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Tata Város Önkormányzata, a
Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepséget a Pikant
Pajtában. Az eseményen részt vett
többek között Dr. Kancz Csaba
kormánymegbízott, Bencsik János országgyűlési képviselő, Michl József polgármester, dr. Beró
Henrietta alpolgármester, a szociális szakma és az önkéntes szervezetek képviselői, s a városban
ezen a területen dolgozó szakemberek.
A Szociális Munka Világnapja
azokra hívja fel a figyelmet, akik
az elesettekért dolgoznak. Minden év november 12-én azoknak
a támogatásra és segítségre szorulókért dolgozó szakembereknek mondanak köszönetet, akik
felelősségteljesen, áldozatkészen,
és nagy szakmai alázattal végzik
munkájukat.

Köszönöm mindazoknak a munkáját városunkban, akik nemcsak
a jóságukról, szeretetükről tesznek
tanúbizonyságot nap mint nap, hanem arról is, hogy hivatásszerűen
is lehet odaadóan, mindenki iránt
szeretettel és jósággal fordulva
segítséget nyújtani azoknak, akik
nálunk nehezebb helyzetben vannak - kezdte köszöntőjét Michl
József. A polgármester beszélt a
szociális területen dolgozó intézményeink idei eredményeiről, és
a közeljövő fejlesztési terveiről
is. A városvezető, az 1700 évvel
ezelőtt született Szent Márton, és
a 2016-os Szent Márton-emlékév
kapcsán beszélt arról:- azt kívánja, hogy legyenek egyre többen a
városunkban olyan Szent Mártont
követők, akik az életüket is úgy
alakítják, hogy munkájukban egy
nagy segítőre támaszkodva iga-

„Itt élned, halnod kell”

			8. oldal
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zi szeretettel, odaadással tudják
megtenni mindazt, amire a rászorulóknak szüksége van. Michl József Tata minden polgára nevében
mondott köszönetet a szakembereknek, a hivatásos és önkéntes
segítőknek.
Bencsik János az önismeret és elfogadás fontosságát hangsúlyozva, köszöntőjében kiemelte:- szociális munkát, szociális területen
végzett tevékenységet csak azok
tudnak tartósan nyújtani, akik
teljesen el tudják fogadni, és szeretni magukat. Ha keresztül mentek az önismeret és önelfogadás
megpróbáltatásán, akkor képessé
válnak arra, hogy mások igényeit
úgy elégítsék ki, mások elvárásainak úgy tegyenek eleget, mintha
az a saját maguké lenne. Segíteni,
gondozni, ápolni, tartósan csak
úgy lehet, ha a szociális területen

Tata Város Önkormányzata
szervezésében a Városháza dísztermében rendezték az 1956-os
forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából
megjelent, ,,Itt élned, halnod
kell”- Források a tatai 1956-os
eseményekhez című könyv bemutatóját. Az Önkormányzat
kiadásában megjelent könyvet
dr. Schmidtmayer Richárd törté-

nész, a Kuny Domkos Múzeum
igazgatóhelyettese szerkesztette,
szakmai lektora Dr. Rabár Ferenc, nyelvi lektora Bognár Istvánné volt, a borítóterv Görözdi
Géza munkája.
A könyvbemutatón dr. Rétvári
Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának
parlamenti államtitkára, és Michl József
polgármester mondott köszön-

tőt, a kötetet a szerkesztő, dr.
Schmidtmayer Richárd mutatta
be, közreműködött Petrozsényi
Eszter színművész.
Dr. Rétvári Bence a helyszínen elmondta:- mindenhol, ahol
ilyen könyvek készülnek, nagyon nagy érték jön létre, hiszen
sokkal közelebb érzi magához
mindenki azt, ha a szomszéd utcában történt eseményekről hall,
mintha a tőle távolban történő
események írják le a forradalmat. Maga az ’56-os forradalom
abban különbözik korábbi, vagy
más országokban zajlott szabadságharcoktól, hogy nem nagy
államférfiak, vezérek vagy politikusok robbantották ki, hanem
olyan hétköznapi emberek, mint
akik most is szembe jönnek velünk az utcán. Ezért fontos, hogy
minél több helyi eseményről és
helyi hősről tudjunk – nyilatkozta az államtitkár, aki utalva az
október 26-án bemutatott, 1956
helyi történéseiről szóló zenés

dolgozók önmagukból adnak, és
annyit is ér a szolgálatuk, mint
amennyit becserélnek magukból,
s csak az tud elcserélni magából
valamit, aki tisztában van a saját értékeivel, gyengeségeivel,
és ezekkel együtt is képes magát
elfogadni. Ez a titka a szociális
munkának-fogalmazott az országgyűlési képviselő.
A helyszínen Dr. Kancz Csaba is
köszöntötte a szakembereket, s
kiemelte:- minden közösségnek
szüksége van arra, hogy legalább
évente egy alkalommal megálljon, és külön megbecsülésben
részesítse azokat, akik a munkájukban példát mutatnak. A kormánymegbízott szólt arról, hogy
a mai rohanó világban, a szociális területen dolgozók számos
feladatot vesznek át a családoktól, amiért hálásak lehetünk. Ez a
munka arról szól, hogy szeretetet,
odafigyelést, törődést kell adni, s
mindezt valahonnan el kell venni. Ezért külön köszönet jár azért,
hogy sokszor a családjaiktól,
szeretteiktől veszik el a segítők
mindazt, amit másoknak adnakmondta Dr. Kancz Csaba.
Az eseményen, az intézményvezetők javaslata alapján, kiemelkedő munkát végző dolgozók
részesültek elismerésben: a Szociális Alapellátó Intézmény részéről Pap Katalin, Kollár Viktorné
és Bálint Csabáné, az Idősek Otthonától pedig Bélafalvi Imréné,
Tóvizi Tamás és Tomayer Csilla. Szeretettel gratulálunk nekik,
további munkájukhoz erőt, és jó
egészséget kívánunk. A helyszínen külön köszöntötték Székely
Csabát, a Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjét, és Magó Ottót,
a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona igazgatóját.
A rendezvényen közreműködött
Jenei Márta, valamint a Felvidékről érkezett Németh Dénes és zenekara.
Ábrahám Ágnes

darabra is, hozzátette: - Tata különösen odafigyel a saját hagyományaira, és megünnepli azokat
az évfordulókat, amelyek igazán közösségivé teszik az ilyen
alkalmakat. Ha ez megvalósul
prózában, dalban egyaránt, akkor sokkal több húron tudnak
az emberek együtt pendülni
ezekkel az eseményekkel, melyek megérintik az érzelmeiket,
a tudásukat, a helyismeretüket,
és az, amit hazaszeretetnek, magyarságnak, tataiságnak hívunk,
sokkal inkább képes megjelenni
a többféle műfajban.
Michl József a könyv megszületésével kapcsolatban elmondta: - úgy gondoltuk a múzeum
munkatársaival, hogy az 1956os helyi eseményeket érdemes
lenne ismét összefoglalnunk,
mert annyi új információ gyűlt
össze, hogy van értelme mindezt
egy friss kötetben megjelentetni.
Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról

Nágel Balázs

A polgármester köszönetet mondott a kormány által adott anyagi támogatásért, hiszen az tette
lehetővé, hogy egy nagyon szép
kivitelben, elegánsan és magas
színvonalon készülhessen el a
könyv, amely ha akarjuk akár
kiegészítheti a Tata tankönyvet
vagy a város történetéről szóló
sorozatot, de mindenképpen rólunk, az itt élő tataiakról és a mi
történelmünkről szól. Michl József hozzátette: - hálásan köszönöm mindenkinek a munkáját,
aki segítette ennek a könyvnek
a megszületését, a legnagyobb
köszönet pedig Tata 1956-os szabadságharcosainak jár.
dr. Schmidtmayer Richárd a bemutatón beszélt arról, hogy a
könyv nem előzmények nélküli.

Tata város 3. számú önkormányzati választókerületének
képviselője

2016. november
30-án, szerdán
15.00 – 16.00 óra
között
a választókerületemet érintő témákban fogadóórát tart
a Városházán (Tata, Kossuth tér
1.sz. fszt. 5.terem).
Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Tisztel Pácienseink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2016. november 7-től a laboratórium új telephelyére, a Hősök
tere 2. sz. alatt található szakrendelőnkbe költözött.
Vérvételre a jelentkezés a szakrendelő földszinti részén a betegfelvételnél, az erre a célra
fenntartott recepciós munkaállomáson lehetséges. Kérem Önöket, hogy a betegfelvételhez
készítsék elő beutalójukat, személyes okmányaikat.
A laboratórium 7:00h-tól fogadja pácienseit.
Laboratóriumi vizsgálatra továbbra is időpontot szükséges
kérni, melyet az alábbi elérhetőségeken tehet meg:
Személyesen az új szakrendelőben 7:00-15:00-ig, illetve telefonon 10:00-15:00- ig a 34/ 586724 vagy 725-ös vonalon.
Leletkiadás 10:00-11:00 h-ig illetve 15:00-16:00 h-ig a szakrendelő betegfelvételénél történik.
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Minden rendszerváltás utáni kerek évforduló alkalmából megjelent már egy kiadvány, amely
az ’56-os eseményeket foglalta
össze. Az elsőben, 1996-ban,
alapvetően olyan emlékezéseket
gyűjtöttek össze, amelyek azoktól
a szereplőktől származtak, akik
aktívan alakították a forradalmi
szerveket az irányítás, vagy a
szervezés területén. Aztán 10 évvel később megjelent az a könyv,
ami leginkább levéltári forrásokra
alapozva gyűjtötte össze azokat
az adatokat, melyeket 2006-ban
a tatai eseményekről tudni lehetett. 2016-ban azt tűzték ki célul,
hogy az eddig elért eredményeket
egyrészről összesítsék, - tehát a
korábbi munkákban megjelent
információkat újra közöljék - illetve amennyire lehet, ezeket kibővítsék.

A könyv szerkesztője elmondta,
hogy a munka során először áttekintették az írásos forrásokat,
és összegyűjtötték azokat a dokumentumokat, amelyek kifejezetten a forradalom időszakában
készültek, s a nagyközönség számára eddig nem voltak elérhetőek, pl: jegyzőkönyveket, személyes iratokat. Emellett az 56-os
eseményeket átélt szereplőkkel
illetve leszármazottaikkal készítettek interjúkat, ezzel jelentősen
kibővítve az eddigi ismereteket.
Így a könyvben eddig már ismert,
és eddig még nem ismert források
jelennek meg, ami nem zárja ki,
hogy a jövőben tovább bővülhessen a kiadvány.
A könyvben az olvasók többek
között találnak korabeli visszaemlékezéseket, a forradalom
idején keletkezett naplóbe-

jegyzéseket, a forradalmi szervek
iratait, röplapok, táviratok és levelek sorait, katonai jelentéseket,
eljárások és perek dokumentumait, és ítéletek eseményleírásait is.
Az „Itt élned, halnod kell” című
kiadvány, az elkészült példányszám erejéig ingyenesen beszerezhető a Városházán, a Magyary
Zoltán Művelődési Központban,
és az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központban. 		
- áá -

Búcsú Hérától, Vénusztól, Pheidiásztól...

Méltóbb helyre, a komáromi Csillagerődbe költöznek a tatai Görög-Római Szobormásolatok Kiállítás darabjai. A Kuny Domokos
Múzeum korábban már rendezett
egy gyűjteménybúcsúztató családi
napot, november 18-án pedig sajtótájékoztatót tartottak a költözés
kapcsán, a gyűjteménynek helyt
adó tatai zsinagógában. A sajtótájékoztatón részt vett dr. Baán László,
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója és a Liget Budapest Projekt
miniszteri biztosa, Michl József
polgármester, dr. Beró Henrietta
alpolgármester, és Turi Bálint Komárom alpolgármestere, valamint
a Kuny Domokos Múzeum munkatársai.
A gipszből készült szobormásolatokon keresztül az egyetemes
szobrászművészet
legfontosabb
alkotásai egykor eljuthattak a világ azon múzeumaiba is, amelyek
nem voltak olyan szerencsés helyzetben, hogy az eredeti műtárgyakat bocsáthassák a közönség elé.
A gyűjtemény, az 1870-es évektől
kezdve a Nemzeti Múzeum, majd
a századforduló után a Szépművészeti Múzeum számára vásárolt, és
azokban bemutatott kollekció darabjait foglalja magában. A másolatok mindenben hűen követik az
eredetit, azzal megegyező méretben
és állapotban készültek. Az eredeti
szobrokról először gipsz segítségével negatív mintákat vettek le, majd
ezek segítségével öntötték ki szintén gipszből a pozitív másolatok
darabjait, amelyeket ezután gondosan egymáshoz illesztettek. Minél
nagyobb és összetettebb volt az eredeti szobor, annál több „alkatrész”

készült róla. Mivel az elvékonyított
gipsz nem képes megtartani a saját
súlyát, a szobor darabjait fém merevítés tartja egyben.
A Szépművészeti Múzeum egykori
gipszmásolat gyűjteménye mintegy
1000 művet foglalt magában, ebből
650 antik alkotások másolata volt,
300 pedig középkori és reneszánsz
szobroké. Az 1906-ban megnyílt
Szépművészeti Múzeum földszinti
csarnokait is ennek az antik, középkori és reneszánsz másolatgyűjteménynek a befogadására tervezték meg. A másolatgyűjtemények
azonban az 1920-as évektől kezdve
erősen átértékelődtek, leginkább
az eredeti műtárgyak nagyszámú
vásárlása miatt. A gipsz szobormásolatok egyre inkább háttérbe szorultak, a második világháború alatt
már nem is menekítették biztonságosabb helyre az épület földszinti
csarnokait elfoglaló gipszeket. A
kiállítási terekben hagyott szobrok
sérüléseket szenvedtek, a háborút
követően pedig a múzeum egyetlen
felújítás nélkül hagyott helyiségébe, a Román Csarnokba zsúfolták
mind az antik, mind a középkori
és reneszánsz gipszmásolatokat.
Az 1970-es évek közepén aztán az
antik másolatgyűjtemény egy része,
a tatai Kuny Domokos Múzeum kezelésébe került, ahol ezekből a gipszekből 1977 októberében az erre
a célra felújított és átalakított tatai
zsinagóga épületében nyílt kiállítás.
A több mint száz másolatot felsorakoztató tárlat földszinti terében a
görög archaikus és klasszikus kor,
míg az emeletén a hellenisztikus és
római szobrászat leghíresebb darabjai kerültek beválogatásra. Az antik

gyűjtemény további mintegy 500
műtárgya azonban kevésbé szerencsés sorsot tudhatott magáénak. Az
akkori elképzelés szerint a fennmaradó antik másolatok is kiállításra
kerültek volna, de erre nem került
sor, és az 1980-as évek közepén
nagy részüket a komáromi Igmándi
Erődbe szállították át.
Nemzetközi szinten az 1980-as
évektől elkezdődött a még megmaradt gipszmásolat gyűjtemények
rehabilitációja, a nagyközönség
számára is népszerű és tanulságos
kiállítások születtek, a régi, több
mint száz éves alkotások pedig az
oktatás és a tudomány számára is
egyre inkább értékesebbé váltak.
2011-ben született egy elhelyezési
és építészeti koncepció az egykori teljes gipszmásolat gyűjtemény
helyzetének rendezésére, és ezt
követően 2014-ben megtörtént annak újabb, részletes felmérése. Az
egykor mintegy ezer darabos gyűjteményből mára 750 maradt meg. A
gyűjtemény ma már zajló, széleskörű rekonstrukcióját követően annak
legfontosabb darabjai végül - a legnagyobb hazai múzeumi fejlesztés,
a Liget Budapest Projekt keretében
- a jelenleg használaton kívül álló,
és teljes egészében megújításra kerülő komáromi Csillagerődben kerülnek majd elhelyezésre.
A Liget Budapest Projektnek köszönhetően több évtized után rendeződhet a Szépművészeti Múzeum
hányatott sorsú gipszgyűjteményének helyzete. A komáromi Csillagerőd átfogó megújításával, és a
Városliget melletti Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási
Központ (OMRRK) megépítésével,
méltó otthonra találnak a művészettörténet különleges relikviái, amelyek a jövőben oktatási, ismeretterjesztési és tudományos célokat
szolgálhatnak majd.
Michl József a sajtótájékoztatón
beszélt a zsinagóga jövőjéről, az
épületnek a gipszgyűjtemény elköltözése utáni sorsáról. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta:hosszú szakmai egyeztetések során
gondolták végig, hogy mit lehetne
az épületben létrehozni. Ennek
alapján, a zsinagóga a jövőben, egy
országos érdeklődésre is számot
tartó, állandó Biblia Kiállításnak ad
majd helyet, amely a Szentírásnak,
a világra gyakorolt hatását mutatja
be a történelemben. Az új kiállítás
a témában többek között olyan területeket fog érinteni, mint például
a Biblia hatása a művészetekre, a
technikára, a tudományos fejlődés-

re, az emberi életre, a lélekre, közösségeink életére. Egy modern,
a mai kor technikai lehetőségeit is
felhasználó tárlatot szeretnénk bemutatni, amely állandó kiállításként
folyamatos nyitva tartással várja a
látogatókat – nyilatkozta Michl József.
A helyszínen dr. Baán László mutatta be a szobormásolatokkal kapcsolatos terveket. A főigazgató elmondta:- a gyűjtemény nem kerül
messzire, és annak látogatásához a
tataiaknak nem kell sokat utazniuk
ezután sem. A főigazgató hozzátette
azt is, a jövőben, amennyiben lehetséges, együttműködő partnerei lesznek az Önkormányzatnak abban,
hogy a tervezett, új Biblia Kiállítás
létrejöhessen.
Turi Bálint, Komárom alpolgármestere a sajtótájékoztatón úgy
nyilatkozott:- Tata és Komárom
példamutatóan jó viszonyt ápolnak
egymással. A két város a turizmus
területén sem versenytársakként viszonyul a másikhoz, hanem egymást
segítő szándékkal, hiszen fontos,
hogy a térségbe érkező látogatók
számára minél szélesebb kínálatot
nyújthassanak. Biztos vagyok benne - mondta az alpolgármester -,
hogy a zsinagóga a tervezett új kiállítással, a jövőben nagyon értékes
turisztikai célpont lesz.
A komáromi erőd épülete a gipszmásolat tárlat létrehozására különösen alkalmas, a sokszor monumentális méretű másolatoknak pedig
az épület belső udvarában újonnan
kialakításra kerülő nagyobb épület
fog helyet adni - tehát a tárlat egy
sokkal méltóbb, és tágasabb térben
kerül bemutatásra. A komáromi kiállítás, amely a tervek szerint mintegy 350 gipszmásolatot mutat majd
be, nemcsak azt teszi lehetővé, hogy
egy helyen a szobrászat leghíresebb
alkotásait tekinthessék meg a látogatók, de hagyományos és digitális
tartalmakkal kiegészítve a múzeum
számos információt is nyújt majd,
gazdag múzeumpedagógiai programok kíséretében. A Szépművészeti
Múzeum egykori szobormásolati
gyűjteményének megmaradt másik
része Budapesten kap elhelyezést,
a Liget Budapest Projekt részeként
létrejövő Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban
(OMRRK).
A sajtótájékoztató végén Perger
Gyula, a Kuny Domokos Múzeum
igazgatója, és Michl József, jelképesen átnyújtották a szobormásolat
gyűjtemény leltárkönyvét dr. Baán
Lászlónak, és Turi Bálintnak. - áá -
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Új módszerek- alkalmazható tudás

A tatai Eötvös József Gimnázium újra nemzetközi, Európai
Uniós pályázat nyertese lett. Az
Erasmus+ program olyan iskolák
közötti együttműködés, amely
diákokat és tanárokat egyaránt
bevon a munkába, a természettudományok és a matematika
tanulásának-tanításának
terén.
Az uniós pályázati program első
szakmai találkozóját az iskola

dísztermében tartották.
A gimnázium német, lengyel,
török és olasz partner iskolákkal
együttműködve valósítja meg a
két éves programot, melynek témája: a természettudományok és
a matematika tanításának és tanulásának új módszerekkel való
népszerűbbé tétele. Célkitűzése
az, hogy a diákok hozzáállását
javítsa ezekhez a nehezen tanul-

ható tantárgyakhoz, sőt meg is
szerettesse azokat velük.
A projekt nyelve angol, amely a
tanulók nyelvi és kommunikációs
készségét is fejleszti, s még nyitottabbá teheti őket más európai
nemzetek kultúrái felé. A diákok
feladata, hogy mini projekteket
készítsenek
természettudományos és matematikai tudásuk felhasználásával, a partner iskolák

diákjaival együttműködve. A
projekt folyamán öt nemzetközi
találkozót rendeznek majd másmás országokban, melyekben a
tatai diákok iskolájukat, városukat, és Magyarországot bemutatva képviselnek bennünket.
A résztvevő intézmények tanárai, a fiatalok patronálásán túl,
módszertani eszköztárat fejlesztenek ki együtt, amelyet a gimnáziumok több osztályában ki is
próbálnak. Ennek hatékonyságát
egyrészt a diákok eredményeinek
javulásában várják, másrészt a
diákok által kitöltött értékelésben
is láthatják majd. Az így létrehozott oktatási anyagokat az iskolai
és a nemzetközi honlapon mindenki számára elérhetővé teszik.
Idén novemberben a tatai Eötvös
Gimnázium a házigazdája az első
nemzetközi találkozónak, melynek szakmai megnyitóján Michl
József is köszöntötte a vendégeket. A polgármester elmondta:azért is örülünk a programban
résztvevő vendégeinknek, mert
szeretnénk, ha Tata jó hírneve az
egész világban elterjedne. Nagy
szükségünk van a természettu-
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dományokban jártas szakemberekre, így a szakképzés mellett
hangsúlyt fektetünk arra, hogy az
általános gimnáziumi oktatásban
is kiemelkedő szerepe legyen a
természettudományos oktatásnak.
Barsi Éva, a gimnázium igazgatója köszöntőjében kiemelte:- ez
a program lehetőséget teremt
arra, hogy nemzetközi kitekintést
kapjanak a természettudományos
oktatások terén, s a tanárok és
a diákok is meríthessenek más
országok oktatási kultúrájából.
Bízunk benne, hogy pedagógusaink a nemzetközi partnerekkel
együttműködve, megtalálják annak a kulcsát, aminek segítségével a diákok még jobban megszeretik ezeket a tantárgyakat- tette
hozzá az igazgatónő.
A Tatára érkezett együttműködő
partnereknek alkalmuk lesz betekinteni a magyar közoktatás
rendszerébe, s emellett lehetőség nyílik számukra a szakmai
megbeszélésekre, a kollégák
közötti tapasztalat cserére, s természetesen városunk megismerésére is.
- áá -

Idén is segítenek a rászorulóknak

Legyünk figyelmesek az egyenrangú útkereszteződésekben!

Csomagban egy cseppnyi öröm

Tata Város Önkormányzata
forgalmi rend felülvizsgálatot
végeztetett a korlátozott sebességű övezetekben, vagyis a 30as zónákban, és a jogszabályi
előírásoknak megfelelő forgalmi rend módosítások mellett
döntött. Eszerint minden 30-as
zónában leszerelik azokat az elsőbbségadás kötelező táblákat,
melyek korábban ott maradtak,
és egyenrangú útkereszteződéseket alakítanak ki.
Egy útkereszteződésben az
elsőbbségi viszonyokat elsősorban a jobbkéz - szabály határozza meg, ami azt jelenti,
hogy a jobbról érkezőnek van
elsőbbsége, ha a jogszabályból
(pl. megkülönböztető fény- és
hangjelzést együttesen használó
gépjármű) vagy közúti jelzőtábla jelzéséből más nem adódik.
Az ilyen útkereszteződéseket
hívjuk egyenrangú útkereszteződéseknek. Ilyen közlekedési
viszonyokkal találkozhatunk pl.
a bevásárló helyek parkolóiban,

Városunk és a környék vállalkozói, magánszemélyei, idén is szeretnének karácsony közeledtével
segíteni a rászorulóknak. Felhívásukat, jótékonysági akciójuk
részleteit itt olvashatják.
A Tatán és környékén élő vállalkozók és magánszemélyek
ebben az évben is szeretnék lakókörnyezetükben
tanúságát
tenni odafigyelésüknek, és segítő
szándékuknak. Tudjuk, nem tudunk annyit segíteni, hogy azzal
változást hozzunk az emberek
életében. Mindnyájan tudunk
azonban annyit segíteni, hogy
azzal apró örömöt szerezhetünk
másoknak. Segítünk, mert megtehetjük, mert tartozunk ennyivel magunknak és szerencsésebb
sorsunknak. Segítünk, mert az
együttérzésnek mindig utat kell
találnia.
Segítsünk, mert az ünnep ettől
szebb lesz, ha adsz, te is több leszel!
Nem csupán élelmiszert, gyerekjátékot vagy édességet ajándékozunk, hanem cseppnyi örömöt és
hitet is. Igaz, csak egy cseppnyit,
de tudjuk: vízcseppekből van az
óceán is!
Ebben az évben karácsony táján
nem több száz adag ételt osztunk, nem az ÉLMISZER BANK
anyagi támogatását kérjük. Most
azon rászorulóknak szeretnénk
célzottan segítséget adni, akiket
öregségükre magukra maradva,
még az ünnepek alatt sem tart
számon szinte senki. Akiknek
nincs a közelében senki, akitől
ajándékot kaphatnának, vagy
akivel együtt emlékezhetnek.
Szeretnénk megajándékozni az
egyedülálló, támogató családtag nélküli időseket, a kiskorú
gyermekeket nevelőket, akik tevőlegesen is igyekeznek javítani
helyzetükön…
Azoknak szeretnénk kissé szebbé
tenni az ünnepet, akik több gyereket nevelnek, s most ezzel jelezni
kívánjuk feléjük, látjuk és tiszteljük erőfeszítésüket. Szeretnénk

nekik is örömet ajándékozni…
Keressük azokat, akik minderről
hozzánk hasonlóan gondolkodnak! Kérjük, akik környezetükben ismernek egyedül maradt
időseket, nehéz helyzetükben is
helytállásra törekvő családokat,
gyermeküket egyedül is tisztes
igyekezettel nevelőket, ajánlják Őket. Most fordítsuk figyelmünket rájuk, mert küzdelmes
helytállásuk elismerése fontos
számukra is.
Írjanak a segitek@adok.hu oldalra néhány sort, s mi lehetőségeink szerint, személyesen, de névtelenül viszünk ajándékot.
Hívjanak telefonon, adjanak
ajánlatot, kit szeretnének megajándékozni vagy akár adományozhatnak is. Élelmiszert, játékot, könyvet, támogatást az akció
megvalósításához!
Lehetőségeink szerint 100 – 150
ünnepi csomagot állítunk össze,
esetenként 4 – 6.000 Ft értékben. A célszerű rászorultság szerint ez tartalmazhat édességet,
tartós élelmiszert, gyümölcsöt,
gyerekjátékot, könyvet, ruhaneműt. A csomagokat közvetlenül
kézbesítjük az ünnepek előtti
időszakban. Keressük azokat a
támogatókat is, akik e termékek
kedvezőbb áru beszerzéséhez
tudnak segítséget nyújtani, hiszen így több ajándék jut, ugyanannyi ráfordításból. Örömmel
fogadunk minden támogatást,
amivel bővíthető a támogatottak
köre, gazdagabbá tehető az ajándék. Csak annyit tudunk ígérni,
a támogatás minden forintja, a
természetbeni juttatások minden
egyes darabja ebben az évben is
teljes egészében a rászorultakhoz
fog eljutni.
A támogatók és közreműködők
semmiféle költségtérítéssel nem
számolnak, az ajándékozók ebben az évben is névtelenek kívánnak maradni.
Cseppnyi segítség, tengernyi
öröm. Ha így ajándékozol, neked
is több marad!

illetve a korlátozott sebességű
övezetekben, vagy a 30-as zónákban, ugyanis a jogszabály
úgy rendelkezik, hogy ezekben
kizárólag egyenrangú útkereszteződések lehetnek.
Az egyenrangú útkereszteződésekben a járművezetőknek
fokozottan figyelniük kell, így
a 30-as zónákban előírt elsőbbség betartását segíti az is elő,
ha minden útkereszteződésben
meggyőződünk arról, hogy nem
érkezik-e jármű jobb kéz felől,
akinek elsőbbséget kell adni.
Ez valóban forgalomcsillapítást
jelent, ami a lakók egyetértésével az Önkormányzat szándéka
volt, a 30-as zónák kijelölésével.
A forgalmi rend módosításokat
az Önkormányzat folyamatosan
végzi, december 15-ig. Első lépésként a Bacsó Béla úti lakótelepen szereltek le két elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát a
Városgazda Kft. munkatársai,
valamint a Zrínyi és a Szent

István utcák találkozásánál
egészítették ki a 30-as táblát.
A helyszínen Michl József polgármester elmondta:- Tatán szeretnénk elérni, hogy azokban a
csendes, lakóövezeti részekben,
ahol jól lehatárolható a terület,
30-as zónákat alakítsunk ki, ami
azt jelenti, hogy az autók maximum 30 km/órás sebességgel
közlekedhetnek. A vonatkozó
jogszabály azt mondja, hogy az
ilyen területeken, csak egyenrangú útkereszteződés lehet,
vagyis a jobbkéz - szabályt kell
figyelembe venni, ezért a városban most ezeken a területeken
átszereljük a táblákat, ami nemcsak a táblák számának lecsökkenését jelenti, hanem a külön
kiegészítő jelzés figyelmezteti
az autósokat arra, hogy fokozottabban vigyázzanak. A jövőben mindenki nagyon figyeljen
ezekre a jelzésekre, például a
Bacsó Béla lakótelepen, a Kertvárosban, és egyéb helyszíneken Tata szerte.
- áá -

Sikeres volt az idei utolsó Könyves Szerda

Az elmúlt héten P. Szabó József
volt a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár Könyves Szerda sorozatának vendége, aki Az 1956os forradalom Pekingből címmel
tartott előadást az érdeklődőknek.
P. Szabó József pályáját újságíróként kezdte a Népszavánál. 1962től 2006-ig a Magyar Rádiónál
dolgozott – vezetői beosztásban is
–, 1969-től 1994-ig a Magyar Televízió híradójának műsorvezetője, majd szerkesztője. Sokszor

meghívták külpolitikai adásokba,
valamint a HÉT
című műsorba, de
saját kínai és japán
sorozata is volt.
Írásai megjelentek
a Magyarország
című hetilapban,
az Ország-Világban, és sok más kiadásban. Hét nyelven beszélő utazó
tudósítóként bejárta a világot, számos országban
megfordult Észak- és Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában.
Az egyetem után felvették a
Külügyminisztériumba.
1956ban, huszonhárom éves korában
már a pekingi nagykövetségen
dolgozhatott, elsősorban kínai
nyelvtudásának köszönhetően.
A nyolcfős nagykövetség mellett
volt Kínában egy magyar kolónia,
ahol a külkereskedelmi dolgozók

éltek. P. Szabó József munkája
főképp cikkek, szakmai anyagok
fordításából állt. Amikor a forradalom eljutott Pekingbe, ahogyan
más hazai munkahelyeken, a külképviseleten is megalakították
a forradalmi bizottságot három
fővel, vezetőjének P. Szabó Józsefet választották. A forradalommal kapcsolatban semmilyen
tevékenységet nem végeztek,
élték mindennapi életüket. Az
újságírót 1957 tavaszán hazahívták Kínából. Bíróság elé nem
állították, de megvált tőle a Külügyminisztérium. Szeretett volna
visszamenni újságírónak, de nyíltan nem mertek kiállni mellette,
hivatalosan senki sem alkalmazta
1962-ig.
1956-tal kapcsolatban több hallgatónak van személyes élménye,
melyekről sokáig tudnának beszélni. A dedikálás mellett néhány mondatra mindenkinek volt
egy kis ideje.
Makuvek Nóra
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„Törökök nyomában ”

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

A Városi Nyugdíjas Klub kirándulása
November 14-én kulturális kirándulás céljából autóbuszt indítottunk Budapestre. Utunk először a
Törökugrató úton a Gazdagrétre
vezetett. A XI. kerületi Gazdagrétről először a „Szomszédok”
című tv filmsorozat jut eszünkbe. Az 1980-as évek végén ötlött
fel a templomépítés gondolata
az akkor kelenföldi káplán, Lipp
László atya fejében. A festői környezetbe illő impozáns épület
alapkőletételére 1990-ben került
sor a „repülős pap” kezdeményezésére. Az épület több áttervezésen ment keresztül, amíg megkapta mai formáját. A 2002-ben
még félkész, de már misézésre
alkalmas templomot már birtokba
vehette a közösség a liturgia céljaira, ám a teljes berendezés csak
idén készült el. Huszonhat évvel
az alapkőletétel után szentelte fel
Erdő Péter bíboros prímás, idén
október 1-jén hazánk legismertebb lakótelepi templomát a Szent
Angyalok templomot. A 2009-ben
elhunyt László atya korai halála
után a befejezés szorgalmazója
dr. Szederkényi Károly prépost,
az új plébános volt. Ő kérte fel
Rupnik Marko Iván jezsuita festőművészt a mozaikképek elkészítésére. A szlovén művész
munkái megcsodálhatók többek
között a Vatikánban, a Krakkóban az Isteni Irgalmasság –bazilikában, Olaszországban San
Giovanni Rotondo új bazilikájában, ahol Pio atya nyugszik.
Marko Ivan Rupnik világhírű
mozaikművész alkotása díszíti a
templom lenyűgöző, apszisát. A
gazdagréti templomban a főoltár
felett láthatjuk a Tanító Krisztust
Szűz Mária és Keresztelő Szent
János között őrangyaloktól körülvéve. Egy másik képen a Dániel
próféta könyvéből ismert három
ifjú jelenik meg tüzes kemencében, melyből az angyal kimenti
őket. A harmadik képen három
angyalt látunk, ahogy Ábrahám-

nak megjövendölik, hogy felesége, a már idős Sára egy éven
belül gyermeknek fog életet adni.
Külön képen látható Magyarország őrangyala, amint felajánlja
a Szent Koronát Szűz Máriának,
mint hajdan Szent István királyunk. A Tabernákulumon az Angyali –üdvözlet jelenete látható.
Különleges a templom orgonája,
mivel egy kasztíliai XVIII. századi barokk orgona pontos mása különleges egyedi hangzással. A kupola üvegteteje és az égre mutató
kereszt mindennap a napi liturgikus színben jelenik meg. A templom alatt kör alakú oszlopcsarnok
található, amelyet kriptává képeztek ki. Az oszlopfőkőn Nagy-Magyarország vármegyéinek címereit láthatjuk. Itt az altemplomban
urnás és osszáriumos temetkezésre van lehetőség. A Szent Angyalok –templom az éjszaka sötétjében is a reménységet hirdeti.
A Fő utcai barokk XIII. században
épült Szent Flórián- kápolnát a jelenlegi parókus, Makláry Ákos
mutatta be csoportunknak. Kimerítő előadást tartott a szakrális
művészeti értékekről és a görög
katolikus rítusról. A főváros, mint
kegyúr, 1920-ban engedte át a
görög katolikus egyház részére a
templomot. Ekkor berendezését
a görög szertartáshoz igazították,
de a fő és jobb oldali mellékoltár,
továbbá a szószék még eredeti barokk kori. A főoltár képét Franz
Wagenschön festette 1769-ben.
A szószék mellvédjét díszítő aranyozott dombormű Eberhardt Antal munkája. Freskóit Medveczky
Jenő készítette 1936-1937-ben.
Az előcsarnokból balra nyíló kápolnában helyezték el a máriapócsi kegykép másolatát. A falon
található emléktáblák egyikén
olvashattuk, hogy a templom második parókusa 1940-től 1970-ig
a pár éve elhunyt népszerű színészünk, Sztankay István édesapja, dr. Sztankay András volt.

A kápolna különlegessége, hogy
1937-ben a világon, egyedülálló
módon, kézi erővel a falait 150
cm-rel felemelték a toronnyal
együtt, mivel az utcaszint az évszázadok folyamán feltöltődött.
Az ottomán uralom alatt alapított
Veli Bej fürdőt a közelmúltban
modern formában újranyitották. A
medencék korszerű berendezései
mellett az épület a hagyományt is
tükrözi. Az Irgalmasok gyönyörűen felújított török fürdője ideális
kombinációja a kellemesen fürdőzve gyógyulásnak. A felújítás
során a feltárt korabeli mészkő
padlót és a mázas belsővel készült
vízvezetékeket üveglappal fedték
be a látogatók számára. Az építtető személyét és az építés idejét
örökíti meg az eredeti ótörök írással készült vörös márvány- tábla.
Az Irgalmas-rend 2000-ben kapta vissza az 1574-ben Szokollu
Musztafa, Buda leghíresebb pasája által építtetett fürdőt. Ez volt a
hódoltság legszebben megépített
fürdője. Vizének jótékony hatása
már az az Árpádházi-királyaink
korában is ismert volt. Kirándulásunk a Király-gyógyfürdőben,
fürdőkúrával fejeződött be, amelyet Arszlán budai pasa kezdett el
építtetni, még 1565-ben és Szokollu Musztafa fejezett be. Érdekessége, hogy gyógyvizét évszázadokig vörösfenyőből készült
vízvezetéken keresztül a Lukács
–fürdőből kapta. A törökök azért
építették messze a forrásoktól a
fürdőt, hogy az ostrom idejére is
biztosítva legyen a fürdés lehetősége a várfalon belül. 1796-ban,
Buda visszafoglalása után a Kőnig család átépíttette a fürdőt, műemlék voltát megőrizve. A fürdő
magyarosított nevét is a családról kapta. A gyógyvíz reumatikus
panaszokra és a csontok mészhiányának pótlására kiváló hatású.
Az eredeti formában fennmaradt
fürdő felújítása a közeljövőben
kezdődik meg. Kun Imre klubelnök

Tata Május 1 úton a Komáromi út kereszteződését Környe irányába
elhagyva, a lámpát követően azonnal útszűkület van, csak a belső
sáv használható. A küső sáv le van kerítve, egy beszakadt útfelület
ékeskedik körülbelül fél éve. Mi ennek az oka? Miért nem tesznek az
illetékesek semmit?
Kérdező:Varsányi Péter
A Május 1. út 53. szám előtt az aszfaltburkolat alatt egy forrás
bukkant fel, amelynek ideiglenes elvezetését már a közút kezelője
- a Magyar Közút Zrt. - 2015-ben megkísérelte, de a burkolat idén
tavasszal ismét beszakadt. Jelenleg egyeztetések folynak a pontos
műszaki megoldásáról, valamint a tetemes bekerülési költség előteremtéséről. Olyan műszaki megoldást terveznek, amely véglegesen
megoldja a forrásfeltörés elvezetését.
Válaszadó: Szabó István, a Polgármesteri Hivatal kommunális 		
ügyintézője

A harctereken elesett katonákra emlékeztek

A tati Honvéd Bajtársi Klub
tagjaival csatlakozva egy nemzetközi gyertyagyújtási akcióhoz, 2016. november 11-én 11
óra 11 perckor gyertyagyújtással, koszorúzással emlékeztünk meg Tatán, a Hősök terén
az I. világháborús hősi emlékműnél a harctereken elesett katonákról.
„A halott katona nem ellenség
többé.”
Az akció központi gondolata
az a szándék, hogy nemzetközi méretekben ráirányítsuk a
figyelmet a béke fontosságára,
megőrzésének szükségességé-

re, különös tekintettel a világunkban ma is folyó háborúk
borzalmaira. A megmozdulás
távlati célja, hogy 2018-ig az
Európai Parlament hivatalosan
elfogadja és érvénybe léptesse a harctéren elesett katonák
nemzetközi emléknapját – november 11 - illetve hogy a köznapi gondolkodásban is aktívvá
tegyük a hazájukért meghalt
katonák iránti tisztelet igényét.
A jelenlévők a gyertyagyújtást
és a koszorúzást követően a
Magyar takarodó dallamaival
tisztelegtek egykori bajtársaik
emléke előtt.
Forgó Pál

Nagy Tamás tatai művésztanár
sikere Pozsonyban
Nemzetközi gitárversenyen vett részt Pozsonyban, a Tritonus gitár
trió. A formáció - melynek tatai művész tagja is van -, a versenyen
a korhatár nélküli gitár együttes kategória első helyét szerezte meg.
A trió a zsűrielnök különdíját is megkapta, amely egy koncert a következő évi pozsonyi fesztiválon. A trió tagjai: Molnár Levente és
Szurgyi Gergely, akik a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatói, valamint Nagy Tamás, a tatai Menner
- áá Bernát Zeneiskola tanára. 				

Parlamenti Napló

A fizikai munkát végzők megbecsüléséért
Egyre égetőbb probléma, hogy
egyes kiemelt régiók munkaerőhiánnyal küzdenek. Ma már komoly
kihívást jelent a fizikai munkások
toborzása, a jól teljesítő munkavállalók megtartása. A HRC
Group Komárom-Esztergom megyét is megcélzó kampányának
célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a fizikai dolgozók
munkájának fontosságára és megbecsülésére.
A fővárost is beleszámítva, az
egy lakosra jutó ipari termelési
érték Komárom-Esztergom megyében az országos átlag közel
háromszorosa, s ezzel a megyék
sorrendjében a második helyen
áll. Megyénk a beruházások egy
főre jutó értékében az országos
rangsor harmadik helyét foglal-

ja el. Ugyanezt a pozíciót tartjuk
az alkalmazásban állók keresete
esetében is. A megye foglalkoztatottságában kiemelt szerepet
tölt be az ipar. Az év első három
hónapjában az alkalmazásban állók felét az ipari vállalkozások
foglalkoztatták, mely az országos
átlag kétszerese. Mindez azt mutatja, hogy milyen fontos feladat
a fizikai munkások megtartása, s
az új munkavállalók felkészítése a
Tatai-medencében is.
Azért fogtunk össze a HRC Group
munkatársaival, hogy elősegítsük
a fizikai munkáról kialakult kedvezőtlen megítélés megváltozását,
s egyben köszönetet mondjunk
mindazoknak, akik értékes munkájukkal járulnak hozzá térségünk gazdasági teljesítményéhez.

A programhoz kapcsolódó cégek
maguk javasolták azt a kollégájukat, akit a vállalat arcaként szeretnének bemutatni, aki a jövőben is
képviselni fogja munkatársait. Tatán, Tatabányán és Oroszlányon
huszonhárom cég csatlakozott a
kezdeményezésünkhöz, így huszonhárom munkatárs arcát és inspiráló történetét ismerhetjük meg
az elkészült plakátokon, melyeket
néhány nappal ezelőtt adhattam át
számukra személyesen is.
Huszonhárom nagykövetnek, s
rajtuk keresztül tízezernél is több
munkavállalónak mondhattunk
ezúton is köszönetet az eddigi minőségi munkájáért. Ha az anyagi
és erkölcsi megbecsültségük egyaránt növekszik, akkor a jövőben
is elkötelezett, értéket előállító

munkavállalók lesznek, mely
hozzájárulhat a Tatai-medence
gazdaságának további megerősödéséhez. A fizikai munka Nagyköveteit bemutató plakátok a
következő napokban a tatabányai
vasútállomás falain tekinthetők
meg.
Ahogy arról már korábban is írtam, az erkölcsi mellett az anyagi megbecsülésre is szükség van.
Fontos tény, hogy az elmúlt hónapokban jelentős béremelésekre került sor térségünk
néhány munkáltatójánál. A
Kormány is hamarosan
megállapodhat tárgyalópartnereivel
a minimálbér 15
százalékos, a garantált bérmini-

mum 25 százalékos emeléséről. A
következő évben közel 30 százalékos béremelésre számíthatnak a
szociális intézményekben dolgozók is.
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A komáromi Csillagerődbe költöznek a tatai Görög-Római Szobormásolatok Kiállítás darabjai. A
Kuny Domokos Múzeum korábban már rendezett
egy gyűjteménybúcsúztató családi napot, november 18-án pedig sajtótájékoztatót tartottak a költözés kapcsán, a gyűjteménynek helyt adó tatai
zsinagógában.

Ajánló

Szombaton a vadludaké a főszerep!
Fotó:Lóki Csaba/www.vadludsokadalom.hu

A Honvéd Bajtársi Klub
decemberi programjából:

December 4. 16:30
Az „Őszirózsa Dalkör” adventi fellépése a Kossuth Téren
December 5. Elnökségi ülés
December 14. Karácsonyi klubdélután
Szeretettel várjuk rendezvényeinkre klubtagjainkat a volt tiszti klubban.

November 26-án már XVI. alkalommal várják az érdeklődőket a
szervezők, Magyarország legnagyobb télköszöntő madárfesztiváljára.
A tatai Öreg-tavon telelő vadludak akár 5-6 ezer kilométeres
távolságból, Skandinávia és Szibéria északi térségeiből érkeznek hozzánk. Az első csapatok
szeptember végén, október elején
jelennek meg, és márciusban indulnak vissza sarkvidéki fészkelő
területeikre. Az utóbbi években
már stabilan 10-15 ezer látogatót
vonzó rendezvény azért egyedülálló, mert a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelmére
létrehozott Ramsari Egyezmény
hatálya alá tartozó Öreg-tó, az
egyetlen olyan madár pihenőhely
kontinensünkön, amit egy város
szinte teljesen körülvesz.
Az adatok szerint éjszakánként
már több, mint 20.000 vadlúd pihent a tó részlegesen leeresztett
medrében, és további 4-5 ezer tartózkodott a térségben, a Sokadalmat megelőző héten. Az Öreg-ta-

von pihenő madarak többsége
nagy lilik, 600 példányra tehető a
vetési ludak, és néhány tucatra a
nyári ludak száma. Örömteli hír,
hogy a madártömegben 1-2 globálisan veszélyeztetett vörösnyakú lúd, és szintén ennyi kis lilik
is feltűnt. További érdekességként megjelent egy-egy, szintén
a messzi északon fészkelő örvös
lúd és apácalúd, illetve láttak egy
nílusi ludat is. A tavon napközben
mintegy 3.000 tőkés és csörgő
réce, illetve ugyanennyi sárgalábú és dankasirály is látható. Ez a
madárlétszám rendkívül gyorsan,
akár egy-két nap alatt is további
ezrekkel emelkedhet. Csúcsidőszakban (november végén és december elején), a tavon éjszakázó
vadlibák száma akár a 40.000-et
is elérheti, ha a Kárpát-medencébe beáramló hidegfront kedvezően alakítja a vonulást.
Az érdeklődőket a sok ezer lúd
teleszkópos megfigyelése mellett gyereksátor, madárgyűrűzés,
állatbemutatók, kézműves kirakodóvásár, és érdekes előadások

várják november 26-án hajnaltól,
késő estig. Azok számára, akik
személyesen nem tudnak jelen
lenni, a Tatai Vadlúd Sokadalom
eseményei, a libák hajnali ki- és
esti behúzása, az interneten keresztül a www.vadludsokadalom.
hu oldalon élőben is követhető.
Tavaly, az internetes közvetítés
első évében, hazánk mellett több
más európai országból, a kontinensen kívül pedig például az
USA három államából (Texas,
Minnesota és Pennsylvania), Japánból, és Dél-Koreából is mintegy kétezer online nézője volt a
Sokadalomnak. Az idei díszvendég a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság. A rendezvény, és
annak valamennyi programja ingyenes.
A program szervezői: Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Komárom-Esztergom Megyei Csoport,
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület. Védnöke: Michl
József, Tata Város polgármestere.
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Közel százan ropták

Tizenötödik alkalommal, a jubileumhoz méltó környezetben,
a Menner Bernát Zeneiskolában
és annak hangversenytermében
rendezte meg a Márton napi
szólótáncversenyt a Kenderke.
Összesen hatvannégy versenyszámmal kilencvenkét versenyző mérette meg magát.
Szűkebb hazánkból a házigazdákon kívül a tatai Pötörke, a tatabányai Forgórózsa, a komáromi
Garabonciás, a kisbéri Hangfestő, a rédei Eszterlánc, míg távolabbról a budakeszi Hétlépés, a
szabadbattyáni Bokréta, a soponyai Zichy-, az enyingi Tinódi-, a
tiszafüredi Kunmadarasi iskolák
tanítványai indultak az országos
versenyen. A fiatalokat az önkormányzat nevében a humán bizottság elnöke, Robozné Schőnfeld Zsuzsanna köszöntötte.
– Az elmúlt évhez képest, a

résztvevők száma és a nevezett
versenyszámok száma harmadával nőtt – összegzett Kun Katalin versenyalapító, a házigazda
Kenderke Református Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója, aki
azt is kiemelte, hogy az intézmény elkötelezett a verseny mellett, hiszen annak szellemisége
példaértékű, ezért pedig érdemes
dolgozni és tenni: táncosként,
pedagógusként,
szervezőként
egyaránt.
– Összefogás és erőfeszítések
nélkül semmi sincs az életben,
ami örömforrást, többletet hordoz – tette hozzá.
Az idei tatai díjazottak:
Váradi Petra (Pötörke, Tata)
Keltai Bálint Pötörke, Tata)
Szabó Szilárd (Kenderke, Tata)
Zoltay Lőrinc (Pötörke, Tata)
Illés Eszter (Pötörke, Tata)
Cserfői Renáta (Kenderke, Tata)

Horváth Sándor (Kenderke,
Tata)
A versenyzők igencsak kitettek
magukért. Az első két korcsoportban egy, a harmadik-negyedikben már két szabadon
választott táncot mutattak be,
méghozzá improvizatív módon.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy itt nem koreográfiák versenyeztek, a délelőtti próba után
a résztvevőknek saját maguknak
kellett az adott tájegységre jellemző motívumkincsekből ös�szeállítaniuk produkcióikat. A
Kárpát-medence számos pontjáról egyéni és páros táncokat
láthatott a zsűri. Az értékelés
során többek között a stílusos
mozgást, a térhasználatot, a ritmikai árnyaltságot, az előadói
magatartást figyelték az ítészek.
Darmos István, a Bodrog Néptáncegyüttes vezetője arról beszélt, hogy sok ügyes, tehetséges
gyerekeket láttak, kiemelte a
műhelyek munkáját is.
– Ma Magyarországon nekünk,
akik népzenével, néptánccal,
népi kézművességgel foglalkozunk, az a dolgunk, hogy ezt
továbbvigyük – mondta, majd a
résztvevőkhöz fordulva hozzátette: meg tudják mutatni nem
táncos társaiknak, milyen jó dolog ez, milyen sok dologban fejleszti az embert.
Zóka Éva, a Zselic Alapfokú
Művészeti Iskola koreográfus
pedagógusa azt kérte a fiataloktól, hogy vigyék magukkal
azt, amit tudnak, adják tovább
a saját gyerekeiknek is azt a tudást, szellemiséget, amelyről a
színpadon is tanúbizonyságot
tettek.
Szűr Annamária

A tatai Hello Pisti zenekar sikere Pakson

A 19. Paksi Pop-Rock-Jazz Fesztivál megrendezésére került sor
november 19-én az atomváros
dombján álló Csengery Dénes
Kulturális Központban. A tatai
Helló Pisti zenekar nyerte a zenekarok versenyét, amely nagyszerű fellépéseket és új lehetőségeket
nyithat meg a tehetséges zenekar
számára.
A Művészetekért Egyesület rendkívül következetesen támogatja
majdnem két évtizede a feltörekvő zenekarokat. A program
kiemelt szakmai támogatója volt
idén az NKA-Cseh Tamás Program és az Öröm a zene program,
amely az ország minden megyéjében biztosítja a zenekaroknak a
tehetségkutató lehetőségét, majd
a Budapest Music Expo keretében
a döntősök versenyét, amelyen
idén 3 millió Ft támogatás elnyerése volt a tét.
Pakson szakmai és diákzsűri előtt
játszottak a versenyre jelentkezett
csapatok. A zsűri elnöke Berki Tamás jazz énekes, zenetanár volt.
A szakmai zsűri tagjai volt még:
Papp Gyula – zenész, Sárdy Barbara - énekes, szövegíró, Andrásik Remo - gitártanár, a HANOSZ
főtitkár, Dandó Zoltán – zenész.
Ruff Ferenc fesztiváligazgató a
döntő végén kijelentette:

„Az idei versenyben magas színvonalú produkciók versenyeztek.
Kiváló hangszeres tudás és felkészültség jellemezte az előadókat.
Örömmel adtuk át a zenekari és
egyéni díjakat támogatónknak
köszönhetően.”
Helyezettek:
Helyen végzett: Hello Pisti zenekar (100.000 Ft értékű utalvány)
Helyen végzett: Németh Bendegúz trió (70.000 Ft értékű utalvány)
Helyen végzett: Köpönyegforgatók zenekar (50.000 Ft értékű
utalvány)
Külön díjazták a legjobb dalszöveget, dobost, basszusgitárost,
énekest. Közönségdíjat vehetett
át Varga Lilla, a Helló Pisti énekese.
A Helló Pisti a budapesti Bujdosókert Pubban és a paksi Kávé
Bor és Pálinka Fesztiválon való
fellépést is bezsebelt. A rendezvény fődíjaként pedig delegálást
nyertek a Budapest Music Expo
2017 döntőn való részvételre. A
paksi Fortuna Rádió kampányát
nyerte még a zenekar, amelyben
a zenekar dalainak sugárzását is
felvállalta. A Helló Pisti zenészei:
Varga Lilla énekes, Varga Richard
basszusgitáros, Mike Ariel dobos
és Wéber dobos.

Látkép

Turisztikai fejlesztések a 2016-os évben
A turisztikai fejlesztések terén
a 2015-ös év mérföldkő volt.
Európai Uniós pályázatoknak
köszönhetően fontos turisztikai
attrakciók jöttek létre városunkban, mint például a Fényes Tanösvény. Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően felújították az
Angolkertet, és megnyílt az Új
Kajakház Ökoturisztikai Központ is.
A létesítményeknek a működtetője a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. A 2016-os évben a feladat az Angolkertben, a Fényes
Tanösvényen, és az Új Kajakház
Ökoturisztikai Központban a
létesítményeknek a szolgáltatási tartalommal és programokkal való feltöltése, turisztikai
termékek létrehozása valamint
ezeknek a szolgáltatásoknak a
fejlesztése volt.
A Tatai Fényes Forrásvidék pazar természeti környezetét mutatja be az 1350 m hosszú lápra
épített, cölöpökön futó Tatai
Fényes Tanösvény. Az egész évben, turisztikai szezonon kívül
is látogatható tanösvény egy tizennyolc állomással rendelkező
természetismereti túra, amely
interaktív módon mutatja be a
Fényes Forrásvidék területének
természeti kincseit. A Látogatóközpont helyi élővilágot bemutató kiállításai és foglalkozásai

további élményeket kínálnak az
idelátogatóknak. A kiállítások
mellett szintén a 2016-os évben
jött létre a Zöld detektív természetismereti kalandtúra, ami egy
játékos interaktív ismerkedést
tesz lehetővé a hely élővilágával, 1,5 illetve 3 órás irányított
foglalkozás keretében. Emellett
tartunk éjszakai túrákat is „Holdfénytúra” névvel.
Megteremtettük a lehetőségét
annak, hogy a Fényes Tanösvény
fotósok számára is vonzó legyen,
mert egy szakszerűen kialakított
fotós lest építettünk ki a vízfelszín felett 15 cm-rel.
A Tatai Angolkert csodálatos
környezetében az egyedülálló
látnivalók mellett régiónk egyik
legrégebbi, ugyanakkor legmodernebb szabadtéri színpadának
is otthont ad. A Nyári Lakban a
herendi porcelán kiállítás mellett
a Kárpát-medence angolkertjeit
is bemutató interaktív kiállítást
tekinthetik meg a látogatók, melyet a kollégáink tárlatvezetése
tesz izgalmassá. Tervszakaszba
lépett a Nyári konyha megfelelő üzemeltetése is. Itt nagy valószínűséggel a Városkapu Zrt.
által nagyon fontosnak vélt helyi
termékek kapnak majd helyet.
Ezeknek forgalmazása és népszerűsítése lesz a cél. A jövőben
további turisztikai szolgáltatások

létrehozását is tervezzük. Képzőművészeti-, szabadtéri kiállítások és tárlatok megvalósítását,
valamint az angolkert botanikai
részére is szeretnénk kialakítani
túravezetési alkalmakat.
A legdinamikusabban fejlődő
rész az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ. Programjaink és lehetőségeink tárháza széles körű.
Itt nem csak a turistáknak, hanem a tatai lakosságnak is gondoskodunk szabadidejük hasznos eltöltéséről. A kajak-, kenu-,
sárkányhajó-, és kerékpárok bérlési lehetősége mellett választhatnak számos kerékpár-, bakancsos vagy éjszakai túrák közül
is. Ezek által az ökoturisztikai
központ nemcsak a turisztikai
szakembereink helye, a turisták
bázisa, hanem a tatai lakosoké
is. Kiállítások, közösségi összejövetelek kivitelezésével valamint rendezvények szervezésével kívánjuk közelebbivé tenni
a központot. A lehetőség adott,
hiszen konferencia-, foglalkoztató-, és előadó terem is várja
az idelátogatókat. Munkahelyi
közösségek, civil szervezetek
választják helyszínéül tréningek
és szabadidős programjaik megszervezésére. Ezen szolgáltatások kielégítésére, tartalmasabbá
tételére jött létre az Ökoligetben
a bringapihenőhöz tartozó ven-

déglátóhely, ami egy jelentős beruházása volt a Városkapu Zrtnek. Kellemes és színvonalas
vendéglátást biztosítva ezzel az
itt megpihenőknek. Továbbfejlesztettük az épülethez tartozó
teraszt a vendégek kényelmét
szolgáló bútorokkal. Lehetőségeinkhez képest fejlesztjük a
vizi sporteszköz parkunkat is,
olyan eszközöket vásároltunk,
amelyekkel kisgyerekek is biztonsággal használhatják a kajakokat, akár olyanok is, akik előtte semmilyen tapasztalattal nem
rendelkeztek. A tartalom fejlesztése ezen a területen is állandó,
turisztikai termékeket hoztunk
létre, mint pl. a Mesterhármas,
Ökotriatlon a Tatai medencében,
vagy a tematikus kerékpár túrák.
Feladataink közé tartozik a nyári
táborok rendszerének a kidolgozása, és e kínálatok eljuttatása az
iskolai közösségekhez.
A Városkapu életében a legjelentősebb változás 2016-ban,
hogy a Fényes Fürdő üzemeltetője lett. Fontos cél, hogy a
Közép-Európában is páratlan
természeti jelenségünk a fényes
forrásvíz mentén létrejött Fényes Fürdő nemcsak strandként
működjön, hanem hosszú távon
akár minden évszakban látogatható szabadidőpark legyen. Komoly terhet jelentenek a stran-

düzemeltetési, karbantartási és
felújítási kötelezettségeink, de
már dolgozunk azokon a szolgáltatásokon és termékeken, ami
a Fényes Fürdőt vonzóvá teszi
az év bármely szakaszában.
Nagy szerepet szánunk a kerékpáros turizmusnak, az aktív
családi programoknak és a horgászturizmusnak is. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük
szálláshelyeinket is és az azt
kiszolgáló rendszert, melyhez
most alakítjuk ki az online szállásregisztrációt. A fejlesztésekben nagy segítségünkre volt Tata
Város Önkormányzata, hiszen
2016-ban forrást biztosított a
Grófi tó rehabilitációjára.
A Városkapu Zrt. 2016-ban volt
először szervezője a nagy múltra visszatekintő Öreg Tavi Nagy
Halászatnak, a Fényes Fürdőn
több rendezvénynek, mint például a Fényes Napnak, bízva
abban, hogy a tatai lakosok és
az idelátogató turisták számára
vonzóbbá tettük városunkat.
A Tatai Városkapu Közhasznú
Zrt. jelentőségét mi sem bizonyítja jobban a turizmus területén, mint az hogy 2016-ban
a Tata és Térsége Turisztikai
Egyesület tagsága Berczelly Attilát a Városkapu Zrt. vezérigazgatóját választotta ismételten
elnökévé. Michl-Perczell Anita

Kalendárium

2016. november 24. II. évfolyam, 24. szám

Advent: a várakozás időszaka
Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól (görögkatolikusoknál
hatodik vasárnaptól) egészen a
karácsonyig számított időszak. A
karácsonyi ünnepkör advent első
napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első
vasárnapja egyúttal az egyházi év
kezdetét is jelenti.
Az adventi időszak Szent András apostol napjához (november
30.) legközelebb eső vasárnappal
veszi kezdetét, és karácsonyig
tart. Advent eredete a 4. századig
nyúlik vissza. VII. Gergely pápa
négyben határozta meg az adventi vasárnapok a számát. Advent
első vasárnapja mindig november 27. és december 3. közé esik,
míg negyedik, utolsó vasárnapja
december 18. és december 24.
közé.
Advent első vasárnapja három
időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a
karácsonyi ünnepkör kezdetét és
természetesen az adventi időszak
kezdetét.
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini”
kifejezésből származik, ami an�nyit tesz: „az Úr eljövetele”. A
karácsonyt megelőző várakozás
az eljövetelben éri el jutalmát.
Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot.

Ajánló

Egyházi szertartások és szokások
A katolikus egyházban az advent
liturgikus színe a lila, mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és az
összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon (gaudete vasárnap) az
Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe legtöbb helyen a rózsaszín. Az egész
időszakban dísztelen a templomi
oltár, az orgona szerepe pedig az
énekek kíséretére korlátozódik.
Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon hajnali misét (rorate)
tartani. E szertartásokon különös
hangsúlyt kap Szűz Mária tisztelete és a karácsonyi várakozás.
A szentcsalád-járás a 20. század
elejéről származó katolikus szokás. A hívek minden nap más házhoz visznek egy a szent
családot ábrázoló
képet, majd imákat mondanak, és
kisebb szertartásokat mutatnak
be körülötte.
A népszokás
arról
a
bibliai
eseményről
emlékezik
meg, amikor
a
gyermekét
váró Szűz Mária és Szent József
Betlehembe érvén

szállást kerestek maguknak.
Böjt
Korábban szokás volt az adventi
időszakban böjtöt tartani. Az adventi böjti idő alatt tiltották a zajos mulatságokat és az ünnepélyes
házasságkötéseket, de az utóbbit
az 1661. évi nagyszombati zsinat
püspöki engedélytől tette függővé. A böjtölés hagyománya a 20.
század közepén tűnt el.
Adventi koszorú
Így nézhetett ki Wichern evangélikus lelkész adventi koszorúja:
vasárnapokra fehér, hétköznapokra piros gyertyák jutottak
Adventkor a 19–20. század óta
szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el:

egy felfüggesztett szekérkeréken
23 gyertyát helyezett el, melyek
közül minden nap eggyel többet
gyújtott meg karácsonyig.
Ma az adventi koszorú általában
fenyőágból készített kör alakú
koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe
a katolikus hagyomány szerint
a bűnbánat színét jelképező lila,
kivéve a harmadik vasárnapra
jutót, amely rózsaszín, mert ez
az öröm vasárnapja. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző
este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító
gyertyák számának növekedése
szimbolizálja a növekvő fényt,
amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó
vasárnapon.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat:
1. hit, 2. remény, 3.
öröm, 4. szeretet. A
gyertyák egyben
a katolikus szimbolika szerint
egy-egy
személyre vagy
közösségre is utalnak:
Ádám és Éva –
mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a
megváltást (hit);
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zsidó nép – akinek megígérte,
hogy közülük származik a Messiás (remény);
Szűz Mária – aki megszülte a
Fiút (öröm – rózsaszín gyertya);
Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez
(szeretet).
Adventi naptár
Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német
édesanyához kötődik, akinek
kisfia, Gerhard, már hetekkel
az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva-várt és megszokott
karácsonyi ajándékok miatt. Az
édesanya ezért érdekes és meglepő játékot talált ki gyermeke
számára: egy kemény papírlapot
huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este
megegyen egyet-egyet közülük.
Mikor a kisfiú felnőtt, nem felejtette el édesanyja meglepetését,
és üzleti vállalkozásba kezdett.
Olyan naptárt szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska
mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s
ezek csak a spaletták kinyitása
után váltak láthatóvá.
Forrás: www.magyarkurir.hu,
Magyar Katolikus Lexikon,
www.gondola.hu
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Sport

Programajánló
Labdarúgás
november 26. szombat
9.30 Tatai AC – Piliscsév U-14
11.30 Tatai AC – Lábatlan U-16
november 27. vasárnap
13.00 Sárisáp – Tatai AC felnőtt
és U-19
Kézilabda
december 3. szombat
16.00, 18.00 Tatai AC – Alba
Volán NBI/B felnőtt és junior
A mérkőzést Száron játsszák!
december 4. vasárnap
13.00 Kőkúti DSK – Kisbér
férfi megyei
A mérkőzést az Eötvös csarnokban játsszák.
Kosárlabda
december 4. vasárnap
13.00 Tatai SE – Baja női NB I
amatőr
A mérkőzést a Vaszary iskolában játsszák.
Szabadidősport
december 3. szombat
10.30 Mikulás futás

2016. november 24. II. évfolyam, 24. szám

Rábával volt jobb a TAC!

www.tataiac.hu

Idegenben játszott és győzött a
megyei I. osztályban szereplő TAC együttese. A bajnokság
első fordulójában hazai pályán is
nyertek (4-1) és most Kecskéden
(helyett Környén, mert hogy ott
játszottak) is behúzták a három
pontot. Rába Jenő a két találkozón 3 gólt szerzett. Ez már a
tavaszi első forduló volt, mert
három mérkőzést még most letudnak a csapatok.
Wati Kecskéd KSK – Tatai AC
0-1 (0-0)
Vezette: Tamási P.
Góllövő: Rába 60
Rába dupla az Oroszlánynak
Jól kezdte a tavaszt ősszel a

CSEKE – MIKULÁSFUTÁS 2016

A Batta bánta

Bővebb információk:

A verseny célja: Lehetőség a
sportolásra, a Mikulás fogadása
A verseny időpontja:
2016. 12. 03. szombat 10:30
A verseny helye:
Cseke-tó, Horgászház és környéke
A verseny rendezői: Tata Város
Önkormányzata, TAC Atlétikai
Szakosztálya, Felnőtt Utazók
Klubja
Regisztráció: 09.30-tól, a rajtok
előtt. Nevezési díj nincs.
Díjazás: A Mikulás és a Krampusz mindenkit megajándékoz.
Időrendek és távok :
10.30: 500 m: 2010-ig születettek
10.40: 800 m: 2008-2009-ben
születettek
10.50: 800 m: 2006-2007-ben
születettek
11.00: 2144 m: (1 Cseke-kör)
mindenki futhat
Egyéb: Öltözési lehetőséget nem
tudunk biztosítani!
Információ: Tompa Andor,
30-749-7343 (Tata Város )
Csabai Ágota,
20-298-6516 (TAC )
Lentulai Mária
34-384-791 este ( FUK )
FUSS TE IS EGYÜTT
A MIKULÁSSAL !

Több mint egy hónappal ezelőtt
játszott hazai pályán a TAC férfi
kézilabda csapata. Kétszer is
idegenben szenvedett vereséget,
így nagyon kellet volna a hazai
győzelem. Az ellenfél a tabella
második helyén álló Százhalombatta nem ígérkezett könnyű ellenfélnek. Jó kezdés után végig
vezetve biztosan tartotta itthon a
két pontot az együttes
Tatai AC – Százhalombatta
26-24 (15-13)
Tata: 200 néző Vezette: Babicz
G., Haskó T.
Góllövő: Jóga 6, Győrffi 4, Jancsó 3, Szám 2, Kanyó Á. 2, Kisék B. 2, Galambos 2, Csalló 2,
Lehőcz 2, Szövérdffy 1
Edző: Sibalin Jakab
- nagyon figyelni kellett, mert
tudtuk hogy a Batta nem fogja
könnyen megadni magát. Sokat
számított a jó kezdés. Dabason
nem bírtuk a végét, most szerencsére elég előnyt szereztünk, így
csak csökkenteni tudták a hátrányt. Megérdemelten nyertünk.
Junior: Tatai AC – Százhalombatta 26-29
Vezette: Márton A., Sipos G.
Góllövő: Csics 9, Lévai 4, Becze
3, Miklós 3, Matuszka 2, Neukum 2, Lovász 2, Hunyadvári 1

TAC. Egy hete a Kecskéd most
az Oroszlány ismerkedhetett a
vereség ízével. Az első mondat
arra vonatkozik hogy a megyei
I. osztályban már tavasszal jár
a mezőny. Ezúttal nagyon odafigyelve kezdte a meccset a hazai
csapat és hamar megszerezte a
vezetést. Bár a vendégek olykor
mezőnyfölényben játszottak, de
nem veszélyeztették a TAC győzelmét.
Tatai AC – OBSK 70 Oroszlány 3-1 (1-0)
Tata: 100 néző, Vezette: Juhász D.
Góllövő: Rába (11-ből) 10, 82,
Korcsok 51, ill. Minárcsik (11ből) 62

Kézilabda férfi megyei bajnokság: Kőkúti DSK - Esztergomi Vitézek RAFC 37-22 (1810)
Vezette: Budai L., Szabóné Jelen I.
Góllövő: Endrédi 13, Szurcsik
8, Fodor 7, Ferenczi 3., Györkös
2, Mótyán 2, Czillahó 2
Edző: Vadász Gergő
Vereség az éllovastól
A Dabas pontveszteség nélkül
vezeti a férfi kézilabda NB I/B
Nyugati csoportjának tabelláját.
A TAC-nak sem sikerült bevenni a várat, igaz nagy küzdelemre
késztette a hazai csapatot. A tatai
gárda jól játszott, egészen az 56.
percig vezetett is. A végén megremegtek a kezek, a Dabas pedig
van annyira jó csapat, hogy élt a
lehetőséggel és otthon tartotta a
két pontot.
Dabas KC VSE –Tatai AC 2927 (12-13)
Vezette: Csányi T., Zörgő R.
Női megyei bajnokság: Dorogi
ESE – Tatai AC 18-16 (8-9)
Vezette: Csalló Á., Győrffy M.
Edző: Gubicza István
Férfi megyei bajnokság: Kőkúti DSK - Esztergomi Vitézek RAFC 37-22 (18-10)
Vezette: Budai L., Szabóné
Jelen I.
-ta -

Úszó körzeti diákolimpia

Ezekben a hetekben minden korosztályban megrendezte a Városi Diáksport Bizottság a körzeti
úszóversenyeket. A kicsik a Kőkúti tanuszodában versenyeztek,
míg a nagyobbak az Edzőtábor
medencéjében úsztak. Nagyon
sok szülő is elment megnézni

csemetéjét, így igazi versenyhangulat volt az uszodákban. A kisebbeknél a tanuszodában 3 hos�sz (48 m) volt a táv, ahol gyors-,
mell- és hátúszásban álltak rajthoz a gyerekek. Akik rendszeresen járnak edzésre azoknak nem
okozott gondot a táv leúszása,

de akadtak olyanok is akik kicsit
lassabban jutottak a végére, ám
mindenki becsületesen teljesített.
A versenyen a városi iskolák és a
baji iskola versenyzői álltak rajthoz. Legtöbb számban a Kőkútisok álltak a dobogón, de jutott
érem a Talentum iskolának is, az
első hat közé pedig baji gyereknek is sikerült bekerülni.
A II. korcsoport dobogósai: 48m
lány mell: 1. Sóti Lili, 2. Torma
Enikő, 3. Bodányi Csenge
fiú mell: 1. Szakáll Szilárd, 2.
Harmath Zalán (Talentum), 3. Jenei Zsombor
- ta -

Edző: Wéber Roland
- gratulálok a csapatnak, jó szellemben, nagy akarással játszott.
Úgy gondolom megérdemelten
nyertünk, a gólokat jó ütemben
szereztük.
U-19 Tatai AC – OBSK 70
Oroszlány 3-1 (1-1)
Vezette: Komáromi N.
Góllövő: Járóka 43, Suhai 49,89
ill. Frigur 5
Edző: Kele Zoltán
- megint hátrányból kellett felállni. Sok helyzetet sikerült kidolgozni, ezekből illett volna
többet kihasználni. Örülök hogy
amit megbeszéltünk, hogy szélről többször kerüljünk mögéjük

az bejött.
Egy tízes a Kecskédnek!
Nem ismert kegyelmet a TAC
U-19-es csapata. Ezúttal idegenben igazolta erejét és azt, hogy
ismét aranyéremre pályázik.
Jelenleg egy pont a hátránya a
Lábatlan mögött. Az első fordulóban hazai pályán 8, most pedig
10 rúgott gól szerepelt a TAC
neve mögött.
Wati Kecskéd KSK – Tatai AC
2-10 (1-5)
Vezette: Kolonics G.
Góllövő: Antal 6, Baliga 68 ill.
Koronczi 8, 65, 66, Nagy 22, 38,
Jónási 32, Járóka 37, 88, Holecz
59,63
Eredmények:
U-14 Tatai AC – Koppánymonostor 6-2 (3-0)
Vezette: Lőrincz D.
Góllövő: Farkas 19,27, Takács
24, 77, Nagy 50, Barzsó 57 ill.
Méri 56, Szűr 76
Edző: Schweininger Ferenc
U-16 Tatai AC – Koppánymonostor 3-4 (3-2)
Vezette: Hajas M.
Góllövő: Nádolszky 4, 39, Kiss
15 ill. Csonka 22, Németh 32,
Grónai 83, 85 Edző: Kisék
Szabolcs.
Tompa Andor

Atléták sikerei a 13. Balaton Marathonon

2015-ben úgy tértünk vissza három párosunkkal és 2 arany – 1
bronzérem begyűjtésével erről a
versenyről, hogy akkor megfogadtuk:
„Jövőre újra itt, még többen ,
még jobb eredményekkel gazdagodva!”
Ennek szellemében 6 párossal
indultunk útnak 2016.11.19.
szombat reggelén Siófokra,
hogy valóra válthassuk célunkat!
Az időjárás tökéletes volt a több
ezer futó számára, akik újra vállalták e nehéz feladatot , melyet
ez a verseny rejtett.
Kis csapatunkat nagyon sokan
köszöntötték mind a hosszú
bemelegítés – mind a verseny
távjának bármelyik részénél,
köszönve ezt a látványos és egységes szerelésünknek , és a kisgyermekek alkotta csapattagok „
cukiságának „ is.
A fergeteges hangulatú rajt után
váltóink kezdő tagjai rögtön a
profikkal tarkított élmezőnnyel
együtt vágtattak a 7 km-es táv
céljába váltótársaik felé.
Előirányzott
célkitűzéseink
megfelelő szintre voltak beállítva, hiszen a Labossa testvérek
(Tamás és Döme) az abszolút és

a férfi kategóriát is megnyerték.
Másik férfi párosunk (Sándor
Péter, Nagyszegi Zsombor) nagyon kevéssel csúszott csak le a
dobogóról.
Női párosaink ragyogó futással a
dobogó mindhárom fokát elfoglalhatták , negyedik párosunk az
előkelő V. helyen zárta a napot .
Abszolút 3. és a kategória győztesei lettek Hanzlik Éva, Kakas
Lili. Gyerekeink lelkes anyukái
pedig a kategória értékes ezüst
érmét szerezték meg ( Valla
Audrey, Helesfai Éva ).
A Labossa Luca, Gaál Eszter
alkotta párosnak végül sikerült
befutnia a népes mezőny harmadik helyére . Beleznai Lara
és Csabai Ágota az V. hellyel
büszkélkedhetett . A fiataloknak
nagy élmény volt , hogy edzőikkel együtt futhattak párban .
Többen javítottak egyéni időeredményeiken, így mindenki megelégedve – bár fáradtan
hagyta el a Siófoki Aranypartot
és már most megkezdtük a 2017es verseny csapat tagjainak ös�szepárosítását , hogy a hagyományosan szép eredményeket
meg tudjuk majd tartani. Sándor
Péter TAC szakosztályvezető

