II. Évfolyam 12. szám 2016. JÚNIUS 9.
Háromszoros Városmarketing-gyémánt díj			
			2. oldal

Köszönettel és tisztelettel
Városi pedagógusnap

Önkormányzati támogatás a
civil szférának		

			3. oldal

Kistérségi ülés			
			3. oldal
Megemlékezés
katonahősökről
		

3. oldal

Tata Város Önkormányzata a Magyary Zoltán Művelődési Központ
színháztermében tartotta idei Pedagógus napi köszöntőjét.
Az eseményen részt vett Dr.
Aczél Petra, a Budapesti CorviOlvasói kérdés
			4. oldal nus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti
		
Intézetének igazgatója, Bencsik
Gyermekbarát hét - Geszti 		 János országgyűlési képviselő,
Michl József, Tata polgármestere,
Óvoda 				
			4. oldal dr. Kórósi Emőke, Tata jegyzője,
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, a
Tatai Patara
Humán és Ügyrendi Bizottság el		
nöke, a képviselő-testület tagjai,
		
5-6. oldal Kremnitzky Gábor a Tatai Tankerület igazgatója, az önkormányzat
Által-ér Szövetség
munkatársai és meghívott vendéközgyűlése		
gei, valamint természetesen Tata
		
6. oldal pedagógusai, és a határon túli testvérvárosainkból érkezett pedagógusok.

Színes diplomás pedagógusok		
			7. oldal

Michl József polgármester megköszönte a megjelent szakembereknek mindazt a munkát, amit
az elmúlt egy évben a tatai és
környékbeli fiatalokért tettek,
hangsúlyozva, hogy az az odaadó
munka és szeretet, amivel feladataikat végzik, nemcsak az eredményekben, hanem gyerekeink arcán
is tükröződik. A polgármester hozzátette: - Ferenc pápa az irgalmasság évének szentelte a 2016-os
esztendőt, s ez a gondolat szépen
illeszkedik a mi életünkbe is, hiszen irgalmasságot kell gyakorolnunk önmagunk iránt, megkeresve
azokat a biztos pontokat, amelyek
segítenek minket saját magunk
elfogadásában és szeretetében, s
ha ez az igyekezet megvan bennünk, akkor bármilyen munkát is
végzünk, óriási támaszt és segít-

a tanítványai és növendékei által.
Aki szeretettel végzi a dolgát, az
annyira meg tud erősödni a hivatásában, hogy a legnehezebb és legtürelmetlenebb időszakban sem
felejti el, hogy alapvetően hová
áldozta az életét. Ezt külön szeretném hálás szívvel megköszönni mondta Bencsik János.
A rendezvényen Dr. Aczél Petra tartott előadást a tanári munka
kihívásairól az új médiakultúrában. Előadásban szó volt az ún:
okostechnológiák elterjedéséről
a világban, az ezek következtében kialakult információgazdaság
okozta kommunikációs változásokról, és azok gyerekekre gyakorolt hatásairól.
A rendezvényen közreműködött
Jenei Márta, és a Tatai Ütőegyüttes. 		
Ábrahám Ágnes

Nemzeti Összetartozás Napja

Befejeződött a megyei I.
osztályú bajnokság
			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

séget kapunk. Köszönöm, hogy
nemcsak önmagukhoz igyekeznek
irgalmasnak lenni, hanem azokhoz a gyerekekhez is, akik önökre
vannak bízva. Az ő életük a pedagógusokon múlik, s a befektetett
munka meglátszik rajtuk, ezért a
köszönet természetes – fogalmazott Michl József.
Bencsik János országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte:külön hálás köszönet illeti azokat
a pedagógusokat, akik a kötelességüket szeretettel végezték el az elmúlt egy esztendőben. Aki a szakmáját kötelességtudattal, precízen
elvégzi, annak köszönetet kell
mondanunk, de aki mindezt szeretettel teszi, saját magát is hozzáadva, belevonva ebbe a szolgálatba,
az nagyon komoly hozzáadott értéket teremt a közösség számára,

A Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából tartott megemlékezést Tata Város Önkormányzata
június 3-én és 4-én, határon túli
magyar
testvértelepüléseink,
Szőgyén, Szováta és Magyarkanizsa képviselőinek közreműködésével.
2010. június 4. a trianoni dön-

tés 90. évfordulója alkalmából,
2010. május 31-én a Magyar
Országgyűlés törvényt alkotott,
a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről. Az idei tatai
megemlékezések pénteken egy
ankéttal kezdődtek, majd szombaton egy négy állomást érintő
ünnepséggel folytatódtak.

Június 3-án pénteken, a Városháza dísztermében rendezett
ankét a külhoni magyar ifjúság
helyzetéről szólt. A programban
először Bencsik János ország�gyűlési képviselő osztotta meg
gondolatait, majd két előadást
hallhattak az érdeklődők. Dr.
Bali János, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság
igazgatója beszámolójában a határainkon túl élő magyar ifjúság
helyzetével foglalkozó kutatások eredményeiről, Szász Jenő,
az NSKI elnöke pedig az intézet
működéséről és feladatairól tartott előadást.
Szombaton, június 4-én először
a szőgyéni emlékkeresztnél helyezték el a megemlékezés virágait. A helyszínen Blahovics
László, Szőgyén alpolgármestere ünnepi beszédében kiemelte: - az emberi lélek is tele van
keresztekkel, melyeket egész
életünk folyamán hordozunk.
Vannak egyéni, családi és nemzeti keresztjeink, de Trianon
tragédiájának keresztjét együtt
visszük mi mindazok, akik egy

nemzet gyermekei vagyunk.
Mégis van miért hálát adnunk a
kereszt előtt, hiszen itt együtt vagyunk, és elmondhatjuk: lelkünk
mélyén oly mélyen él az összetartozás élménye, hogy azt az államhatárok nem állíthatják meg.
Ezt követően koszorúzással
tisztelegtek a megemlékezők a
Nemzeti Összetartozás terén álló
emlékoszlopnál, ahol Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti
Tanács alelnöke osztotta meg
gondolatait.
Történelmi felelősségünk tetten
érhető a mai napon – mondta
az alelnök- közösen kell azon
dolgozni, hogy gyermekeink és
a felnövekvő nemzedékek megélhessék a nemzet egységét, és
hogy ne elsősorban a trianoni
döntés, hanem az összetartozás
érzése határozza meg mindennapjainkat. Nyilas Leonov Anita
kifejezte elismerését azért a kitartó munkáért, amivel Tata gondoskodik az élő fejlődés mindkét
fél számára gyümölcsöző fenntartásáért
Magyarkanizsával.
Folytatás a 3. oldalon
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Háromszoros Városmarketing-gyémánt díjas város

Dr. Friedrich gábor
r. ezredes

2016. június 29én, csütörtökön
10.00 -12.00 óra
tartja fogadónapját hivatalában,
Tata, Ady Endre
u. 27. szám alatt.

Tisztelt Ügyfeleink!
A megszokott Tata Kártya
nyitva tartás mellett
érvényesítés lehetséges
a következő napokon:
Június 14-én 13:00-tól
17:30-ig
Június 23-án 13:00-tól
17:30-ig
Június 24-én
nincs ügyfélfogadás.

„A legszebb
konyhakertek”
Még lehet pályázni „a Legszebb
konyhakertek” programra Tatán.
A jelentkezés határidejét 2016.
június 15-ig meghosszabbították, a pályázathoz szükséges
tudnivalókat és a jelentkezési
lapot megtalálják a tata.hu weboldalon.
Bővebb információk:
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!

Tata Város Önkormányzata, a
Tatai Városkapu Közhasznú
Zrt., és a Tatai Kenderke Református Alapfokú Művészeti
Iskola is megkapta a Magyar
Marketing Szövetség szakmai
elismerését, a „Városmarketing gyémánt 2016” védjegyet.
Az elismeréseket Budapesten
vette át dr. Beró Henrietta alpolgármester, és Acsainé Dávid
Ágnes, a Városkapu Zrt. vezérigazgató-helyettese.
A marketing tevékenységek
eredményeit elismerő díjra hat
kategóriában lehetett pályáz-

ni, a 2015. január 1. és 2016.
február 28. között megvalósított aktivitásokkal. A pályázó
szervezeteknek-amelyek több
mint 50 magyar városból jelentkeztek- be kellett mutatniuk
marketingtevékenységük előkészítésének, megvalósításának
és eredményességének- értékelésének folyamatát. A szakmai zsűri a marketing munka
szakmaiságát, hatékonyságát és
hatásosságát ismerte el a Városmarketing gyémánttal, a szakmailag kiváló marketing védjegyének odaítélésével.

A Tatáról beérkező pályázatok
közül hármat is elismerésre
méltónak ítélt a Magyar Marketing Szövetség. Tata Város
Önkormányzata a „Kiadványok
Tatán 2015-ben” elnevezésű
pályázatával, a Városkapu Zrt.
pedig a „Tata városkártya” nevű
pályázatával a belső kommunikációs megoldások és tartalom
kategóriában, míg a Kenderke
Néptáncegyesület a Tatai Sokadalomról szóló pályázatával a
rendezvény- esemény kategóriában kapta meg a „Városmarketing gyémánt 2016” védjegyet.

Az Országos Városmarketing
Díj célja, hogy -a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és
egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére
felhívja a figyelmet,- a sikeres,
hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag
helyes gyakorlat elterjedéséhez,
- és segítse a tapasztalatcserét,
s benne a városok vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést.
A nyertesek díja a szakmai
elismerő cím, védjegyhasználat mellett az Országos Városmarketing Díj honlapján,
a médiatámogatókon, a díj
kampányán keresztüli népszerűsítés, ismertség növekedés
is. Emellett külön öröm, hogy
Tata olyan ötletekkel-megoldásokkal nyert, amelyek az itt
élők számára is komoly értéket
képviselnek. Az önkormányzat
kiadványai - többek között az
AdóZóna 2016, és a helyi-kistérségi információs kiadványok
– bárki számára hasznosak, hiszen segítik mindennapi ügyintézéseinket. A Tata kártya
nemcsak a közösségünkhöz
tartozást erősíti, hanem komoly
gyakorlati jelentősége is van
különböző szolgáltatások-lehetőségek igénybevételénél, a
Tatai Sokadalom pedig a város egyik kiemelt rendezvénye,
amely egyedülálló módon őrzi
és viszi tovább a népi kultúra
kincseit.
- áá -

Tájékoztatás utcanév változásról Ügyeleti rend változás
Tisztelt tatai Polgárok!
Értesítem Önöket, hogy Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 279/2015.(VI.25.) Tata Kt. határozatával az Erdei Ferenc utcát Juszkó Béla utcára, a 280/2015.(VI.25.) Tata Kt. határozatával az Mező
Imre utcát Lóverseny utcára nevezte át tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2)
bekezdés a) pontjára, mely szerint közterület, illetve közintézmény
nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.
Az adatváltozás átvezetése a címnyilvántartásban illeték- és költségmentes.
A lakcímkártyát a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatai Járási Hivatala kérelem nélkül, hivatalból cseréli, az új lakcímkártya kiállításával a régi érvénytelenné válik. A járási hivatal értesítést
küld az új lakcímkártya átvételével kapcsolatosan az érintetteknek. A
lakcímkártya kiállítását követően a forgalmi engedély cseréjéhez kérelemre van szükség, de ez az eljárás is illeték- és költségmentes.
A cégek, vállalkozások is illeték- és költségmentesen tudják az adataikat módosítani a nyilvántartást végző szerveknél (egyéni vállalkozók a járási hivatalnál, gazdasági társaságok a cégbíróságnál), ehhez
csak kérelmet kell benyújtaniuk. Az esetleges ügyvédi költségekre
a mentesség nem vonatkozik. A változásról hivatalból értesítést kap
valamennyi közszolgáltató (áram, víz, távhő, gáz, hulladékszállítás,
televízió, telefon), az orvosi ügyeletet, a mentőszolgálat, a KomáromEsztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Adóés Vámhivatal Komárom- Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és a Tatai Járási
Hivatal, a tatai pénzintézetek és a biztosítók. A szolgáltatókat tájékoztattuk, de javasoljuk, hogy szíveskedjen érdeklődni a szolgáltatójánál,
hogy az adatok átvezetéséhez további intézkedés szükséges-e. Egyes
szolgáltatóknál, hatóságoknál, pénzintézetnél az új adatok bejegyzésének eljárása csak az ügyfél bejelentése alapján indul meg.
Amennyiben az utcanév-változással, ügyintézéssel kapcsolatosan kérdése van, vagy további információkat szeretne megtudni, kérem keresse a Polgármesteri Hivatalban Zombori Mónika (34/588-601) vagy
Óvári Fodor Bernadett (34/588-642) ügyintézőt. Tata, 2016. május 18.
Dr. Kórósi Emőke
jegyző

Tájékoztatjuk a Tatán és a kistérségben élőket hogy az ügyeleti ellátásban részt vevő háziorvosok kezdeményezésére átalakul a központi
orvosi ügyeleti feladatok ellátása.
A lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján 2016. június 1-jétől
– a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézménnyel szerződésben álló –
INTER-AMBULANCE Egészségügyi Szolgáltató Zrt. szervezi a sürgősségi orvosi ellátást.
A rendelés a megszokott helyszínen és feltételekkel történik:
A rendelés helye: 2890 Tata, Fürdő u. 19.
		
Tel.: 381-440, E-mail: ugyelet@tata.hu
A rendelés ideje: hétfő-péntek 16.00 – 8.00
		
hétvégén és ünnepnapokon 8.00 – másnap 8.00
Változások:
A gyermekek ügyeleti ellátása fenti időponttól kezdve a felnőtt ügyelet keretében történik, és a teljes ügyeleti időtartamra kiterjed.
Az ügyeleti ellátásban fenti időponttól mentő szakápolói végzettséggel rendelkező gépkocsivezetők segítik az ügyeletes orvos munkáját,
ami így hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátást tesz lehetővé.

„Munka és magánélet”
Ezzel a címmel szervezett konferenciát a Városkapu Zrt. az Új
Kajakház Ökoturisztikai Központban, ahová városunk vállalkozói
kaptak meghívást. A rendezvényen Michl József polgármester
beszélt az új Magyary-tervről, va-

lamint Berczelly Attila vezérigazgató mutatta be az Új Kajakházat
és annak szolgáltatásait. Az előadások után a helyszínen a résztvevők a turizmusról, és városfejlesztési lehetőségekről tartottak
eszmecserét. 		
- áá -
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szférának
Nemzeti Összetartozás Napja Önkormányzati támogatás a civil
zett, az igényelt összeg 9,5 millió
Folytatás az 1. oldalról.

A koszorúzás után az ünnepség
harmadik állomásán, a Kossuth-téri Országzászlónál folytatódott, ahol Szász Andrea, a
Domokos Kázmér iskolacsoport diákja olvasta fel a szovátai Molnos Ferencnek, Tata
díszpolgárának levelét. Ezt követően a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola és a Pötörke Népművészeti
Egyesület táncosainak közös
fellépését láthatta a közönség,
a Kincső zenekar közreműködésével.
Az ünnepi program a Menner
Bernát Zeneiskola Liszt Ferenc
hangversenytermében zárult,
ahol újra felállították Smidt
Róbert szőgyéni fafaragó öt
részből álló alkotását, mely a
csonka Magyarországot, a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt
és a Délvidéket jelképezi. A
szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai delegációk évről-évre
elvisznek egy-egy elemet az alkotásból, majd a következő év
június 4-én visszahozzák azokat Tatára, hogy a darabokat
újra beillesztve, ezzel is kifejezzék összetartozásunkat.
A fafaragványok összeillesztését követően Michl József mondott ünnepi beszédet, melyben
szólt arról, hogy a szövetség,

az erő az, ami miatt hazánk közössége együtt tudott maradni,
ezért adunk hálát a Nemzeti
Összetartozás Napján, és nem
csak sírunk azért, hogy szétszakítottak minket. Ezen a napon,
amikor összejövünk – mondta
a polgármester - nem a sírnál,
hanem a feltámadásnál találkozunk, s az a feltámadás, hogy
nekünk kell összeraknunk újra
Magyarországot, a nemzetet.
Ezt pedig csak önmagunkból
rakhatjuk össze, ha valaki hajlandó elindulni, menni és ezért
dolgozni, ha hajlandóak vagyunk egyenként tenni érte,
akkor ez meg is fog valósulni.
Pontosan ezt tesszük mi is itt
együtt, ezért köszönöm határon
túli testvérvárosaink barátságát, mert mi együtt, így akarjuk
visszaépíteni azt a csodát, ami
a mi nemzetünk - fogalmazott
Michl József.
Az ünnepi megemlékezés a Tatai Versbarátok Körének versműsorával zárult. A műsort
Gútay Jánosné szerkesztette,
zenei szerkesztője Benkő Ibolya volt.
A megemlékezéseken közreműködött Petrozsényi Eszter, Berényi Kornélia és Nágel Balázs,
Bátky Anna és a Menner Bernát
Zeneiskola fúvószenekara Varju
László vezényletével, valamint
Varga Borbála.		
- áá -

Pályázati felhívás
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet városüzemeltetési ügyintéző (útellenőr) munkakör betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
útellenőrzés; statisztikák vezetése; üzemeltetési és fenntartási tevékenységek előkészítése, ellenőrzése; útügyi hatósági feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, egyetem, felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, „B” kategóriás
jogosítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lendvai
Balázs Irodavezető nyújt, a 34/588-601 -os telefonszámon.
A teljes kiírás a www.tata.hu honlapon olvasható.

Szőgyéni gyerekek a stúdióban

Több, mint 15 éve buzdítja Tata a szőgyéni gyerekeket anyanyelvük
ápolására. Ennek érdekében minden évben kiírnak egy versenyt általános iskolások számára. A verseny játékos, kreatív feladatokat tartalmaz, a legjobban szereplő csapat nyereménye pedig egy több napos
tatai kirándulás. A múlt héten a nyertes gyerekek a Tatai Televízió
szerkesztőségébe látogattak, ahol a legújabb fejlesztés, a forgatásoknál
alkalmazott drón jelentette a legnagyobb érdekességet.
- pv -

Megemlékezés katonahőseinkről
A Tatai Honvéd Bajtársi Klub tagsága a Kocsi úti temetőben, az I.
világháborús parcellánál emlékezett
meg azokról a katonákról, bajtársakról, akik a háborúk során katonai
esküjük szellemében életük árán is
végrehajtották feladataikat. A megemlékezésen részt vett a MH 25.
Klapka György Lövészdandár állományának egy része, és a MH 9.
Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
képviselője.
Nemzeti színű szalagot kötöttünk
az I. világháborúban elesettek sírkeresztjeire, az Afganisztánban hősi

halált halt Kolozsvári György hadnagy síremlékére, valamint a temetőben nyugvó, nem a harcok során,
béke időszakban elhunyt egykori
bajtársaink, munkatársaink síremlékeire is. Megemlékeztünk az I. világháborúban résztvevő a veszprémi
31. magyar királyi honvéd gyalogezred III. Tata-Tóvárosi zászlóaljának hősi halált halt katonáiról. Emlékeztünk az e temetőben nyugvó
katonákra: Heincz Imre őrvezetőre,
a 31. gyalogezred katonájára, Periova Ozman tizedesre, az egyik
Bosznia-Hercegovinai ezred kato-

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és
Ügyrendi Bizottsága 15/2016.
(I. 20.) határozatában döntött az
önkormányzati alapok kiírásáról,
így idén is lehetett pályázni a kulturális és oktatási alapra, valamint
a szociális, egészségvédelmi és
sport alapokra. A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési
rendeletében az önkormányzati
alapokra összesen 8 millió forintot különített el. A beérkezett
pályázatok elbírálását követően,
a Városháza dísztermében írták
alá a támogatói szerződéseket a
nyertes pályázókkal.
A pályázat feltétele az volt, hogy

a megvalósításhoz szükséges
összeg 50%-ával rendelkezzen a
pályázó. A Kulturális és Oktatási
Alap keretösszege 3 millió forint
volt, amire 31 pályázat érkezett,
összesen 6,7 millió forintot igényeltek a jelentkezők. Ebben a
kategóriában főleg táborok, közösségi rendezvények, kulturális
programok kaptak támogatást.
A Szociális és Egészségvédelmi
Alapra 14 pályázat érkezett, 1
millió forint állt rendelkezésre,
de 2,7 millió forintra volt igény.
Főként a hátrányos helyzetű fiatalok, közösségek éves programjai részesültek támogatásban. A
Sport Alapra 40 pályázat érke-

forint volt, a rendelkezésre álló
keret pedig 4 millió. Itt iskolák által szervezett családi sportnapok,
táborok, edzőtáborok, versenyek
szervezése kapott segítséget.
Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést
kötött, ezt követően utalják át az
elnyert támogatás összegét. Michl József polgármester elmondta, hogy a város sok éve ad már
lehetőséget a civil szervezeteknek
az egyéni projektjeik megvalósításához. Nagyon jó érzés az, - fogalmazott a polgármester - hogy
a pályázatok száma folyamatosan nő, és egyre jobb pályázatok,
jobb ötletek fogalmazódnak meg.
A Humán és Ügyrendi Bizottság
határozatot hozott arról is, hogy
aki nem számol el a megadott
határidőig, azaz december 15-ig,
az a következő évben nem kaphat támogatást. Az elszámoláshoz a feladatok megvalósítását
bemutató szakmai és pénzügyi
beszámolót kell benyújtani. Ha a
támogatott pályázó nem a pályázatban megjelölt célra használja
fel az elnyert támogatási összeget, valamint határidőre nem számol el, akkor a kapott támogatást
a mindenkori jegybanki alapkamattal növelten kell visszafizetnie.
- áá -

Ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú
Társulási Tanács
A Városháza dísztermében a
polgármesterek, az önkormányzat munkatársai és a meghívottak elé hét napirendi pont került.
Az aktuális témák között szerepelt többek között tájékoztató
a Társulás 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, és a Tatai
Kistérségi Időskorúak Otthonának tavalyi tevékenységéről,
valamint egy munkamegosztási
megállapodás a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, az Időskorúak Otthona, és a Szociális
Alapellátó Intézmény között.
Michl József, Tata polgármestere elmondta: - a kistérségi költségvetés főleg a szociális ellátásokra vonatkozik, a Szociális
Alapellátó és az Időkorúak Otthonának pénzügyeire, és emellett a pályázatokhoz kapcsolódó
tételekre. Így
egy precíz, szorosan fogott, és
előre jól kiszámítható költségvetése van a kistérségnek.
Magó Ottó, a Tatai Kistérségi
Időkorúak Otthona igazgatója nyilatkozott arról, hogy az
ülésen tárgyaltak az intézmény
szervezeti és működési szabályzatáról, valamint mellékleteiről

nájára, Kleman Roman tizedesre, a
10. közös gyalogezred katonájára,
Persa Mihály árkászra, aki a komáromi árkász zászlóalj katonájaként
vesztette életét. Megemlékeztünk
azokról is, akiknek sírfelirata csak
ennyi: Ismeretlen.Megemlékeztünk
arról, hogy a II. világháborúban Tatáról 5 zászlóalj indult a frontra, és
arról, hogy a tatai hősi emlékműveinken, melyet a két világháborúban elesettek emlékére állítottak
az életben maradottak és az utódok,
közel 600 név szerepel, akik élve
nem tértek vissza.
Forgó Pál

is. Ezzel kapcsolatban jogszabályi változás miatt megszigorodott a felvételi eljárás az otthonba, ahová eddig is csak olyan
lakók kerülhettek be, akiknek
ápolása-gondozása napi négy
óránál több időt vett igénybe. Ez
a szabály megmaradt, de az eljárás során már a háziorvosok töltik ki az előgondozási lap egészségre vonatkozó részeit. Ennek
következtében az intézménybe
egyre súlyosabb egészségi állapotú lakók kerülhetnek be, akik
több ápolást és gondozást igényelnek.

Az ülés második felében tájékoztatót tartott az aktuális közfoglalkoztatási és egyéb munkaügyi kérdésekről Vámosiné
Illés Márta, a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának
vezetője, majd a Közbiztonsági
Egyeztető Fórumon számolt be
dr. Friedrich Gábor r. ezredes,
Tata Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, végül pedig az
aktuális gyermek és családvédelmi feladatokról hangzott el
tájékoztatás Székely Csabától, a
Szociális Alapellátó Intézmény
vezetőjétől.
- áá -
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Tata a Geszti ovisok szemével

Hagyományainkhoz híven május
17-20-a között szerveztük meg a
Gyermekbarát hetet óvodánkban.
Ebben az egy hétben Tata nevezetességeivel, történetével, a városhoz kötődő személyiségekkel
ismertetjük meg gyermekeinket.
Minden nap tematikus sétákon
keresztül barangoljuk be a város
utcáit, tereit, eldugott sikátorait.
Felhívjuk a kicsik figyelmét rejtett kincseinkre, a városunk szépségeire.
Ebben az évben négy nagy sétát
tettünk. Kedden a városközponttól indulva a tóparton át Tóváros nevezetességeit vettük sorra:
Haranglábat-Óratornyot, ahol jól
időzítve még a harangjátékot is
megcsodáltuk. Ellenőriztük, hogy
a Kapucinus templom napórája
„pontosan jár-e”. Megkerestük
a díszkardot az óratorony rézkarcán. A Kristály szálloda régi
neve szinte minden gyermeknek
maradandó élménnyel szolgált,
mert otthon csak úgy mesélhettek, hogy a Szarka fogadót látták.
A zenepavilon és a vágóhíd sok
kisgyereknek jelentett újdonságot.
Az első nap fénypontjai a malmok voltak, Miklós-, Pötörke-,
Cifra-malom, a Tóvárosi fogadó
épülete érdekességeket tartogatott
a kicsiknek. Legnagyobb örömöt
mégis a német Nemzetiségi múzeum munkatársai szerezték a gye-

rekeknek, amikor utunk végén az
utcáról betérve nagy szeretettel
láttak vendégül minket. Szerdai
nap úti célunk Felső-Tata volt.
Először megmásztuk a Kálvária-dombot, hogy madártávlatból
is megcsodálhassuk városunkat. A
Víztorony, a kápolna, a geológiai
múzeum, a kilátótorony kevésbé
volt ismert ovisaink előtt. Ezen
a délelőttön sétáltunk a Fazekas
utcán, beszélgettünk a településünket híressé tevő mesterekről.
A megújult Kossuth téren át vezetett utunk Farkasházy Fischer Mór
szülőházáig, majd a zsinagóga
mellett a Wágner-házat csodáltuk
meg. A bokrok között megbújó
Lányi villa igazi misztikum ennek
a korosztálynak. Harmadik nap
az Angol-kertbe látogattunk, ahol
szakszerű idegenvezetés mellett
ismerkedtünk a park épületeivel,
növényeivel, kincseivel. A legtöbb
ovis már járt a
Cseke-tónál,
de
kevesen
jártak a Nyári-lakban. Igazi meglepetés
volt, hogy a
Török mecsetet belülről is
megcsodálhattuk. A Nyári-lak herendi
porcelángyűj-

teménye még a legelevenebb gyerekeket is lekötötte. A Cseke-tó,
Tükörforrás-tó, a Malom-patak
mind-mind a feltöltődést, a nyugalmat árasztotta. Három fogalmat
biztosan minden kisgyerek megtanult: épületek, fák, víz, mint az
angol kertek jellemzői, valamint
Esterházy Ferenc gróf, kertalapító
nevét. Nem is volt olyan gyerek,
aki ne aludta volna a délutánt.
Utolsó napra maradt az Öreg-tó
és környéke. Először a várba látogattunk el, maketten megnéztük
mekkora volt valaha az épület.
Körbejártuk a kiállításokat, a vár
termeit. Megcsodáltuk a céh ládákat. A lépcsőfeljáróban pedig
Esterházy gróf szobrával találtuk
szembe magunkat. Szinte minden gyereknek eszébe jutott, mit
hallott róla előző nap. A várból a
tóparton sétálva eljutottunk a nagy
platánfához, Mikovényi Sámuel
szobrához, Diana lovasszobrához.
Az Esterházy- kastély volt városnéző sétánk végállomása.
Tartalmas hetet tudunk magunk
mögött. A gyerekek nagyon élvezték a kirándulásokat. Versenyeztek, ki emlékszik több névre, látnivalóra. A szülők visszajelzései:
„Barnus három szót mondott: fák,
víz, épületek.” A legfontosabbakat
jegyezte meg az angolkertek sajátosságairól.
„Anya, képzeld, méhecske kőből
épült a mecset!” Majdnem, darázskőből.
„Képzeljétek, Bencus elvitt minket a várba, és mindent elmesélt és
megmutatott, amit veletek látott!”
Kell ennél több megerősítés, hogy
jó úton járunk?
Reménykedünk, hogy ovisainknak Tata nem egy tantárgy lesz
az iskolában,hanem lakóhelyük
kincseit jól ismerő felnőttekké
válnak, akik büszkék lesznek városukra.

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

Mi lesz a Környei úti temető kerítésének a sorsa?

Nagyon sok jelzés érkezett hozzánk, hogy a nagy vihar miatt a Környei úti
temető egyik fala kidőlt. Ezt a problémát mindenképpen meg kell oldani, és
egy megerősített falat kell majd emelni a temető védelme érdekében.
A falomlás körülbelül 4 és fél millió forintnyi kárt jelent. Van egy vis major alap, ami nem várt baleseti helyzetekre, eseményeken bekövetkezett
károsodásokra adható támogatás. Erre pályázni lehet. Ez az alap 70 %-os
támogatást tud nyújtani. Ez egy olyan súlyos probléma, amiről mindenképpen tárgyalni kell, beszélni kell róla, és úgy kell róla döntést hozni, hogy annak meglegyen a megfelelő szakmai és anyagi háttere is. Reményeink szerint
tehát a teljes összeg 70 %-át tudjuk majd igényelni ehhez. A munkálatokat
természetesen el fogjuk kezdeni. A járdára hullott téglák összeszedése már
elkezdődött, és a fal újjáépítése is hamarosan elkezdődik.
Válaszadó: dr. Beró Henrietta, alpolgármester

Katonadalok és nóták országos
találkozója

Ez év májusában már kilencedik
alkalommal rendezték meg Székesfehérváron a katonaénekkarok
és dalkörök, valamint az egyéni
szólisták országos seregszemléjét. Vadon Gábor a Székesfehérvári Nyugállományú klub elnöke
bevezetőjében elmondta, hogy a
rendezvény fő célja a népi hagyományok őrzése és életben tartása.
A katonadalok a népdalok egyik
igen jelentős csoportját alkotják, felölelik és megjelenítik a
katonaélet nótáiban oly sokszor
szereplő és gyakran visszatérő
eseményeit, a besorozástól egészen a hazatérésig. Felelevenedik
előttünk „a fiát sirató édesanya, a
szerelmétől búcsúzó ifjú, a háború borzalmairól éneklő katona„
alakja. A már hagyománnyá vált
találkozó, szinte minden évben
visszatérő kórusai: a Budapesti Balassi Bálint Vegyeskórus, a
Székesfehérvári Nőszirom énekkar, a Győri Határőr Férfikórus,
az Őrségi Hagyományőrző énekkar, valamint a tatai Honvéd Bajtársi Klub „Őszirózsa Dalköre. A
katonadalok gazdagságára jellemző, hogy szinte minden dal csak

egyszer szerepelt a műsorban. Az
idén hét énekkar és tizenkét szólista lépett a szépszámú közönség
elé. A tatai szólistákat Básti Gyula énekes, Lázár Antal klarinét- és
tárogató művész, Kemény Balázs, és Bankó Róbert versmondók képviselték, nagy sikerrel. Az
Őszirózsa Dalkör Mesterné Lipták Mariann tanárnő vezetésével
már év eleje óta készült az ez évi
bemutatkozásra. Műsorunk dalait
énekkarunk vezetője Lázár Antal
és Kemény Balázs gyüjtéseiből
állította össze. Nagy sikere volt
az „Egyes fia vagyok az anyámnak”, „Fütyül a masina” Porzik,
porzik a tatai utca mikor végig
megyek rajta” című daloknak. A
fellépők színvonalas szereplésük
elismeréséül emléklapot kaptak.
Lázár Antal a Honvéd Bajtársi
Klub művésze több éves hagyományőrző munkájáért és a katonadalok klarinéton és tárogatón
történő művészi előadásáért külön-díjban részesült. Az ünnepség a kórusok közös éneklésével
fejeződött be. A szervezők már
készülnek a jövő évi X. Jubileumi
találkozóra.
Id. Bankó Róbert

Parlamenti Napló

A szabadkereskedelmi egyezményekről

Napjaink politikai folyamatainak sajátossága, hogy számos
olyan kezdeményezés születik
globális, valamint európai szinten, amely a nemzeti önrendelkezés korlátozásának lehetőségét
és egyben kockázatát veti fel.
Ugyancsak égető sorskérdése
a ma és a jövendő világának az
éghajlat-módosulással
együtt
járó ökológiai leépülés, mely az
egész emberiség, s azon belül a
Kárpát-medence népeinek létfeltételeit veszélyezteti.
Talán már hallottak néhányan
az Európai Unió ás az Amerikai
Egyesült Államok között formálódó Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről
(TTIP), továbbá az Európai Unió
és Kanada között megkötendő
Átfogó Gazdasági és Kereske-

delmi Megállapodásról (CETA),
esetleg a Szolgáltatások Szabadkereskedelmi
Egyezményéről
(TiSA). Mindhárom tervezett és
egyben tárgyalás alatt álló nemzetközi megállapodás sajátos
példája az előbbiekben említett
aktualitásoknak, s érzékenyen
vetik fel a nemzeti önrendelkezés
kérdését a transzatlanti geopolitikai térben, s komoly következményekkel járhatnak a természeti, a társadalmi és a gazdasági
fenntarthatóságra.
A TTIP és a CETA egyezmények magyar gazdaságra gyakorolt közvetlen hatása csekélynek
mondható. A magyar-amerikai,
illetve magyar-kanadai kereskedelmi kapcsolatok a hivatkozott
egyezmények nélkül is jelentősen bővültek az elmúlt évek-

ben. Az egyezmény hatására nem
várható, hogy e kapcsolatoknak
a nagyságrendjében és szerkezetében jelentős változás következzen be. Ugyanakkor az eltérő
állami szabályozások okán kedvezőtlenül változhat a Magyarországon kialakult és bizonyítottan
a közjót szolgáló védelmi szint,
melynek következtében romolhat a termékek és szolgáltatások
minősége, jelentős mértékben
leépülhet a munkavállalói jogok- és az egészség védelmének,
a fogyasztóvédelemnek, továbbá
a környezetvédelemnek a szintje.
A nemzetközi megállapodások
kivennék nemzeti hatáskörből a
befektető multinacionális társaságok és a fogadó állam közötti
vitarendezés lehetőségét, s azt
nemzetközi választott bírósá-

gok hatáskörébe utalnák. Így az
esetleges kártérítési eljárások
megindításának lebegtetésével, a
nemzeti szintű törvényhozó testületek zsarolhatóvá válnának, s
ezzel együtt csökkenne a helyi
lakosság védelmi szintje is.
Mindezek figyelembe vételével,
én magam nem támogatom az
egyezmények elfogadását, s a
napokban lefolytatott előzetes
parlamenti vita során, a tárgyalások folytathatóságához néhány
szigorító módosító indítványt is
benyújtottam. Ezek közül talán a legfontosabb az, amely
megakadályozhatná a szóban
forgó egyezményeknek
az Európai Unió valamennyi
tagállamának jóváhagyása
nélküli ideiglenes

hatályba léptetését. Érdeklődve
várom a parlamenti szavazást.

Bővebb információk:

www.tata.hu

Képriport

2016. június 9. II. évfolyam, 12. szám

Ajánló, hirdetés
Fizetett hirdetés

A Tatai Polgári Esték
következő előadását
Dr. Tuzson Bence,
kormányzati kommunikációért felelős államtitkár
tart a Családi Otthonteremtési Kedvezményről
helyszíne:
Magyary Zoltán
Művelődési Központ
időpontja:
2016. június 23. csütörtök,
18 óra.

A Honvéd Bajtársi Klub
2016. júniusi prgramjaiból
Június 9. 14:00
Trianon - nemzetünk tragédiájára, Dr. Schmidtmayer Richárd
történésszel emlékezünk
Június 11. 9:00 -17:00
Sportnap - az „Életet az éveknek” megyei szervezet szervezésében
Június 19. 10:00
Emlékezés a tatai holokauszt
áldozataira a Zsidó temetőben
Június 17-19.
Tatai Sokadalom
a Kenderke Művészeti Iskola
szervezésében

Fiatal Utazók Klubja
Civil Társulás
2016. júniusi programja
Május 10. péntek
Felkészülés az „Életet az éveknek” sport napjára
Május 17-18-19. péntekszombat - vasárnap
Részvétel a Sokadalomban

	Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		
TATA-Környei úti
temető
HALÁSZ FERENCNÉ
NÉMETH IMRÉNÉ
MAROSI JÁNOSNÉ
KOVÁCS ATTILA
ELEK SÁNDORNÉ

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

2016. májusban elhunytak
		
TATA - Almási úti
Neszmély
temető
NÉMETH BÉLÁNÉ
LENGYEL JÓZSEF
SÜVEG JÁNOSNÉ
Szomód
ÁRENDÁS JÓZSEF
MOCSI ISTVÁN

Béke poraikra!
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Tatai Patara

Tehetség és tudás

Európa legrangosabb török kori történelmi fesztiválja

Megtelt élettel a Tatai vár és az
Esterházy-kastély környéke május utolsó hétvégéjén. Kilencedik
alkalommal szervezték meg a Tatai Patarát, Európa legrangosabb
török kori történelmi fesztiválját.
Mint minden évben, ezúttal is
várták a hazai és a külföldi hagyományőrző csoportokat, hogy
együtt elevenítsék fel a XVI. század varázslatos világát. A rendezvény –a hagyományos programok
mellett –minden évben tartogat
valami újdonságot a látogatók
számára. Az idei évben például a
tizenöt éves háború nyíltszíni csatáinak harcművészetét is bemutatták több ízben a Kastély téren.
A tavaly debütált Diák Patara
programjai pedig idén is sok fiatalt –közel háromszáz diákot
–vonzottak a rendezvény helyszínére. A gyerekek eredeti török
kori környezetben ismerkedhettek
meg a „vitézi oskolák” tradicionális programjaival, sőt egy igazi
virtus próbán is bizonyíthatták rátermettségüket. A MH 25. Klapka
György Lövészdandár egy teljes

haditechnikai bemutatót szervezett nemcsak a Diák Patara, hanem a fesztivál egész idejére. –Mi
a Diák Patara programot egy teljesen új színfolttal gazdagítottuk:
egy teljes magyar falut állítottunk
fel a gyermekeknek, ahol aztán
az összes mesterséget megismerhették, és maga Pálffy kapitány
fogadta őket. –magyarázta Zombor Mihály a rendezvény egyik
főszervezője. A gyerekeknek ös�szesen tíz állomáshelyen kellett
feladatokat megoldani. –Megpróbáltuk a lehetőségeink szerint a
ennek a korszaknak, a XVI. századnak a legszélesebb spektrumát
bemutatni –taglalta Kissné Cseh
Julianna szervező.
Pénteken kezdődött maga a fesztivál. Az idén több mint ezer hagyományőrző gondoskodott az
igazi török kori hangulatról. A
hivatalos megnyitót szokott helyén, a várudvarban tartották, ahol
megkoszorúzták Pálffy Miklós
emléktábláját. A koszorúzáson
részt vett L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára is.

A megnyitó után pedig bemutatták a Tatai Patara című történelmi regényt, amely a város török
megszállásának eseményeit mutatja be. A könyv szerzője Hrubos-Takács Róbert. –A regény a
mai kornak is megfelelő regényes
stílusban megírt kötet, ami a Tatai
Pataráról szól –magyarázta Michl
József polgármester a könyvbemutatón, majd hozzátette, hogy
reméli a regény segíti majd Tata
népszerűsítését a jövőben.
A rendezvény szervezői nagy
hangsúlyt fektetnek a történelmi hitelességre. A haditervek kidolgozásában dr. Négyesi Lajos

hadtörténész segédkezett. –Az a
cél, hogy ez a fesztivál egy kerek
képet mutasson a török korról,
hogy egyfajta rendhagyó történelemóra is legyen –nyilatkozta
a hadtörténész, majd hozzátette:
–Akik végigjárják velünk ezt a
három napot, azok egy valóságos
időutazáson vesznek részt. A bemutatókon megismerkedhetnek a
hadieseményekkel, amiket kiegészítenek különféle kulturális rendezvények, amelyek jól illusztrálják a török kori szokásokat.
Persze a fesztivál kísérő programjairól sem szabad megfeledkezni. A Tatai Patara keretében már
harmadik alkalommal szervezték
meg a Sarkantyú peng, szoknya
lebben nemzetközi néptánc találkozót, ahol az érdeklődők a
korszak népi tánckultúrájával is
megismerkedhettek. Kilencedik
alkalommal is óriási sikere volt
a Katonazenekari fesztiválnak,
amely új helyszínen, a kiváló
akusztikájú Kossuth téren zajlott.
A rendezvénynek idén is nagy sikere volt, ráadásul most az időjárás is kedvező volt, így vasárnap
délután verőfényes napsütésben
foglalhatták vissza a magyar csapatok a törököktől a várat, a kor
különleges fegyverének, a petár- pv dának bevetésével.

A 2015-16-os tanévben is megrendezte az Eötvös József Gimnázium és Kollégium az Arany
János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó levelezős
feladatmegoldó versenyét.
A megye hetedik és nyolcadik
osztályos tanulóinak meghirdetett megmérettetésen a középiskolai felvételi tárgyakon kívül
biológiából, fizikából, történelemből, valamint - szabad
választás alapján - angol vagy
német nyelvből oldhattak meg
érdekes feladatokat a versenyzők.
A három levelezős és egy gimnáziumi fordulót lezáró ünnepélyes eredményhirdetés a
gimnázium dísztermében zajlott május 27-én. Az Arany János Tehetséggondozó Program
két kilencedikes diákja, Kemele Boglárka és Kurucz Amanda egy – egy szavalattal tette
ünnepélyessé a rendezvényt,
majd Barsi Éva igazgatónő köszöntötte a versenyzőket és kísérőiket.
Ezt követően a jelenlévők megismerkedhettek a Tehetséggondozó Program által biztosított
lehetőségekkel, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak az
itt tanulók sokoldalú, korszerű
ismeretszerzéséhez, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez.
Az emléklapok és jutalmak
átadásával zárult az esemény.
Tízen vehettek át ajándékkönyvet teljesítményük elismeréseképpen, közülük is a
legeredményesebbek
Varga
Luca, Szi-Benedek Balázs és
Willi Olivér Attila, a Kőkúti
Általános Iskola tanulói voltak.
Szabó Andrea

Látkép

Akik a „zöld gondolkodást” képviselik

Naszályon tartották az Által-ér Szövetség közgyűlését
A több mint 500 éves naszályi
vízimalomban tartotta éves közgyűlését az Által-ér Szövetség.
Az 1994-ben megalakult szövetség az első olyan civil szervezet,
amely egy egész vízgyűjtőre kiterjedően igyekszik saját eszközeivel elősegíteni a fenntartható
fejlődést, a környezeti rehabilitációt és az ezekkel összefüggő
tevékenységeket, többek között
a vidékfejlesztést, környezeti nevelést, természetvédelmet,
fenntartható gazdálkodást, megújuló energiák használatát, és az
ökoturizmust.
A közgyűlés napirendi pontjai
között szerepelt a 2015. évi közhasznúsági jelentés, valamint
az idei költségvetés elfogadása
is, emellett a helyszínen átadták
az Által-ér Völgy Természeti és
Kulturális Örökségéért Díjakat.
Michl József elnök, a közgyűlés
megnyitásaként beszámolt arról,
hogy jelenleg számos szakmai
egyeztetés keretében készülnek
olyan tervek, melyekkel a szövetség szeretne brüsszeli forrásokra pályázni az Által-ér területén lévő vizek érdekében. Az
elmúlt év összegzésében az elnök
új időszámítás kezdeteként jelle-

mezte azt a Gerecse Natúrpark
tervezett látogatóközpontjának
megvalósulására létrejött konzorciumi megállapodást, melyben az
Által-ér Szövetség is részt vesz.
A natúrpark Bajótra tervezett látogatóközpontja a térség egyik
legjelentősebb ökoturisztikai létesítménye lehet, amelynek nem
csupán térségi, hanem országos
szerepköre is lenne. A látogatóközpont –nyertes pályázat esetén- a Bajóthoz tartozó Péliföldszentkereszten, a Szalézi rend
barokk kegytemploma és rendháza közvetlen közelében épülhet
fel. Michl József megköszönte az
elmúlt év munkáját mindenkinek,
aki részt vett a szervezet életében,
és segítette-támogatta azt.
Bencsik János országgyűlési
képviselő köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a szövetség
indulásakor az alapítók szándéka az volt, hogy a közösségeket
közelebb vigyék ahhoz a tájhoz,
ahhoz a természetes erőforrás
hálózathoz, amelyben az életüket
élik. A szövetség tevékenysége
arról szól-fogalmazott Bencsik
János - hogy azokat a sebeket,
amelyeket évtizedeken keresztül a nem fenntartható módon

való felhasználás következtében
a természetben kialakítottunk,
megpróbáljuk begyógyítani, és
élhető környezetet alakítsunk ki.
Musicz László szakmai igazgató a helyszínen beszámolt a
szervezet elmúlt időszakot érintő közhasznú tevékenységről,
és számos fontos előrelépésről
is, így többek között az Öreg-tó
rehabilitációjáról-a mederkotrási munkálatokról, a Gerecse
Natúrparkról, az újrafakadó források vizének elvezetéséről, és
az Által-ér vízgyűjtő területén
lezajlott vízminőség védelmi be-

avatkozásokról. A közgyűlésen
átadták az Által-ér Völgy Természeti és Kulturális Örökségéért
díjakat, melyeket idén a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. a fenntartható fejlődés területén
végzett környezettudatos termelési kultúráért, a Happy Bike
Kft. pedig a megvalósult Által-ér
völgyi kerékpárutak előkészítésében, tervezésében végzett
munkájáért kapott. A díj komoly
erkölcsi értékkel bír, hiszen a közösség elismerését fejezi ki, és
egyben megtiszteltetés is átadni
azoknak, akik a „zöld gondol-

kodást” képviselik - fogalmazott
Musicz László.
A közgyűlésen Bán Gellért és
Bán Gergely mutatta be az általuk
felújított naszályi Malomligetet,
melynek teljes fejlesztése során
egy rekreációs parkot alakítottak
ki. A helyszínről a legelső hiteles adat 1694-ből való, amikor
megemlítik a malom használatát
és a bérlő nevét. A terület kiterjedése és funkciója miatt országos
szinten is egyedülálló, hiszen a
Fényes-patak meleg vize biztosította, hogy egész évben tudjanak
őrölni, így fennmaradtak a molnárház mellett különböző gazdasági és melléképületek, melyek
ma már a pihenést, kikapcsolódást szolgálják. A malmoknak
lelke van, és csak nagy tisztelettel
szabad hozzányúlni minden kis
részlet megmunkálásához-fogalmazott Bán Gellért, aki mesélt
arról is, hogy a felújítási munkákban nagy segítségükre voltak
azok a tapasztalatok, melyeket
egy 10 napos erdélyi malomtúrán
gyűjtöttek. A tervezés és kivitelezés során fontos szempont volt,
hogy a vendégek érezzék a malom hangulatát, lelkületét, és ezáltal tudjanak feltöltődni. - áá -
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Tata színes diplomás pedagógusai
A városi pedagógus napon az
előadás után a nyugdíjba vonuló,
és a színes diplomás pedagógusokat is köszöntötték. Gyémántdiplomát kapott idén Bogár Bulcsúné
és Dr. Túri Róbert. Aranydiplomás lett Gál Gábor, Hajnáczky
Dénes, Mészáros András, Móró
Istvánné, Papp Sándorné, Petti Vilmos, Szabó Nándorné és
Varjú István. Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték Ács
Gábornét, Ádám Árpádot, Dr.
Bokros Albertnét, Bóna Lászlót,
Csomó Györgynét, Gelbmann
Lászlónét, Harmath Józsefnét,
Kozári Miklós Gyulánét, Maknics Zoltánt, Oravecz Istvánt,
Orbán Tibornét, Schmidtmayer
Istvánnét, Schruffné Ács Máriát,
Takács Istvánt, Takács Tibornét,
és Tóth Kornélia Máriát.
Bogár Bulcsúné
gyémántdiploma

Budapesten a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban tanult.
Tanára volt Öveges József professzor, aki szerette volna, ha
fizikus lesz, de később éppen
az ő tanácsára ment a tanárképző főiskolára matematika-fizika
szakra. A Budapesti Tanárképző
Főiskolán kezdte meg tanulmányait, diplomáját azonban már
a Szegedi Tanárképző Főiskolán
szerezte 1956 júliusában. Első
munkahelye a tarjáni általános
iskola volt, majd egy évvel később a tatai Vaszary-iskolában
működő kereskedelmi és vendéglátóipari iskolába ment tanítani. Ennek megszűnése után a
Vaszary-iskolában tanított matematikát és fizikát, osztályfőnökként is dolgozott.
dr.

Túri Róbert

gyémántdiploma

A kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1953 – ban
és még abban az évben megkezdte főiskolai tanulmányait magyar szakon a budapesti
Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán. Főiskolai tanulmányait 1955 – ben fejezte be,
mivel a pesti főiskola megszűnt,
az államvizsgát Szegeden teljesítette. 1959-ben megszerezte a
történelem szakot. 1970 – ben
az ELTE Bölcsészettudományi
Karán elvégezte a magyar nyelv
–és irodalom szakot. 1977 – ben
bölcsészdoktori címet szerzett.
1955/56 tanévtől, a Kerékteleki Általános Iskolában kezdett
tanítani, 1966/67 –es tanévtől
a kisbéri Gimnáziumban, majd
1979/80 –as tanévtől nyugdíjazásáig a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolában
tanított magyar nyelv – és irodalom tárgyat. Óraadóként az
Eötvös Gimnáziumban is tanított, könyvtár megyei szakfelügyelő volt. Magyartanárként
az anyanyelv és az irodalom
megszerettetését tűzte ki célul.
Több tanítványa jutott el az Országos tanulmányi verseny megyei illetve országos döntőjéig.
Tanítványaival néprajzi, nyelvjárási adatgyűjtést is végzett.
Különféle tudományos munkát
végzett, melyek kiadványokban,
szakfolyóiratokban, publikációkban megjelentek. Számtalan
elismerés, kitüntetés tulajdono-

sa, például 1982-ben lett Kiváló
Pedagógus, 1986-ban Kiváló
Nevelőmunkáért kitüntetést kapott. Az önkormányzat 2014-ben
Tata Városáért Kitüntetés arany
fokozatát adományozta részére.
Gál Gábor
aranydiploma

1966-ban szerezte meg pedagógus diplomáját Pécsett. Tanítóképzői oklevelét és mestervizsga
oklevelét kitűnő eredménnyel
kapta meg. 1966-ban kezdett
dolgozni a Bláthy Ottó iskola
elődjénél, ami akkor vájárképző intézmény volt. Gyakorlati
oktatásvezetőként kezdte meg
munkáját. Az ő feladata volt a
fémipari szakmák megszervezése, elindítása. A környező vállalatoknál, gyáraknál megalapozta
a diákok képzésére szolgáló gyakorlati tanműhelyeket, felügyelte a személyi és tárgyi feltételek
biztosítását. Fontos szervező
munkája volt a könnyűipari szakok indításában is. A szakmai
vizsgáztatás alapjainak kidolgozása, feladatrendszere országos
szinten az ő nevéhez fűződik.
Oktató munkája mellett több fiatal, pályakezdő kollégának volt
mentora. Büszkeséggel tölti el
a Bláthy iskolát, hogy 1966-tól
nyugdíjba vonulásáig, 1992-ig
dolgozott az intézményben.
Hajnáczky Dénes
aranydiploma

A Pécsi Tanárképző Főiskola testnevelés- biológia szakán
szerzett diplomát 1966-ban.
1959 januárjától 1961 augusztusáig kollégiumi nevelőtanárként
dolgozott a Bláthy iskola elődjénél, majd 1961 augusztusától 5
évig dolgozott a Naszályi Általános Iskolában. 1966-tól nyugdíjba vonulásáig (2000) dolgozott
a Bláthy-iskolában testnevelés
tanárként. Az iskola nyugdíjas
éveiben is fontos szerepet töltött
be, hiszen óraadóként 2010-ig
testnevelést és biológiát tanított.
Tanítványai és kollégái is nagyon kedvelik hamisíthatatlan
jókedvét és humorát. Több évtizedes pedagógiai pályafutása
alatt több száz diákkal vett részt
sportversenyeken, regionális és
országos középiskolai bajnokságokon. Kézilabdásai büszkén
idézik fel az együtt töltött éveket. Szép eredményeket értek
el, számos kupát nyertek. Jelenleg is frissen, fiatalosan telnek
megérdemelt nyugdíjas napjai.
Évente szervezi a tatai testnevelők találkozójának.
Mészáros András,
az Eötvös József Gimnázium
nyugalmazott igazgatója
aranydiploma

Egyetemi tanulmányait 1966ban az ELTE Természettudományi Karán kémia-fizika szakon
végezte. Budapesten, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, majd
Tatán a Fazekas úti általános iskolában kezdte pályáját. 1969től nyugdíjazásáig tanított a tatai
Eötvös József Gimnáziumban.
Szakmai munkáját mindvégig
az igényesség, lelkiismeretesség
jellemezte. 1972-től részt vett
a fakultatív tantárgycsoportos

oktatás bevezetésében, az iskola munkaközösségének vezetőjeként, valamint az Országos
Tantervi Bizottság munkájában.
Tanítványai rendszeresen indultak tanulmányi versenyeken,
ahol többen döntőbe jutottak,
s jó helyezést értek el. 1983ban nevezték ki az intézmény
igazgatójának, ezt a feladatot
két cikluson át 1993-ig látta el.
Igazgatói tevékenysége alatt a
tatai gimnázium folytatta a hagyományápolás és megújulás
korában megkezdett útját. 1993ban Tata Város Képviselőtestülete a címzetes igazgatói címet
adományozta Mészáros Andrásnak 1993-ban a tantestület az
általa alapított Eötvös-éremmel
ismerte el munkáját. Négy évtizedes pedagógiai, szaktanári és
közéleti tevékenysége alapján
megkapta a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkereszt kitüntetést.
Móró Istvánné,
a Kőkúti Általános Iskola
volt tanára és igazgatója
aranydiploma

1966-ban végzett a Pécsi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz szakán. A Kőkúti Általános
Iskolában 1984-ben kezdett el
tanítani, így szinte az intézmény
alapításától kezdve részt vett az
iskola szellemiségének, hagyományainak, pedagógiai módszereinek a megalkotásában. Ő
volt a kezdeményezője és egyik
megvalósítója, hogy iskolánkat
ma Kőkúti Általános Iskolának
hívják. Szaktanárként és osztályfőnökként mindig jó kapcsolatot
tudott kialakítani a rábízott gyerekekkel. Igényes, precíz munkáját bizonyítja, hogy tanítványai
mindig eredményesen szerepeltek a tanulmányi versenyeken.
Munkaközösség-vezetőként és
igazgatóhelyettesként is az előrelátó, pontos, következetes, fegyelmezett munka jellemezte és
ezt kollégáitól is elvárta. 1989
és 1995 között intézményvezetőként dolgozott , ebben az időszakban igazgatóként komoly kihívásokkal kellett szembenéznie,
hiszen a rendszerváltozás és az
utána elkövetkező néhány év teljesen átalakította az iskola életét,
ezzel együtt a felelősség és az elvárások is megnövekedtek, ezt a
feladatot is a rá jellemző lendületességgel, kreativitással , alapossággal oldotta meg. Olyan alapkövek lerakásának volt részese,
amelyek a mai napig meghatározzák iskolánk életét, munkáját.
Papp Sándorné,
az Eötvös József Gimnázium
tanára – aranydiploma
1966-ban szerzett középiskolai testnevelői tanári diplomát a
Testnevelési Főiskolán. Oklevelével egyidőben edzői minősítést
kapott kosár- és röplabdából, később sportedzői minősítést nyert
atlétikából is. Gazdag pályafutása során mindvégig a testnevelés
és a sport iránti elkötelezettség
vezérelte, a fiatalok testi-, szellemi és erkölcsi nevelése összhangjának megteremtése motiválta.
Kezdő tanárként Tatabányán a
Táncsics, majd 1970-től a IV.
számú Általános Iskolában helyezkedett el. Az intézményben

végzett munkája mellett edzősködött, a TBSC- sportegyesületnél volt atlétikai szakedző.
Többször is nyertek országos
bajnokságot tanítványai. Kiváló
szakmai felkészültsége, eredményes munkája következtében a
városi testnevelés-munkaközösség vezetésére kérték fel, amit
több évig színvonalasan látott el.
1980-ban Kiváló Munkáért elismerésben részesült. 1982-ben
kezdett dolgozni abban a középiskolában, ahol maga is érettségi vizsgát szerzett középiskolai
tanulmányai befejeztével, a tatai
Eötvös József gimnáziumban.
34 sikeres tanév után innen ment
nyugdíjba 2006-ban. Minőségi munkájának köszönhetően
eredményesen szerepeltek a megyei-, területi, valamint országos versenyeken, a Diákolimpia
küzdelmeiben egyaránt. Több alkalommal vállalt osztályfőnökséget is az elmúlt évtizedekben.
Tanítványai fejlődését, tanulmányi előmenetelét, pályaválasztását egyaránt nagy érzékenységgel és igényességgel segítette
és kísérte figyelemmel. Igényes
nevelőmunkája megmutatkozott
diákja neveltségi szintjében is.
Igényes, nagy tudású, kolléga,
akit tanítványai, kollegái is elismertek, szerettek és elfogadtak,
a tatai Eötvös József gimnázium
közösségének megbecsült tagja.

Petti Vilmos
a Bláthy-iskola volt tanára
– aranydiploma
1963-ban végezte el a Felsőfokú Technikumot Körmenden.
A gyakornoki idő letelte után,
1963-ban kezdte meg munkáját
a 311. Ipari Szakmunkásképző
Intézetben, Tatán. A Budapesti
Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán levelező tagozaton elvégezte a technikus tanári szakot,
majd a villamosmérnöki karon
műszaki tanári diplomát szerezett. Az iskolában rövid ideig
gyakorlati és elméleti órákat,
majd ezt követően különböző
szakmák elméleti óráit oktatta.
25 évig volt szakmai munkaközösségi vezető. Tanulóit több
alkalommal készítette fel országos szakmai versenyekre, ahol
1-6. közötti helyezést értek el. A
középiskolák megyei közlekedési szakreferense volt. Munkájában a szemléltetés mindig központi helyen szerepelt, például
modern elektromos falitáblákat
állított össze. Több pályakezdő
pedagógusnak volt a mentora. A továbbtanuló kollégákat
külső konzulensként segítette.
Kollégáival a mai napig jó kapcsolatot ápol. Büszkeséggel tölti
el a Bláthy iskolát, hogy 1966tól nyugdíjba vonulásáig, 2001ig dolgozott az intézményben.
Az iskola, nyugdíjas éveiben
is fontos szerepet töltött be, hiszen 2008-ig óraadóként tanított.
Nyugdíjas éveit jó egészségben,
aktív pihenéssel tölti, sokat utazik a nagyvilágban.
Szabó Nándorné,
a Kőkúti Általános Iskola
volt pedagógusa –
aranydiploma

Az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett, majd 1966-
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ban végzett a Pécsi Tanárképző
Főiskola magyar-orosz szakán.
Első munkahelye a Gyermelyi
Általános Iskolában volt, majd
Vértesszőlősre került, 1983-tól
nyugdíjba vonulásáig pedig a
Kőkúti Általános Iskolában tanított. Aktív évei után is többször számított az iskola a munkájára, amit önzetlenül vállalt.
Nevelő-oktató munkáját mindvégig a lelkiismeretesség és a
pontosság jellemezte. Városunk
ma is köztiszteletben álló, tevékeny pedagógusa, aki családok
generációit tanította pályája
során. Jelenleg is szívesen jár
könyvtárba, városi rendezvényekre, közösségi programokra,
szeret rejtvényt fejteni és kézimunkázni.
Varjú István,
a Vaszary János Általános
Iskola volt tanára is
aranydiplomás

1960-ban finommechanikai műszerészként végzett, majd 1962ben képesítés nélküli nevelőként
dolgozott Neszmélyen. Még
ugyan ebben az évben jelentkezett a pécsi Főiskolai karra,
ahol 1966-ban biológia-földrajz
szakon végzett. 1966. augusztus
1-től, 2005 augusztusáig a tatai
Vaszary János Általános Iskola
tanára volt. Iskolai oktató- nevelő munkájára jellemző volt a
lelkiismeretesség, sokoldalúság,
változatosság. Változatos módszereivel segítette a természet
szépségeinek megismertetését.
Osztályfőnökként odaadóan látta el a feladatát. Figyelemmel
kísérte tanulóinak iskolán kívüli elfoglaltságát is. Tanulmányi
kirándulásait gondosan tervezte és szervezte meg, amelyek
nagy élményt jelentettek diákjai számára. Az iskola biológiai
munkaközösségen belül is aktív
szerepet vállalt, ahol a számtanterem és szertár kialakításában
részt vett, valamint munkavédelmi felelősként segítette az
iskolavezetés munkáját. Színes
egyéniségére, emberségére, példamutató tanári hivatására szívesen emlékezik vissza, diák,
szülő, kolléga.

Pedagógusnap
A pedagógusnapot Magyarországon 1952 óta ünnepeljük. Ennek előzménye
egy 1951-es minisztertanácsi határozat volt, amely
a pedagógusok munkájának elismeréseként június
első vasárnapját pedagógusnapnak nyilvánította.
Régebben a parlamentben
Kiváló Tanár, Kiváló Tanító kitüntetéseket adtak
át, országos ünnepségeket
rendeztek a jeles nap alkalmával. Mára az ünnep
sokat veszített hivatalos
jellegéből, az iskolákban
elsősorban a gyerekek
köszöntik nevelőiket. A
kimagasló oktató-nevelő
tevékenység elismerésére
azonban ezen a napon adnak át kitüntetéseket napjainkban is.
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Eredményes évet zártak a női kosarasok

A 17-20. helyért játszott mérkőzésekkel fejezték be a bajnokságot a női amatőr NB I-ben a Tatai
SE női kosarasai. A hajrá jól sikerült, hiszen a hazai szereplésnek
köszönhetően a 17. helyen zárt a
csapat.

Az évet Szabó Judit edzővel értékeltük.
- Milyen célokkal indultak neki
az idénynek?
Sz. J.: Az elmúlt évben júliusban kezdtük el a felkészülést. A
legfőbb cél az volt, hogy sikerül-

Ezüstös 14 évesek!
Azzal hogy nem sikerült nyerni
hazai pályán az Oroszlány ellen,
csak halvány esély maradt az aranyéremre a TAC U-14-es csapatának. Az utolsó fordulóban a tabella 3. helyén álló Esztergomot
fogadták. Jó iramú, küzdelmes,
színvonalas mérkőzésen egy jól
eltalált távoli lövés döntött. A tabellát vezető Oroszlány 20-1-re
verte a Koppánymonostort, így
a TAC-nak 1 pont hátránnyal az
ezüstérem jutott.
Tatai AC – FC Esztergom 1-0
(0-0)
Vezette: Varga I.
Góllövő: Eckhardt 63.
Edző: Schweininger Ferenc
- Jó meccs volt, szerencsére mi
szereztünk gólt. Két azonos képességű csapat játszott. Örülök a
győzelemnek és az ezüstéremnek,
gratulálok a csapatnak.
Tizenegy gól az U-16-os meccsen

A negyedik helyezett fogadta a
harmadikat az U-16-os mérkőzésen. A vendégek 8 perc alatt
3-0-ra vezettek, de 4-3-nál már a
TAC-nál volt az előny. A győzelemmel a tataiak a negyedik he-

Hetek óta bajnokként játssza mec�cseit a TAC együttese. Nem kön�nyű ilyenkor az edző dolga, hogy
megtartsa a motiváltságot a játékosokban. A Kecskéd elleni hazai
mérkőzésen hamar kétgólos hátrányba kerültek a tataiak. Semmi
nem sikerült, még az üres kapuba
sem tudtak betalálni. Két gyors
ellentámadásból a Kecskéd 2 gólt
szerzett. A 66. percben kiállította a
játékvezető a vendégektől Szelest
és a TAC négy perc alatt megfordította az eredményt. A mérkőzés
végét jelző sípszó után jöhetett az
ünneplés és az aranyérmek átadása.
Tatai AC – Wati Kecskéd KSK
3-2 (0-2)
Vezette: Szeibert P. Góllövő: Dragony 70, Járóka 71, Molnár 74.
Piros lap: Szeles (Kecskéd)66,
Merhaut (Kecskéd) 87

A rendezvény ideje alatti állandó szabadtéri prograok:

Vásártér

Június 17.: 14.00-20.00 Június 18-19.: 9.00-20.00

Mesterek és munkáik

kézművesek, iparművészek vására, mesterség bemutatók

Gasztronómia

Hagyományosan készített étel különlegességek, édességek,
a Neszmélyi Borút borai

2016.06.17. péntek
Sátor színpad

13.30 Óvodák Kisszínpada
15.00 Interaktív meseelőadás: Kuttyomfitty Társulat előadása
16.00 Tisztástánc ünnepélyes megnyitó
Városi Művészeti Díjak átadása, Egressy kórus
17.30 Táncos Színpad
19.30 Ferenczi György és a Rackajam koncert
21.00 Táncház és koncert a Cserszömörcze Együttessel
Közreműködik a Pötörke Néptáncegyesület

2016.06.18. szombat
Sátor színpad

9.00 Óvodák Kisszínpada
9.30 Tolerancia Színpad
10.30 Interaktív bábelőadás: Bábrakadabra Bábszínház 		
előadása

amelyeket megnyertünk. Ezeken
már felszabadultabban játszottak
a lányok.
- Volt-e külön cél a rájátszásra?
Sz. J.: Ki akartuk használni hogy
az alapszakasz végére elkaptuk a
fonalat. Mindenképpen gyorsan
akartunk játszani, mert a lányok
egyébként végég bírják futni a
meccseket. Itthon nyerni akartunk mindenki ellen, bár tökéletesen nem ismertem az ellenfeleket, hiszen a Keleti csoportból
kaptunk két csapatot. A legjobban
a Szolnok elleni hazai meccsünk
tetszett, ahol taktikusan, jól dobva, jól játszottunk.
- Ki lehet-e emelni egyénileg játékosokat?
Sz. J.: Minden meccsen volt
olyan játékos aki többet vállalt,
akinek jobban ment. Azt tudni

Edző: Kele Zoltán
- Nagyon belealudtunk az elején,
bár a helyzeteink megvoltak. Nehéz edzői feladat heteken keresztül úgy pályára küldeni a csapatot
hogy már megnyertük a bajnokságot. Ma bebizonyították a fiúk
hogy igazi sportemberek. Gratulálok a bajnoki címhez.
Vereség hazai pályán

Az idény utolsó hazai meccsét a
Kecskéd ellen játszotta a TAC.
Összel idegenben is sikerült nyerniük. Nagy küzdelem folyt a pályán, rengeteg szabálytalansággal
amit a játékvezető eléggé egyoldalúan ítélt meg. Jobbára a TAC kárára. Erélytelen, következetlen bíráskodást láthattak a szurkolók, hol az
egyik, hol a másik tábor lázadozott
az ítéletek ellen. Főleg a szövegelést büntette, a durva belépők fölött
szemet hunyt. Ugyanakkor a mec�cset végig reklamáló Wéber edző
viszont megúszta büntetés nélkül.
A Kecskéd Pető mesterhármasával
vitte el a három pontot.
Tatai AC – Wati Kecskéd KSK
1-3 (1-1)
Vezette: Széplábi G.

Góllövő: Juhász (Kecskéd, öngól) 26
Piros lap: Csordás D. (TAC)59
Edző: Wéber Roland
Befejeződött a megyei I. osztályú
bajnokság

Nem sikerült a jó befejezés a bajnokság utolsó fordulójában a TAC
megyei I. osztályú csapatának. A
múlt heti hazai vereség után ezúttal
idegenben is pont nélkül maradtak.
Végeredményben 5. helyen végeztek a bajnokságban.
Zsámbéki Sport Klub - Tatai AC
1-0 (0-0)
Vezette: Erdélyi D.
Az U-19-es bajnokcsapat méltóképpen zárta az idei bajnokságot

A múlt héten hazai pályán megkapott aranyérem után ezúttal Zsámbékon győztek. A 15 találat önmagáért beszél, amiből Járóka 11 gólt
szerzett.
Zsámbéki Sport Klub - Tatai AC
3-15 (3-11)
Góllövő: Járóka, 12, 15, 23, 31,
35, 45, 74, 89, Dácher 26, 84,
Koronczi 44, 70
Piros lap: Jónás (TAC) 54, Szabiányi (Zsámbék) 59
- ta -

11.45 Big Band zenekar koncertje
12.30 IV. Forgórózsa Fesztivál díjazottjainak bemutat-		
kozása
13.30 Népzene és Világzene Színpad
Közreműködik: Balogh Kálmán és a Kenderke 		
Barátai Zenekar
14.45 Fergeteges és Szólóláncos Színpad
16.00 Csurgó Zenekar interaktív gyermekkoncertje
16.45 Palánta Táncház
17.30 Jeles napok, ünnepek – néptáncműsor
Közreműködik: Kenderke AMI és a Pötörke 		
Néptáncegyesület
19.00 Tűzugrás
19.30 Kenderke Barátai Zenekar: Szerelemvarázslás 		
koncert
21.00 Táncház
Közreműködik: a kolozsvári Ördögtérgye Tánc-		
együttes

Kenderke Játszó

09.00 - 19.00 Szabadtéri játékok, kézműves foglalkozá-		
sok, társasjátékok, kosaras körhinta
10.00 - 18.00 Kenderes játszó

2016.06.19. vasárnap
Sátor színpad

9.30

kell, hogy nem vagyunk sokan.
Tulajdonképpen 6-8 játékossal
játszottuk végég a bajnokságot.
A Szolnok elleni hazai mérkőzésen tudtam mindenkit a pályára
küldeni. Strupka Renáta, Lendér
Lilla és Takács Emese töltötte a
legtöbb időt a pályán az egész
Nyugati csoportban. Lendér Lilla
3. lett a lepattanók szerzésében
és 5. a pontátlagot tekintve.
- Hogyan tovább?
Sz. J.: Még egy kicsit edzegetünk, azután jöhet egy hónapos
pihenő és július közepén elkezdjük a felkészülést. Először inkább
a tóparton és a konditeremben,
majd jöhet a labda is. Szeretnénk
erősíteni, tárgyalunk játékosokkal, de mire megkezdjük az alapozást jó lenne teljes csapattal
nekivágni.
Tompa Andor

Ovis olimpia

lyen végeztek.
Tatai AC – FC Esztergom 6-5
(4-3)
Vezette: Varga I.
Gólllövő: Gulyás 18, Lázár 23,
Nagy 28,37, Sziranidisz 60, Jónás
79

Ünnepelt az U-19-es csapat!

jön felépíteni a csapatot. Nagyon
sokat foglalkoztunk a fizikai felkészítéssel, de természetesen a
taktikával és a játékelemek elsajátításával is törődtünk. A bajnokságban nem szerettünk volna
sok ponttal elvesztett mérkőzéseket játszani. Fiatal csapatunk van,
ezt is be kellett kalkulálnunk.
- A bajnokság vége felé jöttek a
győzelmek, az alapszakaszt három győzelemmel zárták. Hogy
haladt a csapatépítés?
Sz. J.: Fokozatosan javult a játékunk, még akkor is, amikor
vereséget szenvedtünk. Szinte
minden meccsen voltak olyan
időszakok amikor tetszett ahogy
játszunk, amit csinálunk. Az igazán nagy lökést a Pécsett aratott
győzelem jelentette. Ezután következett két olyan mérkőzés,

Ringató: Közreműködik: Solti Emese, Farkas 		

10.00
11.15
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
18.30
20.00

A Kőkúti iskola tanuszodája adott
otthont a „Gyermekbarát Város”
sportos rendezvényének, az óvodás
úszó olimpiának. A verseny célja az
volt, hogy a gyerekek megmutassák a szülőknek, nagyszülőknek,
mit tanultak. Az „olimpikonok” a
kistérségi óvodákból jöttek a versenyre. A részvétellel kapcsolatban
egyetlen kikötés volt: tudjanak 16
métert végig úszni. Több mint 60
gyerek úszott gyorson, mellen és
háton, hogy a célba érkezés után
büszkén feszíthessen nyakában az
éremmel. A szervezők gondoskodtak róla, hogy valamennyi induló
kapjon érmet.
A Bartók Óvoda hirdette és rendezte meg az „oviolimpia” nevet viselő
játékos váltóversenyét. A meghívást
a Szivárvány és az Arany csillag
óvoda fogadta el. A hat fős csapatok
nagy versenyt vívtak, a gyerekek
önfeledten vetették bele magukat a
játékba. A Bartók tornaterme igazi
aréna volt szurkolással, kiabálással,
öröm- és bánatkönnyekkel. A játékban a Bartók Óvoda csapata győzött.
Az eredményhirdetésen boldogan
másztak fel a gyerekek a dobogóra
- ta és tapsolták meg egymást.

Emőke, Ilimberger Edit
Kolompos Zenekar interaktív gyermekkoncert, táncház
Fürkész Színpad
Kenderke Tanszakbemutató
Dunán innen. Tiszán túl Gyermek- és ifjúsági 		
népművészeti tehetségkutató verseny díjazottjainak 		
bemutatkozása
Felvidéki mesemondó gyerekek meséi
Interaktív meseelőadás Éesi Gyöngyivel
Ördögtérgye Táncegyüttes műsora Kolozsvárról
Talpalatnyi Színház: Pillangó c. színdarab bemutatója
Cimbaliband koncert
Sátorbál
Közreműködik: Pedrofon Zenekar

Kenderke Játszó

09.00 - 19.00 Szabadtéri játékok, kézműves foglalkozások, 		
társasjátékok, kosaras körhinta
10.00 - 18.00 Kenderes játszó
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szeretettel vár mindenkit a rendezvény fővédnöke Tata város polgármestere és a rendező
Tatai Kenderke Néptáncegyesület!
Információ kérhető: Tel.: 34 /587 005
www.tataisokadalom.hu e-mail: sokadalom@tata.hu
facebook.com/tataisokadalom

