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Tata Város Önkormányzata szer-
vezésében, ragyogó őszi időben 
indult el október 26-án délután, 
„De szép ősz volt” címmel a 
hagyományos ünnepi felvonu-
lás, mellyel az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc tatai 
szereplőinek felelősség és áldo-
zatvállalása előtt tisztelegtünk. 
A forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója alkalmából szer-

vezett felvonuláson városunk 
vendége volt Wittner Mária, az 
1956-os események szabadság-
harcosa, valamint szőgyéni és 
magyarkanizsai testvérvárosaink 
küldöttségei is.
Az ünnepi felvonulás a követke-
ző emlékhelyeket érintette:
-Kossuth tér (Tatai Református 
Gimnázium), dr. Némethi László 
emléktáblája

-Rákóczi utca, dr. Mészáros Gá-
bor emléktáblája
-Hősök tere, a kommunista dik-
tatúra áldozatainak emléktáblája
-Tópart, 1956-os kopjafa
-Kodály tér, Hősök emlékműve
-Ady Endre út, rendőrség, 1956-
os emléktábla
-Baji út, 1956-os emlékkő
A felvonulás utolsó állomása 
Baj volt, az egykori laktanya 
előtti emlékkő, ahol ünnepi be-
szédet mondott Schunder Tibor. 
Baj község polgármestere el-
mondta:-Az egész országban, 
az egész magyarságban számos 
közösségnek megvolt, és meg-
van a maga ötvenhatja, sok-sok 
sajátosságával, de a forradalom 
szellemiségét minden esetben 
magán hordozva. 1956 megün-
neplésének nagy a tétje: emlé-
kezni-emlékeztetni, tükröt tar-
tani-és tükörbe nézni, fiatalnak, 
idősnek, politikusnak és civil-
nek, idegenben élőknek, és az 
itthon maradottaknak – mondta 

Schunder Tibor hozzátéve, hogy 
a méltó ünneplésnek hatása van 
a mindennapi dolgaink alakítá-
sára is.
Az ünnepségen közreműködött a 
Magyar Honvédség 25. Klapka 
György Lövészdandár Zenekara, 
Petrozsényi Eszter színművész, 
és tatai diákok. A felvonulást 
követően tartották Másik Le-
hel-Medveczky Szabolcs-Vize-
li Csaba: „Tata 1956” című új, 
zenés művének ősbemutatóját, 
a Magyary Zoltán Művelődési 
Központban. A nagy sikert ara-
tott darabot a tatai közönség is 
megtekinthette október 27-én és 
28-án. Ünnepi megemlékezése-
ink november 4-én zárultak, ami-
kor a Szent Kereszt templomban 
a nemzeti gyásznap alkalmából 
adott koncertet a Magyar Hon-
védség 25. Klapka György Lö-
vészdandár Zenekara.       - áá -

Az esemény fotói Képriport c. ro-
vatunkban láthatók.

1956 tatai hőseinek nyomában…

A szovjet hadsereg pontosan 
60 évvel ezelőtt november 4-én 
indított általános támadást Bu-
dapest, a nagyobb városok és a 
fontosabb katonai létesítmények 
ellen. Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc leverésének 
napját 2013-ban nyilvánította a 
kormány nemzeti gyásznapnak. 
Tatán az 1956-os eseményekre 
való megemlékezések sorát a 
25. Klapka György Lövészdan-
dár zenekarának koncertje zárta, 
amelyet a Szent Kereszt Plébá-
nia Templomban rendeztek az 
elmúlt pénteken. A koncert előtt 
Bencsik János országgyűlési 
képviselő beszédében elmondta, 
hogy azoknak a nemzeteknek 
van szükségük nemzeti gyász-

napra, amelyek még nem végez-
ték el azt a munkát, ami igazán 
szabaddá tudja őket tenni; Ma-
gyarország pedig ezen nemzetek 
közé tartozik. –Az igazi szabad-
ság az az önrendelkezés, amikor 
önmagammal tudok rendelkez-
ni, amikor tisztában vagyok az 
értékeimmel, tisztában vagyok a 
gyengeségeimmel. A gyengesé-
geimet megpróbálom orvosolni, 
az erősségeimmel pedig igyek-
szem szolgálni a családomat, a 
közösségemet és a nemzetemet 
–fogalmazott a képviselő, majd 
hozzátette, hogy a gyász fel-
dolgozásához nézőpont váltásra 
van szükség, ami kényelmetlen-
séggel jár. De enélkül feláldoz-
zuk magunkat. Bencsik János 

azzal zárta beszédét, hogy ha 
elvégezzük ezt a munkát, akkor 
a magyar nemzetnek nem gyász-
napjai, hanem emléknapjai lesz-
nek, amikor jó érzéssel, nyugodt 
lelkiismerettel fogunk emlékez-
ni elődeinkre.
Dr. Beró Henrietta alpolgármes-
ter az emléknap kapcsán arról 
beszélt, hogy azoknak, akik nem 
éltek még abban az időben fon-
tos, hogy az idősek történeteiből 
tanuljanak, megpróbálják átérez-
ni 56-ot, hogy soha többé nem 
forduljon elő ehhez hasonló.
Balázs Attila karnagy szerint a 
november 4-i hangverseny egy 
nagyon szép hagyomány, amit 
a halottak napjának a közelsé-
ge csak még meghittebbé tesz. 

–A forradalom és az azt követő 
megtorlás kapcsán szép magyar 
szavakat kell újraértelmeznünk. 
Az egyik a forrás, a hevület, 
mint a forradalom szó alapja, a 
másik pedig a szertartás, ami a 
szeretetet tartani kifejezésből 
alakult ki –magyarázta Balázs 
Attila. Majd azt is hozzátet-
te, hogy az október 23. és no-
vember 4. közelsége különös 
varázst ad az ünnepnek, hiszen 
elődeink ha csak rövid időre is, 
de szabadok lehettek. A dan-
dárzenekar az alkalomhoz illő 
zenéket –gyászzenéket, gyá-
szindulókat –válogatott össze 
a műsorba. Felcsendült például 
Hidas Frigyes Az ünnepi zene 
című műve is.       Prokl Violetta
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Tata Város Önkormányzata 
csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjpályázat 2017. évi 
fordulójához.
Az „A” típusú pályázatra a 
már felsőoktatási intézmény-
ben tanulók, a „B” típusúra a 
felsőoktatási tanulmányaikat 
megkezdeni kívánó fiatalok 
pályázhatnak. A pályázatokat 
elektronikus úton kell kitölte-
ni a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerben, 
és kinyomtatva a kötelező mel-
lékletekkel együtt benyújtani 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal 17-es szobájába, no-
vember 15-ig.
Bővebb információ a Tatai Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 17-
es szobájában kérhető Izsáki 
Zsuzsanna humánszolgáltatási 
ügyintézőnél. 
Telefon: 588-664.
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Új lehetőséggel bővül
a városi lomtalanítás

Átalakul, és még inkább sze-
mélyre szabottabbá válik az 
évenkénti lomtalanítás rend-
szere városunkban. Újdonság, 
hogy idén ősztől már telefonon 
keresztül, minden tatai háztar-
tás megrendelheti, és megszer-
vezheti 1 köbméter mennyisé-
gig évente egyszer a már nem 
használt tárgyainak az elszállí-
tását. (A házhoz menő szolgál-
tatást az Oroszlányi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Zrt.-től 
lehet kérni, a 34/361-411-es 
telefonszámon.) Ezzel a szol-
gáltatás bővítéssel, már minden 
tatai saját igényeihez igazodva, 
rugalmasabb módon kezelheti 
a megunt, nem használt tárgya-
inak elszállítását, és nem kell a 
városi lomtalanítás idejére vár-
nia. Természetesen a jól bevált, 
régi rendszer sem szűnik meg, 
hiszen a Városgazda Kft. már 
szervezi a hagyományos, jövő 
tavaszi lomtalanítást is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS                       
 A Tatai Közös Önkormányzati Hivatala a „Közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alap-
ján  pályázatot hirdet Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  

Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda
Városüzemeltetési ügyintéző (útellenőr)  munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony                         

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, 

Kossuth tér 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lakos Zsu-
zsanna Irodavezető nyújt, a 34/588-696 -os telefonszámon.

A Fővárosi Önkormányzat Dísz-
termében vehették át városi önkor-
mányzatok és vállalkozások az év 
„Holnap Városáért” díjait. Tata a 
programban már második alkalom-
mal pályázott, és idén a Fenntartha-
tó Városért kategóriában nyerte el 
a díjat, melyet a helyszínen Dr. Fri-
valdszky Gáspár aljegyző vett át.
A 2010-ben alapított City Hunga-
ry Program a fenntartható és élhe-
tő magyar városok vezető fóruma. 
Célja, hogy az integrált városfej-
lesztési stratégia mentén a fenntart-
ható városmodell működés négy fő 
dimenzióját – a gazdasági prospe-
ritást, a társadalmi egyensúlyt, az 
egészséges környezetet, 
a szellemi és kulturális örökség 
megőrzését – erősítse szemléletfor-
málással, oktatással, képzéssel. 
Tata 2015-ben már indult a prog-
ramban, és két kategóriában is el-
nyerte „A Holnap Városáért” díjat. 
Az első elismerést, „A Zöld Vá-
rosért”, míg a másodikat, „A Mű-
vészet, a kultúra, az örökség meg-
őrzéséért” kategóriában nyertük 
el. Idén ismét sikerrel pályáztunk, 
így Tata Város Önkormányzata a 
Fenntartható Városért kategória 

nyertese lett.
A 2013-ban alapított Nemzeti Fenn-
tartható Városdíj, része a már 2010-
ben elindított City Hungary Prog-
ramnak, mely helyi közösségek, 
helyi emberek követendő példáira 
hívja fel a figyelmet. A díj fővédnö-
ke: dr. Réthelyi Miklós, az UNES-
CO Magyar Nemzeti Bizottságának 
elnöke, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium alapító minisztere.
Dr. Réthelyi Miklós, a Holnap vá-
rosáért Díj fővédnöke a díjátadón 
kiemelte:
- jelentős változásokra van szük-
ség, s ezek egyik első lépése, hogy 
kisebb és nagyobb közösségek-
ben beszélni kezdjenek a ma élő 
emberek jóléti ideáljáról, azokról 
a tényezőkről, amelyek – a Föld 
megmentése mellett – minél több 
ember számára megteremtenék a 
jólétet. Ebben a kezdeményezésben 
a városokra vezető szerep vár. A 
városokban, különösen a tudatosan 
kiválóságra törekvő településeken, 
az emberek ismerik egymást, a ve-
zetőket, elfogadott értékek kerete-
zik napjaikat, a bizalom a polgárok 
féltve őrzött kincse, ezért remélem, 
hogy a Holnap Városáért 2016 díj 

nyertesei, összefogva a többi város-
sal, településsel, elindítják a Fenn-
tartható Holnap mozgalmat-fogal-
mazott a fővédnök.
Dr. Szeneczey Balázs, főpolgár-
mester-helyettes hangsúlyozta, 
hogy bár különböző kihívásokkal 
küzdünk, és a megoldásaink, vá-
laszaink is eltérőek lehetnek, va-
lamiben biztosan hasonlítunk: úgy 
akarjuk megoldani a jelen városá-
nak problémáit, hogy valameny-
nyi válaszunk a jövőt is szolgálja 
egyben. Az utánunk jövők ugyanis 
nem csupán az általunk megoldott 
problémák, hanem az elszalasztott 
lehetőségeink alapján is ítélnek 
majd. 
Takács Júlia, a City Hungary ügy-
vezető igazgatója a helyszínen 
elmondta: - harmadik alkalom-
mal hirdette meg a City Hungary 
a Holnap városáért Díj védjegy 
használatáért a pályázatot, kategó-
riától függően kis- és nagyvárosi 
önkormányzatoknak, valamint vál-
lalkozásoknak. Ezzel ösztönözni 
szeretnék a településeket arra, hogy 
büszkék legyenek saját értékeik-
re, teljesítményükre, a cél, hogy 
minél jobb, élhetőbb hellyé váljon 
otthonunk, ahol jó élni. Mindezek-
hez már egy új gondolkodásmód is 
párosul napjainkban. A fenntartha-
tó fejlődés emberléptékűvé válik a 
magyar városokban, településeken, 
hiszen a helyi emberek érdekében 
is történik a magasabb életminőség 
elérése.
A díjakat elbíráló bizottsági tagjai:
-dr. Réthelyi Miklós, a Holnap vá-
rosáért Díj Bíráló Bizottságának 
elnöke,
az UNESCO Magyar Nemzeti Bi-
zottságának elnöke,
-Lipők Sándor, a Kisvárosi Önkor-
mányzatok Országos Érdekszövet-
ségének elnöke,

-dr. Némethy Sándor, a Göteborgi 
Egyetem docense,
-Pásztor Erika Katalina, építész, az 
Építészfórum főszerkesztője,
-Schmidt Jenő, a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetségé-
nek elnöke,
-és dr. Szűcs Ervin, a Weber Shand-
wick ügyvezető igazgatója voltak.
Tata Város Önkormányzatának pá-
lyázatában kiemelt szerep jutott a 
gazdasági prosperitásnak, valamint 
a társadalmi egyensúly kérdésének: 
a tehetséggondozásnak, az esély-
egyenlőségnek. Ugyancsak fontos 
szerepet tölt be a pályázati anyag-
ban a fenntarthatóság, a környezeti 
egyensúly megteremtése, az ezzel 
kapcsolatos legfontosabb projek-
tek, valamint az energiaforrásaink 
használata. Az Önkormányzat ki-
emelten kezeli Tata fenntartható 
fejlesztését a már meglévő termé-
szeti és kulturális értékek megőrzé-
sén, fejlesztésén keresztül. Ennek 
érdekében a település átfogó vá-
rosfejlesztési stratégiája, a Magya-
ry-terv mentén valósít meg fejlesz-
téseket, melyek során integrálja a 
különböző típusú erőforrásokat. A 
gazdaság fejlesztése, a társadalmi 
és környezeti egyensúly biztosítása 
is fontos feladat, így a városvezetés 
külön programokat indít a hátrá-
nyos helyzetűekkel foglalkozó civil 
szervezetek számára, támogatja a 
tehetségeket, és a társadalom széles 
rétegének biztosít véleménynyilvá-
nítási lehetőséget. Folyamatosak 
a természeti és kulturális értékek 
megőrzésével, fejlesztésével kap-
csolatos projektek is, hiszen Tata 
tudatosan törekszik arra, hogy 
fenntartható módon javítsa a tatai-
ak életminőségét, és ezáltal ne csak 
mint a „Vizek Városa”, hanem mint 
„Fenntartható Város” kerüljön be a 
köztudatba.                              - áá -

Tata Város Önkormányzata elnyerte a Fenntartható Városért díjat

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete rendkívüli ülés-
re gyűlt össze november 9-én, a 
Városháza dísztermében, ahol 5 
napirendi pontot tárgyaltak.
Az üléssel kapcsolatban Michl 
József polgármester elmondta:- 
az Önkormányzat elkötelezett 
abban, hogy a gazdaságfejlesztés-
nek részben a motorja is legyen, 
és segítse a helyi fejlesztéseket, 
ezért minden, a cégeket és ipari 
területeket érintő kérdést fontos-

nak tart. Már hónapokkal ezelőtt 
megtörtént a Szomódi úti iparte-
rület szabályozási módosításának 
előkészítése, hogy az ott műkö-
dő Güntner –Tata Kft. egy újabb 
csarnokkal bővülhessen. Ehhez 
megérkezett az állami főépítész 
hozzájárulása, a módosítás min-
den jogszabálynak megfelel, s a 
rendkívüli ülésen a képviselők 
meghozták a végső döntést, 
amelyre azért is volt szükség, 
hogy a cég még idén továbblép-

hessen fejlesztési terveiben, és a 
beruházás minél hamarabb meg-
kezdődhessen. 
A további napirendi pontok közül 
három is ingatlanügyet érintett. 
Két, korábban pályázat által meg-
hirdetett ingatlanértékesítés, több 
mint 40 millió forint bevételt ho-
zott a város számára, a Gombkö-
tő utcán pedig egy újabb önkor-
mányzati ingatlan eladására írtak 
ki pályázatot. 
A polgármester az üléssel kap-

csolatban tájékoztatott arról 
is:- a Forster Központ, az Es-
terházy - kastély fejlesztésével 
összefüggésben arra kérte az 
Önkormányzatot, hogy az uni-
ós pályázat minél biztosabb és 
gyorsabb megvalósíthatósága 
érdekében, mondjon le az ingye-
nes használati jogáról a kastély 
főépületére, és a kerítésen belüli 
területre vonatkozóan - erről is 
szavaztak a képviselők. A kastély 
előtti szabad térre - amely számos 
rendezvénynek ad helyet- az Ön-
kormányzat továbbra is fenntartja 
az ingyenes használati jogát. 
A képviselő testület novemberi 
rendes ülésén folytatja munká-
ját, a hónap utolsó szerdáján, 
amikor több fontos pályázati, il-
letve egyéb fejlesztési kérdéssel 
is foglalkoznak majd a képvisel
ők.                                        - áá -

Meghosszabbították a Bursa Hungarica 
beadási határidejét

Részletek: www.tata.hu Bővebb információk:

       www.tata.hu               Tatai Tv képújság

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Rendkívüli testületi ülés
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90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte dr. Beró Henriet-
ta alpolgármester a tatai Kósa 
Istvánnét. Ilona néni a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Komoróban született, ahol 9 
testvérével együtt nőtt fel. Még 
ott férjhez ment, majd család-
jával átköltözött Tatabányára, 
ahol a cementgyárban kezdett el 
dolgozni, onnan is ment nyug-
díjba. Később Tatabányáról köl-
töztek Tatára. Kósa Istvánnénak 

2 gyermeke született, 5 unokája 
és 3 dédunokája van, a negyedik 
dédunoka is hamarosan megér-
kezik.
Ilona néni már fiatalon sokat dol-
gozott és nélkülözött, elmondá-
sa szerint élete nehéz időszakai 
erősítették meg igazán, és ezért 
is élhette meg ezt a szép kort. 
Kívánunk neki nagyon boldog 
születésnapot, és még sok öröm-
teli évet a családja körében, Isten 
éltesse Ilona néni!               -áá -

Novembertől a város több pont-
ján változik a forgalmi rend, fi-
gyeljenek a 30-as zónákra!
A közúti közlekedés szabályait 
a közúti közlekedés szabályairól 
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet, a KRESZ jog-
szabály gyűjteménye szabályoz-
za. Egy útkereszteződésben az 
elsőbbségi viszonyokat elsősor-
ban a jobb kéz szabályként is is-
mert szabály határozza meg, ami 
azt jelenti, hogy a jobbról érkező-
nek van elsőbbsége, ha a jogsza-
bályból, (pl. megkülönböztető 
fény- és hangjelzést együttesen 
használó gépjármű) vagy közúti 
jelzőtábla jelzéséből más nem 
adódik. Ilyen közlekedési viszo-
nyokkal találkozhatunk pl. a be-
vásárló helyek parkolóiban (pl. 
Penny, Tesco parkolók), illetve a 
korlátozott sebességű övezetek-
ben, más néven 30-as zónákban. 
Az utak forgalomszabályozásá-
ról és a közúti jelzések elhelye-
zéséről szóló 20/1984 (XII.21.) 

KM rendelet tartalmazza, hogy a 
30-as zónákban kizárólag egyen-
rangú útkereszteződések lehet-
nek. Tata Város Önkormányzata 
forgalmi rend felülvizsgálatot 
végeztetett ezekben a 30-as zó-
nákban, és a jogszabályi előírá-
soknak megfelelő forgalmi rend 
módosítások mellett döntött. 
Minden 30-as zónában lesze-
relik - a korábban megmaradt 

- elsőbbségadás kötelező táblá-
kat, és az érintett helyszíneken 
egyenrangú útkereszteződések 
kerülnek kialakításra. A meg-
változott közlekedési helyzet azt 
jelenti, hogy nem a „megszoká-
sok” szerint kell vezetni, ezek-
ben az övezetekben a járműve-
zetőknek fokozottan figyelniük 
kell. A korábbi forgalmi rend 
megváltozását, veszélyt jelző 
útburkolati jel felfestésével is je-
lezzük. Így a 30-as zónában az 
előírt elsőbbség betartását segíti 
elő az is, hogy minden útkeresz-
teződésben meg kell győződni 
arról, nem érkezik-e jármű jobb 
kéz felől, akinek elsőbbséget 
kell adni. Ez valóban forgalom-
csillapítást jelent, ami a lakók 
egyetértésével az önkormányzat 
szándéka volt a 30-as zónák ki-
jelölésével. 
Kérjük, hogy fokozott figye-
lemmel közlekedjenek a 30-as 
zónákban, és figyeljenek a jobb 
kéz szabály betartására!     - áá  -

Változik a 30-as zónák forgalmi rendje!

Elhunyt Fatuska János

Életének 68. évében elhunyt Fa-
tuska János, a Kuny Domokos 
Múzeum és a Német Nemzetisé-
gi Múzeum egykori igazgatója.
Teljes életműve a tatai múzeum-
hoz kötötte. Ő teremtette meg a 
német nemzetiségi gyűjtemény 
alapjait, és szervezte meg a Ne-
pomucenus-malomban a nép-
rajzi múzeumot. Tudományos 
kutatásai a hazai németség tör-
ténetére és néprajzára irányul-
tak. Mint a tatai múzeum igaz-
gatója, elindította többek között 
a gyűjteményi katalógusok so-
rozatát. Nagyszerű kolléga, jó 
vezető, tehetséges kutató, széles 
látókörű, művelt ember és jó ba-
rát volt.

Boldog születésnapot!

A tatai Eötvös József Gimná-
zium újra nemzetközi, iskolák 
közötti, Európai Uniós pályá-
zat nyertese lett. Az Erasmus+ 
program néven elérhető pályázat 
iskolák közötti együttműködés, 
amely diákokat és tanárokat egy-
aránt bevon a munkába. Koráb-
ban már többször sikerült hason-
ló projektekbe bekapcsolódni és 
abban eredményesen tevékeny-
kedni. 
A gimnázium német, lengyel, 
török és olasz partner iskolákkal 
együttműködve fogja ezt a két 
éves programot megvalósítani. A 
téma a természettudományok és 

a matematika tanításának és ta-
nulásának új módszerekkel való 
népszerűbbé tétele. Célkitűzése 
az, hogy a diákok hozzáállását 
javítsa ezekhez a nehezen tanul-
ható tantárgyakhoz, sőt meg is 
szerettesse velük.
A projekt nyelve angol, amely a 
diákok nyelvi és kommunikáci-
ós készségét is fejleszti. Továb-
bá nyitottá válnak más európai 
nemzetek kultúrája felé. A diá-
kok feladata, hogy mini projek-
teket készítsenek természettudo-
mányos és matematikai tudásuk 
felhasználásával, a partner isko-
lák diákjaival együttműködve. 
Öt nemzetközi találkozó lesz 
más-más országokban, ahol sze-
mélyes kapcsolatok kialakításá-
ra is lehetőség lesz. Ezen alkal-
makkor iskolájukat, városukat 
és Magyarországot bemutatva 
képviselnek bennünket.
A résztvevő intézmények taná-

rai, a diákok patronálásán túl, 
módszertani eszköztárat fejlesz-
tenek ki együtt, amelyet a gim-
náziumok több osztályában ki is 
próbálnak. Ennek hatékonyságát 
egyrészt a diákok eredményei-
nek javulásában várhatjuk, más-
részt a diákok által kitöltött érté-
kelésben láthatjuk majd. Az így 
létrehozott oktatási anyagokat 
az iskolai és a nemzetközi hon-
lapon mindenki számára elérhe-
tővé teszik.
Idén novemberben a tatai Eötvös 
lesz a házigazdája az első nem-
zetközi találkozónak. Az együtt-
működő partnereknek alkalmuk 
lesz betekinteni a magyar közok-
tatás rendszerébe. Mindemellett 
lehetőség nyílik a szakmai meg-
beszélésekre, a kollégák közötti 
tapasztalat cserére.

Erasmus+

Kiemelkedően szerepeltek a 
vaszarys diákok a november 
17-én megrendezett Bolyai 
Matematika Csapatverseny 
megyei fordulóján, ahol 294 
csapat, közel 1170 diákja mér-
te össze tudását. 
Ez a verseny nemcsak a gye-
rekek tantárgyi ismereteit, ha-
nem csapatban való együttmű-

ködését is tükrözi. 
Négy évfolyamon is vaszarys 
csapat állhatott a dobogó leg-
felső fokára, így ők képviselik 
megyénket az országos dön-
tőn.
A 6., 7., 8. évfolyamosok mel-
lett az alsó tagazoton, a negye-
dikes diákok is elsők lettek, 
akik osztálykirándulás miatt 

csak másnap vehették át díja-
ikat.
4. évfolyam 1. hely, 4. c osz-
tály: Bálint Márton, Németh 
Mátyás, Szabó Levente, Török 
Hunor
Felkészítő tanáruk: dr. Szabó-
né Kóthay Ildikó 
6. évfolyam 1. hely, 6. e osz-
tály: Apagyi Balázs, Bánhidi 
Botond, Maróti Benedek, Tóth 
Máté
Felkészítő tanáraik Csalainé 
Csengődi Judit, Sebők István
7. évfolyam 1. hely, 7. e osz-

tály: Bilszky Márk, Fekets 
Anna, Fekets Virág, Frank Éda
Felkészítő tanáruk Avramcsev-
né Hegedűs Ildikó
8. évfolyam 1. hely, 8. e osz-
tály: Bereczki Péter, Kenderesi 
Balázs, Mártonfi Máté, Veisz 
Andor
Felkészítő tanáruk Csalainé 
Csengődi Judit
A felkészítő pedagógusok 
eredményes munkája, a diákok 
tudása és szorgalma garancia 
arra, hogy az országos döntő-
ben is megállják helyüket.

6.-7.-8.évfolyam

Taroltak a vaszarys diákok!

4 .évfolyam
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Nem minden helyes, ami adott esetben logikus
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A száraz tény az – mely két nap-
pal ezelőtt került rögzítésre az 
Országgyűlés jegyzőkönyvében 
-, hogy az Alaptörvénybe nem 
került be az a kitétel, miszerint a 
Magyar Országgyűlés hozzájáru-
lása nélkül idegen népességet nem 
lehet betelepíteni az ország terüle-
tére. Annak ellenére sem, hogy az 
októberi népszavazáson 3.3 millió 
magyar ember együttesen indítvá-
nyozta ezt a politikai döntéshozók 
számára. A módosításhoz szüksé-
ges 133 szavazat helyett „csak” 
131-en támogattuk a Kormány 
indítványát, s mindössze három 
képviselő voksolt ellene. A töb-
biek, bár bennültek a helyükön, 
semmilyen szavazatot nem adtak 
le. A Jobbik képviselői sem.

Közel egy esztendőn keresztül 
Vona Gábor pártelnök rendsze-
resen úgy nyilatkozott, hogy aki 
nem szavazza meg feltétel nélkül 
a módosítást, az hazaáruló, majd 
végül saját maga szabott felté-
teleket. Az október 11.-i ötpárti 
egyeztetést követően a Jobbik 
frakcióvezetője, Volner János így 
értékelt: az alaptörvény módosítá-
sával az ország érdemi jogi védel-
met kap a betelepítési kvótákkal 
szemben. Kitért arra, hogy nem-
zetközi jogászok véleményét és a 
német alkotmánybíróság állásfog-
lalását is osztják, amely szerint a 
tagállami alkotmány magasabb 
rendű, mint egy másodlagos uniós 
jogforrás.
Október 18.-án viszont alapvető 

változás állt be a Jobbik hozzá-
állásában. Vona Gábor pártelnök 
– a miniszterelnöki egyeztetést 
követően – úgy nyilatkozott, hogy 
a Jobbik csak akkor támogatja az 
alkotmánymódosítást, ha a mi-
niszterelnök a betelepítés minden 
formáját elutasítja, beleértve a 
letelepedési kötvényt is. A lépés 
politikailag logikusnak is nevez-
hető, hiszen a pénzért vásárolható 
letelepedési kötvény konstrukció 
valóban számos aggályt vethet 
fel. Magam már 2012 őszén is 
felhívtam a figyelmet az esetleges 
nemzetbiztonsági kockázatokra, 
s a letelepedési kötvény forgal-
mazására lehetőséget biztosító 
törvényt nem fogadtam el. Ké-
sőbb a Gazdasági Bizottság ülé-

sein sem támogattam a nehezen 
áttekinthető tulajdonosi háttérrel 
rendelkező közvetítő cégek köt-
vényforgalmazással kapcsolatos 
megbízásait. 
Időközben – még szeptember fo-
lyamán – a Kormány is megkezd-
te az államkötvények forgalma-
zásával kapcsolatos tapasztalatok 
kiértékelését, melynek követ-
keztében arra a megállapításra 
jutott, hogy az ország jelenlegi 
gazdasági helyzetében már 
nincs szükség a letelepedési 
kötvény konstrukció fenn-
tartására. Így én nyu-
godt lelkiismeret-
tel támogattam 
az alaptörvény 
módosítását, de 

kérdés, hogy a szavazatot le nem 
adó képviselők lelkiismerete is 
nyugodt volt-e, mert ami logikus, 
az nem mindig helyes is egyben.

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Tisztelt Főszerkesztő Úr, Vezérigazgató Úr!

Lapjuk, a Városkapu II. évfolyam 22. számában (2016. október 
27.) “Jól sikerült az első ...” címmel beszámolnak az idei Nagy 
Halászfesztiválról.
Sajnos a színesítésre szánt történelmi visszatekintésben  “...Mátyás 
király nagyszabású busa halászatokat rendezett” - nagyon melléfo-
gott az írás szerzője, nem tájékozódott az ügyben, vagy ha valamit 
hallott szakemberektől a középkori halászatokról (pl. Luxemburgi 
Zsigmond virtusból szigonyozta a halakat az Öreg- tóban), akkor azt 
nagyon félreértette. 
A fehér busát és a pettyes busát 1963-ban hozták be Magyarországra 
halkutatók, halászat fejlesztők és 1967-ben kezdődött telepítése 
vadvizekbe, tavakba, folyókba, halastavakba és ezt tudományos 
publikációk, szakkönyvek támasztják alá. Ezt tudja minden egyszerű  
sport horgászvizsgával rendelkező és sok olyan is aki nem horgász.
A leírtakat szerintem érdemes korrigálni. Miért? Szarvashiba. Az 
elírás visszatetsző azok szemében, akik kicsit is ismerik a halakat. 
Tatán sok ilyen ember van.

Tisztelettel: Márkus Ferenc természetvédelmi ökológus

Tisztelt Márkus Ferenc Úr!

Köszönöm levelét és az abban megfogalmazott kritikáját is. Az Ön 
által leírtak teljes egészében helytállóak, hisz ez valóban “szarvashi-
ba”. Magyarázhatnám a bizonyítványt, azzal is, hogy csak elírás 
volt, a csuka helyett busát írtunk, vagy hogy az internet nem mindig 
tartalmaz hiteles információt... 
Mentegetőzés helyett még körültekintőbb szerkesztést tudok ígérni, 
amely eddig is jellemezte munkánkat.

Tisztelettel: Petzke Ferenc főszerkesztő

Klubunk tagsága a helyi klub-
délutánok mellett igényli a kul-
turális kirándulásokat is. Ezen 
kívánságnak tettünk eleget okt. 
23-án és egész napos kirándulás 
céljából 50 fővel autóbuszt indí-
tottunk Győrbe. Utunk először a 
Győr-Újvárosba, a Zsinagógába 
vezetett. Az elmúlt években kor-
hűen helyreállított Neológ- Zsi-
nagógában megtekintettük a 20. 
század magyar képzőművészeti 
gyűjteményt. A kiállított tárgyakat 
Vasilescu, a híres művészetpárto-

ló ajándékozta Győr városának.
A hajdani „Rác-templomot ma a 
görög katolikus hívek használják. 
Megcsodáltuk itt a templom 250 
éves ikonosztázát.
Az újvárosi „Urunk –színevál-
tozása”titulusú templom klasz-
szicista stílusban épült. Ez Győr 
második legnagyobb temploma. 
Itt kimerítő előadást hallhattunk 
az 1841-ben felszentelt templom 
művészeti emlékeiről.
Ebéd után a Széchenyi térre veze-
tett utunk. Itt megcsodálhattuk az 

1634-41 között épült jezsuita Szt.
Ignác-templomot, amely a kora 
barokk remekműve. Ma a ben-
cés-rend kezelésében van.
A térközepén álló Mária-szo-
bornál fejezték le a „Lőcsei-asz-
szonyt”, Korponai Jánosné, Géczi 
Juliannát. A túloldalon lévő Patkó 
Imre-gyűjteményben a XX. szá-
zad elejétől a 70-es évek végéig 
alkotó művészek mutatkoznak be. 
A legfelső szinten látható az „Af-
rika és Kelet-Ázsia Gyűjtemény”.
A XII. századi, később gótikus, 
majd a török kiverése után barokk 
stílusú átépítésen esett át. Itt lát-
ható Maulberts legnagyobb fres-
kója a mennyezeten. A Héderváry 
–kápolna a gótika remekműve. Itt 
található a segesvári származású 
báró Apor Vilmos-püspök szarko-
fágja, akit a nők védelmezőjeként 
a „felszabadítók” 1945. húsvét-
ján agyonlőttek. A falat Mattioni 
Eszter hímeskő munkái díszítik. 
Mivel igen érdeklődő a klubtag-
ság, megtekintettük az Eszterházy 
palotában a Radnai –gyűjteményt, 
amely az 1900-1950 közötti ma-

gyar művészetről ad keresztmet-
szetet.
A Kreszta-házban Kovács Mar-
git keramikusművész, aki a vá-
ros szülötte, munkáit láthattunk.
Továbbsétálva az utcán, egyik 
klubtársunk kívánságára, aki 
nem látott még apácát, beké-
redzkedtünk Orsolyita-kolostor 
Szent-Anna templomába, amely 
az érett barokk remeke. A kolos-
tor készséges portása értesítette 
a Főnökasszonyt. Sok érdekes 

információval gazdagodtunk a 
Rend-az iskola és a templom 
történetét bemutató előadásá-
ból.
Itt említem meg, hogy az okt.6-i  
Világgyalogló –napra tervezett 
sétát, melyet elmosott az eső a 
Cseke-tónál, ezen a kirándulá-
son többszörösen túlteljesítettük 
lelkes csapatunkkal a gyönyörű 
időben. Jól elfáradva, de szép 
kulturális élményekkel tértünk 
haza.            Kun Imre klubelnök

A Városi Nyugdíjas Klub kirándulása Győrben

Régi hagyomány a Városi Nyug-
díjas Klubban, hogy minden év 
őszén köszöntik a 80 és 90 éves  
klubtagokat.
Az idei évben kilenc klubtagot kö-
szöntöttek. Az ünnepséget a klub 
dalköre a „Boldog születésna-
pot” című számmal nyitotta meg. 
Ezt követően köszöntötték a ki-
lencvenéves Herczeg Gyulánét, 
a nyolcvanévesek között pedig                                                                                                                               
Gödri Ilonát, Szepesi Sándornét, 
Gombás Mihálynét, Drexler Jó-
zsefet, Hartmann Jánost, Stodo-

la Istvánnét, Kovács Antalnét és 
Tárnok Andrást. A köszöntő után 
a dalkör rózsadalokkal folytatta 
az ünnepséget, közben a kultúr-
csoport tagjai egyéni számokkal 
és versekkel köszöntötték a ju-
bilánsokat. Legmeghatóbb ének-
szám Gesztesiné Margitka: Vén 
cigány című dala volt, amely 
többeket megkönnyeztetett. Be-
fejezésül az „Erőt, egészséget, 
hosszú, boldog életet” kezdetű 
dalt együtt énekelték az ünnep-
ségen részt vevők. 

A Kőkúti Általános Iskolában 
már hagyománynak számít a 
részvétel a Határtalanul prog-
ramban. Ennek során hete-
dikeseink Erdély tájait – vá-
rosait járják, magyarságukat 
őrző emberekkel alakítanak ki 
kapcsolatokat. Ebben az évben 
a 7.a osztály teljes létszámban 
Kolozsvárt, Erdély (nem hiva-
talos) fővárosát látogatta meg.
A program kialakítása során 
minden tevékenységet úgy 
szerveztünk meg, hogy a hely-
színt legjobban ismerő, magyar 
kísérője is legyen a csapatnak. 
Így jutottunk el Magyarvalkó-

ra, ahol a falu bájos, ősi temp-
lomában és a Jékely Zoltán 
emlékére kialakított irodalmi 
kertben is a falu református lel-
késze kalauzolt minket. Kolozs-
vár múltjában egy évtizedek óta 
helytörténettel is foglalkozó 
kémiaprofesszor segítségével 
kalandoztunk. A Torockó hatá-
rában magasodó Székely-kőre 
az Erdélyi Kárpát Egyesület 
egyik túravezetője juttatta fel a 
csapatot.
Az erdélyiekre oly jellemző 
vendégszeretetet is volt alkal-
munk megtapasztalni: Ma-
gyarvistán egy teljes napig egy 

család vendégei voltunk, akik 
sokrétű programot állítottak 
össze számunkra. Mindenki el-
készíthette például a saját kür-
tőskalácsát, majd a gőzölgő 
csemegével a kezében körbe-
szekerezte a falut. Kalotaszent-
királyon pedig a messze földön 
híres Csipkefesztivál sokszoros 
győztes csapatának vezetője lá-
tott minket vendégül csipkelek-
vár, -szörp és -tea kóstolóra.
A legjobb mégis az volt, amikor 
egy teljes napot együtt tölthet-
tünk a györgyfalvi iskolásokkal. 
Közösen megemlékeztünk az 
aradi vértanúkról, hiszen pont 
október 6-án jártunk ott, majd 
óralátogatások, ismerkedés kö-
vetkezett. A gyerekek mindkét 
részről teljes nyitottsággal kö-
zelítettek egymás felé. Mire a 
tordai sóbányában tett közös 
kirándulás véget ért, nagyon 
jól összemelegedtek a tatai és 
a györgyfalvi gyerekek, máig 
tartják a kapcsolatot a közössé-
gi oldalakon.
Az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő a szállás- és útiköltség át-
vállalásával tette lehetővé a prog-
ram megvalósítását.    Koch Róbert

Kőkútisok kultúrtörténeti kalandozásai Kolozsvárott
Csoportkép Kolozsváron, a Farkas utcai templom előtt 
álló Sárkányölő Szent György szobornál

A Városi Nyugdíjas Klub 80 és 90 éves tagjait köszöntötte
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2016. november 19-én, szombaton 19 órától 

a Gottwald szálló  éttermében sorra kerülő, immár 
tizennyolcadik

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET 
JÓTÉKONYSÁGI BÁL-ra

melynek fővédnöke, dr. Kancz Csaba 
kormánymegbízott.

Művészvendég: Verebes Linda és Pindroch Csaba 
színész házaspár

Az idei bevételből a hagyományoknak megfelelően 
nemes célokat támogatunk, a rászorulókat segítjük.

A belépő 8000 Ft. (diákoknak 5000 Ft.) már tartalmaz
adományt.

Ehhez csatoljuk a tombola bevételét, mely a tatai mű-
vészeknek, adományozó barátainknak, illetve a bálon 

résztvevők nagylelkű adakozásának az eredménye.
Jegyet vásárolni a 34-384802-es, illetve a 

20-9270134-es telefonszámon lehet. 
Adományjegy vásárlására is lehetőség van, 

1000 Ft-os árban.
Mindenkit hívunk és várunk:                                                                   

Keresztény Értelmiségiek Tatai Csoportja              
Tatai Polgári Körök Szövetsége                                    

Az öcsém 2014. július 4-én 
titokzatos körülmények között 
eltűnt. 
Azóta sem került elő sem élve, 
sem halva. 

Szeretném megtalálni a test-
véremet, ezért kérem mind-
azokat, akik ismerték őt, és 
bármilyen információval 
rendelkeznek róla, segítsék a 
rendőrség munkáját. 
Kérem, tegyenek bejelentést a 
nap 24 órájában hívható 107 
vagy 112-es telefonszámon, 
vagy nevük bemondása nél-
kül hívhatják az ingyenes 06-
80-555-111-es telefonszámot.  
Kérem a rosszindulatú plety-
kák terjesztőit, tartsák, tisz-
teletben fájdalmamat ne 
vezessék félre a nyomozó ha-
tóságokat. 
Köszönöm megértésüket:
Velencei Erzsébet, Tata

TATA-Környei ú. 
temető
Pazsinszki Józsefné
Luigits Imréné
Varga László
Mocsi Józsefné
Könczöl Csaba
Varga Béla

Lakatos József

TATA Almási úti 
temető
Korinek Lászlóné
Schvannerné Kiss 
Dóra
Földes József

Szomód
Balázs Árpád
ifj.Kiss László
Baj
Kubik Jánosné
Dunaszentmiklós
Babai József

Dr. Almási Andorné

Naszály
Fliszár Kálmánné

Kocs
Mohácsi Lajosné
BéKe 
poraiKra!

  Komárom-esztergom Megyei Temetkezési Kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2016. októberben elhunytak

Meghívó Hová tűntél Velencei Gyuri?

Október 26-án dél-
után indult el „De 
szép ősz volt” cím-
mel a hagyományos 
ünnepi felvonulás, 
mellyel az 1956-os 
forradalom és sza-
badságharc tatai sze-
replőinek felelősség 
és áldozatvállalása 
előtt tisztelegtünk. 
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Tőkés, fütyülő, nyílfarkú és 
csörgő récét is látni már az Öreg-
tó vizén, de megjelentek már a 
kárókatonák, szürke gémek és 
nagy kócsagok is. A vízszint 
csökkenésével a haltáplálék 
egyre több madárfaj számára vá-
lik elérhetővé. A korábban meg-
szokotthoz képest a vadludak 
lassabban érkeznek, de Musicz 
László szerint ez egyáltalán nem 
ad okot aggodalomra. –A vadlu-
dak pici csúszásban vannak, de 
évről évre megállapítjuk, hogy 
amíg a napsütéses enyhe ősz 
kitart, addig olyan „ráérősen” 
érkeznek Tatára. Itt vannak már 
nagyobb számban, de az elmúlt 
években azt figyeltük meg, hogy 
nem mindjárt az Öreg-tavon 
kezdenek gyülekezni, hanem a 
város környéki vízfelületeket 

használják ki, úgymint az Asz-
szony tavat vagy a Ferencmajo-
ri tavakat, ahol most is ezrével 
vannak –magyarázta a Magyar 
Madártani Egyesület megyei 
csoportjának elnöke. Majd azt 
is elmondta, hogy amint meg-
jelennek az első zátonyok, úgy 
költöznek át az Öreg-tóra a ma-
darak. 
A téli időszakban egyfajta át-
utazó forgalom figyelhető meg. 
A szakemberek a gyűrűzések-
ből vagy a rádió-jeladókból 
tudják, hogy a madarak néhány 
napig tartózkodnak Tatán, majd 
továbbvándorolnak másik gyü-
lekező helyekre, de a tél folya-
mán visszatérnek az Öreg-tóra. 
És persze sok vadlúd visszatérő 
vendégnek számít, hiszen évről 
évre nálunk tölti a hideg időszak 

egy részét. 
Musicz László elmondta, hogy 
jelenleg túlnyomó többségben 
récék vannak jelen az Öreg-ta-
von, de várhatóan hamarosan 
vadludakat is láthatunk majd a 
területen. Az év vége felé veté-
si ludak, nagy lilikek és nyári 
ludak adják a tavon telelő ma-
darak zömét, de minden évben 
megfigyelhetők igazi ritkasá-
gok is, mint a vörösnyakú lúd, 
kis lilik, apáca- és örvös lúd. 
–Ezek a ritka vadlibák mindig 
megdobogtatják a mi szívünket 
is. Tavaly ilyenkor például már 
láttunk két kis liliket is. Idén ta-
vasszal pedig néhány napig itt 
volt egy Észak-Amerikai elter-
jedésű récefaj, a halcsontfarkú 
réce, ami szintén kuriózum szá-
mít. –magyarázta a szakember. 

Majd hozzátette, hogy az idén is 
szeretnének minél több vadludat 
itt marasztalni a téli hónapok-
ra. És persze a szokásos módon 
november utolsó hétvégéjén a 
látogatóknak is szeretnének ked-
veskedni. Az idén már 16. al-
kalommal rendezik meg a Tatai 
Vadlúdsokadalmat, ahol egész 
napos gazdag programkínálattal 
várják az érdeklődőket.

„A Tatai Vadlúd Sokadalom 
egész napos rendezvénysoroza-
tával elsősorban a távoli északi 
tundrák üzenetét magukkal hozó 
vadludakat köszöntjük. Nem 
hangos fesztivál ez, nem egymást 
érő koncertek és kirakodóvásá-
rok kavalkádja, mégis ünnep, 
igazi fesztivál ez a maga mód-
ján. Olyan fesztivál, amelyen a 

látványosságról és a hangulat-
ról a sok ezernyi vadlúd gon-
doskodik, a vendégek pedig mi, 
emberek vagyunk. A Tatai Vad-
lúd Sokadalom tehát nemcsak a 
vadludak sokadalma, hanem a 
madarászoké, természetvédőké 
is. Amitől e látványosság azon-
ban Európa-szerte egyedülálló, 
azaz, hogy az Öreg-tó az egyet-
len olyan madár-pihenőhely, 
amelyet egy város szinte teljesen 
körülvesz. Nem is akármilyen 
város! Tata, a „Vizek Városa” 
Magyarország legjelentősebb 
vízi várával, a barokk építészet 
megannyi műemlékével és per-
sze a modern kor épületeivel 
olyan keretet nyújt a madárme-
gfigyeléshez, amelyet látni kell! 
A természet és kultúra e szeren-
csés találkozása az, amely Tatát 
egyedülállóvá és varázslatossá 
teszi.” (forrás:www.vadludsoka-
dalom.hu)

A Tatai Vadlúd Sokadalmat 2001 
óta rendezi meg a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület Komárom-Esztergom 
megyei Csoportja, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság és a 
Száz Völgy Természetvédelmi 
Egyesület. A hagyományokhoz 
híven, november utolsó hétvé-
géjén várják a látogatókat.  -pv -

Egyedülálló telelő hely a tatai Öreg-tó

A Kenderke Fonóka csoportja, 
„Így telt el a gyermekkorom” 
című koreográfiájával, arany 
minősítéssel bejutott az év 
legjobb koreográfiáit bemu-
tató Gyermektánc Antológiá-
ra. Az előselejtező szekszárdi 
Tóth Ferenc Koreográfia Ver-
senyen, a legjobb műhelyek 
legjobb alkotói vettek részt. 
Az erős mezőnyben a Ken-
derke Berzenye csoportja is 
ott volt. Stílusos táncukat ki-
emelve ezüst minősítést kap-
tak a „Locsolás Felcsíkon” 
című koreográfiájukért. A 
csoportokat betanították, és 
a koreográfiákat készítették: 
Farkas Emőke, Kánya Réka, 

valamint Jakab András tánc-
pedagógusok.
Az Örökség Gyermek Nép-
művészeti Egyesület által 
rendezett Tóth Ferenc Ko-
reográfiai Verseny előválo-
gatóit Szekszárdon és Kecs-
keméten rendezték meg. Az 
eredetileg regisztrált 79 műből 
50 koreográfia versenyzett: 
18 Szekszárdon, és 32 Kecs-
keméten. A zsűri a szokásos 
módon, arany, ezüst, és bronz 
fokozatokba sorolta a produk-
ciókat. A 14 arany minősítést 
kapott koreográfia részt vesz a 
2017 elején sorra kerülő dön-
tőben, amely egyben a Gyer-
mektánc Antológia lesz.

Kenderkés sikerek Szekszárdon

Híd, ami összeköt. Ezzel a mot-
tóval hirdették meg a Múzeumok 
Őszi Fesztiválját. Az országos 
programsorozat keretében több 
programot is szervezett egy napon 
a tatai Német Nemzetiségi Múze-
um. A nap első részében szakmai 
programra várták az érdeklődő-
ket, elsősorban szakmabelieket, 
akik egy kritikai tárlatvezetésen 
vehettek részt. A nap további ré-
szében pedig a nemzeti és etnikai 
kisebbségek régi és jelenlegi sze-
repéről, helyzetéről tartottak előa-
dást, a napot pedig egy fórum-
beszélgetéssel zárták. A program 
számos kérdést vetett fel a német 
nemzetiség kapcsán.
A múzeum Mi és a többiek című 
állandó kiállításához kapcsoló-
dó kritikai tárlatvezetésen olyan 
kérdésekre keresték a választ, 
mint kiállítható-e a nemzetiségi 

kultúra, és hogyan kapcsolódik 
a nemzeti többség kultúrájához 
és történetéhez. A 2015-16-ban 
nyílt új kiállítás küldetésének és 
lehetőségének elemzésére egy 
kritikust kértek fel, dr. Schleicher 
Vera, néprajzkutató személyében, 
aki megpróbálta a kiállítást –min-
den előnyével és hátrányával –
külső szemlélőként bemutatni. A 
tatai német nemzetiségi múzeum 
az elmúlt két évben hosszú idő 
után új kiállítással jelentkezett. 
Az alapítás óta eltelt évtizedek-
ben lezajlott a politikai és társa-
dalmi rendszerváltás, átalakult a 
nemzeti és kisebbségi csoportok 
identitásáról és kultúrájáról való 
tudásunk. Számtalan tudományos 
munka tárta fel a történeti folya-
matok elhallgatott részleteit. Fel-
merül tehát a kérdés: Hogyan mu-
tathatja be egy múzeum a nemzeti 

többség és egy nemzeti kisebbség 
folyamatosan változó viszonyát, 
múltját és jelenét? Egyáltalán 
feladata-e a múzeumnak, hogy a 
hagyományos kultúra megőrzé-
se mellett felvállalja a jelenkori 
társadalom és kultúra gyűjtését, 
megőrzését és közzétételét? A Mi 
és a többiek című kiállítás kritikai 
bemutatása a múzeumok feladatát 
és lehetőségeit is feszegette. 
A program második felében a 
Híd, ami összeköt? címmel tar-
tott előadást dr. Eiler Ferenc, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
történésze. A történeti előadás 
bemutatta a nemzeti és etnikai 
kisebbségeknek szánt és az álta-
luk vállalt szerepét a mai magyar 
társadalomban. A tatai német 
nemzetiségi múzeumot abban a 
szellemben alapították az 1970-
es években, hogy hidat képezzen 

a hazai kisebbségi politika és az 
akkori országos külpolitika út-
ján, továbbá erősítse a korabeli 
gazdasági kapcsolatokat. A mú-
zeum apró része volt csak a kor-
szak nemzetiségpolitikájának. Az 
alapítás óta eltelt évtizedekben 
lezajlott a politikai és társadalmi 
rendszerváltás, átalakult a nemze-
ti kisebbségek politikai szerepvál-
lalása, érdekképviseleti szerepe. 
Számos történeti kutatás tárta fel 
a nemzetiségek és a többségi tár-
sadalom viszonyának ismeretlen 
részleteit. A demokratikus képvi-
seleti rendszer kialakítása a rend-
szerváltás óta zajlik. 
A múzeum záró programja egy 
fórumbeszélgetés volt, ahol az is-
kolák, közösségek és önkormány-
zatok kerültek előtérbe. Szakértők 
és érintettek számoltak be a nem-
zetiségi iskolák fenntartásának le-

hetőségeiről, tapasztalatairól és az 
elvárásokról. Nem szabad persze 
azt sem elfelejteni, hogy a hazai 
német nemzetiség történetéhez 
hozzátartozik a helyi közösségek 
által fenntartott anyanyelvű okta-
tás. A 19-20. század során a kü-
lönböző politikai rendszerek kü-
lönböző eszközökkel korlátozták 
a közösségek iskolafenntartó gya-
korlatát, és volt idő, hogy az anya-
nyelvi oktatás teljesen lehetetlen 
volt. Az anyanyelvű oktatás kor-
látozása hozzájárult a hazai német 
nemzetiség nyelvcseréjéhez. Ma 
a nemzetiségi önkormányzatok 
számára fennáll az iskola fenntar-
tásának lehetősége. A fórumbe-
szélgetés során jogszabályokról, 
lehetőségekről és tapasztalatokról 
beszélgettek a résztvevők.  
További részletek: www.kuny-
muzeum.hu

Híd, ami összeköt – A német nemzetiség mai szerepe

Fotó: Kenderke
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Izing Lászlóval, a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége Tatai 
Csoportjának elnökével a Szent 
Márton búcsúról beszélgettünk. 

Azt hallani, újra lesz Szent Márton 
búcsú, ezek szerint régebben volt?
A Szent Kereszt templom Márton 
napi ünnepeire, a búcsúra, mely 
évről évre lezajlott egészen az 
1990-es évekig a tataiak szíve-
sen emlékeznek. Többen jelezték, 
hogy örömmel veszik a hagyo-
mány újraélesztését.

Hogy kerül Szent Márton Tatára?
Idősebb Esterházy József ország-
bíró 1732 táján jelentős összeget 
rendelt a felépítendő Szent Már-
ton püspök tiszteletére szentelen-
dő plébániatemplom javára. Ez a 
jelenlegi Kossuth tér közepén álló 
szakrális épületnek az eredete. A 
jobb oldali mellékoltáron ma is 
egy XIX. századi festmény ábrá-
zolja a patrónus püspököt.
Mit tudunk a védőszentről?
Erős, önálló jellem volt, nemes 
egyszerűséggel, emberszeretettel, 

igazságérzettel és kitűnő népies 
szónoki képességgel megáldva. 
Jólelkűsége, a betegek iránti ér-
zékenysége miatt a katonák, kol-
dusok és számos mesterség védő-
szentjeként tisztelik. 
Miért fontos nekünk Gallia szentje?
Szent Márton jelentősége nekünk, 
magyaroknak azért rendkívüli, 
mert a Római Birodalom korá-
ban az akkori Pannonia területén 
született, Innen indulva jutott el 
Toursba, ahol püspökké válasz-
tották példamutató élete nyomán 
szentté avatták és lett Európa 
egyik védőszentje. 
Az európai védőszent magyaror-
szági, tatai ünneplése jelent vala-
mi mást is?
Korunkban gyakran, de most 
zajló invázió közepette különös 
súllyal merül föl a kérdés, hogy 
keresztény-e Európa? Mondhat-
juk, nyomokban még igen. Ne té-
vesszen meg senkit, hogy - főleg 
nyugaton, ahol a másfél százados 
török elnyomás nem tette tönkre, 
- szép egyházi építményeket, ka-
tedrálisokat, kolostorokat látunk. 
A lelkiség viszont, a keresztény 
szellemiség talán már az egyházi 
közösségekben is halványul, de a 
hívők számában és jól láthatóan 
az arányuk változásában minden-
képpen megnyilvánul a romlás. 
Miért fontos ez most? 
Európa nincs tisztában azzal, 
hogy milyen végzetes következ-
ményei lesznek az iszlám térnye-
résének. Mi a török uralom alatt 
megtapasztaltuk a hatását, az or-
szág jelenlegi területének túlnyo-
mó része elnéptelenedett. Sokáig 

tartott, míg az ország újra benépe-
sült, egyébként az új templomot 
is a korábbi, a Szent Balázsnak 
szentelt tönkremenetele miatt kel-
lett építeni.
Mire jó egyáltalán a búcsú?
Mi lelki gyümölcsökre számítunk 
bensőséges szertartás, közös ima 
és ének, egyházzenei élmény által. 
Jelen korunkban, pedig a lelkiség 
újjáépülése is szükségessé vált. 
Ebben nincs hitvita, az életmód 
gyökeres megváltozása várható 
talán nem is hosszú távon, ha így 
megy tovább. Nem csak nyugaton, 
de hazánkban is szükség van meg-
újulásra. Ezt említette Havassy 
Bálint plébános úr is, amikor lel-
ki vezetőnkként pár hete részt vett 
a helyi KÉSZ csoport szervezte 
szépen sikerült zarándoklaton Má-
riapócsra. Legyen ebben a meg-
újulásban egyik lehetőség a Szent 
Márton búcsú. Nyilván nem ga-
rancia a sikerre, de talán építőkő 
az újjáépítés során.
Kire lehet számítani az említett 
lelki megújulásban?
Minden hívőre, aki látja a kocká-
zatot és van ereje, bátorsága tenni 
magáért, szeretteiért, a környeze-
téért, másokért. Ki kell használni, 
hogy hívőnek, gyakorló keresz-
ténynek lenni már nem üldözött 
életmód és állapot.
Mely események jelentik a búcsú 
ünneplését?
Márton Európa egyik védőszent-
je is. Neve napja november 11.-e, 
péntekre esik. A következő va-
sárnap 13.-a, a 10 órai szentmi-
sét ennek jegyében ünnepeljük. 
Délután 16 órától ugyancsak a 

templomban Szent Márton litáni-
án veszünk részt a pannonhalmi 
bencések „kincstárából” szárma-
zó Szent Márton litániát imád-
kozva és énekelve. Az Európai 
Unió jelvénye, a 12 csillagból álló 
korona a Szűzanyához kapcsoló-
dóan jelent meg először az évszá-
zadok során a Biblia alapján, egy 
könyörgés hozzá is fog szólni.
Milyen további események várha-
tók a Szent Márton búcsú alkal-
mából?
A templomi áhitatot követően 
hangversenyen, Vadász Attila or-
gonaművész jóvoltából lehetünk 
részesei egy szép egyházzenei 
eseménynek. Bruhns, Bach és 
Brahms műveiből hallhatunk né-
hányat, Hegedűn közreműködik 
Szentimrei Noémi.
Szent Mártont „az újbor bírája-
ként” szokták emlegetni, ez is 
megjelenik a búcsú programjá-
ban.
Valóban, ha a bor kerül szóba, azt 
gondolom másoknak is hiány-
zik az ünneplésnek az a fajtája, 
amikor jóféle borocska mellett 
kellemes hangulatban nótázással 
koronázták meg ezeket az együtt-
léteket. Idén megüljük a Szent 
Márton búcsú során a szent szü-
letésének 1700 éves évfordulóját, 
és a jövő évtől kezdve az ünnep 
kiteljesítésével törekszünk arra, 
hogy ne vesszen el ez a fajta bor-
kultúra sem. Tesszük ezt majd jo-
gosan és indokoltan a Neszmélyi 
Borvidék közepén a Szent Márton 
patrónus képét is magában foglaló 
templom előtt Tata városának fő-
terén.                    

Újra Szent Márton búcsú Tatán

Gasztonyi Dániellel
13:30 Az alkalmazkodás mesterei állatbemutató
Tóth Gáborral
15:30-17:00A vadludak esti behúzásának megte-
kintése a tóparton Narrátor: Orbán Zoltán, ornito-
lógus 
16:00 A hazaérkező vadludak köszöntése:
verset mond Novak Péter színművész 
18:00 Az egész napos madármegfigyelő verseny 
zárása
19:00 Madármegfigyelő verseny eredményhirde-
tése
A gyermekek számára hirdetett programok a szom-
bati nap folyamán a „Gyerekprogramok” nagy ren-
dezvénysátorban kerülnek lebonyolításra.
11:00 „Pompás Napok” interaktív népmese
13:00 Az általános iskolák számára meghirdetett 
verseny eredményhirdetése 
14:30 Bábos Mesekuckó
A nagyközönség számára hirdetett előadások, film 
vetítések a szombati nap folyamán az „Előadások” 
nagy rendezvénysátorban kerülnek lebonyolításra.
9:30 Új eszközök és megoldások a Madárbarát 
kert, programban - Orbán Zoltán
10:00 Fenntarthatóságra nevelés gyakorlati 
példái
Agostyánban - Labanc Györgyi
10:30 Tanösvények a Gerecse Natúrparkban - 
Musicz László 
11:00 A kis csér Magyarországon - Fenyősi László
12:00 A HELICON Life projekt 2012-2016
13:00 Közép-Duna, az európai vadon szíve!
13:30 Vadon élménye élő folyók mentén - kalan-
dok a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság te-
rületén - Komlós Attila
14:00 Kékvércsék-védelméről szóló filmek
14:30 Ismeretlen őslakó - Dr. Németh Attila
15:00 Vizes élőhelyek védelme a Duna-Dráva 
Nemzeti Parkban - Závoczky Szabolcs
17:00 Az őszi csillagos égbolt látványosságai: 
előadás és derült idő esetén távcsöves bemutató 
Előadó: MCE Tatabányai Amatőrcsillagászati Klub 
és TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Mú-
zeum 

Öreg-tó Club Hotel
20:00 26 éves a Hopp Ferenc Madarásztábor - 
Bátky Gellért
21:00 Etiópia madárvilága 2.0 - Klébert Antal

Egész napos programok:
- A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bemu-
tatkozó standja: programok, kiadványok, akciók.
- A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület szakmai tevékenységének bemutatása önálló 
standokon.
- A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület stand-
ja: megyei természetvédelmi programok, helyi ak-
ciók, kiadványok, önkéntes lehetőségek.
- Madárgyűrűzés (8:00 9:00,9:30,10:30, 11:30, 
13:00órakor)
- „Cincér” Játszóház: kreatív környezeti nevelési 
sátor a „Gyerekprogramok” nagy rendezvénysátor-
ban, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
- Cincér játszóház: kreatív környezeti nevelési sátor 
a „Gyerekprogramok” nagy rendezvénysátorban.
- Gábor Emese könyv dedikálása: Madaras könyv. 
Négy évszak madárversei gyerekeknek Pósa Lajos 
tollából.
- Telegdi Ágnes írónő könyv dedikálása: Ó, azok a 
csodálatos állatok - Mesélő erdők, nádasok.
- Vízbázis az ivóvíz presztízsének emelése stand.
- Csodálatos madárvilág: folyamatosan megtekint-
hető egész napos fotókiállítás a 2014. év madárfo-
tóiból.
- Madármegfigyelés teleszkópbokrokban.
- Természetvédelmi tanácsadás.
- Madár- és természetvédelmi eszközök vására.
- Itthon vagy otthon! Turisztikai programajánlók, 
információk.
- Teleszkópok és kézi távcsövek tesztelési lehető-
sége.
- Természetvédelmi könyvek, kiadványok és ma-
dárfestmények vásárlási lehetősége.
- Adventi vásár: kézművesek, őstermelők, népmű-
vészek.
- On-line közvetítés a rendezvényről a www.vad-
ludsokadalom.hu oldalon.

2016. november 26. (szombat)
Tatai Öreg-tó, Építők parki 
madármegfigyelő torony
5:00 Az országos madármeg-
figyelő versenyre érkezők re-
gisztrációja, nevezés „felnőtt” és 
„ifjúsági” kategóriában
6:00 Az egész napos madár-
megfigyelő verseny kezdete
7:00-tól Sok ezer vadlúd kire-
pülésének megtekintése! Orbán 
Zoltán, kiváló ornitológus tol-
mácsolásában követhetik nyo-
mon a tavi eseményeket
8:15 A XVI. Tatai Vadlúd Soka-
dalom ünnepélyes megnyitója: 

ünnepi beszédet mond Bencsik 
János országgyűlési képviselő, 
Michl József, Tata város pol-
gármestere, Závoczky Szabolcs, 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz-
gatóság igazgatója, Füri András, 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatóság igazgatója
8:45 Helló, itt vagyunk! Vad-
lúdvonulás Magyarországon.
Körkapcsolás a nemzetközi je-
lentőségű vizes élőhelyekre 
10:00 Az alkalmazkodás mes-
terei állatbemutató
Tóth Gáborral
12:00 Solymász  bemutató 
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PROGRAMAJÁNLÓ

ASZTALITENISZ
november 19. szombat15.00 
Tatai AC I.  – Vonyarcvashegy 
NB II.
A mérkőzést a TAC csarnokban 
játsszák.

KÉZILABDA
november 13. vasárnap 11.00 
Tata Kőkút – Esztergom férfi 
megyei I.oszt.
november 19. szombat
16.00 és 18.00 
Tatai AC – Százhalombatta férfi 
NB I/B
A mérkőzéseket az Eötvös csar-
nokban játsszák.

KOSÁRLABDA
november 19. szombat 11.00 
Tatai SE – Szombathely női NB 
I amatőr
A mérkőzést a Vaszary iskolá-
ban játsszák.

LABDARÚGÁS
november 12. szombat 9.30 és 
11.30 
Tatai AC – Koppánymonostor 
U-14 és U-16
november 19. szombat 11.00 
és 13.00
Tatai AC – Oroszlány megyei 
I.oszt. U-19 és felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtábor-
ban játsszák.

ÚSZÁS
november 15. kedd
14.00 Körzeti Diákolimpia II. 
korcsoport
november 22. kedd 14 .00 
Körzeti Diákolimpi a III. kor-
csoport
15.00 
Körzeti Diákolimpia IV. korcso-
port
A versenyt a Kőkúti Iskolában 
rendezik.
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Bővebb információk:

www.tataiac.hu                 

Az új iskolai év kezdetével egy 
időben megkezdődtek a MASZ 
Sport XXI. programjának aktu-
ális versenysorozatai is.
Fiatal atlétapalántáink szeptem-
ber 18.-án a hagyományos 77. 
Tatai Tófutáson kezdték meg 
gyarapítani az idei sportévad ér-
meinek számát. Szakosztályunk 
20 fő feletti létszámmal vett 
részt a sporteseményen. Végül 
ragyogó eredményeket elérve 
14 darab éremmel gazdagabban 
zártuk a versenyt.
Tatabányára utaztunk október 

01.-én Regionális Gyermek és 
Serdülő Versenyre. A 11 tanít-
vány közül szinte kivétel nélkül 
mindenki a legjobb nyolc kö-
zött végzett, itt is sikerült négy 
érmet begyűjtenünk.
Kevés időnk maradt az újabb 
versenyre való felkészülésre, 
ami október 16.-án Budapesten 
a Margitszigeti-Atlétikai Cent-
rumban került megrendezésre. 
Az Országos Egyéni Gyermek-
bajnokságon a korcsoportok 
legjobbjai jöttek el. Minden ver-
senyszámban 60-80 fő feletti in-
dulói létszámokat regisztráltak 
. Sokszor a felnőtt versenyek 
hangulatát idéző küzdelmek 
során dőlt el a bajnoki cím és a 
helyezések sorsa . Csapatunk 18 
fővel vágott neki a nehéz meg-
mérettetésnek. Több nagy egye-
sületet is megelőzve a hosszúra 
nyúlt nap végén két arany – egy 
bronz – és sok értékes helyezés-
sel büszkélkedhettünk. Érmese-
ink: Vámosi Máté bajnoki cím 
kislabda hajításban, Nagyszegi 
Zsombor bajnoki cím 600 m 
síkfutásban – bronzérem 300 m 
síkfutásban. 
Október 22-én a Regionális 
Mezei Versennyel folytatódott 

a sorozat, melyet Tatabányán a 
Csónakázó-tónál rendeztek meg 
a szokásos magas színvonalon. 
Három 8 fős csapattal indul-
tunk, sajnos most sem sikerült 
még felállnunk a dobogóra, 
kevés helyezési pont hiányzott 
megint az érmes helyezés el-
éréséhez . Egyéniben Beleznai 
Lara ezüst érme a jövőbe vetett 
hitünket erősítette, egyben leen-
dő sikereinket elővetítve ezzel.
Sándor Péter T.A.C. Atlétikai 
szakosztályvezető

Idegenbeli győzelem és hazai 
döntetlen után Bábolnáról is 
pontosan tért haza a TAC lab-
darúgó csapata. Végre nem mi 
kaptunk, hanem mi lőttünk gólt 
a kezdés után. A jól játszó hazai 
csapat a második félidő közepé-
re megfordította az eredményt, 
de a végén Csordás D. feje egy 
pontot ért.

Bábolna SE – Tatai EC 2-2 (1-1)
Vezette: Lovas A.
Góllövő: Kalamár 38, Fábián 65 
ill. Berki 2, Csordás D. 85
Edző: Wéber Roland
- Hiányérzetem van mert három 
pontért jöttünk. Szinte minden 
meccsen van olyan egyéni hiba 
amely pontokba kerül. Dicséret 
is illeti a fiúkat mert végig men-
tek előre és nem sok hiányzott a 
győzelemhez.
Hazai pályán győzelem
A bábolnai döntetlen után hazai 
pályán egy olyan csapatot fo-
gadott a TAC aki ellen Magyar 
Kupa meccsen 7-1-re nyert, vi-
szont az elmúlt évben az Eszter-
gom nyert Tatán. Szinte télies 
körülmények között –csak a hó 
hiányzott- fociztak a fiúk.  Végül 
a vendégek fáztak meg, mert a 
TAC igazolva a tabellán elfog-

lalt 2. helyét biztosan hozta a há-
rom pontot.
Tatai AC – Esztergom SE 3-0 
(1-0)
Tata: 50 néző , Vezette: Szeibert 
P.
Góllövő: Rába 43, Csordás D. 
67, Krammer (ö) 73
Edző: Wéber Roland
- nem adta könnyen magát az 
Esztergom, de úgy érzem ilyen 
arányban is megérdemelt a győ-
zelmünk. Annak külön örülök, 
hogy a csereként beállt fiatalok 
jól szálltak be a meccsbe. Még 
van három nehéz találkozónk, 
amit tavaszról hoztak előre.
Eredmények:
U-19  Bábolna SE – Tatai AC 
1-2 (1-0)
Vezette: Kiss L.
Góllövő: Jakab 21 ill. Suhai 60, 
Járóka 68.Edző: Kele Zoltán

U-16  Nyergesújfalu SE – Tatai 
AC 4-6 (1-2)
Vezette: Kara L.
Góllövő: Kis 15, Sztojka 52, 
Tóth 55, Csáki 90 ill. Nadolszky 
13, 24, 64, 89, Vágási 54, Kiss 
78
Edző: Kisék Szabolcs
U-14  Nyergesújfalu SE – Tatai 
AC 2-10 (2-5)
Vezette: Koller P.
Góllövő: Komáromi 25, Neichl 
40 ill. Farkasdy 11, 14, Szabó 19, 
27, 35, 69, Gerecs 59, Schaffer 
70,  Nagy 73, 75
Edző: Schweininger Ferenc
Női U-16 Szákszendi SE – Ta-
tai AC  1-12 (0-8)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Pavenka 42 ill. Galam-
bos 1, 3, 19, 23, 59, Hartai 5, 32, 
Barta 25, 36, 58, Filp 29 Edző: 
Schaffer Péter                        - ta -

Környe ellen nem 
ment könnyen

A megyei női kézilabda baj-
nokságban a TAC együttese 
az Ádám Sándor csarnokban 
fogadta a Környe csapatát. 
A vendégek kezdtek jobban 
és csak az első félidő végére 
állt össze a hazaiak védekezé-
se és így minimális előnnyel 
mehettek pihenni. A második 
játékrészben aztán a vendégek 
fokozatosan elfáradtak és így 
biztossá vált a tatai győzelem.
Tatai AC – Környe 24-19 
(12-11)
Vezette: Natkai R., Lipót Gy.
Góllövő: Zink 9, Szórádi 4, 
Kovács, Nyitrai,Stodola 3-3, 
Németh, Lehoczki 1-1
Edző: Gubicza István
- az elején nagyon álmosan 
védekeztünk, nem volt üt-
közés, könnyű gólokat lőtt a 
Környe. A második félidő már 
tetszett, ekkor már jöttek a 
gyors indításokból lőtt gólok 
is. Naggyá tettük a vendégek 
kapusát.                             - ta -

A Footour SE egykori sport-
társai emlékére november első 
hétvégéjén rendezi meg futóver-
senyét. Fülöp András (Csuló) 
és Ádám Balázs (Balu) emléke 
előtt most is sokan tisztelegtek 
azzal, hogy eljöttek és futottak 
egy jót. Vasárnapra még az idő-
járás is megkönyörült a futókon, 

hiszen a szombati zimankóhoz 
képest szinte jó időben indul-
hattak 2-7-14-km-en. A legtöb-
ben az egy kört választották az 
Öreg-tó körül. A szervezők gon-
doskodtak róla, hogy innivaló 
(forró tea) és ennivaló (keksz, 
banán) legyen, így pótolhassák 
a futók az elvesztett energiát. A 

gyerekeknek írták ki a 2 km-es 
távot, amit lelkesen teljesítettek 
a kicsik. Voltak, akikkel azért 
anyunak vagy apunak is kellett 
futni, de mindenki szerencsé-
sen célba ért. A legügyesebbek 
büszkén mutogatták az ered-
ményhirdetés után kapott jutal-
makat.                    Tompa Andor

A mezei futás az atlétikán belül 
egy különleges verseny. Már az, 
hogy nem pályán, nem aszfalton 
futnak a versenyzők egyedivé te-
szi, az pedig hogy egyszerre akár 
több százan is elinduljanak külö-
nös atmoszférát ad. Talán ezekért 
van, hogy olyan sokan állnak rajt-
hoz egy-egy versenyen. Így volt 
ez a Kastély téren rendezett kör-
zeti mezeifutó diákolimpián is. A 
tatai iskolákon kívül Bajról, Ko-
csról, Dunaalmásról, Tardosról, 
Naszályról is érkeztek gyerekek. 
Nem csak a mezőnyök voltak 
nagyok, hanem a szurkolótábo-
rok is összeálltak a futamokra. A 
testnevelő tanárok, főleg az első-
söknél együtt melegítettek a gye-
rekekkel és nem győzték mon-
dani, hogy a rajt után nem kell 
őrült módon rohanni, mert nem 
rövid távon futnak hanem 1 km-t 
kell megtenni. Persze a rajt után 
a hév, a lelkesedés meg talán az 
izgalom is elkapott jó néhány fu-
tót és bizony kb.100m múlva már 
hosszan elnyúlt a mezőny. Ahogy 
nőtt a korosztály –az I – II – III – 
IV. futott- úgy lettek megfontol-
tabbak a futók és szinte minde-
nütt nagy küzdelemben dőltek el 
a helyezések. A Városi Diáksport 

Bizottság az atlétika népszerű-
sítése érdekében bronzéremmel 
díjazta a 4-6. helyezetteket is. Az 
egyes korosztályok érmesei:
I.korcsoport:
 lányok   1. Holczer Zsófi (Kő-
kúti), 2. Goján Fanni (Kőkúti), 3. 
Csurgó Bora (Kőkúti)
 fiúk        1. Kiss Kevin (Vaszary), 
2. Galambos Bence (Dunaalmás), 
3. Mártonfi Mátyás (Vaszary)
II. korcsoport:
lányok     1. Ogonovszky Luca 
(Kőkúti), 2. Major Lea (Tardos), 
3. Beleznai Lara (Kőkúti)
fiúk          1. Andrikó Balázs (Kő-
kúti), 2. Szelőczei Beni (Kőkúti), 
3. Molnár Balázs (Kőkúti)
III. korcsoport
lányok      1. Hanzlik Éva (Kő-
kúti), 2. Kakas Lili (Kőkúti), 3. 
Nagy Letícia (Vaszary)
fiúk            1. Hanzlik Levente 
(Kőkúti), 2. Varga Balázs (Duna-
almás), 3. Ballester-Garcia Erik 
(Kőkúti)
IV. korcsoport
lányok        1. Simon Bibor (Talen-
tum), 2. Tillmann Dóra (Vasza-
ry), 3. Velencei Rebeka (Vaszary)
fiúk              1. Vámosi Milán (Kő-
kúti), 2. Szamacsi Gábor (Kocs), 
3. Bereczki Péter (Vaszary)  - ta -

Csuló-Balu emlékfutás

Bábolnáról 1 pont

Atléták sikeres őszi eredményei Mezei futó dikolimpia


