  Székesfehérvári Katonadal Fesz-
tiválon  „Őszirózsa Dalkör” és kirándulókkal. 

KÖNYVES SZERDA
„Hamvas Béla – 

a nevezetes névtelen”
Előadó: Lőrinczné Dr. Thiel Katalin, az Eszterházy Károly 

Főiskola oktatója
Időpont: 2016. június 8.  

17.00 óra
Helyszín: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,

2890 Tata, Váralja utca 4. (Olvasóterem)
A belépés díjtalan!

Bővebb információk:
www.tata.hu      Tatai Tv képújság



Május 27. és 29. között idén is 
megrendezik Európa legran-
gosabb török kori történelmi 
fesztiválját városunkban, ahol 
a Tatai Vár és az Öreg-tó kör-
nyezetében ismét megelevene-
dik majd a legendás 1597. évi 
ostrom.  Az aktuális programról 
sajtótájékoztatón számoltak be a 
szervezők.
Az idén már 9. várostrom, a 
kor egy különleges fegyveré-
nek, a patara bevetésének első 
sikeres magyarországi kísér-
letét idézi fel, s a korhű ruhák, 
haditechnikai eszközök és au-
tentikus csatajelenetek most is 
egyedülálló élményt ígérnek a 
nézők számára. A „Tatai Patara 
1597.” Török Kori Történelmi 
Fesztiválon múltidéző kiállítá-
sok, katonazenekari fesztivál, 
lovasbemutatók, török kávékós-
toltatás és hastáncosok várják a 
látogatókat, akik még a szigorú-
an őrzött hárembe is bepillantást 
nyerhetnek, a korhű vásári for-
gatag pedig mutatványosokkal, 
tűzzsonglőrökkel és a Nánai 
Sólymos Vitézek vidám, törté-
nelmi színielőadásaival várja a 
közönséget. Mindeközben „Sar-
kantyú peng, szoknya lebben” 
a Borudvarban, ahol több mint 
300 néptáncos táncházzal, és a 
rangos Nemzetközi Néptánc Ta-
lálkozóval készül az eseményre, 
de a kontraszt kedvéért, a 25. 
Klapka György Lövészdandár is 
felvonultatja haditechnikai esz-
közeit. A Komárom-Esztergom 
Megyei Jogász Egylet részvéte-
lével ebben az évben sem marad 
el a jogászkonferencia, mely az 
érintett kor magyarországi csa-

ládi viszonyaival, és az erre a 
témára vonatkozó joganyaggal 
foglalkozik.
A sajtótájékoztatón Zombori 
Mihály főrendező elmondta, 
hogy a fesztiválon két helyen: a 
Kastély téren és a Rondellánál 
lesznek lelátók, s emellett két 
LED fal is azt szolgálja majd, 
hogy a nézők minél jobban lás-
sák az eseményeket.
Perger Gyula, a Kuny Domo-
kos Múzeum igazgatója arról 
tájékoztatott, hogy a múzeum a 
fesztivál ideje alatt 3 kiállítással 
várja látogatóit. A „Vithánvár 
omladékai” című tárlat a már 
évek óta folyó vitányvári ása-
tások eredményeit, a vár törté-
netét, az előkerült leletanyagot 
mutatja be. A másik időszaki 
kiállítás a 16. század hangulatát 

idézi, címe:”Kultúrák határán – 
Étkezés megyénk végváraiban a 
török korban”, míg a harmadik 
egy különleges téglákból össze-
állított tárlat lesz.
Michl József polgármester a saj-
tótájékoztatón kiemelte, hogy a 
város jó szívvel adja oda azt a te-
rületet ami a programok kivitele-
zéséhez szükséges, s a tér folya-
matosan bővül a jövőben, hiszen 
például az Esterházy - kastély 
felújításával új arculatot kap 
majd a Kastély tér és környe-
zete is. A polgármester minden 
résztvevőnek és szervezőnek 
köszönetet mondott, kiemelve, 
hogy az ifjúság történelem iránti 
szeretetét a fesztivál továbbra is 
próbálja erősíteni és segíteni.
A rendezvény programjában 
idén is kiemelt szerepet kap a 

Magyar Honvédség, lesz ha-
ditechnikai bemutató és részt 
vesznek a Diák Patarán is. Ter-
mészetesen a Katonazenekari 
Fesztivál sem marad el, Balázs 
Attila őrnagy, a MH. 25. Klap-
ka György Lövészdandár Fú-
vószenekar vezetője elmondta, 
hogy idén a fesztivált új helyen, 
a Kossuth téren rendezik meg, 
közel 100 zenész részvételével. 
A házigazda tataiakon kívül a 
zenekarok Kaposvárról, Szent-
endréről és Szolnokról érkez-
nek hozzánk. A Katonazenekari 
Fesztivál szombaton délután 3 
órakor kezdődik, amikor nem-
csak külön-külön lépnek majd 
fel az együttesek, hanem egye-
sített zenekarként is megszólal-
nak, és levonulnak a várhoz.
A rendezvény szakmai partne-

rei: a Kuny Domokos Múzeum, 
a MH 25. Klapka György Lö-
vészdandár, a Nádasdy Ferenc 
Múzeum Sárvár, és a Tatabányai 
Múzeum. A török-kori harcokat 
megjelenítő hagyományőrző be-
mutatókon idén is Dr. Négyesi 
Lajos hadtörténész, egyetemi 
docenstől hallhatnak a nézők 
szakmai kommentárokat, aki 
közreműködött a haditervek ki-
dolgozásában is. A programok 
megvalósításában a szakértők 
mellett a három helyi hagyo-
mányőrző csapat is részt vesz - 
Gölbasi Vitézei Egyesület Tata 
Várának Janicsárjai, a Pálffy 
Kompánia, és a Tata Várának 
Seymenjei.
A Tatai Patara idén több mint 
400 hazai, cseh, szlovák, len-
gyel, finn, német, osztrák és 
olasz hagyományőr, valamint 
több száz további közreműkö-
dő egyedülálló összefogásának 
köszönhetően jön létre. A mo-
numentális csatajelentekben pi-
kások, muskétások, janicsárok, 
azabok, sejmenek és pattantyú-
sok mutatják be harci tudomá-
nyukat a korabeli taktikának 
megfelelően.
Az esemény egyedülálló lehető-
ség a kikapcsolódásra és a törté-
nelem élményszerű befogadásá-
ra. A gyermekek számára a jövő 
tanulási módszere lehet, amely 
a valóban átélt élményekre ala-
pozza a biztos tudást. Emel-
lett„Aprajafalvában” kézműves 
foglalkozások, és népi játszótér 
is várja majd akicsiket, és a tava-
lyi sikert követően az idei évben 
is lesz „Diák Patara” a fesztivál 
kezdetét megelőző napon.   - áá -
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Ismét durran a Patara!

Amikor munkám során vala-
mihez anyagot gyűjtök, mindig 
jólesően állapítom meg, hogy 
milyen sok tatai születésű em-
bert fedezek fel lexikonokban, 
vagy az Interneten keresgélve. 
Ha egy tatait megszólítanánk av-
val, hogy említsen híres embere-
ket, akik városunkhoz köthetők, 
habozás nélkül sorolnák: Bláthy 
Ottó Titusz, Menner Bernát, Ha-
mary Dániel, Vaszary János, Ma-
gyary Zoltán, stb. Ők azok, akik 
mind hozzátettek valamit az or-
szág, és talán nem nagyképűség 
kijelenteni – a világ kultúrájá-
hoz, tudományához. Megőriztük 
és ápoljuk emléküket. De rajtuk 
kívül is vannak még számosan, 
akik hasonlóan itt születtek, in-
nét indultak el és lettek ismert és 
elismert emberek. Megérdemlik, 
hogy ne csak a szűkebb szakma, 
hanem mi is tudjunk róluk!  

Tatai (Frank) Adolf (Tata, 1840. 
– Bp., 1901. máj. 23.) orvos, tisz-
ti orvos. 1865-ben szerzett Pesten 
orvosdoktori, sebész- és szülész-
mesteri oklevelet. Óbudán gya-
korló orvos. Tervei alapján épült 
fel az óbudai Szent Margit Kór-
ház. 1875-től az Országos Köze-
ü.-i Tanács tagja volt. Elsősorban 
műfordítással foglalkozott.
 Engelbrecht Károly (Tata, 1837. 
– Keszthely, 1875. márc. 8.) ál-
latorvos, tanár. 1861-ben a bécsi 
orvosi karon szerezte állatorvo-
si oklevelét, 1868–1875-ben a 
keszthelyi gazdasági intézetben 
az állattenyésztés és gyógytan ny. 
r. tanára. Gazdászattal és állator-
voslással foglalkozott. – Fm.: Az 
állatboncz- és élettan és az ált. 
állattenyésztés alapvonalai (Pest, 
1871); A szarvasmarha (Pest, 
1872); A gazda mint állatorvos... 
(Keszthely, 1874); A gazdasági 
állatboncz- és élettan (Bp., 1875) 
Bőke Gyula (Tata, 1832. nov. 
8. – Bp., 1918. márc. 5.) orvos, 
fülész. 1856-ban a bécsi orvosi 
karon szerezte meg orvosi ok-
levelét. 1856–1860-ban a bécsi 
Allgemeine Kranken¬hausban 
fülész a fültükrözést bevezető A. 
Po¬litzer mellett. 1860-ban Wür-
zburgban ösztöndíjas, 1862-től 
a Rókus Kórház fülésze, 1868-
ban magántanár, 1879-ben c., 
1902–1910-ben rk. tanár. A hazai 
fülészet elméleti megalapozója. 
Számos cikket publikált hazai és 

külföldi folyóiratokban. 
Jankó Pál (Tata, 1856. június 2. 
– Konstantinápoly, 1919. márci-
us 17. zongoraművész, zeneszer-
ző. Apja, Jankó Mihály uradalmi 
jószágigazgató volt. Bécsben 
H. Schmitt és Bruckner (oszt-
rák zeneszerző) tanítványa volt. 
Technikai főiskolán és a berlini 
egyetemen matematikát is tanult. 
Heinrich Ehrilch (német zongo-
raművész) zongoratanítványa 
volt.          

Jankó Pál klaviatúrájának rajza                           

A Jankó-féle zongora

1882-ben új zongoraszerke-
zetet talált fel. Reformjának 
előnyei abban voltak, hogy a 
Jankó-féle klaviatúra hat te-
rasz-szerűen egymás fölé épí-
tett, nem ugyanazon a hangon 
kezdődő billentyűsor, mely-
lyel a zongorajátékos egyrészt 
az oktávok fogási távolságát 

egyötödével megszűkíthette, 
másrészt olyan hanghatásokat, 
(kromatikus glisszandókat stb.) 
hozhatott létre, amelyekre a kö-
zönséges zongorabillentyűzet 
elégtelen volt. Zongorájával 
hangverseny-körutakat tett, töb-
ben komponáltak az új hangszer-
re és 1905-ben Bécsben egyesü-
let is alakult, 1906-ban a berlini 
Scharwenka konzervatóriumon 
megkezdhették a Jankó-féle kl-
aviatúrán való játék tanítását is. 
Komolyabb elterjedést még sem 
ért el a Jankó-féle zongora, pe-
dig találmánya érdekében sok 
cikket is írt külföldi lapokban.
Singer Ödön (Edmund) (Tata, 
1831. október 14. – Stuttgart, 
1912. január 23.) hegedűmű-
vész. Zenei pályára Pesten ké-
szült, ahol Ridley-Kohne Dá-
vidnál (Böhm-növendék) tanult, 
Bécsben pedig Böhm Józsefnél. 
1846-tól a pesti Királyi Városi 
Színház – más elnevezéssel né-
met színház – koncertmestere 
lett. A bécsi zenekonzervatóri-
umban és Párizsban tanult, s azu-
tán a pesti Nemzeti Színház szó-
listája lett. Európa-szerte nagy 
sikerrel hangversenyezett az öt-
venes években, főleg Lipcsében 
a Gewandhausban. Weimarban 
Liszt Ferenc oldalán működött. 
Kora legnagyobb mestereivel 
találkozhatott. 1854-ben Liszt 
ajánlatára kinevezték koncert-
mesternek Weimarba, ahol 

az udvari színházban hang-
versenymesterként dolgozott. 
1861-től kezdve Stuttgartban 
lett a zenekonzervatórium ta-
nára. Itt tagja volt a híres Sin-
ger-Cossmann-Bülow triónak. 
Max Seifrizzel közösen adta 
ki Stuttgartban Grosse Theore-
tisch-Praktische Violinschule 
című hegedűtankönyvét, amely 
a legátfogóbb munkának szá-
mított akkoriban a modern he-
gedűpedagógia terén. Nem csak 
komponistaként alkotott mara-
dandót. Az általa kifejlesztett 
ujjgyakorlatokra napjainkban is 
sokat hivatkoznak szakembe-
rek: „A Singer-ujjgyakorlatok 
kiválóan fejlesztik az izomza-
tot, és úgy megerősítik az ujja-
kat, amennyire az szükséges; a 
Kreutzer-etüdök pedig nélkü-
lözhetetlenek.” Tehetségéről, 
németországi tevékenységéről a 
Muzsika című folyóirat is több-
ször írt egy-egy tanulmányban. 
Hegedűművészi tevékenységé-
ről, első nagy hangversenyéről a 
Zenészeti Lapok (1868. novem-
ber 15.) nagy terjedelemben és 
lelkesedéssel számolt be.
Lehet, hogy ők nem voltak olyan 
híresek és korszakalkotóak, mint 
azok, akiket bevezetőmben fel-
soroltam, de szakmájukban ma-
radandót alkottak. Legalább mi, 
tataiak legyünk rájuk IS büszkék, 
s őrizze meg nevüket a kollektív 
emlékezet.  Kristófné Szabó Szerafina

Tatán születtek
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PROGRAMAJÁNLÓ 

LABDARÚGÁS

Női U-17 csökkentett pálya
Május 28. szombat 14:00
Bakonysárkány – Tatai AC

Megyei I. osztályú bajnokság
Május 28. szombat 17:00  
előtte  15:00 U-19
Tatai AC – Wati Kecskéd

Gyémánt Fürdő U-14, U-16 
Kiemelt bajnokság
Május 28. szombat 9:30, 
11:30
Tatai AC – Esztergom

A hazai mérkőzéseket  az 
Edzőtáborban játsszák.
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Bővebb információk:
www.tataiac.hu
www.tata.hu                                     
Tatai Tv képújság

Megvédte bajnoki címét és 3 
fordulóval a vége előtt már baj-
nokként fogadta a TAC együt-
tese a tabella 16. helyén álló 
Nyergesújfalut. Már a meccs 
előtt sem volt kérdéses, hogy 
melyik csapat fog nyerni, in-
kább az, mikor fog megindulni 
a gólgyártás. 20 percet kellett 
várni az első találatra, amit az 
első félidőben még kettő köve-
tett. A második játékrész már 
örömjátékot hozott és potyog-
tak a gólok. Klasszikus mester-
hármast szerzett Molnár, aki az 
utolsó 20 percben szerezte gól-
jait.
Tatai AC – Nyergesújfalu SE 
8-0 (3-0)
Vezette: Hamza R. Góllövő: 
Szekeres 20,47, Járóka 35, Ho-
lecz 45,51, Molnár 71,79,83.
Edző: Kele Zoltán
- Bár már bajnokok vagyunk, 
de a tisztességünk miatt a hát-
ralévő mérkőzéseken is győzni 
akarunk. Megérdemelten véd-
tük meg a bajnoki címet.
A TAC egyébként az utolsó ha-
zai –május 28-i – Kecskéd el-
leni mérkőzés után köszönti a 
bajnokságot nyert csapatot.

Góleső az esőben
Csak a legmerészebb és leghű-
ségesebb szurkolók mentek ki 
az Edzőtáborba, hogy megnéz-
zék a Nyergesújfalu elleni me-
gyei I. osztályú meccset. Pedig 
ha tudták volna hogy a szakadó 
eső mellett gólok is bőven es-
nek! Úgy tűnt az előző heti 0-2-
ről 3-3-ra visszahozott Vértesz-
szőlős elleni eredmény jót tett a 
csapatnak. Az utóbbi hetek 0-2-
es kezdése ezúttal elmaradt, sőt 
most 7 perc alatt 2-0 volt a TAC 
javára. A pontrúgások eredmé-
nyezték az első gólokat. Az első 
félidő alatt öt találatig jutott a 
hazai csapat. Ezen a találkozón 
az is belefért, hogy a második 
játékrész elején Járfás büntetőt 
hibázott. Persze ha minden le-
hetőséget kihasználnak a végé-
re, akár szezoncsúcsot  jelentő 

eredmény születhetett volna. 
Így csak megismételték az első 
45 percben lőtt gólok számát, 
igaz a végén a vendégek is be-
találtak egyszer. Teljesen meg-
érdemelt nagyarányú győzelem 
akár lendületet is adhat az utol-
só három fordulóra.
Tatai AC – Nyergesújfalu SE  
10-1 (5-0)
Tata: 50 néző.      
Vezette: Jurák F.
Góllövő: Kun 3, Csordás D. 7, 
Rába 20,81, Goldschmidt 23.56, 
Purgel 29. Tóth 65, Szűcs 66,90.
Edző: Wéber Roland
-Örülök a nagyarányú győze-
lemnek, bár sajnálom hogy nem 
sikerült kapott gól nélkül lehoz-
ni a meccset.

Női U-17 csökkentett pálya
Környe SE – Tatai AC 5-2 (2-2)
Vezette: Holczhakker A.
Góllövő: Barta 2,9.
Edző: Schaffer Péter  

Szép volt lányok!
Az utolsó előtti fordulót ját-
szották a hét végén a csapatok. 
A TAC az Edzőtáborban fogad-
ta a tabella 3. helyén álló Vér-
tessomló együttesét. Az alsó-
házban nagy a tolongás a jobb 
helyezésekért, hiszen a 6. he-
lyezett Fortunának 15, a TAC-
nak, a Bakonysárkánynak és a 
Süttőnek 13-13 pontja van. Ah-
hoz hogy a hazaiaknak esélyük 
legyen a 6-7. helyre, minden-
képpen győzniük kellett. Nagy 
elánnal kezdett a TAC, nem 
engedte kibontakozni a vendé-
geket. Szép lassan nőtt az előny, 
majd 3-0 után kicsit kihagyott 
a figyelem és a Vértessomló 
szépíteni tudott, de a győzelem 
nem forgott veszélyben.
Tatai AC – Vértessomló 3-2 
(2-0)
Vezette: Nagy G.
Góllövő: Rácz (öngól) 7, Li-
cul-Kuczera (öngól) 27, Nagy 
55
Edző: Schaffer Péter
- Az a célunk, hogy az utolsó 

két meccsen nyerjünk és ebből 
egyet kipipálhatunk. A mérkő-
zés nagy részében azt játszották 
a lányok, amit megbeszéltünk.
U-14  Lábatlan – Tatai AC 
0-11 (0-4)
Vezette: Koller P.
Góllövő: Kiss Zs. 8,18,26,42, 
Csákány 40, Brinks 47, 
Eckhardt 53, Schaffer 55, 
Tóth 58,66, Takács 78.  
Edző: Schweininger Ferenc
U-16 Lábatlan – Tatai AC 2-2 
(1-1)
Vezette: Gabala Zs.
Góllövő: Hauzer 30, Széles 54
Edző: Kisék Szabolcs

Bajnokként is megy
A már bajnok U-19-es csapat 
nem hagyott kétséget afelől, 
hogy komolyan veszi a hátra-
lévő meccseit is. Etén 20 perc 
alatt 5-0-ra vezetett. A vége ki-
ütés lett. A héten – szombaton 
15,00-kor a Kecskéd ellen ját-
szanak– a mérkőzés után kapják 
meg az aranyérmet a játékosok 
és ünnepli a club a bajnokcsa-
patot.
Etei SE – Tatai AC 0-13(0-8)
Vezette: Miráki G. Góllövő: 
Járóka 8,15,17,28,34,39,66,72, 
Nagy 13, Ipi 20, Kövessy 
57, Balogh 70, Jónás 79.  
Edző: Kele Z.

Hatásos hatos!
Az előző heti fölényes hazai 
győzelem után ismét nyerési 
esélyekkel léphetett pályára a 
megyei I. osztályban a TAC, 
hiszen a utolsó helyezett Ete 
otthonában játszottak. A Nyer-
gesnek rúgott 10 gól és a jó 
játék alapozhatta meg az elvá-
rásokat. A tataiak nem okoztak 
csalódást a szurkolóknak, hi-
szen magabiztos játékkal, Rába 
3 góljával és két öngóllal tudtak 
győzni.
Etei SE – Tatai AC 2-6 (0-3)
Vezette: Kiss L.
Góllövő: Szabó P. (öngól) 
29,85, Rába 33,41,54, Purgel 
65. Edző. Wéber Roland      - ta -

Ezüstérem 
a nőknek! 

Már néhány fordulóval a bajnok-
ság vége előtt biztos volt, hogy a 
TAC NB II-es női együttese ezüs-
térmes lesz. Az utolsó két mérkő-
zés nem úgy sikerült ahogy szeret-
ték volna -2 vereség a mérleg- de 
több hiányzó volt és el is fáradtak 
a végére a lányok. Az utolsó mecs-
cset a pályaválasztói jog felcseré-
lésével Dorogon játszották. Ösz-
szes idegenben is sikerült nyerni. 
Most idegenben (hazaiként) nem 
sikerült megismételni a győzel-
met. Nagy küzdelemben végül a 
Dorog nyert, amely így az 5. he-
lyen végzett. A TAC az egész baj-
noki évben nyújtott teljesítményé-
vel megérdemelte az ezüstérmet.
Tatai AC – Dorog 24-25 (13-10)
Dorog: 120 néző. Vezette: Gyi-
mesi Zs., Tóth L.
Góllövő: Szőts 6, Kulcsár 5, 
Sajó 4, Mayer 4. Antal 2, Völgyi 
2, Zsótér 1. Edző: Csányi Gábor
Junior: Tatai AC – Dorog  13-42 
(2-18)
A Dorog nyerte meg a bajnokságot, 
a TAC a 10. helyen végzett.    - ta -

Bajnok a TAC U-19-es csapata!

Az időjárás legcsúnyább arcát 
mutogatta április utolsó hétvégé-
jén . Hatalmas – szakadó eső, vi-
haros szél, 4 – 5 fokra visszahűlt 
hőmérséklet. 
A verseny napján, vasárnap reg-
gel esőtől ázottan készítettük elő 
a verseny helyszínét. Izgatottan 
vártuk , hogy a mostoha időjárási 
körülmények ellenére is hány el-
vakult futótársunk dönt a verseny 
mellett – a meleg otthon helyett.
Az eső és a szél is lecsendesedett, 
lassan – lassan megérkeztek a leg-
bátrabbak a regisztrációhoz. Ki-
csik, nagyok, fiatalok, idősebbek 
sorra jelentkeztek az egyébként is 
kemény megmérettetésre. Öröm-
mel láttuk, hogy az ország minden 
pontjáról érkeztek sporttársaink 
a csodálatos adottságú Cseke-tó 
partjára.
10 órakor, az első futam rajtjánál 
már szép számú amatőr, félprofi 
és profi futó vágott neki a hitele-
sített 2 km-es első etapnak. So-
kuknak még ismeretlen volt a tá-
jfutó chiprendszer használata, de 
kisebb segítséggel sikerült min-

denkinek a célba érkezéskor mért 
futóidőt abszolválnia.
Minden újabb 20 percenkénti új-
raindításkor újabb és újabb kor-
csoportok társultak az előzőek-
hez. A legutolsó elrajtoláskor már 
mindenki egyszerre vágott neki a 
tócsákkal tarkított, felázott talajú 
tósétánynak.
A fáradt versenyzőket meleg teá-
val és lilahagymás zsíroskenyérrel 
fogadtuk a versenyközpontban. 
Rövid időn belül megkezdhet-
tük a szponzorok által felajánlott 
ajándék kuponok kisorsolását és 
az eredmények kihirdetését.
A leggyorsabb köridő új tulajdo-
nosa a Veszprémiek többszörös 
magyar bajnoka Takács Dávid 
lett, fantasztikus 5:49-es idővel. 
Hölgyeknél Molnár Anna hazai 
versenyzőnk második alkalommal 
hódította el ezt a címet.
Az esemény zárásakor megkö-
szöntük a sporttársainknak, hogy 
megtisztelték jelenlétükkel és 
nagyszerű teljesítményükkel a ver-
senyünket.  Sándor Péter, a  T.A.C. 
Atlétikai Szakosztály vezetője

III. T.A.C. Cseke-futás

Ideális, bár talán kicsit meleg idő 
várta a 76. Tó-futás részvevőit 
vasárnap. Több táv kicsiknek-na-
gyoknak, profiknak-amatőröknek 
– mindenki választhatott kedvére. 
Már 8 órakor megjelentek az első 
nevezők az Ökoturisztikai Köz-
pontban, ahol készen állt minden 
a futók fogadására. Szólt a zene, 
felállt a Tata emblémás rajt-cél 
kapu, folyamatosan zajlott a je-

lentkeztetés. A legkisebbek kezd-
tek, akiknek 2 km-t kellet futni. 
A 7 km-en indulók -213 fő- pont-
ban tíz órakor kezdték el a futást. 
Ezen a távon és a 14 km-en in-
dulók korcsoportonként kerültek 
értékelésre. Amíg ők az Öreg-tó 
megkerülésével voltak elfoglal-
va, elindult a 3.5 km mezőnye is.  
Nagyon sokan szurkoltak és biz-
tatták gyermeküket, feleségüket, 

férjüket vagy csak egyszerűen 
elismerték a teljesítményt amit a 
távok lefutása jelentett. A Tó futás 
leghosszabb távjának -14 km- a 
lefutására 103 futó vállalkozott. 
Nagyon meleg volt,így a frissítő 
állomásokon szépen fogyott a víz. 
Az eredményhirdetésen érmek, 
pólók, serlegek találtak gazdára. 
Az eredmények megtekinthetők a 
www.tata.hu honlapon.          - ta -

Jó idő, sok futó

A Tatai Tömegsport és Tájfutó 
Honvéd Sportegyesület (TTT-
HSE) ”Tatai Celőkék” íjász szak-
osztálya június 4-én immár 10. 
alkalommal rendezi meg tradicio-
nális íjászversenyét. 
A rendezvény helyszíne az Öreg-
vár udvara és a várárok. 
A versenyen 18 cél kerül kihe-
lyezésre, melyekre 3-3 lövést kell 
leadni. A célokon elért egyéni 
eredmények rögzítésre kerülnek és 

összesítésük után derül ki, ki volt 
a legjobb az adott korosztályban. 
A díjazás egyéniben nemenként és 
korosztályonként, a minitől (0-9 
év) a tiszteletreméltóig (50 év fe-
lett) történik.
Az ő összesített eredményeik adják 
a végső sorrendet. 
Bővebb információ:  
http://ttt-tata.hu/;  
https://www.facebook.com/Tatai-
Celokek

X. Tatai Tradicionális íjászverseny
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