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

nész, a Kuny Domkos Múzeum 
igazgatóhelyettese szerkesztette, 
szakmai lektora Dr. Rabár Fe-
renc, nyelvi lektora Bognár Ist-
vánné volt, a borítóterv Görözdi 
Géza munkája.
A könyvbemutatón dr. Rétvári 
Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamen-
ti 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 helyszí-
nen elmondta:- mindenhol, ahol 
ilyen könyvek készülnek, na-
gyon nagy érték jön létre, hiszen 
sokkal közelebb érzi magához 
mindenki azt, ha a szomszéd ut-
cában történt eseményekről hall, 
mintha a tőle távolban történő 
események írják le a forradal-
mat. Maga az ’56-os forradalom 
abban különbözik korábbi, vagy 
más országokban zajlott szabad-
ságharcoktól, hogy nem nagy 
államférfiak, vezérek vagy poli-
tikusok robbantották ki, hanem 
olyan hétköznapi emberek, mint 
akik most is szembe jönnek ve-
lünk az utcán. Ezért fontos, hogy 
minél több helyi eseményről és 
helyi hősről tudjunk – nyilatkoz-
ta az államtitkár, aki utalva az 
október 26-án bemutatott, 1956 
helyi történéseiről szóló zenés 

darabra is, hozzátette: - Tata kü-
lönösen odafigyel a saját hagyo-
mányaira, és megünnepli azokat 
az évfordulókat, amelyek iga-
zán közösségivé teszik az ilyen 
alkalmakat. Ha ez megvalósul 
prózában, dalban egyaránt, ak-
kor sokkal több húron tudnak 
az emberek együtt pendülni 
ezekkel az eseményekkel, me-
lyek megérintik az érzelmeiket, 
a tudásukat, a helyismeretüket, 
és az, amit hazaszeretetnek, ma-
gyarságnak, tataiságnak hívunk, 
sokkal inkább képes megjelenni 
a többféle műfajban.
Michl József a könyv megszü-
letésével kapcsolatban elmond-
ta: - úgy gondoltuk a múzeum 
munkatársaival, hogy az 1956-
os helyi eseményeket érdemes 
lenne ismét összefoglalnunk, 
mert annyi új információ gyűlt 
össze, hogy van értelme mindezt 
egy friss kötetben megjelentetni. 
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Tata Város Önkormányzata, a 
Szociális Munka Napja alkalmá-
ból rendezett ünnepséget a Pikant 
Pajtában. Az eseményen részt vett 
többek között Dr. Kancz Csaba 
kormánymegbízott, Bencsik Já-
nos országgyűlési képviselő, Mi-
chl József polgármester, dr. Beró 
Henrietta alpolgármester, a szoci-
ális szakma és az önkéntes szer-
vezetek képviselői, s a városban 
ezen a területen dolgozó szakem-
berek.
A Szociális Munka Világnapja 
azokra hívja fel a figyelmet, akik 
az elesettekért dolgoznak. Min-
den év november 12-én azoknak 
a támogatásra és segítségre szo-
rulókért dolgozó szakemberek-
nek mondanak köszönetet, akik 
felelősségteljesen, áldozatkészen, 
és nagy szakmai alázattal végzik 
munkájukat.

Köszönöm mindazoknak a mun-
káját városunkban, akik nemcsak 
a jóságukról, szeretetükről tesznek 
tanúbizonyságot nap mint nap, ha-
nem arról is, hogy hivatásszerűen 
is lehet odaadóan, mindenki iránt 
szeretettel és jósággal fordulva 
segítséget nyújtani azoknak, akik 
nálunk nehezebb helyzetben van-
nak - kezdte köszöntőjét Michl 
József. A polgármester beszélt a 
szociális területen dolgozó intéz-
ményeink 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 kíván-
ja, hogy legyenek egyre többen a 
városunkban olyan Szent Mártont 
követők, akik az életüket is úgy 
alakítják, hogy munkájukban egy 
nagy segítőre támaszkodva iga-

zi szeretettel, odaadással tudják 
megtenni mindazt, amire a rászo-
rulóknak szüksége van. Michl Jó-
zsef Tata minden polgára nevében 
mondott köszönetet a szakembe-
reknek, a hivatásos és önkéntes 
segítőknek.
Bencsik János az önismeret és el-
fogadás fontosságát hangsúlyoz-
va, köszöntőjében kiemelte:- szo-
ciális munkát, szociális területen 
végzett tevékenységet csak azok 
tudnak tartósan nyújtani, akik 
teljesen el tudják fogadni, és sze-
retni magukat. Ha keresztül men-
tek az önismeret és önelfogadás 
megpróbáltatásán, akkor képessé 
válnak arra, hogy mások igényeit 
úgy elégítsék ki, mások elvárása-
inak úgy tegyenek eleget, mintha 
az a saját maguké lenne. Segíteni, 
gondozni, ápolni, tartósan csak 
úgy lehet, ha a szociális területen 

dolgozók önmagukból adnak, és 
annyit is ér a szolgálatuk, mint 
amennyit becserélnek magukból, 
s csak az tud elcserélni magából 
valamit, aki tisztában van a sa-
ját értékeivel, gyengeségeivel, 
és ezekkel együtt is képes magát 
elfogadni. Ez a titka a szociális 
munkának-fogalmazott az or-
szággyűlési képviselő.
A helyszínen Dr. Kancz Csaba is 
köszöntötte a szakembereket, s 
kiemelte:- minden közösségnek 
szüksége van arra, hogy legalább 
évente egy alkalommal megáll-
jon, és külön megbecsülésben 
részesítse azokat, akik a munká-
jukban példát mutatnak. A kor-
mánymegbízott szólt arról, hogy 
a mai rohanó világban, a szoci-
ális területen dolgozók számos 
feladatot vesznek át a családok-
tól, amiért hálásak lehetünk. Ez a 
munka arról szól, hogy szeretetet, 
odafigyelést, törődést kell adni, s 
mindezt valahonnan el kell ven-
ni. Ezért külön köszönet jár azért, 
hogy sokszor a családjaiktól, 
szeretteiktől veszik el a segítők 
mindazt, amit másoknak adnak- 
mondta Dr. Kancz Csaba.
Az eseményen, az intézményve-
zetők javaslata alapján, kiemel-
kedő munkát végző dolgozók 
részesültek elismerésben: a Szo-
ciális Alapellátó Intézmény részé-
ről Pap Katalin, Kollár Viktorné 
és Bálint Csabáné, az Idősek Ott-
honától pedig Bélafalvi Imréné, 
Tóvizi Tamás és Tomayer Csil-
la. Szeretettel gratulálunk nekik, 
további munkájukhoz erőt, és jó 
egészséget kívánunk. A helyszí-
nen külön köszöntötték Székely 
Csabát, a Szociális Alapellátó In-
tézmény vezetőjét, és Magó Ottót, 
a Tatai Kistérségi Időskorúak Ott-
hona igazgatóját.
A rendezvényen közreműködött 
Jenei Márta, valamint a Felvidék-
ről érkezett Németh Dénes és ze-
nekara.                   Ábrahám Ágnes

„Itt élned, halnod kell”

Szeretetet, odafigyelést, 
törődést adnak
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Folytatás az 1. oldalról 

A polgármester köszönetet mon-
dott a kormány által adott anya-
gi 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 ró-
lunk, az itt élő tataiakról és a mi 
történelmünkről szól. Michl Jó-
zsef hozzátette: - hálásan köszö-
nöm mindenkinek a munkáját, 
aki segítette ennek a könyvnek 
a megszületését, a legnagyobb 
köszönet pedig Tata 1956-os sza-
badságharcosainak jár.
dr. Schmidtmayer Richárd a be-
mutatón beszélt arról, hogy a 
könyv nem előzmények nélküli. 

Minden rendszerváltás utáni ke-
rek évforduló alkalmából meg-
jelent 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 év-
vel később megjelent az a könyv, 
ami leginkább levéltári forrásokra 
alapozva gyűjtötte össze azokat 
az adatokat, melyeket 2006-ban 
a tatai eseményekről tudni lehe-
tett. 2016-ban azt tűzték ki célul, 
hogy az eddig elért eredményeket 
egyrészről összesítsék, - tehát a 
korábbi munkákban megjelent 
információkat újra közöljék -  il-
letve amennyire lehet, ezeket ki-
bővítsék.

A könyv szerkesztője elmondta, 
hogy a munka során először át-
tekintették az írásos forrásokat, 
és összegyűjtötték azokat a do-
kumentumokat, amelyek kifeje-
zetten a forradalom időszakában 
készültek, s a nagyközönség szá-
mára eddig nem voltak elérhető-
ek, pl: jegyzőkönyveket, szemé-
lyes iratokat. Emellett az 56-os 
eseményeket átélt szereplőkkel 
illetve leszármazottaikkal készí-
tettek 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 bővülhes-
sen a kiadvány.
A könyvben az olvasók többek 
között találnak korabeli vissza-
emlékezéseket, a forradalom 
idején keletkezett naplóbe-

jegyzéseket, a forradalmi szervek 
iratait, röplapok, táviratok és le-
velek sorait, katonai jelentéseket, 
eljárások és perek dokumentuma-
it, és ítéletek eseményleírásait is.
Az „Itt élned, halnod kell” című 
kiadvány, az elkészült példány-
szám erejéig ingyenesen besze-
rezhető a Városházán, a Magyary 
Zoltán Művelődési Központban, 
és az Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központban.        - áá -

Méltóbb helyre, a komáromi Csil-
lagerődbe költöznek a tatai Gö-
rög-Római Szobormásolatok Ki-
állítás darabjai. A Kuny Domokos 
Múzeum korábban már rendezett 
egy gyűjteménybúcsúztató családi 
napot, november 18-án pedig saj-
tótájékoztatót tartottak a költözés 
kapcsán, a gyűjteménynek helyt 
adó tatai zsinagógában. A sajtótájé-
koztatón részt vett dr. Baán László, 
a Szépművészeti Múzeum főigaz-
gatója és a Liget Budapest Projekt 
miniszteri biztosa, Michl József 
polgármester, dr. Beró Henrietta 
alpolgármester, és Turi Bálint Ko-
márom alpolgármestere, valamint 
a Kuny Domokos Múzeum munka-
társai.
A gipszből készült szobormáso-
latokon keresztül az egyetemes 
szobrászművészet legfontosabb 
alkotásai egykor eljuthattak a vi-
lág azon múzeumaiba is, amelyek 
nem voltak olyan szerencsés hely-
zetben, hogy az eredeti műtárgya-
kat bocsáthassák a közönség elé. 
A gyűjtemény, az 1870-es évektől 
kezdve a Nemzeti Múzeum, majd 
a századforduló után a Szépművé-
szeti Múzeum számára vásárolt, és 
azokban bemutatott kollekció da-
rabjait foglalja magában. A máso-
latok mindenben hűen követik az 
eredetit, azzal megegyező méretben 
és állapotban készültek. Az eredeti 
szobrokról először gipsz segítségé-
vel negatív mintákat vettek le, majd 
ezek segítségével öntötték ki szin-
tén gipszből a pozitív másolatok 
darabjait, amelyeket ezután gondo-
san egymáshoz illesztettek. Minél 
nagyobb és összetettebb volt az ere-
deti szobor, annál több „alkatrész” 

készült róla. Mivel az elvékonyított 
gipsz nem képes megtartani a saját 
súlyát, a szobor darabjait fém mere-
vítés 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, kö-
zépkori és reneszánsz másolatgyűj-
teménynek a befogadására tervez-
ték meg. A másolatgyűjtemények 
azonban az 1920-as évektől kezdve 
erősen átértékelődtek, leginkább 
az eredeti műtárgyak nagyszámú 
vásárlása miatt. A gipsz szobormá-
solatok egyre inkább háttérbe szo-
rultak, a második világháború alatt 
már nem is menekítették biztonsá-
gosabb helyre az épület földszinti 
csarnokait elfoglaló gipszeket. A 
kiállítási terekben hagyott szobrok 
sérüléseket szenvedtek, a háborút 
követően pedig a múzeum egyetlen 
felújítás nélkül hagyott helyiségé-
be, 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 ke-
zelésébe került, ahol ezekből a gip-
szekből 1977 októberében az erre 
a célra felújított és átalakított tatai 
zsinagóga épületében nyílt kiállítás. 
A több mint száz másolatot felso-
rakoztató tárlat földszinti terében a 
görög archaikus és klasszikus kor, 
míg az emeletén a hellenisztikus és 
római szobrászat leghíresebb darab-
jai kerültek beválogatásra. Az antik 

gyűjtemény további mintegy 500 
műtárgya azonban kevésbé szeren-
csés sorsot tudhatott magáénak. Az 
akkori elképzelés szerint a fennma-
radó 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 megma-
radt 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 egyko-
ri teljes gipszmásolat gyűjtemény 
helyzetének rendezésére, és ezt 
követően 2014-ben megtörtént an-
nak újabb, részletes felmérése. Az 
egykor mintegy ezer darabos gyűj-
teményből mára 750 maradt meg. A 
gyűjtemény ma már zajló, széleskö-
rű rekonstrukcióját követően annak 
legfontosabb darabjai végül - a leg-
nagyobb hazai múzeumi fejlesztés, 
a Liget Budapest Projekt keretében 
- a jelenleg használaton kívül álló, 
és teljes egészében megújításra ke-
rülő komáromi Csillagerődben ke-
rülnek majd elhelyezésre. 
A Liget Budapest Projektnek kö-
szönhetően több évtized után ren-
deződhet a Szépművészeti Múzeum 
hányatott sorsú gipszgyűjteményé-
nek helyzete. A komáromi Csil-
lagerőd átfogó megújításával, és a 
Városliget melletti Országos Mú-
zeumi Restaurálási és Raktározási 
Központ (OMRRK) megépítésével, 
méltó otthonra találnak a művészet-
történet különleges relikviái, ame-
lyek a jövőben oktatási, ismeret-
terjesztési és tudományos célokat 
szolgálhatnak majd.
Michl József a sajtótájékoztatón 
beszélt a zsinagóga jövőjéről, az 
épületnek a gipszgyűjtemény elköl-
tözése utáni sorsáról. A polgármes-
ter 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 te-
rületeket fog érinteni, mint például 
a Biblia hatása a művészetekre, a 
technikára, a tudományos fejlődés-

re, az emberi életre, a lélekre, kö-
zösségeink életére. Egy modern, 
a mai kor technikai lehetőségeit is 
felhasználó tárlatot szeretnénk be-
mutatni, amely állandó kiállításként 
folyamatos nyitva tartással várja a 
látogatókat – nyilatkozta Michl Jó-
zsef.
A helyszínen dr. Baán László mu-
tatta be a szobormásolatokkal kap-
csolatos terveket. A főigazgató el-
mondta:- a gyűjtemény nem kerül 
messzire, és annak látogatásához a 
tataiaknak nem kell sokat utazniuk 
ezután sem. A főigazgató hozzátette 
azt is, a jövőben, amennyiben lehet-
séges, együttműködő partnerei lesz-
nek az Önkormányzatnak abban, 
hogy a tervezett, új Biblia Kiállítás 
létrejöhessen.
Turi Bálint, Komárom alpolgár-
mestere a sajtótájékoztatón úgy 
nyilatkozott:-  Tata és Komárom 
példamutatóan jó viszonyt ápolnak 
egymással. A két város a turizmus 
területén sem versenytársakként vi-
szonyul a másikhoz, hanem egymást 
segítő szándékkal, hiszen fontos, 
hogy a térségbe érkező látogatók 
számára minél szélesebb kínálatot 
nyújthassanak. Biztos vagyok ben-
ne - mondta az alpolgármester -, 
hogy a zsinagóga a tervezett új ki-
állítással, a jövőben nagyon értékes 
turisztikai célpont lesz.
A komáromi erőd épülete a gipsz-
másolat tárlat létrehozására különö-
sen alkalmas, a sokszor monumen-
tális 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 ki-
állítás, amely a tervek szerint mint-
egy 350 gipszmásolatot mutat majd 
be, nemcsak azt teszi lehetővé, hogy 
egy helyen a szobrászat leghíresebb 
alkotásait tekinthessék meg a láto-
gatók, de hagyományos és digitális 
tartalmakkal kiegészítve a múzeum 
számos információt is nyújt majd, 
gazdag múzeumpedagógiai progra-
mok kíséretében. A Szépművészeti 
Múzeum egykori szobormásolati 
gyűjteményének megmaradt másik 
része Budapesten kap elhelyezést, 
a Liget Budapest Projekt részeként 
létrejövő Országos Múzeumi Rest-
aurálási és Raktározási Központban 
(OMRRK).
A sajtótájékoztató végén Perger 
Gyula, a Kuny Domokos Múzeum 
igazgatója, és Michl József, jelké-
pesen átnyújtották a szobormásolat 
gyűjtemény leltárkönyvét dr. Baán 
Lászlónak, és Turi Bálintnak.  - áá -

FOGADÓÓRA
NáGel  BAlázs 
Tata város 3. számú önkor-
mányzati választókerületének 
képviselője  

2016. november  
30-án, szerdán
15.00 – 16.00  óra 
között 
a választókerülete-
met érintő témák-
ban fogadóórát tart 

a  Városházán (Tata, Kossuth tér 
1.sz. fszt. 5.terem).

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

Tata Város Önkormányzatának 
kéthetente 

megjelenő közéleti lapja

Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.

Felelős kiadó: Berczelly Attila 
vezérigazgató 

Szerkeszti: Tatai Televízió 
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc

IssN 2416-1586
Nyomda: PLT Nyomdai 

Központ
Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft. 

A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com

2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 

Várjuk észrevételeiket, 
javaslatakat. 

Szerkesszünk együtt! 

Hirdessen 
Ön is

9000 példányszmú, 
kéthetente ingyenesen   

megjelenő városi 
lapunkban!

06-30-962-4556       
tataivaroskapu.ujsag

@gmail.com
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Tisztel Pácienseink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2016. november 7-től a labora-
tórium új telephelyére, a Hősök 
tere 2. sz. alatt található szakren-
delőnkbe költözött.
Vérvételre a jelentkezés a szak-
rendelő földszinti részén a be-
tegfelvételnél, az erre a célra 
fenntartott recepciós munkaállo-
máson lehetséges. Kérem Önö-
ket, hogy a betegfelvételhez 
készítsék elő beutalójukat, sze-
mélyes okmányaikat.
A laboratórium 7:00h-tól fogad-
ja pácienseit.
Laboratóriumi vizsgálatra to-
vábbra is időpontot szükséges 
kérni, melyet az alábbi elérhető-
ségeken tehet meg:
Személyesen az új szakrendelő-
ben 7:00-15:00-ig, illetve telefo-
non 10:00-15:00- ig a 34/ 586-
724 vagy 725-ös vonalon.
Leletkiadás 10:00-11:00 h-ig il-
letve 15:00-16:00 h-ig a szakren-
delő betegfelvételénél történik.

Búcsú Hérától, Vénusztól, Pheidiásztól...



Városunk és a környék vállalko-
zói, magánszemélyei, idén is sze-
retnének  karácsony közeledtével 
segíteni a rászorulóknak. Felhí-
vásukat, jótékonysági akciójuk 
részleteit itt olvashatják. 
A Tatán és környékén élő vál-
lalkozók és magánszemélyek 
ebben az évben is szeretnék la-
kókörnyezetükben tanúságát 
tenni odafigyelésüknek, és segítő 
szándékuknak. Tudjuk, nem tu-
dunk annyit segíteni, hogy azzal 
változást hozzunk az emberek 
életében. Mindnyájan tudunk 
azonban annyit segíteni, hogy 
azzal apró örömöt szerezhetünk 
másoknak. Segítünk, mert meg-
tehetjük, mert tartozunk ennyi-
vel magunknak és szerencsésebb 
sorsunknak. Segítünk, mert az 
együttérzésnek mindig utat kell 
találnia.
Segítsünk, mert az ünnep ettől 
szebb lesz, ha adsz, te is több le-
szel! 
Nem csupán élelmiszert, gyerek-
játékot vagy édességet ajándéko-
zunk, 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 osz-
tunk, 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 család-
tag nélküli időseket, a kiskorú 
gyermekeket nevelőket, akik te-
vőlegesen is igyekeznek javítani 
helyzetükön…
Azoknak szeretnénk kissé szebbé 
tenni az ünnepet, akik több gyere-
ket nevelnek, s most ezzel jelezni 
kívánjuk feléjük, látjuk és tisztel-
jük erőfeszítésüket. Szeretnénk 

nekik is örömet ajándékozni…
Keressük azokat, akik minderről 
hozzánk hasonlóan gondolkod-
nak! Kérjük, akik környezetük-
ben ismernek egyedül maradt 
időseket, nehéz helyzetükben is 
helytállásra törekvő családokat, 
gyermeküket egyedül is tisztes 
igyekezettel nevelőket, ajánl-
ják Őket. Most fordítsuk figyel-
münket rájuk, mert küzdelmes 
helytállásuk elismerése fontos 
számukra is. 
Írjanak a segitek@adok.hu oldal-
ra néhány sort, s mi lehetősége-
ink szerint, személyesen, de név-
telenül viszünk ajándékot.
Hívjanak telefonon, adjanak 
ajánlatot, kit szeretnének meg-
ajándékozni vagy akár adomá-
nyozhatnak is. Élelmiszert, játé-
kot, könyvet, támogatást az akció 
megvalósításához!
Lehetőségeink szerint 100 – 150 
ünnepi csomagot állítunk össze, 
esetenként 4 – 6.000 Ft érték-
ben. A célszerű rászorultság sze-
rint ez tartalmazhat édességet, 
tartós élelmiszert, gyümölcsöt, 
gyerekjátékot, könyvet, ruhane-
műt. A csomagokat közvetlenül 
kézbesítjük az ünnepek előtti 
időszakban. Keressük azokat a 
támogatókat is, akik e termékek 
kedvezőbb áru beszerzéséhez 
tudnak segítséget nyújtani, hi-
szen így több ajándék jut, ugyan-
annyi ráfordításból. Örömmel 
fogadunk minden támogatást, 
amivel bővíthető a támogatottak 
köre, gazdagabbá tehető az aján-
dék. 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 eb-
ben az évben is névtelenek kí-
vánnak maradni.
Cseppnyi segítség, tengernyi 
öröm. Ha így ajándékozol, neked 
is több marad!
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A tatai Eötvös József Gimná-
zium újra nemzetközi, Európai 
Uniós pályázat nyertese lett. Az 
Erasmus+ program olyan iskolák 
közötti együttműködés, amely 
diákokat és tanárokat egyaránt 
bevon a munkába, a természet-
tudományok 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 té-
mája: 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 azokat velük.
A projekt nyelve angol, amely a 
tanulók nyelvi és kommunikációs 
készségét is fejleszti, s még nyi-
tottabbá teheti őket más európai 
nemzetek kultúrái felé. A diákok 
feladata, hogy mini projekteket 
készítsenek természettudomá-
nyos és matematikai tudásuk fel-
használásával, a partner iskolák 

diákjaival együttműködve. A 
projekt folyamán öt nemzetközi 
találkozót rendeznek majd más-
más országokban, melyekben a 
tatai diákok iskolájukat, városu-
kat, és Magyarországot bemutat-
va képviselnek bennünket.
A résztvevő intézmények taná-
rai, a fiatalok patronálásán túl, 
módszertani eszköztárat fejlesz-
tenek ki együtt, amelyet a gim-
náziumok több osztályában ki is 
próbálnak. Ennek hatékonyságát 
egyrészt a diákok eredményeinek 
javulásában várják, másrészt a 
diákok által kitöltött értékelésben 
is láthatják majd. Az így létreho-
zott oktatási anyagokat az iskolai 
és a nemzetközi honlapon min-
denki számára elérhetővé teszik.
Idén novemberben a tatai Eötvös 
Gimnázium a házigazdája az első 
nemzetközi találkozónak, mely-
nek szakmai megnyitóján Michl 
József is köszöntötte a vendége-
ket. 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-

dományokban jártas szakembe-
rekre, így a szakképzés mellett 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy az 
általános gimnáziumi oktatásban 
is kiemelkedő szerepe legyen a 
természettudományos oktatás-
nak.
Barsi Éva, a gimnázium igazga-
tója 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 pedagógu-
saink a nemzetközi partnerekkel 
együttműködve, megtalálják an-
nak a kulcsát, aminek segítségé-
vel a diákok még jobban megsze-
retik ezeket a tantárgyakat- tette 
hozzá az igazgatónő.
A Tatára érkezett együttműködő 
partnereknek alkalmuk lesz be-
tekinteni a magyar közoktatás 
rendszerébe, s emellett lehető-
ség nyílik számukra a szakmai 
megbeszélésekre, a kollégák 
közötti tapasztalat cserére, s ter-
mészetesen városunk megisme-
résére is.                              - áá -

Új módszerek- alkalmazható tudás

Idén is segítenek a rászorulóknak 

Csomagban egy cseppnyi öröm Tata Város Önkormányzata 
forgalmi rend felülvizsgálatot 
végeztetett a korlátozott sebes-
ségű övezetekben, vagyis a 30-
as zónákban, és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő forgal-
mi rend módosítások mellett 
döntött. Eszerint minden 30-as 
zónában leszerelik azokat az el-
sőbbségadás kötelező táblákat, 
melyek korábban ott maradtak, 
és egyenrangú útkereszteződé-
seket alakítanak ki.
Egy útkereszteződésben az 
elsőbbségi viszonyokat első-
sorban a jobbkéz - szabály ha-
tározza meg, ami azt jelenti, 
hogy a jobbról érkezőnek van 
elsőbbsége, ha a jogszabályból 
(pl. megkülönböztető fény- és 
hangjelzést együttesen használó 
gépjármű) vagy közúti jelzőtáb-
la jelzéséből más nem adódik. 
Az ilyen útkereszteződéseket 
hívjuk egyenrangú útkereszte-
ződéseknek. Ilyen közlekedési 
viszonyokkal találkozhatunk pl. 
a bevásárló helyek parkolóiban, 

illetve a korlátozott sebességű 
övezetekben, vagy a 30-as zó-
nákban, ugyanis a jogszabály 
úgy rendelkezik, hogy ezekben 
kizárólag egyenrangú útkeresz-
teződések lehetnek.  
Az egyenrangú útkeresztező-
désekben a járművezetőknek 
fokozottan figyelniük kell, így 
a 30-as zónákban előírt elsőbb-
ség 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 egyetértésé-
vel az Önkormányzat szándéka 
volt, a 30-as zónák kijelölésé-
vel. 
A forgalmi rend módosításokat 
az Önkormányzat folyamatosan 
végzi, december 15-ig. Első lé-
pésként a Bacsó Béla úti lakó-
telepen szereltek le két elsőbb-
ségadás 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 pol-
gármester elmondta:- Tatán sze-
retnénk elérni, hogy azokban a 
csendes, lakóövezeti részekben, 
ahol jól lehatárolható a terület, 
30-as zónákat alakítsunk ki, ami 
azt jelenti, hogy az autók ma-
ximum 30 km/órás sebességgel 
közlekedhetnek. A vonatkozó 
jogszabály azt mondja, hogy az 
ilyen területeken,   csak egyen-
rangú útkereszteződés lehet, 
vagyis a jobbkéz - szabályt kell 
figyelembe venni, ezért a város-
ban most ezeken a területeken 
átszereljük a táblákat, ami nem-
csak a táblák számának lecsök-
kenését jelenti, hanem a külön 
kiegészítő jelzés figyelmezteti 
az autósokat arra, hogy foko-
zottabban vigyázzanak. A jövő-
ben mindenki nagyon figyeljen 
ezekre a jelzésekre, például a 
Bacsó Béla lakótelepen, a Kert-
városban, és egyéb helyszíne-
ken Tata szerte.                   - áá -

Legyünk figyelmesek az egyenrangú útkereszteződésekben!

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

meghívták külpo-
litikai adásokba, 
valamint a HÉT 
című műsorba, de 
saját kínai és japán 
sorozata is volt. 
Írásai megjelentek 
a Magyarország 
című hetilapban, 
az Ország-Világ-
ban, és sok más ki-
adásban. Hét nyel-
ven beszélő utazó 
tudósítóként be-

járta a világot, számos országban 
megfordult Észak- és Dél-Ameri-
kában, Afrikában és Ázsiában.
Az egyetem után felvették a 
Külügyminisztériumba. 1956-
ban, 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 forra-
dalom eljutott Pekingbe, ahogyan 
más hazai munkahelyeken, a kül-
képviseleten is megalakították 
a forradalmi bizottságot három 
fővel, vezetőjének P. Szabó Jó-
zsefet választották. A forrada-
lommal kapcsolatban semmilyen 
tevékenységet nem végeztek, 
élték mindennapi életüket. Az 
újságírót 1957 tavaszán haza-
hívták Kínából. Bíróság elé nem 
állították, de megvált tőle a Kül-
ügyminisztérium. Szeretett volna 
visszamenni újságírónak, de nyíl-
tan nem mertek kiállni mellette, 
hivatalosan senki sem alkalmazta 
1962-ig.
1956-tal kapcsolatban több hall-
gatónak van személyes élménye, 
melyekről sokáig tudnának be-
szélni. A dedikálás mellett né-
hány mondatra mindenkinek volt 
egy kis ideje.            Makuvek Nóra

Sikeres volt az idei utolsó Könyves Szerda
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A fizikai munkát végzők megbecsüléséért
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Egyre égetőbb probléma, hogy 
egyes kiemelt régiók munkaerőhi-
ánnyal küzdenek. Ma már komoly 
kihívást jelent a fizikai munkások 
toborzása, a jól teljesítő mun-
kavállalók megtartása. A HRC 
Group Komárom-Esztergom me-
gyét is megcélzó kampányának 
célja, hogy felhívja a közvéle-
mény figyelmét a fizikai dolgozók 
munkájának fontosságára és meg-
becsülésére.
A fővárost is beleszámítva, az 
egy lakosra jutó ipari termelési 
érték Komárom-Esztergom me-
gyében 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 foglalkoz-
tatottságában kiemelt szerepet 
tölt be az ipar. Az év első három 
hónapjában az alkalmazásban ál-
lók felét az ipari vállalkozások 
foglalkoztatták, mely az országos 
átlag kétszerese. Mindez azt mu-
tatja, 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 ked-
vezőtlen megítélés megváltozását, 
s egyben köszönetet mondjunk 
mindazoknak, akik értékes mun-
kájukkal járulnak hozzá térsé-
günk gazdasági teljesítményéhez. 

A programhoz kapcsolódó cégek 
maguk javasolták azt a kollégáju-
kat, akit a vállalat arcaként szeret-
nének bemutatni, aki a jövőben is 
képviselni fogja munkatársait. Ta-
tán, Tatabányán és Oroszlányon 
huszonhárom cég csatlakozott a 
kezdeményezésünkhöz, így hu-
szonhárom munkatárs arcát és ins-
piráló 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 mi-
nőségi munkájáért. Ha az anyagi 
és erkölcsi megbecsültségük egy-
aránt növekszik, akkor a jövőben 
is elkötelezett, értéket előállító 

munkavállalók lesznek, mely 
hozzájárulhat a Tatai-medence 
gazdaságának további megerősö-
déséhez. A fizikai munka Nagy-
követeit bemutató plakátok a 
következő napokban a tatabányai 
vasútállomás falain tekinthetők 
meg. 
Ahogy arról már korábban is ír-
tam, az erkölcsi mellett az anya-
gi megbecsülésre is szükség van. 
Fontos tény, hogy az elmúlt hó-
napokban jelentős béremelé-
sekre került sor térségünk 
néhány munkáltatójánál. A 
Kormány is hamarosan 
megállapodhat tár-
gyalópartnereivel 
a minimálbér 15 
százalékos, a ga-
rantált bérmini-

mum 25 százalékos emeléséről. A 
következő évben közel 30 száza-
lékos béremelésre számíthatnak a 
szociális intézményekben dolgo-
zók is.

OlVAsÓINK KÉRDezTÉK
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 előte-
remtéséről. Olyan műszaki megoldást terveznek, amely véglegesen 
megoldja a forrásfeltörés elvezetését.
Válaszadó: Szabó István, a Polgármesteri Hivatal kommunális   
        ügyintézője 

A tati Honvéd Bajtársi Klub 
tagjaival csatlakozva egy nem-
zetközi gyertyagyújtási akció-
hoz, 2016. november 11-én 11 
óra 11 perckor gyertyagyújtás-
sal, koszorúzással emlékez-
tünk meg Tatán, a Hősök terén 
az I. világháborús hősi emlék-
műnél a harctereken elesett ka-
tonákról.
„A halott katona nem ellenség 
többé.”
Az akció központi gondolata 
az a szándék, hogy nemzetkö-
zi méretekben ráirányítsuk a 
figyelmet a béke fontosságára, 
megőrzésének szükségességé-

re, különös tekintettel a vilá-
gunkban ma is folyó háborúk 
borzalmaira. A megmozdulás 
távlati célja, hogy 2018-ig az 
Európai Parlament hivatalosan 
elfogadja és érvénybe léptes-
se a harctéren elesett katonák 
nemzetközi emléknapját – no-
vember 11 - illetve hogy a köz-
napi 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

November 14-én kulturális kirán-
dulás céljából autóbuszt indítot-
tunk Budapestre. Utunk először a 
Törökugrató úton a Gazdagrétre 
vezetett.  A XI. kerületi Gazdag-
rétről először a „Szomszédok” 
című  tv filmsorozat  jut eszünk-
be. Az 1980-as évek végén ötlött 
fel a templomépítés gondolata 
az akkor kelenföldi káplán, Lipp 
László atya fejében. A festői kör-
nyezetbe illő impozáns épület 
alapkőletételére 1990-ben került 
sor a „repülős pap” kezdeménye-
zésére.  Az épület több átterve-
zésen ment keresztül, amíg meg-
kapta mai formáját. A 2002-ben 
még félkész, de már misézésre 
alkalmas templomot már birtokba 
vehette a közösség a liturgia cél-
jaira, ám a teljes berendezés csak 
idén készült el.  Huszonhat évvel 
az alapkőletétel után szentelte fel 
Erdő Péter bíboros prímás, idén 
október 1-jén hazánk legismer-
tebb 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 fes-
tőművészt a mozaikképek el-
készítésére. A szlovén művész 
munkái megcsodálhatók többek 
között a Vatikánban, a Krakkó-
ban az Isteni Irgalmasság –ba-
zilikában, Olaszországban San 
Giovanni  Rotondo  új baziliká-
jában, 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 körül-
véve. Egy másik képen a Dániel 
próféta könyvéből ismert három 
ifjú jelenik meg tüzes kemencé-
ben, melyből az angyal kimenti 
őket. A harmadik képen három 
angyalt látunk, ahogy Ábrahám-

nak megjövendölik, hogy fele-
sége, a már idős Sára egy éven 
belül gyermeknek fog életet adni. 
Külön képen látható Magyaror-
szág őrangyala, amint felajánlja 
a Szent Koronát Szűz Máriának, 
mint hajdan Szent István kirá-
lyunk.  A Tabernákulumon az An-
gyali –üdvözlet jelenete látható. 
Különleges a templom orgonája, 
mivel egy kasztíliai XVIII. száza-
di barokk orgona pontos mása kü-
lönleges egyedi hangzással. A ku-
pola üvegteteje és az égre mutató 
kereszt mindennap a napi liturgi-
kus színben jelenik meg.  A temp-
lom alatt kör alakú oszlopcsarnok 
található, amelyet kriptává képez-
tek ki. Az oszlopfőkőn Nagy-Ma-
gyarország vármegyéinek címere-
it láthatjuk. Itt az altemplomban 
urnás és osszáriumos temetke-
zésre van lehetőség. A Szent An-
gyalok –templom az éjszaka sö-
tétjében is a reménységet hirdeti.                                                                                                      
A Fő utcai barokk XIII. században 
épült Szent Flórián- kápolnát a je-
lenlegi parókus,  Makláry Ákos 
mutatta be csoportunknak. Ki-
merítő 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 ba-
rokk kori. A főoltár képét Franz 
Wagenschön festette 1769-ben. 
A szószék mellvédjét díszítő ara-
nyozott dombormű Eberhardt An-
tal munkája. Freskóit Medveczky 
Jenő készítette 1936-1937-ben. 
Az előcsarnokból balra nyíló ká-
polnában helyezték el a máriapó-
csi kegykép másolatát. A falon 
található emléktáblák egyikén 
olvashattuk, hogy a templom má-
sodik parókusa 1940-től 1970-ig 
a pár éve elhunyt népszerű szí-
nészünk, Sztankay István édes-
apja, 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 év-
századok 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 gyönyörű-
en felújított török fürdője ideális 
kombinációja a kellemesen für-
dőzve gyógyulásnak. A felújítás 
során a feltárt korabeli mészkő 
padlót és a mázas belsővel készült 
vízvezetékeket üveglappal fedték 
be a látogatók számára. Az épít-
tető személyét és az építés idejét 
örökíti meg az eredeti ótörök írás-
sal készült vörös márvány- tábla. 
Az Irgalmas-rend 2000-ben kap-
ta vissza az 1574-ben Szokollu 
Musztafa, Buda leghíresebb pasá-
ja által építtetett fürdőt. Ez volt a 
hódoltság legszebben megépített 
fürdője. Vizének jótékony hatása 
már az az Árpádházi-királyaink 
korában is ismert volt. Kirándu-
lásunk a Király-gyógyfürdőben, 
fürdőkúrával fejeződött be, ame-
lyet Arszlán budai pasa kezdett el 
építtetni, még 1565-ben és Szo-
kollu Musztafa fejezett be. Érde-
kessége, hogy gyógyvizét évszá-
zadokig 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 lehető-
sége a várfalon belül. 1796-ban, 
Buda visszafoglalása után a Kő-
nig család átépíttette a fürdőt, mű-
emlék voltát megőrizve. A fürdő 
magyarosított nevét is a család-
ról kapta. A gyógyvíz reumatikus 
panaszokra és a csontok mészhi-
ányának pótlására kiváló hatású. 
Az eredeti formában fennmaradt 
fürdő felújítása a közeljövőben 
kezdődik meg.    Kun Imre klubelnök

A harctereken elesett katonákra emlékeztek

„Törökök nyomában ”
A Városi Nyugdíjas Klub kirándulása

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 kö-
vetkező évi pozsonyi fesztiválon. A trió tagjai: Molnár Levente és 
Szurgyi Gergely, akik a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Ze-
neművészeti Intézet hallgatói, valamint Nagy Tamás, a tatai Menner 
Bernát Zeneiskola tanára.                - áá -

Nagy Tamás tatai művésztanár 
sikere Pozsonyban
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 Ajánló
Szombaton a vadludaké a főszerep! 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. alka-
lommal várják az érdeklődőket a 
szervezők, Magyarország legna-
gyobb télköszöntő madárfeszti-
váljára.
A tatai Öreg-tavon telelő vad-
ludak akár 5-6 ezer kilométeres 
távolságból, Skandinávia és Szi-
béria északi térségeiből érkez-
nek hozzánk. Az első csapatok 
szeptember végén, október elején 
jelennek meg, és márciusban in-
dulnak vissza sarkvidéki fészkelő 
területeikre. Az utóbbi években 
már stabilan 10-15 ezer látogatót 
vonzó rendezvény azért egyedül-
álló, mert a nemzetközi jelentő-
ségű 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 pi-
hent a tó részlegesen leeresztett 
medrében, és további 4-5 ezer tar-
tózkodott a térségben, a Sokadal-
mat 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 glo-
bálisan veszélyeztetett vörösnya-
kú lúd, és szintén ennyi kis lilik 
is feltűnt. További érdekesség-
ként 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 sárgalá-
bú és dankasirály is látható. Ez a 
madárlétszám rendkívül gyorsan, 
akár egy-két nap alatt is további 
ezrekkel emelkedhet. Csúcsidő-
szakban (november végén és de-
cember elején), a tavon éjszakázó 
vadlibák száma akár a 40.000-et 
is elérheti, ha a Kárpát-medencé-
be beáramló hidegfront kedvező-
en alakítja a vonulást.
Az érdeklődőket a sok ezer lúd 
teleszkópos megfigyelése mel-
lett gyereksátor, madárgyűrűzés, 
állatbemutatók, kézműves kira-
kodóvásár, 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 ke-
resztül a www.vadludsokadalom.
hu oldalon élőben is követhető. 
Tavaly, az internetes közvetítés 
első évében, hazánk mellett több 
más európai országból, a kon-
tinensen kívül pedig például az 
USA három államából (Texas, 
Minnesota és Pennsylvania), Ja-
pánból, és Dél-Koreából is mint-
egy kétezer online nézője volt a 
Sokadalomnak. Az idei díszven-
dég a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság. A rendezvény, és 
annak valamennyi programja in-
gyenes.
A program szervezői: Magyar 
Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület (MME) Komá-
rom-Esztergom Megyei Csoport, 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazga-
tóság, Száz Völgy Természetvé-
delmi Egyesület. Védnöke: Michl 
József, Tata Város polgármestere.

Fotó:Lóki Csaba/www.vadludsokadalom.hu

A komáromi Csillagerődbe költöznek a tatai Gö-
rög-Római Szobormásolatok Kiállítás darabjai. A 
Kuny Domokos Múzeum korábban már rendezett 
egy gyűjteménybúcsúztató családi napot, novem-
ber 18-án pedig sajtótájékoztatót tartottak a köl-
tözés kapcsán, a gyűjteménynek helyt adó tatai 
zsinagógában.



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

 Látkép

6

Turisztikai fejlesztések a 2016-os évben

A 19. Paksi Pop-Rock-Jazz Fesz-
tivál megrendezésére került sor 
november 19-én az atomváros 
dombján álló Csengery Dénes 
Kulturális Központban. A tatai 
Helló Pisti zenekar nyerte a zene-
karok versenyét, amely nagysze-
rű fellépéseket és új lehetőségeket 
nyithat meg a tehetséges zenekar 
számára.
 A Művészetekért Egyesület rend-
kívül következetesen támogatja 
majdnem két évtizede a feltö-
rekvő zenekarokat. A program 
kiemelt szakmai támogatója volt 
idén az NKA-Cseh Tamás Prog-
ram és az Öröm a zene program, 
amely az ország minden megyé-
jében biztosítja a zenekaroknak a 
tehetségkutató lehetőségét, majd 
a Budapest Music Expo keretében 
a döntősök versenyét, amelyen 
idén 3 millió Ft támogatás elnye-
rése volt a tét.
Pakson szakmai és diákzsűri előtt 
játszottak a versenyre jelentkezett 
csapatok. A zsűri elnöke Berki Ta-
más jazz énekes, zenetanár volt. 
A szakmai zsűri tagjai volt még:  
Papp Gyula – zenész,  Sárdy Bar-
bara - énekes, szövegíró,  Andrá-
sik Remo - gitártanár, a HANOSZ 
főtitkár, Dandó Zoltán – zenész.
Ruff Ferenc fesztiváligazgató a 
döntő végén kijelentette: 

„Az idei versenyben magas szín-
vonalú produkciók versenyeztek. 
Kiváló hangszeres tudás és felké-
szültség jellemezte az előadókat. 
Örömmel adtuk át a zenekari és 
egyéni díjakat támogatónknak 
köszönhetően.”
Helyezettek: 
Helyen végzett: Hello Pisti zene-
kar (100.000 Ft értékű utalvány)
Helyen végzett: Németh Bend-
egúz trió (70.000 Ft értékű utal-
vány)
Helyen végzett: Köpönyegfor-
gatók zenekar (50.000 Ft értékű 
utalvány)
Külön díjazták a legjobb dalszö-
veget, dobost, basszusgitárost, 
énekest. Közönségdíjat vehetett 
át Varga Lilla, a Helló Pisti éne-
kese.
A Helló Pisti a budapesti Bujdo-
sókert Pubban és a paksi Kávé 
Bor és Pálinka Fesztiválon való 
fellépést is bezsebelt. A rendez-
vény 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.

A tatai Hello Pisti zenekar sikere Pakson

A turisztikai fejlesztések terén 
a 2015-ös év mérföldkő volt. 
Európai Uniós pályázatoknak 
köszönhetően fontos turisztikai 
attrakciók jöttek létre városunk-
ban, mint például a Fényes Tan-
ösvény. Ezeknek a pályázatok-
nak köszönhetően felújították az 
Angolkertet, és megnyílt az Új 
Kajakház Ökoturisztikai Köz-
pont is. 
A létesítményeknek a működte-
tője a Tatai Városkapu Közhasz-
nú Zrt.  A 2016-os évben a fel-
adat az Angolkertben, a Fényes 
Tanösvényen, és az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központban a 
létesítményeknek a szolgálta-
tási tartalommal és programok-
kal való feltöltése, turisztikai 
termékek létrehozása valamint 
ezeknek a szolgáltatásoknak a 
fejlesztése volt. 
A Tatai Fényes Forrásvidék pa-
zar természeti környezetét mu-
tatja be az 1350 m hosszú lápra 
épített, cölöpökön futó Tatai 
Fényes Tanösvény. Az egész év-
ben, turisztikai szezonon kívül 
is látogatható tanösvény egy ti-
zennyolc állomással rendelkező 
természetismereti túra, amely 
interaktív módon mutatja be a 
Fényes Forrásvidék területének 
természeti kincseit.  A Látogató-
központ helyi élővilágot bemu-
tató kiállításai és foglalkozásai 

további élményeket kínálnak az 
idelátogatóknak. A kiállítások 
mellett szintén a 2016-os évben 
jött létre a Zöld detektív termé-
szetismereti kalandtúra, ami egy 
játékos interaktív ismerkedést 
tesz lehetővé a hely élővilágá-
val, 1,5 illetve 3 órás irányított 
foglalkozás keretében. Emellett 
tartunk éjszakai túrákat is „Hold-
fénytúra” névvel.   
Megteremtettük a lehetőségét 
annak, hogy a Fényes Tanösvény 
fotósok számára is vonzó legyen, 
mert egy szakszerűen kialakított 
fotós lest építettünk ki a vízfel-
szín felett 15 cm-rel.
A Tatai Angolkert csodálatos 
környezetében az egyedülálló 
látnivalók mellett régiónk egyik 
legrégebbi, ugyanakkor legmo-
dernebb 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, me-
lyet a kollégáink tárlatvezetése 
tesz izgalmassá. Tervszakaszba 
lépett a Nyári konyha megfele-
lő üzemeltetése is. Itt nagy va-
lószínűséggel a Városkapu Zrt. 
által nagyon fontosnak vélt helyi 
termékek kapnak majd helyet. 
Ezeknek forgalmazása és nép-
szerűsítése lesz a cél.  A jövőben 
további turisztikai szolgáltatások 

létrehozását is tervezzük. Kép-
zőművészeti-, szabadtéri kiállí-
tások és tárlatok megvalósítását, 
valamint az angolkert botanikai 
részére is szeretnénk kialakítani 
túravezetési alkalmakat. 
A legdinamikusabban fejlődő 
rész az Új Kajakház Ökoturiszti-
kai Központ. Programjaink és le-
hetőségeink tárháza széles körű. 
Itt nem csak a turistáknak, ha-
nem a tatai lakosságnak is gon-
doskodunk szabadidejük hasz-
nos eltöltéséről.  A kajak-, kenu-, 
sárkányhajó-, és kerékpárok bér-
lési lehetősége mellett választ-
hatnak számos kerékpár-, bakan-
csos 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 össze-
jövetelek kivitelezésével vala-
mint rendezvények szervezésé-
vel kívánjuk közelebbivé tenni 
a központot. A lehetőség adott, 
hiszen konferencia-, foglalkoz-
tató-, és előadó terem is várja 
az idelátogatókat. Munkahelyi 
közösségek, civil szervezetek 
választják helyszínéül tréningek 
és szabadidős programjaik meg-
szervezésére. Ezen szolgáltatá-
sok kielégítésére, tartalmasabbá 
tételére jött létre az Ökoligetben 
a bringapihenőhöz tartozó ven-

déglátóhely, ami egy jelentős be-
ruházása volt a Városkapu Zrt-
nek. Kellemes és színvonalas 
vendéglátást biztosítva ezzel az 
itt megpihenőknek. Továbbfej-
lesztettük az épülethez tartozó 
teraszt a vendégek kényelmét 
szolgáló bútorokkal. Lehető-
ségeinkhez képest fejlesztjük a 
vizi sporteszköz parkunkat is, 
olyan eszközöket vásároltunk, 
amelyekkel kisgyerekek is biz-
tonsággal használhatják a kaja-
kokat, akár olyanok is, akik előt-
te semmilyen tapasztalattal nem 
rendelkeztek. A tartalom fejlesz-
tése 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 kidolgo-
zása, és e kínálatok eljuttatása az 
iskolai közösségekhez. 
A Városkapu életében a legje-
lentősebb változás 2016-ban, 
hogy a Fényes Fürdő üzemel-
tetője lett. Fontos cél, hogy a 
Közép-Európában is páratlan 
természeti jelenségünk a fényes 
forrásvíz mentén létrejött Fé-
nyes Fürdő nemcsak strandként 
működjön, hanem hosszú távon 
akár minden évszakban látogat-
ható szabadidőpark legyen. Ko-
moly terhet jelentenek a stran-

düzemeltetési, karbantartási és 
felújítási kötelezettségeink, de 
már dolgozunk azokon a szol-
gáltatásokon és termékeken, ami 
a Fényes Fürdőt vonzóvá teszi 
az év bármely szakaszában. 
Nagy szerepet szánunk a ke-
rékpáros turizmusnak, az aktív 
családi programoknak és a hor-
gászturizmusnak is. Ennek érde-
kében folyamatosan fejlesztjük 
szálláshelyeinket is és az azt 
kiszolgáló rendszert, melyhez 
most alakítjuk ki az online szál-
lásregisztrációt. A fejlesztések-
ben 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 múlt-
ra visszatekintő Öreg Tavi Nagy 
Halászatnak, a Fényes Fürdőn 
több rendezvénynek, mint pél-
dául 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 bizo-
nyítja jobban a turizmus terü-
letén, mint az hogy 2016-ban 
a Tata és Térsége Turisztikai 
Egyesület tagsága Berczelly At-
tilát a Városkapu Zrt. vezérigaz-
gatóját választotta ismételten 
elnökévé.     Michl-Perczell Anita

Tizenötödik alkalommal, a ju-
bileumhoz méltó környezetben, 
a Menner Bernát Zeneiskolában 
és annak hangversenytermében 
rendezte meg a Márton napi 
szólótáncversenyt a Kenderke. 
Összesen hatvannégy verseny-
számmal kilencvenkét verseny-
ző mérette meg magát.
Szűkebb hazánkból a házigazdá-
kon kívül a tatai Pötörke, a tata-
bányai Forgórózsa, a komáromi 
Garabonciás, a kisbéri Hangfes-
tő, a rédei Eszterlánc, míg távo-
labbról a budakeszi Hétlépés, a 
szabadbattyáni Bokréta, a sopo-
nyai Zichy-, az enyingi Tinódi-, a 
tiszafüredi Kunmadarasi iskolák 
tanítványai indultak az országos 
versenyen. A fiatalokat az önkor-
mányzat nevében a humán bi-
zottság elnöke, Robozné Schőn-
feld Zsuzsanna köszöntötte.
– Az elmúlt évhez képest, a 

résztvevők száma és a nevezett 
versenyszámok száma harmadá-
val nőtt – összegzett Kun Kata-
lin versenyalapító, a házigazda 
Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatója, aki 
azt is kiemelte, hogy az intéz-
mény elkötelezett a verseny mel-
lett, 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 hor-
doz – 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 korcso-
portban egy, a harmadik-ne-
gyedikben már két szabadon 
választott táncot mutattak be, 
méghozzá improvizatív módon. 
Mindez a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy itt nem koreográfiák ver-
senyeztek, a délelőtti próba után 
a résztvevőknek saját maguknak 
kellett az adott tájegységre jel-
lemző motívumkincsekből ösz-
szeállítaniuk produkcióikat. A 
Kárpát-medence számos pont-
járól egyéni és páros táncokat 
láthatott a zsűri. Az értékelés 
során többek között a stílusos 
mozgást, a térhasználatot, a rit-
mikai árnyaltságot, az előadói 
magatartást figyelték az ítészek.
Darmos István, a Bodrog Nép-
táncegyüttes vezetője arról be-
szélt, hogy sok ügyes, tehetséges 
gyerekeket láttak, kiemelte a 
műhelyek munkáját is.
–  Ma Magyarországon nekünk, 
akik népzenével, néptánccal, 
népi kézművességgel foglal-
kozunk, az a dolgunk, hogy ezt 
továbbvigyük – mondta, majd a 
résztvevőkhöz fordulva hozzá-
tette: meg tudják mutatni nem 
táncos társaiknak, milyen jó do-
log ez, milyen sok dologban fej-
leszti az embert.
Zóka Éva, a Zselic Alapfokú 
Művészeti Iskola koreográfus 
pedagógusa azt kérte a fiata-
loktól, hogy vigyék magukkal 
azt, amit tudnak, adják tovább 
a saját gyerekeiknek is azt a tu-
dást, szellemiséget, amelyről a 
színpadon is tanúbizonyságot 
tettek.                  Szűr Annamária

Közel százan ropták
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Advent a keresztény kultúrkör-
ben a karácsony napját (decem-
ber 25-ét) megelőző negyedik va-
sárnaptól (görögkatolikusoknál 
hatodik vasárnaptól) egészen a 
karácsonyig számított időszak. A 
karácsonyi ünnepkör advent első 
napjával kezdődik, és vízkeresz-
tig (január 6-ig) tart. Advent első 
vasárnapja egyúttal az egyházi év 
kezdetét is jelenti. 
Az adventi időszak Szent And-
rás 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 adven-
ti vasárnapok a számát. Advent 
első vasárnapja mindig novem-
ber 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 ke-
resztény egyházi év kezdetét, a 
karácsonyi ünnepkör kezdetét és 
természetesen az adventi időszak 
kezdetét.
Az advent szó jelentése „eljöve-
tel”. A latin „adventus Domini” 
kifejezésből származik, ami any-
nyit tesz: „az Úr eljövetele”. A 
karácsonyt megelőző várakozás 
az eljövetelben éri el jutalmát. 
Régebben egyes vidékeken „kis-
böjtnek” nevezték ezt az idősza-
kot.

Egyházi szertartások és szoká-
sok
A katolikus egyházban az advent 
liturgikus színe a lila, mely a bűn-
bánatot, a szent fegyelmet és az 
összeszedettséget jelképezi. Ad-
vent harmadik vasárnapján, öröm-
vasárnapon (gaudete vasárnap) az 
Úr eljövetelének közelségét ün-
neplik; e nap liturgikus színe leg-
több helyen a rózsaszín. Az egész 
időszakban dísztelen a templomi 
oltár, az orgona szerepe pedig az 
énekek kíséretére korlátozódik.
Elterjedt szokás az adventi hét-
köznapokon hajnali misét (rorate) 
tartani. E szertartásokon különös 
hangsúlyt kap Szűz Mária tiszte-
lete és a karácsonyi várakozás.
A szentcsalád-járás a 20. század 
elejéről származó katolikus szo-
kás. A hívek minden nap más ház-
hoz visznek egy a szent 
családot ábrázoló 
képet, majd imá-
kat mondanak, és 
kisebb szertartá-
sokat mutatnak 
be körülötte. 
A népszo-
kás arról 
a bibliai 
eseményről 
emlékez ik 
meg, amikor 
a gyermekét 
váró Szűz Má-
ria és Szent József 
Betlehembe érvén 

szállást kerestek maguknak.
Böjt
Korábban szokás volt az adventi 
időszakban böjtöt tartani. Az ad-
venti böjti idő alatt tiltották a za-
jos mulatságokat és az ünnepélyes 
házasságkötéseket, de az utóbbit 
az 1661. évi nagyszombati zsinat 
püspöki engedélytől tette függő-
vé. A böjtölés hagyománya a 20. 
század közepén tűnt el.
Adventi koszorú
Így nézhetett ki Wichern evangé-
likus lelkész adventi koszorúja: 
vasárnapokra fehér, hétközna-
pokra piros gyertyák jutottak
Adventkor a 19–20. század óta 
szokás koszorút készíteni. Az ad-
venti koszorú ősét 1839-ben Jo-
hann H. Wichern német evangéli-
kus 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 gyertyá-
val 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 gyertyá-
kat vasárnaponként (vagy előző 
este) gyújtják meg, minden alka-
lommal eggyel többet. A világító 
gyertyák számának növekedése 
szimbolizálja a növekvő fényt, 
amelyet Isten Jézusban a vára-
kozónak ad karácsonykor. Az ad-
venti koszorún mind a négy gyer-

tya egyszerre ég az utolsó 
vasárnapon.

 Minden gyertya szim-
bolizál egy fogalmat: 
1. hit, 2. remény, 3. 
öröm, 4. szeretet. A 

gyertyák egyben 
a katolikus szim-

bolika szerint 
e g y - e g y 
személy-
re vagy 
közösség-

re is utalnak:
Ádám és Éva – 

mint akiknek első-
ként ígérte meg Isten a 

megváltást (hit);

zsidó nép – akinek megígérte, 
hogy közülük származik a Mes-
siás (remény);
Szűz Mária – aki megszülte a 
Fiút (öröm – rózsaszín gyertya);
Keresztelő Szent János – aki hir-
dette Jézus eljövetelét, és készí-
tette az utat az emberek szívéhez 
(szeretet).
Adventi naptár
Az adventi naptár használatá-
nak népszokása 1900 körül kez-
dődött, kialakulása egy német 
édesanyához kötődik, akinek 
kisfia, Gerhard, már hetekkel 
az ünnep előtt türelmetlenke-
dett a várva-várt és megszokott 
karácsonyi ajándékok miatt. Az 
édesanya ezért érdekes és meg-
lepő játékot talált ki gyermeke 
számára: egy kemény papírlapot 
huszonnégy részre osztott, mind-
egyik részre rátűzött egy-egy da-
rab csokoládét, majd megenged-
te, hogy a gyermek minden este 
megegyen egyet-egyet közülük. 
Mikor a kisfiú felnőtt, nem felej-
tette el édesanyja meglepetését, 
és üzleti vállalkozásba kezdett. 
Olyan naptárt szerkesztett, ame-
lyen huszonnégy ablakocska 
mögé egy-egy darab csokolá-
dé vagy cukorka volt elrejtve, s 
ezek csak a spaletták kinyitása 
után váltak láthatóvá.

Forrás: www.magyarkurir.hu, 
Magyar Katolikus Lexikon, 
www.gondola.hu

Advent: a várakozás időszaka
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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 csarnok-
ban játsszák.
KoSárLabDa
december 4. vasárnap 
13.00 Tatai SE – Baja női NB I 
amatőr
A mérkőzést a Vaszary iskolá-
ban játsszák.
SzabadidőSport
december 3. szombat
10.30  Mikulás futás
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Bővebb információk:

www.tataiac.hu                 

CSEKE – mIKULáS-
FUTáS  2016 
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 Kram-
pusz 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 !

Idegenben játszott és győzött  a 
megyei I. osztályban szerep-
lő 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 talál-
kozón 3 gólt szerzett. Ez már a 
tavaszi első forduló volt, mert 
három mérkőzést még most le-
tudnak 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 

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 odafi-
gyelve kezdte a meccset a hazai 
csapat és hamar megszerezte a 
vezetést. Bár a vendégek olykor 
mezőnyfölényben játszottak, de 
nem veszélyeztették a TAC győ-
zelmét.
tatai aC – obSK 70 orosz-
lány 3-1 (1-0)
Tata: 100 néző, Vezette: Juhász D.
Góllövő: Rába (11-ből) 10, 82, 
Korcsok 51, ill. Minárcsik (11-
ből) 62

Edző: Wéber Roland
- gratulálok a csapatnak, jó szel-
lemben, 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 fel-
állni. Sok helyzetet sikerült ki-
dolgozni, ezekből illett volna 
többet kihasználni. Örülök hogy 
amit megbeszéltünk, hogy szél-
ről többször kerüljünk mögéjük 

az bejött.
Egy tízes a Kecskédnek!
Nem ismert kegyelmet a TAC 
U-19-es csapata. Ezúttal idegen-
ben igazolta erejét és azt, hogy 
ismét aranyéremre pályázik. 
Jelenleg egy pont a hátránya a 
Lábatlan mögött. Az első fordu-
lóban 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 – Koppánymo-
nostor 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 – Koppánymo-
nostor 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

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 Százhalom-
batta nem ígérkezett könnyű el-
lenfélnek. 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, Jan-
csó 3, Szám 2, Kanyó Á. 2, Ki-
sék 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 szeren-
csére elég előnyt szereztünk, így 
csak csökkenteni tudták a hát-
rányt. Megérdemelten nyertünk.
Junior: tatai aC – Százha-
lombatta  26-29
Vezette: Márton A., Sipos G.
Góllövő: Csics 9, Lévai 4, Becze 
3, Miklós 3, Matuszka 2, Neu-
kum 2, Lovász 2, Hunyadvári 1

Kézilabda férfi megyei bajnok-
ság:  Kőkúti dSK  - Esztergo-
mi Vitézek raFC 37-22 (18-
10)
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 beven-
ni a várat, igaz nagy küzdelemre 
késztette a hazai csapatot. A tatai 
gárda jól játszott, egészen az 56. 
percig vezetett is. A végén meg-
remegtek a kezek, a Dabas pedig 
van annyira jó csapat, hogy élt a 
lehetőséggel és otthon tartotta a 
két pontot.
dabas KC VSE –tatai aC 29-
27 (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:  Kő-
kúti dSK  - Esztergomi Vité-
zek raFC 37-22 (18-10)
Vezette: Budai L., Szabóné 
Jelen I.                                     -ta -

Ezekben a hetekben minden kor-
osztályban megrendezte a Váro-
si Diáksport Bizottság a körzeti 
úszóversenyeket. A kicsik a Kő-
kúti tanuszodában versenyeztek, 
míg a nagyobbak az Edzőtábor 
medencéjében úsztak. Nagyon 
sok szülő is elment megnézni 

csemetéjét, így igazi versenyhan-
gulat volt az uszodákban. A ki-
sebbeknél a tanuszodában 3 hosz-
sz (48 m) volt a táv, ahol gyors-, 
mell- és hátúszásban álltak rajt-
hoz a gyerekek. Akik rendszere-
sen 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 rajt-
hoz. Legtöbb számban a Kőkúti-
sok  álltak a dobogón, de jutott 
érem a Talentum iskolának is, az 
első hat közé pedig baji gyerek-
nek 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. Je-
nei  Zsombor                        - ta -

A Batta bánta

2015-ben úgy tértünk vissza há-
rom párosunkkal és 2 arany – 1 
bronzérem begyűjtésével erről a 
versenyről, hogy akkor megfo-
gadtuk:
„Jövőre újra itt, még többen , 
még jobb eredményekkel gazda-
godva!”
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 vál-
lalták 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 egy-
séges szerelésünknek , és a kis-
gyermekek 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 beállít-
va, hiszen a Labossa testvérek 
(Tamás és Döme) az abszolút és 

a férfi kategóriát is megnyerték. 
Másik férfi párosunk (Sándor 
Péter, Nagyszegi Zsombor) na-
gyon kevéssel csúszott csak le a 
dobogóról.
Női párosaink ragyogó futással a 
dobogó mindhárom fokát elfog-
lalhatták , negyedik párosunk az 
előkelő V. helyen zárta a napot . 
Abszolút 3. és a kategória győz-
tesei 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  har-
madik helyére . Beleznai Lara 
és Csabai Ágota az V. hellyel 
büszkélkedhetett . A fiataloknak 
nagy élmény volt , hogy edzőik-
kel együtt futhattak párban .
Többen javítottak egyéni idő-
eredményeiken, így minden-
ki megelégedve – bár fáradtan 
hagyta el a Siófoki Aranypartot 
és már most megkezdtük a 2017-
es verseny csapat tagjainak ösz-
szepárosítását , hogy a hagyo-
mányosan szép eredményeket 
meg tudjuk majd tartani. Sándor 
Péter TAC szakosztályvezető

Atléták sikerei a 13. Balaton marathonon

Úszó körzeti diákolimpia

rábával volt jobb a TAC!


