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Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
szervezésében augusztus 20-án a
Kossuth téren zajlott az államalapító Szent István király tiszteletére rendezett ünnepség Tatán, ahol
kiosztották az idei városi kitüntetéseket is.
A 19 órakor kezdődő ünnepi műsor előtt szentmisét mutatott be
Havassy Bálint plébános a Szent
Kereszt
Plébániatemplomban,
majd ezt követően ökomenikus
kenyéráldásra került sor.
A „Szóból szikla” című ünnepi
műsort Pesty-Nagy Kati opera
és színházrendező álmodta meg.
A Szent István király tiszteletére
megalkotott előadás egyik legfontosabb üzenete az alkotó szerint az volt, hogy a szó nemcsak
egy tova röppenő ígéret, hanem
törvénnyé, sziklává is válhat,
mint ahogyan az államalapító
szavai is állandó igazságává váltak a nemzetnek. A programban
tanítványaival fellépett Nyisztor
Ilona, Magyar Örökség és Európa
Polgári Díjjal kitüntetett csángó
népdalénekes és tanítványai, valamint felhangzott Derzsi György
és Pesty-Nagy Kati, erre az alkalomra írt háromrészes daltöredéke
is, mely 14. századi himnusztöredékek alapján készült, s a tataiak Bodnár Vivien színművésznő
előadásában hallhatták.
„Légy résen! - szól több mint 100
esztendeje a cserkészek köszöntése, mely éberségre szólította, és
ahol ma is működik, szólítja a fiatalokat szerte a világban – kezdte
a Kossuth téren ünnepi beszédét
Michl József polgármester, aki
hozzátette:- Akiknek van fülük a
hallásra, hallják meg: légy résen!
Figyelj mindenre ami segíti, emeli életedet, de abba az irányba is

légy figyelmes, ami
rombolja, tönkreteheti
mindazt amit felépítettél, elértél, hogy éberségeddel
védekezni
tudj. Ilyenkor augusztus 20-án, nemzetünket létében és életében ezer esztendőre
is megerősítő királyunkra, Szent
Istvánra figyelünk, rá emlékezünk, mint gyermeke jövőjéért
igaz módon aggódó, de őt egyáltalán nem kényeztető édesapára, mint egy nemzet határozott,
erőskezű és újjáépítő, de semmiképpen nem megalkuvó összefogójára. A városvezető kiemelte:Most egy olyan korszakot élünk,
amelyben ugyan hétköznapoknak
tűnő időszak van velünk, de ezek
a hónapok keményen érintik mindennapi életünket. Szent István
bölcsességére van szükségünk,
hogy ezen hónapokon átsegítsük
közös életünket, és Európáét is.
Magyarország Európát védelmező hivatásáról most sem mond
le - nem mondhat le - még akkor
sem, ha vannak olyan megmondó
emberek, akik megtévesztenek az
igazság elhallgatásával, megosztást szítanak a nemzetek ügyeibe
való beavatkozással, álszent módon elterelik a figyelmünket a veszedelemről, és mindent megtesznek, hogy elmenjen a kedvünk az
eredeti célként megfogalmazott,
nemzetek igazi közös Európájának megteremtésétől. A polgármester megköszönte mindenki
fáradozását, aki csak egy kicsit
is hozzátesz a város szépítéséhez,
működőképességéhez, erősödéséhez, s hozzátette: - Fáradozzunk, dolgozzunk közösen ezután
is Tatáért, s legyünk továbbra is
éber őrzői nemzetünknek, közös-

ségünknek, családunknak, és ne
feledjük a cserkészek köszöntését: légy résen!
Bencsik János országgyűlési
képviselő ünnepi beszédét azzal
kezdte:- feltehetjük a kérdést,
hogy ebben az 1100 esztendős
kárpát-medencei megmaradásban nemzeti szinten mi a titok.
Nincs titok - mondta a képviselő - életgyakorlat van, több mint
30 egymásba fonódó nemzedék
életgyakorlata, amely a közös
szokásokon, a közös törvényeken, a szokások megélésen, a törvények betartásán alapszik. Életgyakorlat, amely elvárások és
ragaszkodások nélkül szolgálja a
másikat, s nem félelemből, nem
haszonlesésből, mert ezt a szolgálatot a belső rend, a közösség
iránti elkötelezettség mozgatja,
és tekintetbe veszi a másikat. Tekintetbe venni egymást a kölcsönösségen alapul, ami bizalmat
szül, s a bizalom éltet, megerősít,
megtart, közös szokásokon és
kultúrán alapul, s ez a megtartó
erő az, amely az életgyakorlatban gyökerezik. Bencsik János
hozzátette:- A közös szokások és
a törvények megélése, megtartása mellett még egy nagyon fontos
dolog kellett a megmaradáshoz,
ami kell a mai nap is - ez pedig
az ország határainak megvédése.
Szeretnék a közösségünk nevében köszönetet mondani azoknak
a rendőreinknek és katonáinknak, akik innen a Tatai-medencé-

ből teljesítik a szolgálatot a déli
országhatáron annak érdekében,
hogy az országunkat megvédjék,
hogy mi, az életgyakorlatunk
végzése által épülhessünk, és
építhessük egymást. Hálás szívvel köszönjük nekik ezt a szolgálatot és munkát. Kívánom azt
mindannyiunk számára, hogy találjuk meg a saját életünkben azt
a gyakorlati utat, amely a hivatásunk, munkánk, szolgálatunk elvégzésével együtt is örömet tud
jelenteni magunk számára, és ezáltal a közösségünk, a családunk
számára is. Ez az igazi megtartó
erő, ez tartott meg bennünket és
ez is fog megtartani, ez a szép,
kerek üzenete ennek a mai napnak – mondta Bencsik János.
A program ünnepi nagykoncerttel zárult, a műsorban J.S.Bach:
Magnificat, és Handel: Tűzijáték szvit című darabjai szerepeltek. A koncerten közreműködött
Tatabánya Város Szimfonikus
Zenekara-karmester:
Román
Géza, a Tatabányai Madrigálegyüttes-karnagy: Saltzer Géza,
az Egressy Kórus Tata- művészeti vezető: Robozné Schőnfeld
Zsuzsanna, és az Esterházy Énekeggyüttes Tata - kórusvezető:
Schmidt Mónika.
Az ünnepi műsorban közreműködött Petrozsényi Eszter színművésznő
Ábrahám Ágnes
Tata Város kitüntetettj ei: 3. oldal.
Az esemény további fotói: 5. oldal
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Önkormányzat

A lakáskiadás után
adózni kell
A lakáskiadás feltételeit nem árt
szerződésben rögzíteni. A tartós
ingatlan-bérbeadáshoz nem kell
adószámot kiváltani, ha csak a
bérbeadó nem választ valamilyen
adószámhoz kötött gazdálkodási
formát. Mivel a magánszemély általi, nem turisztikai célú bérbeadás
áfamentes, a havi lakbérről számlát
nem, de átvételi elismervényt ki
kell állítani, de legalábbis nyomon
követhetően jegyezni kell a tulajdonos bevételét.
A bérbeadásból származó jövedelmet a bevételből két módon lehet
megállapítani. Az egyik lehetőség
a tételes költségelszámolás, amikor
a bevételt, a jövedelem kiszámításánál csökkentik az igazolt költségek (közüzemi számlák, felújítási
költségek) és az értékcsökkenés. A
másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad
levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után
negyedévenként adóelőleget kell
fizetni, és az éves adóbevallásban
önálló tevékenységből származó
jövedelemként kell feltüntetni. Az
adó mértéke 15 százalék. Ha a magánszemély ingatlan bérbeadásból
származó jövedelme az adóévben
több egymillió forintnál, akkor a
jövedelem teljes összege után 14
százalék egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni.
Más a helyzet a turisztikai jellegű
bérbeadásnál. Az ingatlantulajdonosok ebben az esetben többféle
tevékenységi forma és adózási mód
közül választhatnak, a legtöbben
adószámos magánszemélyként adnak szállást a vendégeknek. A szálláshely-szolgáltatást csak adószámmal lehet végezni és a település
jegyzőjénél kell bejelenteni.
NAV Komárom-Esztergom
Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Hirdessen
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06-30-962-4556
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Ilyen lesz az új tatai piac

Tata Város Önkormányzata egyszerű tervpályázati eljárást indított, „Tata 1879/29 hrsz-ú belterületi ingatlanán városi piac
elhelyezése, a terület beépítési
tervének, és vázlattervének elkészítése” elnevezéssel. A pályázat
nyertesét a Fischer-házban hirdették ki, ahol az elkészült tervek is
bemutatásra kerültek.
A tervpályázatra 26 tervező re-

gisztrált, köztük az a négy helyi
építész is, akik elfogadták az Önkormányzat felkérését a pályázaton való indulásra. Végül 13
pályázat érkezett a beadási határidőre. A szakmai zsűriből álló
bizottság a beérkezett pályaművek közül egyet díjazott, mellyel
a pályázati kiírásnak megfelelően
közbeszerzés keretében tárgyal az
engedélyes és kiviteli tervek szer-

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

megoldásokat kerestek, melyek
nem rejtenek árkockázatot a kivitelezés során, hiszen a bejáratott,
kitalált szerkezeti megoldások
nemcsak az építési költségeket
kímélik, hanem az üzemeltetést
is megkönnyítik, de fontos szempont volt még a zárhatóság biztosítása, az elárusító terek körbekerítése is.
A tervpályázatot a Hartmann Építész Kft. nyerte meg. Hartmann
Tihamér ügyvezető úgy nyilatkozott: - mivel a cég hét építésszel
dolgozik, ez az eredmény az iroda
közös érdeme. Az építészmérnök
elmondta, hogy próbálták teljesen betartani a pályázati kiírásban
megjelent feltételeket, s a tervezés során kettébontotta gondolkodásukat az, hogy a piaci napokon
való nyitva tartás mellett állandó
üzletek is lesznek a helyszínen.
Ezért az Új útra pozicionálták
azokat a funkciókat, amelyek
általános nyitva tartást fognak
biztosítani a vásárlók számára, a
piacot pedig a jelenlegi piaci bejárati irányokból is meg lehet majd
- áá közelíteni.

2017-ben Tatán rendezik az Országos Főépítészi Konferenciát

Kecskeméten vette át Michl József polgármester, és Kiss Zsolt
főépítész az Országos Főépítészi
Konferencia vándorzászlaját annak jelképeként, hogy a szakmai
találkozót 2017-ben Tatán rendezik majd.
Az ország önkormányzati és állami főépítészei saját kezdemé-

nyezésükre 1996 óta évente más
és más városban rendezik meg
az Országos Főépítészi Konferenciát. Idén augusztus 24 és
26. között Kecskeméten tartották a XXI. Országos Főépítészi
Konferenciát, a Magyar Főépítészek– Országos Főépítészi
Kollégium - Egyesület, valamint
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ződéses feltételeiről, és
díjazásáról.
Michl József, Tata polgármestere a helyszínen
kiemelte: - nagy megtiszteltetés a városnak,
hogy ilyen nagy számban érkeztek be tervek a
pályázatra, s a munkák
izgalmas megoldásokat
kínáltak. Azt szeretnénk mondta a polgármester hogy a városban újraéledt
piaci iránti igény méltó
helyet kapjon, amely
ugyanakkor megvalósítható, hiszen egy építtető
önkormányzatnak különösen fontos szempont
az, hogy a praktikumon
és a szépségen túl a költséghatékonyság is érvényesüljön a tervezésben és kivitelezésben.
Kiss Zsolt főépítész az értékelési szempontokkal kapcsolatban
elmondta: - az optimális terület
felhasználás, amellyel a legtöbb
hasznos funkció kihozható a területből, a fő szempontok közé tartozott. Emellett olyan szerkezeti

Dr. Beró Henrietta alpolgármester 95. születésnapja alkalmából
köszöntötte a tatai Laczó Gézánét, aki lányával együtt fogadta
a jókívánságokat.
Laczó Gézáné Magda néniék
hárman voltak testvérek, neki, és
a cipőgyárban dolgozó férjének
két gyermeke született. Magda
néni is dolgozott a cipőgyárban,
majd egy kis üzletben volt eladó,
végül pedig a katolikus egyház
munkáját segítette Tatán. Mindig
szeretett mozogni, utazni, kirán-

dulni, manapság is örömmel tesz
akár nagyobb sétákat is, még 80
éves kora után is repülőre szállt,
hogy elutazhasson a horvát tengerpartra. Emellett számos kézimunka dicséri a keze munkáját,
a hímzéssel sem hagyott fel, sőt
szenvedélyesen olvas, nem múlik el napja könyvek nélkül, a
Bibliát is minden nap forgatja.
A mosolygós Magda néni hisz
a mozgás és az ima erejében, és
három kutyája is segíti abban,
hogy aktív és fiatalos maradjon.

Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata szervezésében.
A szakmai programokat követően Michl József polgármester és
Kiss Zsolt, Tata főépítésze a Városházán vette át a vándorzászlót
Kecskemét város alpolgármesterétől, Dr. Homoki Tamástól,
Salamin Ferenctől, az Országos
Főépítészi Kollégium elnökétől, valamint Öveges Lászlótól,
Kecskemét város főépítészétől,
a jövőre Tatán megrendezendő,
XXII. Országos Főépítészi Konferencia vendéglátójának képviseletében.
Michl József a zászlóátadás után
elmondta: - A Főépítészi Kollégium egy régóta működő, nagy
tiszteletnek örvendő szakmai
közösség, hiszen a nagyobb,
városi önkormányzatok túlnyomó részének van főépítésze, aki
közvetlenül az önkormányzat

vezetésével, a városkép kialakításának szakembere. Ő az, aki
nem csak az apró részletekről
szóló jogszabályi megfeleltetésekért felel, hanem azért is, hogy
egy város arculata, fejlődése, a
városkép kialakulása, és a helyi
építési szabályzatról szóló helyi döntések miként alakulnak.
Nagyon fontos, és megtisztelő
Tata számára az, hogy ezeket
a szakembereket itt láthatjuk
majd vendégül, és mi adhatunk
otthont ennek a konferenciának - így a tataiságunk, a saját
fejlesztéseink, elképzeléseink, a
Magyary Terv, a természetvédelem és az örökségvédelem területén tett lépéseink és a modern
építészetünk, országosan is még
ismertebbé válhat a szakembereken keresztül. Ezért nagy öröm,
hogy ezt a konferenciát egy év
múlva Tata rendezheti meg. - áá -

Közélet
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Tata város kitüntetettjei

Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2016-ban
is döntött a városi kitüntetések adományozásáról. Az elismeréseket augusztus 20-án, a
Szent István király tiszteletére
rendezett ünnepségen adták át
a Kossuth téren.

Tata Város Zsigmond
Király Díja

Kövesdi Mónika 1994 óta
dolgozik a Kuny Domokos Múzeumban
művészettörténészként. Az elmúlt két évtizedben
szakmai munkáját mindenkor
megalkuvás nélkül, magas színvonalon látta el. Szakmai munkája, teljesítménye országszerte
is ismert, fő feladatának tekinti
Tata város művészeti, történeti
értékeinek feltárását. A legújabb
kutatási eredményeit fáradhatatlanul és kitartóan igyekszik
a széles nagyközönséggel megismertetni. Aktív szerepet vállal
a különböző helyi és országos
médiumokban a város értékeit
bemutató és népszerűsítő tevékenységekben. Rendszeres és
önkéntes előadója a helyi szervezetek, egyesületek, közösségek rendezvényeinek. Számos
vetélkedő, múzeumpedagógiai
foglalkozás és tábor révén az
egészen ifjak számára is betekintés nyújt a művészetek és a
helytörténet izgalmas világába.
Nemcsak a múzeumi közösség,
hanem a város kulturális életének is kedves és kedvelt, meghatározó motorja.

Tata Városáért kitüntetés
arany fokozata

Markos Anikó a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett
építészmérnöki diplomát, 30 éve
dolgozik
építésztervezőként.
Családi házak, társasházak,
középületek, szolgáltató és ipari
épületek tervezésével, műszaki ellenőrzéssel foglalkozik.
20 éve tatai lakos, első díja is
ide kötődik, mivel saját családi
háza kapott országos elismerést.
Elhivatottan végzi munkáját,
emellett a szakmai közéletben

is aktív szerepet vállal. 2004 óta
a Komárom-Esztergom Megyei
Építész Kamara elnöke, országos
szinten is képviseli a szakmát.
Mégis legfontosabb feladatának
érzi a tatai épített környezet
megóvását, fejlesztését, műemléki környezetben új beépítéseket,
műemlék-felújításokat
tervez. Szeretné az építtetők,
a lakók számára értékké emelni a tatai építészeti jegyeket, a
divatos, elmúló, építészetileg
értéket nem képviselő stílusok ellenében. Ez hálás feladat,
amelyet nem csak az építtetők
elismerése, hanem a kapott díjak
is igazolnak. A műemlék rekonstrukció legnagyobb szakmai
elismeréseként 2012-ben Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíjat
kapott a tatai Platán Kávéház
és Várárok Vendégház épületegyüttese és környezete. Tatai
munkái közül három családi
ház és két védett épület, köztük
a Wagner Ház kapott szakmai
díjat. Vallja, hogy az építész
munkája nem elég, az építtető
és a kivitelező együttműködése,
összhangja kell a sikeres végeredményhez.
2016-ban Tata Városáért kitüntetés arany fokozatában részesült Markos Anikó építész-tervező, magas szakmai színvonalú
építésztervezői tevékenységének
elismeréseképpen, mellyel Tata
város építészeti arculatának
formálásában
meghatározó
szerepet tölt be.

Schenk Lászlóné érintett
szülőként került az autizmus
szakértőinek hazai és nemzetközi élvonalába. Az Országos
Autizmus Stratégia egyik kidolgozója, az autizmus-ellátás
minőségfejlesztésének
egyik
fejlesztő szakembere. Létrehozta a tatai Szent Gergely
Lakóotthont, amely 2001 óta
autista és értelmi sérült fiatalok
otthona. A megváltozott munkaképességű emberek számára
alapította a HELP Nonprofit
Kft-t, ahol 40 - 50 fő tatai és
környékbeli munkavállaló dolgozik. Pályázatokon sikerrel
szerepel, a város épületeinek
felújításával, közösségi funkciók kialakításával gazdagítja környezetünket. Munkája

nyomán az Esőemberekért
Egyesület bekerült a megyei
értéktárba, kiemelkedő értékeket
felmutató közösségként. Tudását
szakmai fórumokon, képzéseken, publikációk írásával osztja
meg a szakemberekkel.

A tatai kistérséghez tartozó
Ászár-neszmélyi borvidék legmeghatározóbb termelője a
Szöllősi Pincészet Kft.,
közel 35 hektáron termelnek
szőlőt, sok környékbelinek,
így a tataiaknak is munkalehetőséget adva. Egyre több
- borral kapcsolatos - programmal kapcsolódnak a tatai fesztiválok sorába. A nyári kínálatot
bővítve az elmúlt évben első
alkalommal 3 napos borünnepet
rendeztek a Kastély téren, amelyen helyi termelők kínálták
ízletes, zamatos boraikat. E
szerepvállalásukkal is segítik
a környék borászainak összefogását. A gazdasági társaság
sikeres működésének köszönhetően 2009-ben elnyerték az
„Év pincészete” címet, mellyel bekerültek a kiváló munkát
végző hazai borászok közé.
Sok alkalommal a pincészet borai közül került ki Tata Város
Zászlós Bora is. A kft. néhány
hónapja tragikus hirtelenséggel
elhunyt vezetőjét, Szöllősi Mihályt a Magyar Bor Akadémia
2015-ben az „Év bortermelője”
címmel tüntette ki, mely a magyar borászok által elnyerhető
legrangosabb hazai kitüntetés.
Szöllősi Mihály a pincészet
megalapítója, hosszú éveken keresztül kiváló tanára volt
a Jávorka Sándor Mezőgazdasági
Szakközépiskolának.
Kiemelkedő szerepe volt a tatai
Zsigmond Király Borlovagrend
megalakításában, és segítette
a Neszmélyi Borút Egyesület
munkáját is.

Tata Városáért kitüntetés
ezüst fokozata

Dezső Marianna a pécsi
Janus Pannonius Tudományegyetem magyar-ének, valamint
a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Egyetem zongora szakán végzett. Kiemelkedő szerepet tölt
be Tata művészeti életében,
zongoraművészként rendszeres
fellépője a városi, megyei koncerteknek. 1996-ban létrehozta és sok éven át vezette a tatai
Concerto Zeneiskolát, jelentős
szakmai eredmények bizonyítják az ott folyó oktató-nevelő
munkát. Ő a szervezője az idén
17. alkalommal megrendezésre
került Tatai Barokk Fesztiválnak, ill. a tehetséges fiatal zenészek számára 10. alkalommal
szervezte meg a Tatai Schiffer
Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzust, neves külföldi és magyar professzorok irányításával,
idén már 22 országból érkeztek Tatára növendékek a világ
minden tájáról. A nemzetközi
kurzus munkájában egyre több
magyar diák is részt vesz, ami
óriási szakmai lehetőséget
jelent számukra további zenei
pályafutásukban.
Különösen
kiemelkedőek a kurzusokat
záró gálakoncertek, ahol minden alkalommal világszínvonalú produkciók hangzanak el a
növendékek előadásában. 2010ben az oktatási és kulturális
miniszter kimagasló színvonalú
munkájáért Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette.

Molnár László a budapesti
Műszaki Egyetem Építőmérnöki
Kar Közlekedésépítési szakán
végzett jeles eredménnyel. Részt
vett megyénk és a Fejér megyei
út- és hídépítések munkálatainak irányításában. Ivóvíz és szennyvíz-tisztítási
technológiák
tervezését, ellenőrzését végezte országos szinten is. Számos
önkormányzati
beruházást
felügyelt városunkban. A Tatai
Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjeként, majd a Tatai Városgazda
Nonprofit Kft. cégvezetőjeként
több projekt előkészítését,
végrehajtását segítette. Nevéhez
is fűződik többek között a tatai
szennyvíztisztító telep kapacitás-bővítése, az Ökoturisztikai Központ, az Által-ér völgyi
kerékpárút, a Városgazda Kft.
új telephely kialakítása, az Angolpark természeti és kulturá-
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lis örökségének helyreállítása, a Fényes Ökoturisztikai
Tanösvény és Látogatóközpont,
a Réti 8-as tó és a Kossuth tér
és környékének rehabilitációja. A műszaki pálya mellett a
technikai sportok és a repülés
vonzzák, a 70-es-80-as években
igazolt rally- versenyző, majd
Forma-1 versenybíró és technikai mentő, motoros siklóernyő
pilóta volt. A zene a hobbija, a
tatai ír népzenét játszó zenekarban gitáros. 40 éve él boldog
házasságban feleségével, három
unoka boldog nagypapája.

Tata Városáért kitüntetés
bronz fokozata

Kun Imre Szőgyénben, Tata
testvértelepülésén
született,
majd a csehszlovák-magyar lakosságcsere során másfél éves
korában 135 falubeli családdal
együtt Tarjánba telepítették.
Tatabányán az Árpád Gimnáziumban érettségizett. Budapesten, az Egri Tanárképző
Főiskola kihelyezett tagozatán
népművelő- és pedagógia szakos tanári végzettséget szerzett. 1966-ban költözött Tatára.
Többféle munkát végzett, 1978tól nyugdíjba vonulásáig az
Almásfüzitői Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója volt. 1983-ban az akkori kultuszminiszter „Kiváló
Munkáért” kitüntetést adományozott számára a kulturális
területen végzett munkájáért.
Nyugdíjazása után 2010-ben
bekapcsolódott a Tata Városi
Nyugdíjas Klub életébe, majd
a tagság elnökké választotta.
A hetente tartott klubdélutánokat igyekszik tartalommal
megtölteni. Kulturális csoportjuk rendszeresen fellép különböző rendezvényeken, városi
ünnepségeken. Gyakran szervez
kulturális kirándulásokat nyugdíjas társainak hazánk különböző tájaira és a határon túlra. A felvidéki Gúta város
nyugdíjas szövetségével pár
éve létesített testvérklub-kapcsolatnak köszönhetően, évente
rendszeresen találkoznak a tatai
és gútai nyugdíjasok Tatán és
Gútán.
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Katolikus Ifjúsági Találkozó

Kovács Csaba Albert atya vezetésével Ifjúsági Találkozót szerveztek Tatán augusztus 22-én.
Az Irgalmasság Évéhez kapcsolódó találkozóra felső tagozatos
tanulóktól kezdődően várták az
érdeklődőket.

A program délelőtt a Szent Kereszt Templomban kezdődött,
ahol Havassy Bálint plébános
mutatott be szentmisét. A plébános elmondta:- az Irgalmasság
Éve azt a jelentést is magában
hordozza, hogy jobbakká vál-

junk, és ezt adjuk tovább. Az irgalmasság több mint megbocsátás: egy olyan jóság, amiért nem
lehet megdolgozni, amit nem
szolgáltak meg, de mégis jók
vagyunk mindenkihez. Az irgalmasság ingyenes jóság- fogalmazott Havassy Bálint a megnyitón,
hozzátéve, hogy jobbá teheti a
világot, ha válogatás, viszonzás,
méricskélés nélkül vagyunk jók.
A találkozóra számos helyről
érkeztek fiatalok, többek között
Győrből, Mosonmagyaróvárról,
Kapuvárról és Bajról is. A nyitó
szentmisét követően a résztvevők
előadásokat hallgattak meg, és
karitatív szervezetek munkájával
ismerkedtek, majd szentségimádással zárult a nap a Kapucinus
Templomban.		
- áá -

„SZERKESSZÜNK EGYÜTT”
“Tata- Kertvárosi nyugdíjasként 2016.08.16-án a déli
híreket hallgatva furcsa “dübörgésre”, éneklésre figyeltem fel. Ablak ki, roló feljebb, és a csoda: a Kisállomás felől a tópart felé rendezett sorban hatalmas,
fiatalokból álló társaság vonult és teli torokból énekelték
mindnyájan: “PÁL, KATA, PÉTER, JÓ REGGELT...”
A szívem, lelkem majd megszakadt az örömtől! Miközben integettünk egymásnak, sajnos eszembe ötlött a
régi (1956), a közeli faluban átélt ablak előtti másfajta
“dübörgés” - orosz tankok okozták, és a nem is olyan régi
éjszakai “dübörgés”, amit a közeli, órák óta megbénított
vasúti útvonaltól vonuló migránsoktól rettegve hallgattam!
Kedves Tataiak!
Van jó dübörgés és van jó stressz is, aminek örülhetünk!”
Egy kertvárosi nagyi

Kőkúti Tehetségtábor

30 év után újra „bevonultak”

A Kőkúti Általános Iskola ös�szetett szakmai és szabadidős
program keretében évről évre az
iskolánkba járó tehetséges gyerekeknek tábort szervez.
Az iskola nagy gondot fordít a
tehetséggondozásra. 2013-ban
nyerte el Kiváló Akkreditált Tehetségpont címet, aminek fenntartásáért, megújításáért évről-évre azóta is sokat tesz.
A 4. évfolyamos diákok komplex
tehetségmérő tesztet töltöttek ki
a tanév végén, az itt legjobban
teljesítő tanulók lettek meghívva
ebbe a táborba. Tíz pedagógus
foglalkozott a 21 tehetségígéretes
kisdiákkal. Számos tudományterületbe bepillantottak és lazító
programokon vehettek részt, melyek az iskola épületén belül és
kívül is zajlottak.
A gyerekek többek között sakkoztak, mikroszkópos vizsgálatokat végeztek, íjászkodtak, úsz-

1986. augusztus 27-én öt fiatal vonult be a KLAPKA LAKTANYÁBA, hogy megkezdje 18 hónapos
katonai szolgálatát. Arra gondoltak, hogy emlékezetessé teszik
számukra ezt a napot, meglátogatják a hajdani laktanyájukat. Sárközi József a Honvéd Bajtársi Klub
elnöke segítette a szervezőt, ma
már rédei erdészt,Vadász Tibort,
A látogatásra engedélyt kapjanak,
a dandár megbízott parancsnokától, Sipos Antal ezredestől. Ezen a
szombati napon, pontosan 9 órakor
megjelentek a laktanya kapujában,
ahol Imhof László alezredes megbízott törzsfőnök és a Bajtársi Klub
elnöke fogadta Vadász Tibort, Rédéről, Markó Józsefet Győrből, Lévai Gyulát Tiszaújvárosból, Frider
Bertalant Sályról, valamint Király
Bélát, Miskolcról és hozzátartózóikat. Ők öten „hottig barátságban”-évente találkoznak, most a

tak a Tanuszodában, kísérleteztek
az Eötvös Laborban, ismerkedtek
a régi idők használati tárgyaival
Dunaszentmiklóson a Tájházban,
fürödtek a Holland Faluban, képzőművészeti foglalkozáson vettek
részt, a Csillagvizsgálóban a Napot és a Holdat tanulmányozták
távcsővel, kerékpártúrára mentek
Naszályra a malomhoz, lovagoltak a Pata tanyán és kreatív foglalkozásokon vehettek részt.
A tábor egyik résztvevője Keresztes Ádám szerint a tehetségtábor programjai azért voltak
élvezhetők, mert „fantáziával
voltak teli.”
Somogyvári Tamara is nagyon
sok élményt szerzett a táborból és
reméli, hogy jövőre is eljöhet.
Egy kínai közmondás szerint
„A tanítók kinyitják az ajtót, de
bemenned Neked kell!”
Lantosné Herczeg Andrea tanítónő,
a tehetségtábor szervezője

hozzátartozóikkal voltak kíváncsiak mi történt az eltelt évtizedekben, így gondoltak vissza az itt eltöltött másfél évre. Természetesen
sajátos pólóban, zöld zubbonyban,
katonasapkában, leszerelő zászlókkal meneteltek és gondoltak
vissza hol komolyan, hol nevetve
a velük történtekre. A dandár történetének felidézése után meneteltek
a különböző helyszíneken. A volt
látogatóparkban,”LAMURparkban” gondoltak a szeretteikkel történt találkozásokra. A törzsfőnök
úr tájékoztatója után következett
a bejárás. AZ Alakulótér, majd a
Kupola, ahol azon az augusztusi
éjszakán besorolást kaptak az Ellátó század állományába, gépcsivez. beosztásokba, különösen az
alapkiképzés, majd az alegységhez kerülés foglalkoztatta őket,
itt gondoltak vissza Nagy Sándor
főhadnagyra /Nagy sasra/ volt pa-

rancsnokukra és az alegységnél
szolgálatot teljesítő altisztekre.
Következő állomás az éz étkezde,
amely korszerű, a hogy a csapatgyengélkedő is. A látogatás legérdekesebb része, abban a körletben,
ahol napi életüket élték, melyik
ágyba aludtak, hol voltak alegységszolgálatban. A hozzátartozók
által hozott „felszereléssel” eljátszották a fókázást, a felmosást..
közben nosztalgiáztak az emlékekről. Fényképeket készítettek az
emlékezetes helyeken, a T-34-es
harckocsinál a hozzátartozóikkal
együtt,emlékeztek a misszióban
elhunyt hős katonák emlékművénél. A vidám hangulatú találkozás
tatai sétával zárult. Emlékezetes
marad a volt katonákkal ennyi idő
után emlékezni, felidézni a velünk
történteket, amely bizonyítja, hogy
érdemes volt velük és értük szolgálni. Sárközi József ny. ezredes

Parlamenti Napló

Lassú víz partot mos – ülésezett a Karsztvíz Operatív Bizottság
Korábban már beszámoltam
arról, hogy az elmúlt években
elvégzett
állapotfelméréseket
követően, a Magyar Földtani és
Geofizikai Intézet megállapításaira támaszkodva, házalni kezdtem, hogy támogatókat találjak a
helyi szinten megoldhatatlannak
tűnő problémák sokaságának
orvoslásához. Voltak, akik meghallgattak, s voltak olyanok is,
akik számára még egy esztendő is kevésnek bizonyult, hogy
válaszoljanak írásbeli megkeresésemre. Végül Pintér Sándor
belügyminiszter lett az a kormánytag, aki érdemben meghallgatott, s megértette, hogy
az emberekre, a lakóházakra és
közművekre mekkora veszélyt
is jelenthetnek a tatai visszaté-

rő források. Februárban sikerült
vele megállapodnom arról, hogy
az egyre súlyosbodó helyzet kezeléséből, jövőben a Kormány is
kiveszi a részét.
Áprilisban megszületett a döntés a Tatai Karsztvíz Operatív
Bizottság létrehozásáról, melynek élére Hoffmann Imre helyettes államtitkárt nevezték ki.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkatársai kiértékelték a korábban készült felméréseket és tanulmányokat, majd
július 26.-án helyszíni bejárást
is tartottak Tatán, továbbá az
Észak-Dunántúl legveszélyeztetettebb településein. A helyszíni
bejárás alapján megállapították,
hogy több helyen - Tata, Bodajk,
Csór, Veszprém – is azonnali

beavatkozás szükséges, ezért elengedhetetlenné vált az Operatív Bizottság első, soron kívüli
ülésének megtartása. Hoffmann
Imre helyettes államtitkár augusztus első hetében megtartott
ülésen tájékoztatást adott arról,
hogy az Észak-Dunántúlt érintő,
a karsztvízforrások ismételt életre kelésével összefüggő problémák kezelésének megtervezéséhez 400 millió forintos pénzügyi
keret elkülönítésére tesz javaslatot.
Bevezetőjében elismerte, hogy
azonnali beavatkozásokra is
szükség lesz. Ezek meghatározásához a következő sorrendet
javasoltam, mely az Operatív
Bizottság ülésén elfogadásra is
került. Első helyre az 1-es számú

főút tatai átkelési szakaszának
felülvizsgálatát, a források által
előidézett üregesedés megszüntetését soroltam. Másodikként a
Május 1. úti lakóházak tartamos
használatra való alkalmasságának megvizsgálását, a végleges vízelvezetés megoldásának
szükségességét említettem. Harmadik helyre a Nagykert utca
térségében lévő családi házak
vízmentesítése, a Kismosó patak mederrendezése került. Negyedikként a Tatai Vár és az
Esterházy Kastély területén
visszatért források vizeinek
elvezetését biztosító létesítmények megtervezését
sürgettem. Végül az
Angol-kert és a

Cseke-tó, továbbá a Malom-árok
árvízvédelmi és vízkormányzási
rendszerének felülvizsgálatát, s a
szükséges beavatkozások előkészítését indítványoztam.
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Államalapító Szent
István királyunkra
emlékeztünk.
A városi ünnepségnek első alkalommal adott helyet a
felújított
Kossuth tér.

Ajánló
Angol Klub
a könyvtárban
Szeretettel várjuk az
érdeklődőket a könyvtárban minden második
szerdán17.00 órától.
Az első alkalom 2016 szeptember 7-én lesz.
Alapfokú angoltudás előny.
A klub kiscsoportos, ingyenes, de a látogatásához
érvényes könyvtári tagság
szükséges!

A Fellner Jakab Kulturális Egyesület
2016. szeptember 8-án (csütörtök)
17 órakor a
Magyary Zoltán Művelődési Ház előadótermében megemlékezik Dobroszláv
Lajos Munkácsy-díjas festőművészről,
halálának 30. évfordulója alkalmából.
Vetítőképes előadást tart:
KÖVESDI MÓNIKA
művészettörténész,
a Kuny Domokos Múzeum munkatársa.
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Befejeződött a Barokk Fesztivál

Nagy sikerű gála hangversennyel
zárult a 17. Tatai Barokk Fesztivál, és a 10. „Schiffer Ervin”
Nemzetközi Zenei Mesterkurzus
a Kapucinus Templomban, augusztus 26-án.
A helyszínen az idei mesterkurzus
növendékei léptek fel, akik egy
több mint 2 órás koncerten mutatták be kimagasló tehetségüket,
és az elmúlt 10 nap munkájának
eredményeit. Dezső Marianna
kurzusigazgató a koncert előtt
elmondta: - a sok munka mellett
nagy örömmel tekint vissza az elmúlt napokra, hiszen remek prog-

ramokat sikerült megvalósítani,
színes és népszerű eseményei voltak az idei fesztiválnak. A mesterkurzusra 14 országból érkeztek a
növendékek, a professzorok 40
tehetséggel dolgoztak együtt. A
gyerekek fantasztikus munkát
végeztek, reggeltől-estig gyakoroltak, így az idei gálakoncert is a
zene hatalmáról szól - nyilatkozta
Dezső Marianna.
A gálahangversenyt követően
Michl József mondott köszönetet
a fesztivál és a kurzus résztvevőinek, szervezőinek. Egy méltó
helyen egy méltó estének lehet-

tünk újra a részesei – fogalmazott
a polgármester, hozzátéve, hogy
a fiatal tehetségek és művészek
előadásaikkal ismét segítettek felemelni a lelkünket, amiért nagy
köszönet és hála jár nekik.
Csak a legnagyobb elragadtatás
hangján tudok megszólalni a ma
esti koncert után - fogalmazott
köszöntőjében dr. Hoppál Péter,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, aki szintén a közönség
soraiban foglalt helyet az eseményen. Az államtitkár elmondta: nekünk magyaroknak különösen

kedves a kamarazene műfaja, és
noha a mögöttünk hagyott évtizedek sokszor nem kedveztek en-

nek a nagyon is polgári műfajnak,
mégis csodálatos hagyománya
van. Látható, hogy a kamarazene
nemcsak az előadókat inspirálja,
hanem a közönségnek is nagy
élményeket nyújt. Azt szeretném
megköszönni, hogy Tata nemcsak
jó gazdája ennek az eseménynek,
hanem hogy az itteni közönség ezt
a bizonyos polgári hagyományt
ápolja és gondozza. Ha a magas
szintű tehetséggel, a másról való
lemondás képességével, és a rendíthetetlen szorgalommal rendelkező művészek kinevelődnek a
tatai, tatabányai, és országszerte
működő oktatási intézményeinkben, akkor azt mondhatjuk,
hogy a kultúrnemzetnek nemcsak
múltja, hanem jövője is van- fogalmazott dr. Hoppál Péter.
Egy év múlva, 2017 augusztusában ismét várja majd a
művészeket, és a művészetet kedvelőket a Tatai Barokk
Fesztivál, és a Nemzetközi Zenei Mesterkurzus.
- áá -

Robozné Schőnfeld Zsuzsanna a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke, Michl József polgármester
és dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára a
koncert előtt

Városnéző séta: Menner Bernát nyomában Vendégségben a múzeumban
–Megpróbáljuk a várost olyan
szemmel nézni, mint ahogy
Menner Bernát láthatta abban
az időben. Megnézzük kívülről-belülről a szinte még befejezetlen Plébániatemplomot, ami
mindenképpen még újnak számít, hiszen még nincsen teljesen
kidíszítve belülről –magyarázta
Kövesdi Mónika művészettörténész, aki mint mindig, most
is rengeteg újdonsággal tudott
szolgálni a résztvevőknek.
A Szent Kereszt Plébániatemplom volt Menner Bernát működésének legfontosabb hely-

színe. A séta a Kossuth téren
át vezetett. Itt áll ugyanis az
az épület, ahol Menner Bernát
lakott. Ez az ispotály, vagyis a
kórháznak az épülete, ami az
uradalom ingatlana volt. Itt alakítottak ki szolgálati lakásokat
Menner Bernát illetve a nőtlen
zenészek számára. A téren emléktábla jelöli a zeneszerző korábbi otthonát. Kövesdi Mónika
művészettörténész a következő
állomásra, az Eszterházy-kastélyhoz vezette a csoportot,
ami szintén fontos színtere volt
Menner alkotói munkájának.

–A kastélyt jelenleg felújítják,
de mi most nem is az ingatlan
szépségére vagyunk kíváncsiak– magyarázta Kövesdi Mónika, majd hozzátette: –Menner
szemével próbáljuk megnézni
azt az épületet, ahol az uradalmi zenekar működött azokban
az időkben, mikor a tatai gróf és
francia felesége, gyermekeikkel
Tatán tartózkodtak. A zenekar
itt adta elő a Menner Bernát által komponált darabokat, indulókat, alkalmi műveket.
A sétát a piarista rendházban fejezte be a csoport.
- pv -

Az idei évben is megszervezi
egyik leglátogatottabb programsorozatát a Német Nemzetiségi Múzeum. A Vendégségben a
múzeumban című sorozatnak
ez lesz a hatodik „felvonása”.
A rendezvény célja pedig nem
változott: egy újabb település –
ezúttal Csolnok– mutathatja be a
helyi német nemzetiség életét és
múltját. A helyi közösségek által
összegyűjtött jellegzetes tárgyi
örökséget igyekeznek megismertetni a látogatókkal. 
–A Csolnoki Német Nemzetisé-

gi Tájház azzal a szándékkal jött
létre, hogy a településen bemutathassák, hogyan éltek a németek a XIX. század végén. Ettől a
tematikától nem akartunk eltérni
a kiállításban sem, de ezt néhány
darabba kellett sűrítenünk –magyarázta Busa Mónika, a tatai
múzeum néprajzosa.
Csolnok az idei „szezonban”
összesen három alkalommal
érkezik a Nepomucenus Malomba. Így szeptemberben és
októberben is folytatódnak a
programok.
- pv -

sában.
Az elmúlt 20 évben az
OMS-Tata Vívó Sport
Egyesület az ország kiemelkedő utánpótlásnevelő bázisává nőtte ki
magát. Az országos bajnokságokon több mint
200 érmet nyertek a tatai
vívók ezen idő alatt. Évente
több válogatott versenyző kerül ki a keze alól.
Klubja versenyzői minden évben évben a hazai sikerek melett szép, nemzetközi sikereket
érnek el, 2009-től a Junior és
Kadet női válogatott sikeres
szövetségi edzője is.
A tatai vivó klub 2 Világbajnokot, 3 Európa Bajnokot 1
ifjusági Olimpiai Bajnokot és
számtalan Világ és Európa Bajnoki érmes válogatott versenyzőt nevelt a város fiataljaiból.

A csapatmunka hive, 2 edző
kollégájával, akik versenyzőként a tanítványai volak közösen kovácsolják a sikereket.
2007-től a tatai vívóklub űgyvezető elnöke, 2014-től a klub
elnöke
2009-től a Magyar junior és
kadet női párbajtőr válogatott
edzője, kapitánya
2013-tól a nemzeti edző programban a kiemelt edzői program tagja
2008-tól a Magyar Vívó Szövetség bírák bizottságának a
tagja
2013-tól a Magyar Vívó Szövetség bírák bizottságának az
elnöke
2014 Tatáért ezüstfokozat kitüntetést kap
A tatai Príma-díj jelöltekre
szeptember 9-ig szavazhatnak
a www.kemma.hu oldalon.

Príma Díj

Plásztán Attila /vívómester/

10 éves sem volt még amikor
1975-ben vívni kezdett szülővérosában Ózdon, majd ifi
válogatottként 1982-ben Tatabányára került a Bányász Sport

Club-ba.
Versenyzőként ifjusági korosztályban 3 magyar bajnoki címet
szerzett Sportolói pályafutását
23 éves kora előtt befejezte,

1988-tól edzősködni kezdett
Tatabányán.
Tatán 1994 től tanítja a vívást,
részt vett a Tatai vívóélet újraindításában és, felvirágoztatá-

Kalendárium

2016. szeptember 1. II. évfolyam, 18. szám

7

Szent Ágoston püspök és egyháztanító

Szent Ágostonra a nagy megtérőre emlékezünk liturgikus emléknapján, augusztus
28-án. Személyiségének varázsa: fáradhatatlanul kutató és töprengő elméje, boldogságvágya és igazság utáni szomjúsága.
Szent Ágoston az Észak-Afrikai Tagastéban született 354-ben. Atyja eleinte pogány
volt, édesanyja, Szent Mónika keresztény.
Zavaros fiatalsága volt tanulás és erkölcs
terén is. Szónoki és jogi tanulmányokat
folytatott Karthágóban. Anyja vallásosságát sokáig dajkamesének tartotta. Pogány
társaival kicsapongó életet élt, házasságon
kívül született fia, Adeodatusz.
Ágoston tanulmányozta az ókori klasszikusok műveit, kereste a választ az emberi
lét talányaira, de sehol sem találta. Anyja
kitartó próbálkozásai elől, hogy megtérjen,
383-ban Rómába, majd Milánóba szökött.
Mónika utána ment. Édesanyja imái és
könnyei mellett Milánóban Szent Ambrus
beszédei térítették meg. Ágostont megragadta Ambrus szónoki tehetsége, fellé-

Ajánló

pése és műveltsége, később pedig Szent
Antal élete nyomán találkozott a szerzetesi eszményképpel. Vívódva kereste a választ, mit tegyen. Egyre inkább érlelődött
benne a megtérés gondolata, de az utolsó
lépést Istennek kellett megtennie. Vallomások című művében írta le ennek történetét. Egyik milánói barátjának kertjébe
húzódott vissza magányt keresve. Sírt és
imádkozott, sőt kiáltozott kilátástalanságában: „Meddig még, Uram?” A zsoltáros
szavában újra meg újra magára ismert. És
akkor váratlanul meghallott egy vékony
gyermekhangot, amely ezt ismételgette:
„Tolle, lege, tolle, lege”, azaz „Vedd és
olvasd, vedd és olvasd”. Kezébe vette az
előtte fekvő Szentírást és ennél a helynél
ütötte fel: „Vessetek véget a kicsapongásnak és a tobzódásnak, a civakodásnak és
a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek
a testeteket, nehogy bűnös kívánságokra
gerjedjen” (Róm 13,13).

Ez Isten válasza volt, mely békét és megnyugvást adott Ágoston szívének: „Úgy
áradt szívembe a szó, mint az erős fény,
amely elűzött minden bizonytalankodást
és sötétséget.” Az út, amely harminckét
évig tartott, elvezette az Úrhoz. Hosszúnak
tűnt, de a felfedezést, Krisztus megtalálását
úgy őrizte a szívében ezek után mint a hála
kiapadhatatlan forrását. Ez vallomásainak
alaptémája: „Oly későn szerettelek meg
Téged, te mindig új és régi Szépség, későn
szerettelek meg. De hogyan történhetett
ez: Te bennem voltál, és én kívül voltam
saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet; felragyogtál,
és fényességed elűzte vakságomat; illatod
felhője felgomolygott és belélegeztem,
és most epedek utánad; megízleltelek, és
most éhezem és szomjazom Rád; megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely
Tőled való.”
Végül 387-ben, húsvét éjszakáján Ágoston
megkeresztelkedett, majd hazájába vissza-

térve aszketikus életet élt. 391-ben pap lett,
majd 395-ben pedig Hippo püspöke. Szavaival és írásaival az igaz hit védelmezője
volt. Hívei példaképe lett, beszédeivel és
írásaival nevelte őket. Küzdött kora tévedései ellen, és az igaz hitet bölcsen világította meg. 430. augusztus 28-án hunyt el
Hippóban, járványos betegségben. Hippóból 500 körül a vandál üldözés elől holttestét Szardíniába menekítették. Sírja jelenleg
a Milánó melletti Paviában, az egykori
longobárd fővárosban van, ahova Luitprand longobárd király vitette 740 körül. A
kései századok a „kegyelem doktora” címet adományozták neki.
A legenda szerint egyszer a tudós Ágoston
a tengerparton sétált föl és alá, és azon töprengett, hogyan tudná megragadni az Isten
lényegét. Egyszer csak meglátott egy kisgyermeket, aki kagylóval merte a tenger
vizét a mélyedésbe, amelyet a fövenybe
ásott. „Mit csinálsz?” – kérdezte Ágoston.
„Kimerem a tengert” – válaszolta teljes komolysággal a gyermek, és folytatta tovább
a meregetést. „És gondolod, hogy sikerülni
fog?” – kérdezte nevetve a szent. „Biztosan
előbb fog ez nekem sikerülni, mint neked
az, hogy megragadd az Isten lényegét!” –
felelt a gyermek, és ezzel eltűnt.
Szent Ágostonnak tulajdonított mondások
„Jobb a helyes úton sántikálva haladni, mint
szilárd léptekkel téves irányba tartani.”
„Amilyen mértékben növekszik benned a
szeretet, olyan mértékben növekszik szépséged, mert a szeretet a lélek szépsége.”
„Semmi sem győz meg, csak az igazság,
semmi sem ment meg, csak a szeretet.”
„Szeressük embertársunkat, vagy azért
mert jó, vagy azért, hogy jó legyen.”
„A szabadság legmagasabb fokát akkor
értük el, ha azt tudjuk mondani: Uram, legyen meg a Te akaratod!”
„Röviden hangzik a törvény, mely eléd van
adva: szeress és tégy, amit akarsz!”
„Forog a világ, de áll a kereszt!”
Forrás: Magyar Kurir
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Három pont az oroszlán(y) barlangból

Kosárlabda
szeptember 3. szombat 10.00
Vaszary Iskola
Tatai SE – Dávid Kornél KA
női felkészülési mérkőzés
Labdarúgás
szeptember 3. szombat
9.30 Tatai AC – Gyermely
U-14
11.30 Tatai AC – Csolnok U-16
14.00 Tatai AC – Süttő női
U-18
szeptember 4. vasárnap 14.00
és 16.00
Lábatlan – Tatai AC megyei
I.oszt. mérkőzés
szeptember 05. hétfő 16.00
Tatai AC – Szákszend női
U-16
szeptember 10. vasárnap 14.00
és 16.00
ETE – Tatai AC megyei I. oszt.
mérkőzés
Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Jobb eredményért
edzenek a lányok
A vártnál is jobban zárta a
2015/2016-os bajnokságot a TSE
amatőr NB I/B-s női kosárlabda
együttese. Az idei bajnoki évad
kezdete előtt beszélgettünk Szabó
Judit edzővel.
Hogy sikerült a felkészülés?
Sz.J.: Már július elején elkezdtük
a munkát. Ebben az időszakban
elsősorban a fizikai felkészítés
kerül előtérbe: futnak, erősítenek
a lányok. Ilyenkor komoly labda
hiányuk van, de ezen a munkán is
túl kell esni, hogy bírják majd a
mérkőzéseket.
Most már labda is van az edzéseken, edzőmérkőzéseket is fognak
játszani?
Sz.J.: Még két hét van a bajnoki
rajtig, így már minden edzésen
a labda kerül előtérbe. A lányok
jól dolgoznak. Felelevenítjük a
taktikai repertoárt, csiszoljuk a
technikát. Nagyon sokat kell dobni edzéseken, hogy visszajöjjön a
dobásbiztonság. Mát rúl vagyunk
egy edzőmeccsen, 3-án pedig a
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia csapatát látjuk vendégül, aki
majd a bajnokságban is ellenfelünk lesz.
Sikerült-e igazolni új játékosokat?
Sz.J.: Mindenképpen szükségünk
volt új emberekre, mert bár gyorsak voltunk de ahogy többször
is mondtam „mi voltunk a kön�nyű lovasság”. Olyan játékosokat
kerestünk akikkel fizikumban is
erősödünk és sikerült két ilyen
embert igazolni. Az edzőmérkőzések is azért kellenek, hogy
megnézzük kinek hol a helye, kit
hol tudunk a legjobban használni?
Milyen célokkal vágnak neki a
bajnokságnak?
Sz.J.: Már az előző bajnokság
vége felé is úgy játszottunk ahogy
szerettem volna. Most az új játékosokkal megerősödve célunk az
5-8. hely elérése. Egyelőre nem
tudunk többet edzeni a Vaszaryban, de remélem december végén
birtokba vehetjük a saját csarnokunkat, ott pedig annyit edzhetünk amennyit akarunk. A sok
munkának pedig eredményre kell
vezetni.
- ta -

Sárisáp sem tudta megállítani Wéber edző csapatát, aki behúzták
harmadik győzelmüket is. A biztos siker helyett csak a hajrában
sikerült megszerezni az újabb három pontot. Három forduló után
már csak a TAC és a Vértesszőlős
nem vesztett pontot.
Tatai AC – Sárisápi Bányász SE
3-2 (2-0)
Vezette: Pál L.
Góllövő: Rába 16, Purgel 26, Berki
84 illetve Horváth 76, Kopányi 80
Edző: Wéber Roland
- Könnyűnek ígérkező mérkőzést
tettünk nehézzé, de a csapat erejét
mutatja, hogy az utolsó 10 percben
sikerült nyernünk. Hosszú sérülése
után először lépett pályára Ferkó
Attila akit már nagyon vártunk.
Az első fordulóban hazai pályán
kivívott győzelem után a nagyszerű tavaszt produkáló Oroszlány otthonába látogatott a TAC.
Az elmúlt bajnokságban mindkét
meccsen az idegenben játszó csapat nyert. Most is nagy küzdelmet
hozott a mérkőzés és ismét vendég győzelem született.
OBSK”70”Oroszlány – Tatai
AC 2-3 (1-2)
Vezette: Csejtei Cs.
Góllövő: Hévizi 23, Földi 88 illetve Csordás D. 20, Berki 41,
Rába 83
Edző: Wéber Roland
- Győzelemre éhesen vártuk a
meccset és örülök hogy sikerült
elérnünk. Jól játszott mindkét csapat, a színvonal megütötte az NB
III-at. Egyelőre minden úgy működik, ahogy szeretnénk.
Araszol a bajnokcsapat
A TAC U-19-es csapata hazai
győzelemmel kezdett, majd a 2.

fordulóban idegenben is begyűjtötte a három pontot. A fiúk biztosan nyertek, igaz hogy az Oroszlány a 30. perctől kezdve kiállítás
miatt emberhátrányban játszott.
Ezúttal Járóka szerzett 3 gólt.
OBSK”70”Oroszlány – Tatai
AC 2-4 (0-0)
Vezette: Bábszki G.
Góllövő: Hideg 52,76 illetve Járóka 48,62,72, Vágási 91
Kiállítva: Bognár (Oroszlány) 30
Edző: Kele Zoltán
Tatai AC – Wati Kecskéd KSK
4-1 (1-1)
Tata: 200 néző
Játékvezető:Tamási P.
Góllövő: Csapó 42, Csordás D.
55, Rába 74,89 ill. Horváth 18
Wéber Roland edző: Nagyon örülök hogy végre sikerült győzelemmel kezdeni a bajnokságot. Végig
éreztem hogy nyerni fogunk. Jól
mutatkoztak be az U-19-ből felkerült fiatalok is.
Az U-19-es kétszeres bajnokcsa-

Tatai versenyző a Nemzeti Vágtán
A magyar tradíciókra épülő,
nagyszabású, történelmi hangulatú lovasverseny, a Nemzeti
Vágta egyik előfutamát minden
évben Gyenesdiáson rendezik
meg. Az idei versenyt, a balatoni
előfutamot a tatai Baumann Adrienn nyerte meg.
A Festetics Vágta, a budapesti
Nemzeti Vág
ta gyenesdiási előfu
tama már

7. alkalommal várta augusztus
21-én a lovas versenyek szerelmeseit a Faludi-síkon lévő Festetics pályán, ahol kiemelkedő
eredménnyel került Tata a Nemzeti Vágta budapesti döntőjébe. A
lovas idén ugyan változott, de a
ló és a csapat ugyanaz maradt. A
győztes a tatai Baumann Adrienn
lett, Balu Gidrán Bajnok nevű lovával.
A korábban, a Nemzeti Vágtán
városunkat sikerrel képviselő
Mátyás Edina Daniella úgy nyilatkozott: -Most újabb
családi örömök elé
nézek, hiszen kislányom mellé egy
testvér érkezik.
Bajnokot elkezdtem felkészíteni,
és örülök, hogy
egy ügyes lovast
találtam neki. Így
idén se marad ki
a versenyből sem
ő, sem Tata. Még
van egy kis idő
hátra, addig is
gőzerővel megy a
felkészülés.
Legközelebb
szeptember 7-én
izgulhatunk, hogy
egy
szerencsés
sorsolással idén
is a végső küzdelemben
részt
vehessünk a Nemzeti Vágtán. - áá -

pat is győzelemmel kezdte a bajnokságot. A TAC végig magabiztosan játszott és nem volt kérdés
hogy fölényes diadallal zárja a
meccset. Külön dicséret illeti Koronczi Szabolcsot a 3 mesterhármasért.
Tatai AC – Wati Kecskéd KSK
8-0 (3-0)
Vezette: Janovics I.
Góllövő: Koronczi 20,56,68, Balogh 27, Jónás 38, Járóka 79,89,
Nádolszky 88
Kele Zoltán edző: Nem gondoltam hogy ilyen nagy arányú
győzelmet aratunk. A felkészülés
nem teljesen úgy sikerült, ahogy
terveztem, ezért még néhány hétig keményen fogunk dolgozni.
A csapat átalakulóban van de jók
leszünk.
Háromból három
Ez a TAC eddigi mérlege a labdarúgó megyei I. osztályban. A
Kecskéd, az Oroszlány után a

Ezúttal csak egy pont sikerült
A TAC U-19-es kétszeres bajnokcsapata hazai pályán fogadta ellenfelét és mindenki győzelemre
számított. Az első két fordulóban
itthon és idegenben is nyert az
együttes. Ezúttal nem ment jól a
játék és a Sárisáp a hajráig vezetett. Aztán a 77. percben egy öngóllal sikerült az egyenlítés, de a
győzelmet már nem tudta megszerezni a csapat.
Tatai AC – Sárisápi Bányász SE
1-1 (0-0)
Vezette: Havasházi Sz.
Góllövő: Papp (ö)77 illetve Kun 47
Edző: Kele Zoltán
- Még nem vagyunk megfelelő
formában, sokan hiányoznak az
edzéseken és ez a meccseken is
érződik. Nem vagyok elkeseredve
bár az eredmény nem a legjobb
lett. Kezdődik az iskola és lassan
összeállunk. Kaptunk egy kis pofont, de felállunk és jönnek majd
a győzelmek.
- ta -

77. Tó-futás

az „Európai Sporthét” jegyében
2016. szeptember 18. vasárnap

A verseny célja:
sportolási alkalom a futás népszerűsítésére. Felkészülési lehetőség a Tatai Minimaratonra és
egyéb versenyekre. Csatlakozás
az „Európai Sporthét” rendezvénysorozathoz.
A verseny rendezője:
Tata Város Önkormányzata, Tatai Atlétikai Club Atlétikai Szakosztálya, Fiatal Utazók Klubja,
KEM Sportszövetségek Szövetsége, Szabadidősport Szövetség
A verseny időpontja:
2016.szeptember 18. vasárnap
09.30
Rajt, cél helye:
Új Kajakház Ökoturisztikai
Központ
Távok:
2 km - 3.5 km -7 km -14 km
Nevezés:
az Ökoturisztikai Központ konferencia termében 8.00 – tól.
Nevezési díj:
3.5 km, 7 km és 14 km –en 500
– 500 Ft.
Csak helyszíni nevezés van!!!
Kategóriák:
2 km : 0 - 8 év 2004 - 2005
9 -10 év 2006 - 2007
3.5 km: 11-12 év 2005 -2004
13-14 év 2003 - 2002
15-18 év 2001 - 1998
19-39 év 1997 - 1977
40 év fölött 1976 és ré-		
gebbi születésűek
7 km: 10 évig 2006 (és fiata-		

labbak)
11-12 év 2005 – 200
13-15 év 2003 – 2001
16-19 év 2000 – 1997
20-29 év 1996 – 1987
30-39 év 1986 – 1977
40-49 év 1976 – 1967
50-59 év 1966 – 1957
60-69 év 1956 – 1947
70 év felett 1946 –
14 km: 15 évig 2001 (és fiata-		
labb)
a többi kategória megegyezik a
7 km-rel.
Díjazás:
2 km-es távon éremdíjazás és
csokoládé
3.5 km-es távon korcsoportonként (női-férfi) éremdíjazás, abszolút 1 hely (női-férfi) kupa
7 és 14 km-es távon korcsoportonként ( női-férfi) éremdíjazás
és 1-3 helyezetteknek póló ,
abszolút női-férfi 1-3 helyezett
kupa
Időrend: 9.30 2 km rajt
10.00
7 km rajt
10.20 3.5 km rajt
11.00 14 km rajt
11.05: 2 km eredményhirdetése
11.20: 3.5 km eredményhirdetése
13.00:7 km és 14 km eredményhirdetése.
Információ: Lentulai Mária
06-34-384-791 (esti órákban)
Tompa Andor 06-30-7497343

