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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

December 11-én, a „Reformáció 
és nemzet” emlékév keretében a 
tatai Református Templom ünnepi 
istentiszteletén erősítették meg a 
Károli Gáspár Református Egye-
tem Tanítóképző Főiskolai Kara, és 
a Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskola között, a Für-
kész-program kiterjesztésére kötött 
megállapodást.
A Fürkész-program az óvodások-
nak és kisiskolásoknak szánt komp-
lex népművészeti program, amely-
ben nem csak a néptánccal, hanem 
a népzenével és a népi játékokkal, 
kézműves kismesterségekkel is 
megismerkedhetnek a gyerekek. A 
Kenderkében szakirodalmak, kuta-

tások, és több évtizedes megfigye-
lés-oktatás alapján fejlesztették ki a 
programot, amely lehetőséget nyújt 
a gyermekek tanulmányainak sike-
rességét megalapozó készségek 
mielőbbi kialakítására.
A Fürkész-program kitalálója és a 
Kenderke igazgatója Kun Katalin, 
beszámolt arról, hogy a megállapo-
dás értelmében már ebben a tanév-
ben érkeznek hallgatók az iskolába, 
hogy megtanulják a Fürkész-mód-
szert, amely mögött közel 50 év pe-
dagógiai tapasztalata áll, és amely 
országosan egyedülálló komplex 
művészeti-oktatási program, me-
lyet a gyakorlatban alkalmaznak.
Folytatás a 6. oldalon

Kiterjesztik a Kenderke Fürkész-programját

December 17-én ünnepélyesen 
átadják Tata új sportcsarnokát, a 
Kőkúti Általános Iskola mellett. 
A bruttó 1 milliárd 150 millió fo-
rintos beruházás költségéből 350 
millió forintot  önerőként adott az 
Önkormányzat, amely lehetőséget 
biztosított arra, hogy a telkén a lé-
tesítmény megépülhessen. A TAC 
körülbelül 15 millió forinttal járult 
hozzá a beruházáshoz, melynek 
fennmaradó részét TAO-ból gyűj-

tötték össze, miután a Magyar Ké-
zilabda Szövetség jóvá hagyta, a 
sportegyesület sportágfejlesztésre 
vonatkozó, látvány-csapatsport 
támogatási keretein belül zajló 
építkezését.
A 2200 négyzetméteres épület 
lelke maga a csarnok, ami 1500 
négyzetméter, és elsődlegesen 
kézilabdára, másodlagosan pedig 
egyéb sportágak kiszolgálására 
alkalmas. A kézilabda mellett a 

röplabdának is helyet ad majd, 
valamint isko-
lai testnevelés 
órákra három-
felé választható. 
A létesítmény-
ben 6 öltöző - 
iskolásoknak, 
sportolóknak -, 
orvosi és játék-
vezetői szoba, 
két iroda, egy 

kondicionáló terem, szertárak, 
raktárak, mosdók, ruhatár, büfé és 
egy tárgyalóhelyiség is található.
A csarnokot a tervek szerint a Kő-
kúti Általános Iskola, a Reformá-
tus Gimnázium, és a Bláthy Iskola 
növendékei használják majd reg-
gel 8 és délután fél 3 között, majd 
ezt követően a kézilabdások, röp-
labdások edzenek a helyszínen, 
ami a hétvégéken városi és egyéb 
rendezvényeknek ad otthont.  Va-
sárnap utánpótlás kézilabda és 
röplabda meccsek, valamint baj-
noki találkozók zajlanak majd az 
új tatai sportcsarnokban.

Elkészült a sportcsarnok

         Boldog 
karácsonyt, 

Tata!
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Dr. FrIEDrIcH gáBor 
r. ezredes 
 2016. december 

21-én, 10.00-12.00 
óra között tartja 
fogadónapját hi-
vatalában, Tata,  
Ady Endre u. 27. 
szám alatt.

Tisztelt Ügyfeleink!

A Tata Kártya ügyintézése 
a VÁROSMARKETING 

IRODÁBAN

2016.12.07-től 2016.01.15-ig 
szünetel!

Nyitás: 2017.01.16.
Békés, áldott ünnepeket 

kíván a Tata Kártya!

A Városháza Martyn - termé-
ben találkoztak a Tatai Kistérsé-
gi Szociálpolitikai Kerekasztal 
résztvevői. Az Önkormányzat 
munkatársai, a szociális területen 
tevékenykedő intézmények ve-
zetői és szakemberei, valamint a 
támogató szervezetek képviselői, 
két napirendi pontban tárgyaltak 
a helyszínen.

Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, a 
Tatai Kistérségi Szociálpolitikai 
Kerekasztal elnöke elmondta: - 
a kerekasztal kistérségi szinten 
szerveződik, feladata többek kö-
zött a szociális szolgáltatáster-
vezési koncepció megalkotása, 
megvalósítása, nyomon követése, 
és felülvizsgálata. Az elnök tájé-
koztatott arról, hogy első napi-

rendi pontként tájékoztató hang-
zott el Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének szociális 
ellátásokról és az egyes szociális 
szolgáltatásokról, valamint azok 
térítési díjairól szóló önkormány-
zati rendeletének módosításáról, 
valamint második napirendként a 
kerekasztal tagjai adtak tájékozta-
tást az egyes szakterületeken idén 
tapasztalt változásokról.
Michl József polgármester az 
ülésen beszélt arról, hogy a helyi 
szociális támogatási rendszerben 
változás kezdődik, melynek célja, 
hogy a segítség koncentráltan és 
ténylegesen a rászorulókhoz jut-
hasson el. Ennek jegyében már 
dolgoznak egy új típusú rendkí-

vüli települési támogatás megva-
lósításán, melynek lényege, hogy 
azokat, akiket komoly nehézség, 
vagy olyan kár ér, ami veszélyez-
teti a lakhatásukat, a jövőben a 
tervek szerint az Önkormányzat 
szeretné segíteni egy olyan se-
gélyalappal, amelyből 250 000 
forint vissza nem térítendő, és 
750 000 ezer forint kamatmentes, 
visszatérítendő támogatást lehet 
kérni.
Az ülésen a résztvevők kölcsö-
nös beszámolók során osztották 
meg tapasztalataikat az elmúlt 
egy évben végzett munkájuk-
ról, valamint a tervezett, jövőre 
vonatkozó változásokról, illetve 
fejlesztési javaslataikról.      - áá -
   

Tanácskozott a szociálpolitikai kerekasztal

December 14-én tartotta ez évi 
utolsó ülését Tata Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
Városháza dísztermében, ahol a 
napirendi pontok előtt a Kincses-
kert Óvoda gyermekei mutatták 
be karácsonyi műsorukat.
A képviselők, munkájukat rende-
let-alkotáshoz kapcsolódó előter-
jesztések megtárgyalásával kezd-
ték. Ezek között szerepelt a város 
2017-es költségvetési rendeleté-
nek elfogadása is. Michl József 
megköszönte a hivatal munkatár-
sainak és a képviselőknek, hogy 
decemberben ismét el tudták fo-
gadni a jövő évi költségvetést. 
A polgármester az ülést követő 
sajtótájékoztatóján ezzel kapcso-
latban elmondta:- a városnak biz-
tonságot ad, hogy január elsején 
már egy elfogadott, korrekt, és jól 
végrehajtható költségvetése lesz. 
A büdzsében 700 millió forint 
került a fejlesztési oldalra úgy, 
hogy a szöveges oldalon szerepel 
másfél milliárd forintnyi pályázati 
lehetőség, amely 10 olyan pályá-
zatot jelent, melyeket már beadott 
a város, de még nem kapott rájuk 
választ. A működési oldalon 5 
milliárd forint szerepel, ez a tatai 
óvodák, a szociális és egészség-
ügyi ellátó rendszer, a hivatal és 
az önkormányzati cégek működé-
sének, valamint az együttműködő 
partnereknek fizetett támogatá-
soknak az összege. 2016-hoz ké-
pest a jövő évi állami támogatás 
csökkent, aminek az oka a helyi 
adóbevételekkel függ össze. Tatán 
az egy főre jutó adóbevétel ösz-
szege 42 000 forint, és a törvény 

szerint azoknál a településeknél, 
ahol ez az összeg meghaladja a 32 
000 forintot, az állam a kötelező 
feladatokra adott pénz egy részét, 
arányosan visszavonja. Michl Jó-
zsef összegezve hozzátette: - jö-
vőre a város intézményei megbíz-
hatóan tudnak majd működni, a 
költségvetés biztosítja számukra a 
kellő forrást, és bár természetesen 
az év folyamán módosítások vál-
hatnak szükségessé, Tata stabil, 
biztonságos költségvetéssel kezdi 
meg az új esztendőt.
A településrendezéshez és város-
fejlesztéshez kapcsolódó előter-
jesztések sorában, többek között 
a környezetvédelmi és városfej-
lesztési stratégiák elkészítéséről 
is egyeztettek a képviselők. A 
stratégiai tervek - melyek a Ma-
gyary Terv szakmai tervei is egy-
ben - szakértők bevonásával ke-
rülnek frissítésre és megújításra, 
az aktuális igények és lehetősé-
gek tükrében.
A napirendi pontok között, a va-
gyongazdálkodáshoz kapcsolódó 
előterjesztések részeként, első 
olvasatban tárgyalt a testület az 
új Városi Sportcsarnok üzemel-
tetésének kérdéséről. Az Ön-
kormányzat kezdettől támogatta 
és segítette azt az elképzelést, 
melynek nyomán Tatán egy olyan 
sportcsarnok létesült, ami kiszol-
gálja a várost, és kiemelten segíti 
a TAC kézilabda szakosztályának  
működését, így a TAC-al való 
együttműködés eredményeként 
elkészült a sportcsarnok, ami-
hez számos tatai és nem tatai cég 
adott TAO  támogatás. A TAC és 

az Önkormányzat tárgyalásai után 
született döntés szerint, a TAC 
tulajdonba adja az Önkormány-
zatnak a sportcsarnokot, amit az 
Önkormányzat cége: a Városgaz-
da Kft. fog üzemeltetni, szakmai 
vezető segítségével. Emellett a 
TAC kérelmére az Önkormányzat 
15 éven át működési támogatás-
ként évi 45 millió forinttal segí-
ti majd a klub működését. Az új 
sportcsarnokot ezen a héten, no-
vember 17-én szombaton, 15:30-
kor adják át, s a január hatodikai 
Vízkereszt napi koncertet, már az 
új intézményben élvezhetik a ta-
taiak.
A Városházán a képviselők be-
számolót hallhattak a középtá-
vú út és járda felújítási program 
2015-16-os végrehajtásáról is. A 
témával kapcsolatban Michl Jó-
zsef elmondta:- idén több mint 
20 millió forintot költöttek utak, 
és járdák felújítására, megújult 
számos buszmegálló - legutóbb 
Agostyánban és a belvárosban-, 
de ennél jóval több ilyen jellegű 
fejlesztést szeretne a város a jö-
vőben megvalósítani. A követke-
ző lépés a Hajdú utca fejlesztése, 
emellett jó esély van arra, hogy 
parkoló fejlesztésre nyerjen pá-
lyázati pénzt Tata, és természete-
sen további pontokon terveznek 
beruházásokat, a tervek között 
szerepel az Agostyáni és a Baji 
úti kerékpárút megépítése is.
A humánszolgáltatáshoz kapcso-
lódó napirendek között kiemelt 
téma volt a köznevelési intéz-
mények működtetésének átadása 
a Tatabányai Tankerületi Köz-

pont részére. Ezzel kapcsolatban 
nagyon fontos döntést hozott a 
testület, hiszen az új iskolafenn-
tartói rendszerben az állam maga 
kívánja üzemeltetni, működtetni 
is az iskoláit. Eddig ezt a fela-
datot a város látta el, a Kőkúti és 
Vaszary iskolákban valamint ta-
gintézményeikben, és a Menner 
Bernát Zeneiskolában. Az állam 
- a megyében a Tatabányai Tan-
kerületi Központ - január elsejé-
től átveszi ugyan a működtetést, 
ami megtakarítást is jelent a vá-
ros számára, de ugyanakkor az 
Önkormányzat szeretné segíteni 
továbbra is az intézményeket, 
például kedvezményes formában 
kötnek szerződéseket az uszoda 
vagy a sportcsarnok használatára, 
hogy a tatai gyerekek még jobb 
körülmények között végezhessék 
a munkájukat.
A beszámolók, és tájékoztatók 
sorában szerepelt még az ülésen 
beszámoló a Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal és a kép-
viselő-testületi bizottságok idei 
tevékenységéről, valamint egy 
tájékoztató Tata 2016-os testvér-
városi kapcsolatairól is. Michl 
József egyaránt megköszönte a 
bizottságok, és a Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal dolgozóinak 
éves munkáját. A polgármester 
hozzátette:- a hivatal igazi ügyfél-
barát módon igyekezett idén is se-
gíteni a tataiaknak, és a térségben 
élőknek, erre az elkötelezett mun-
kára a jövőben is számíthatnak az 
ügyfelek.
A képviselő-testület legközelebb 
januárban folytatja újra munkáját.

Elfogadták Tata jövő évi költségvetését
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A 2010-es év tavaszi esőzései után 
az Öreg vár tó felőli falán keresz-
tül nagy mennyiségű víz kezdett 
el áramlani a tóba. A vízfakadás 
megjelenésének – a csapadékon 
kívül - valószínűsíthető másik 
kiváltó oka, hogy a térségben 
megszűnt bányászat aktív vízszint 
süllyesztésének befejezésével, a 
nyugalmi vízszint fokozatosan 
visszaállt az eredeti állapotába. 
Az aktív vízszint süllyesztés ideje 
alatt elapadt források újratöltőd-
nek, ismét aktívvá válnak.
2014-15-ben az Önkormányzat 
elvégezte a várkút és környeze-
tének fúrásos kutatását és kút-
vizsgálatát. A várfalon keresztül 
a tóba folyó víz a lazább repedés-
kitöltő kőzeteket megbontotta, ki-
mosta, ez által üregek keletkeztek 

a várkút és a várfal között. Ezek 
az üregek a felszín beszakadását 
okozták. A beszakadás az évek 
alatt egyre mélyebbé vált, egyre 
több szemcsét mosott ki a várkút 
alatt lévő forrás vize.
A megtervezett műszaki megol-
dás, a forrás irányított elvezetése 
az Öreg-tóba. A helyreállítást csak 
alacsony tóvíz - szintnél lehetett 
megkezdeni, hiszen a várfalon 5 
méter mélyen kellett a várfal át-
fúrását elvégezni. A tavalyi csa-
padékviszonyok sajnos nem en-
gedték meg a mederben történő 
munkavégzést, de a közelmúltban 
sikerült a mederbe egy fúró szer-
kezetet letelepíteni, amely elvé-
gezte a várfal átfúrását, így irányí-
tottan, egy fém csövön keresztül 
távozik a várkút forrásának vize a 

mederbe, ezzel megakadályozva 
a szemcsék további kimosódását. 
Az előzetes mérések alapján a ki-
vezetés vízhozama 600 l/perc.
A melegvizű forrás leginkább a 
hideg időszakban figyelhető meg. 
Ilyenkor a várfalból kibukkanó 
kifolyáson gőzölgést tapaszta-
lunk, s a forrásbefolyás környe-
zetében jegesedés sem látható. 
Újabban nagy számban jönnek a 
forráskifolyáshoz törpeharcsák 
melegedni, több ezres csapatokat 
láthatunk olajfoltként szétterülni 
a vízen.
A várfalon észlelhető további fa-
kadásokat megszüntetni nem le-
het, hiszen azok nem egy helyre 
koncentráltan fakadnak. Továb-
bi forrástevékenység figyelhető 
meg a várkúttól balra, az Öreg-tó 
medrében. Ezt a forrást is csak 
alacsony vízszintnél lehet ész-
lelni. Magasabb vízszintnél a tó 
nyomása elfolytja ezeket a kisebb 
forrásokat.
A felszín helyreállítását a tavaszi 
időszakban végzik majd, szigo-
rú régészeti felügyelettel. Május 
környékén a kút környezete ismét 
biztonságos és megközelíthető 
lesz. A következő lépés a várkút 
bemutatása lehet, de ezt a tervek 
szerint a várprogram keretében 
komplexen, az egész várudvar fel-
újításával tudja az Önkormányzat 
megvalósítani.                      - áá -

100 gyermek kapott meghívót a 
tatai Est Moziba, ahol filmvetítés 
és ajándékok várták a kicsiket. 
Az Önkormányzat hagyomá-
nyosan minden évben megaján-
dékozza a hátrányos helyzetű 
gyermekeket, akik idén egy fil-
mvetítésen is részt vehettek. A 
helyszínen dr. Beró Henrietta 
köszöntötte a vendégeket. Az al-
polgármester elmondta: - olyan 
gyermekeket és családjaikat vár-

ták, akik nehezebb körülmények 
között élnek, hiszen ilyenkor, ka-
rácsony közeledtével még fonto-
sabb az odafigyelés, a támogatás, 
amivel egy kicsit szebbé lehet 
tenni számukra az ünnepet.
A Karácsony ének c. rajzfilm 
vetítése után a helyszínre meg-
érkezett a Mikulás is, aki az 
Önkormányzat munkatársainak 
segítségével édességet, és gyü-
mölcsöt adott át a gyerekeknek.

Elkezdődtek a vár alatti nagyforrás vízelvezetési munkálatai

Az Est Moziban járt a Mikulás
30. születésnapját ünnepelte no-
vember 10-én a város közkedvelt 
cukrászata, a Petre Cukrászda, 
ahol a vendégeket is megajándé-
kozták a jubileum alkalmából.
A Petre Cukrászda nevét min-
denki ismeri Tatán, de nemcsak 
itt és a megyében, hanem a ha-
tárainkon túlra is eljutott már a 
hírük. A vállalkozás 30 évvel 
ezelőtt 5 négyzetméteren in-
dult el, aztán 20 négyzetméte-
ren, majd mára már közel 100 
négyzetméteren szolgálják ki a 
vendégeiket. Sikerüket annak is 
köszönhetik, hogy folyamatos 
fejlesztésekkel évről évre alkal-
mazkodtak a cukrászat, a ven-
déglátás változásaihoz. Emellett 
versenyekre jártak-és járnak ma 
is, mert ahogyan vallják: egy 
cukrászatban kreatívnak kell 
lenni, hiszen a vendégek elvár-
ják a megújulást, a mindig jobb, 
a trendeknek megfelelő kínála-
tot, s ezért alkalmazkodni kell 
az igényekhez. A Petrében a 
liszt és tejérzékenyek, valamint 
a cukormentes táplálkozás hívei 
is találnak édességeket. Évente 
kétszer fejlesztenek, változtatják 
a repertoárjukat, és újabb süte-
ményekkel állnak elő az igények 

szerint. Az újdonságokat először 
többször is kipróbálják, kóstol-
tatják a vendégekkel, majd ha 
sikeresek az új ízek, akkor beke-
rülhetnek a választékba.
Az elmúlt évtizedekben per-
sze sokat változtak a cukrászati 
trendek, körülbelül 10%-a ma-
radt meg mára az eredeti, 30 
évvel ezelőtti süteményválasz-
tékuknak. Petrezselyem Antalné 
Gyöngyi, Venesz József-díjas 
mestercukrász elmondta:- az 
akkori kínálatból például az ap-
rósütemények és a fatörzs meg-
maradtak ugyan, de már ezeknek 
a receptjein is változtattak az 
évek során az eredetihez képest.
A 30. jubileum alkalmából, min-
den születésnapi tortát rendelő 
vásárló ingyen kapta meg az 
édességet, és a cukrászda meg-
ajándékozta a „somlói királynőt” 
is, azt a hölgyet, aki azóta, hogy 
a Petre Cukrászda kínálatában 
szerepel a somlói kocka, minden 
nap vásárolt egyet kedvenc desz-
szertjéből.
Michl József polgármester a 
helyszínen szívből gratulált a 
jubileumhoz, felidézve, hogy a 
város 2011-ben a Tata Városáért 
kitüntetés arany fokozatát ado-

mányozta a Petrezselyem csa-
ládnak, amiért az általuk több 
évtizede megalapított  cukrász-
dában  folyó tevékenységükkel 
olyan magas szakmai színvonalú 
munkát végeznek, mellyel ki-
vívták a legrangosabb országos 
gasztronómiai versenyek szer-
vezésének jogát, s ezáltal öreg-
bítették Tata Város hírnevét. A 
kitüntetéssel már akkor is azt 
akartuk elismerni – nyilatkozta 
a polgármester- , hogy a család 
kimagasló színvonalon dolgo-
zik a cukrászat területén. Michl 
József hozzátette:- különösen 
példaértékű manapság, amikor 
a szakképzés területén komoly 
kihívások vannak, és egyre ke-
vesebben akarnak szakmát ta-
nulni az az elhivatottság, amivel 
nemcsak nap mint nap végzik a 
munkájukat, hanem szeretnék 
azt népszerűsíteni is.
Petrezselyem Antalné Gyöngyi 
elmondta:- az egyik legnagyobb 
büszkeség számukra, hogy olim-
piákon, világbajnokságokon is 
részt vehettek, ami mindig ko-
moly szakmai kihívás, melynek 
nyomán nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem nemzetközileg is 
elismerték és elismerik a mun-
kájukat. Ez a népszerűség a 
mindennapokban is érezhető, 
hiszen tortáik határon belül és 
túl, egyaránt kedveltek, a szüle-
tésnapi ünnepség napján Érse-
kújvártól kezdve Komáromon 
át, egészen Németországig szóló 
megrendeléseket is teljesítettek. 
Szakmájuk, és Tata népszerűsí-
tésének pedig az egyik legszebb 
példája az általuk létrehozott és 
szervezett Farsang Kupa Orszá-
gos Gasztronómiai Bajnokság, 
ami jövőre sem marad el, 15. 
alkalommal rendezik meg 2017. 
február 25-én a Városi Sport-
csarnokban.                         - áá -

Három évtizednyi édes élet…

Változik december 27. és 30. 
között Dr. Jancsik Veronika ren-
delése (3.sz. fogászati körzet), 
valamint Dr. Szanda Mátyás kör-
zetének helyettesítése. 
A két ünnep között a rendelé-
si idő 08:00 és 12:00 óra között 
zajlik.
A rendelési időben csak sürgős-
ségi esetekben jelentkezzenek a 
páciensek.
Sürgősségi ellátás:
- a fogak friss baleseti sérülései-
nek elsődleges ellátása
- a fogból kiinduló gyulladások 
ellátása
- a fogmeder gyulladás, böl-
csességfog körüli gyulladt lágy-
rész-szövetek konzervatív keze-

lése,
- a szájüregen belüli tályog meg-
nyitása,
- a nyelést vagy/és légzést akadá-
lyozó idegentest eltávolítása,
- a szájnyálkahártya és az ajak 
akut gyulladásos megbetegedése-
inek gyógyszeres ellátása,
- állkapocs-ficam visszahelyezése,
- a frissen tört állcsont nyugalom-
ba helyezése.
- a háromosztatú ideg által kivál-
tott roham helyi érzéstelenítéssel 
történő csillapítása, valamint
- bármilyen eredetű szá-
jüregi vagy szájüreg kör-
nyéki vérzés csillapítása  
A páciensek szíves megértését kö-
szönjük!

Változik a fogászati rendelési idő az év utolsó hetében

A Vaszary János Általános Isko-
lában hagyomány, hogy a német 
nyelvet tanuló diákokkal minden 
évben ellátogatunk Bécsbe, a ka-
rácsonyi vásárra. 
A gyerekek nagy izgalommal 
várják az indulás napját, az 50 fős 
busz férőhelyei néhány nap alatt 
betelnek. 2016. december 1-jén is 
útnak indult vidám kis csapatunk 
az osztrák fővárosba. Progra-
munkban minden évben szerepel 
kulturális ajánlat is, így először a 
Schönbrunni kastélyt tekintettük 
meg, s a zord időjárás sem vette 
el kedvünket a kastély parkjában 
található állatkert felfedezésétől. 
A gyerekek kíváncsian nézték a 
fókák mókázását a jeges vízben, a 
pingvinek veszekedését, a panda-

maci szunyókálását, a jegesmed-
vék úszkálását. Délután 3 órára 
értünk a Bécs központjában ta-
lálható méltóan híres karácsonyi 
vásárra, ahol a lenyűgöző fények, 
a karácsonyi hangulat mindenkit 
elvarázsolt. A gyerekek boldogan 
sétálgattak a gyönyörűen feldí-
szített bódék között apró aján-
dékokat vásárolgatva, miközben 
lehetőségük adódott arra, hogy 
német nyelvtudásukat anyanyel-
vi környezetben is kipróbálják. 
A gyerekpuncs és a csokoládéba 
mártott banán és eper is osztatlan 
sikert aratott.
Este 9 órára fáradtan, de élmé-
nyekkel gazdagon érkeztünk meg 
Tatára, a Vaszary János Általános 
Iskola elé.

„Frohe Weihnachten”

Fotó: Vaszary iskola
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Az idei esztendőben számos al-
kalommal szóltam itt is azokról a 
szerkezeti problémákról, melyek 
a hazai gazdaságot feszítik. A 
gazdaságszerkezet kétarcúságá-
ról, a fizikai munka erkölcsi és 
anyagi megbecsültségének hiá-
nyosságairól, a szakember után-
pótlás, továbbá a szakképzés ne-
hézségeiről. A sok-sok probléma 
közül a legnagyobb kihívás, hogy 
miként is lehet lassítani, majd pe-
dig megfordítani a képzett, és ta-
pasztalatokkal rendelkező mun-
kavállalók külföldre áramlását.
Röviden: helyre kell állítani a 
fizikai munka becsületét! Ennek 
erkölcsi és anyagi vonzata is van. 
A kétkezi munka is értéket, még-
pedig látható, kézzel is fogható 
értéket állít elő, amely legtöbb 

esetben valós igényeink kielé-
gítésére szolgál. Nélküle kevés-
bé éreznénk jól magunkat, sőt a 
legtöbb esetben rosszul is esne 
annak hiánya. Elég csak a köz-
műszolgáltatások jelentőségébe 
belegondolni: víz, energia, köz-
tisztaság, közlekedés. Hasonló a 
helyzet a közellátás minden te-
rületén: egészségügy, élelmezés, 
közbiztonság. Lakhatási körül-
ményeink függenek attól, hogy 
van-e még a piacon megbízható 
vízvezetékszerelő, kőműves, te-
tőfedő, szobafestő, de az ipari 
parkjainkban működő vállalko-
zások többségében is olyan ter-
mékek előállítása történik, ame-
lyek hiányában kevésbé éreznénk 
jól magunkat. Mindezen foglal-
kozások szakértelmet feltételez-

nek, s ha az valóban adott, akkor 
megbecsülést érdemelnek. Ezért 
is indítottuk el a HRC Group-al 
közösen a „Köszönjük Neked!” 
kampányt.
Az erkölcsi megbecsülés tartást 
ad, de abból még nem kerül ke-
nyér az asztalra, ahhoz tisztes-
séges fizetésekre is szükség van. 
Kétségtelen, hogy 2010 után a 
különböző hivatásrendekben 
– rendvédelem, oktatás, egész-
ségügy, államigazgatás, s a kö-
vetkező évben szociális ellátás – 
jelentős bérrendezésre került sor, 
de a termelőszektorban „bera-
gadtak” a fizetések. Éppen ezért 
kell külön is kiemelni, hogy a 
rendszerváltás óta nem volt még 
olyan jelentős minimálbér- és 
szakmunkás bérminimum eme-

lés, mint amit a kormány által 
tető alá hozott bérmegállapodás 
biztosít.
A minimálbér jövőre 15 szá-
zalékkal, a szakmunkás bérmi-
nimum pedig 25 százalékkal 
emelkedik, s 2018-ban újabb 8, 
illetve 12 százalékos emelés kö-
vetkezik. A kis- és középvállal-
kozások versenyképességének 
megőrzése érdekében a munkál-
tatói járulékok 5 százalékpont-
tal mérséklődnek. Azért, hogy 
a nagyvállalatok – melyek 
a bérminimumnál most is 
magasabb fizetéseket biz-
tosítanak – is bátrabban 
emeljék a béreket, 
a társasági adót 
megfelezve, 9 
százalékra csök-

kentettük. Mindeközben az ön-
foglalkoztató kisvállalkozások 
adókedvezményét (KATA) meg-
dupláztuk.

 „SZErKESSZÜNK EgYÜTT!”

Tata te szép

Tata te szép város
Szívet-lelket gyönyörködtető

Elcsábítod nézőidet
Aki téged egyszer meglát

Lába gyökeret ver
Mást nem tehet

Mert beléd szeret

Azt mondják róla
A vizek városa vagy

Ez mind igaz
Mert az öreg tava vadregényes 

tája
A madarak hazája

Az ember csak csodálja

Megcsodálhatod Zsigmondnak 
várát

Annak múzeumát
Azt a sok kiállított tárgyat

Ami történelmünk fényes bizo-
nyítéka

Ez nem feledhető soha

Bármerre nézel templomok 
tornya

Kálvária dombja fényes bizo-
nyítéka

Hogy ősidők óta hitében él e 
város polgára

Szeretet békesség ennek az ára

Tata fiatalok városa
Iskola rendszere a tudás felleg-

vára
Van, jövője itt gyönyörködhet 

tanítványa
Gyökeret verhet lába
Míg él emlékezet rája

Itt élhet boldogan minden 
polgára

Mert számára mindent megad 
a város

Műemlékek sora gondozott 
parkjai

Szinte egyedüli a hazában
Ezt mindenki örömmel látja

Annyi sok szép minden 
A Cseke tó  a Fényes fürdő
A kastélyok sora szabadtéri 

színpada edzőtábora
Elcsábítja nézőit, ha ezt mind 

megcsodálja
Gazdag szívvel mehet haza
De Tatát nem felejti soha. 

  Angyal József

Az Eötvös József Gimnázium és 
Kollégium végzős évfolyamának 
szalagavató ünnepélyét 2016. de-
cember 3-án rendezték az Ádám 
Sándor Sportcsarnokban, ahová 
az osztályfőnökök vezetésével 
vonultak be a diákok. Elsőként 
a 12. A, az angol-magyar két ta-
nítási nyelvű osztály 31 tanulója 
érkezett osztályfőnökével, Nagy-
né Sóvágó Anna tanárnővel, majd 
az Arany János Tehetséggondozó 
Program 12. B osztályának 20 ta-
nulója következett Zámbó Mag-
dolna tanárnő vezetésével. A ter-
mészettudományos és általános 

tagozatos 12. C osztály 35 diákját 
Kovács András osztályfőnök, a 
matematika tagozatos 12. D osz-
tály 32 diákját Tóth Zsuzsanna 
osztályfőnök kísérte. Végül a hu-
mán és német tagozatos osztály, 
a 12. E 34 tanulója érkezett Szá-
raz-Nagy Róbert osztályfőnökkel.
Az alsóbb évesek rövid műso-
ra után Kovács András tanár úr 
mondott avatóbeszédet, majd a 
végzős évfolyam osztályfőnökei 
feltűzték tanítványaiknak a sza-
lagot.
A szalagavató táncok bemuta-
tója a bálok hagyományos nyitó 
táncával, a palotással kezdődött 
a 12. B osztály előadásában. Az 
ünnepélyes tartású, mégis derűs 
társastánc, melyben érvényesül 
a magyar virtus, kiváló indítást 
adott a táncok sorának, melyek 
között volt bécsi keringő, rock 
and roll, charleston, „stomp” és 
boogie-woogie. 
Az ünnepély zárásaként – a gim-
názium hagyományainak megfe-
lelően – a végzős diákok szülei-
ket kérték fel egy táncra.

A tatai Móricz Zsigmond Váro-
si Könyvtár immár harmadik al-
kalommal rendezte meg adventi 
irodalmi műsorát december ele-
jén. A hallgatók egy csésze me-
leg tea és gyertyafény mellett 
egy órát időzhettek versek és 
zenék társaságában.
A versek előadója Tóth Zsóka 
Radnóti-díjas előadóművész és 
Bessenyei György díjas közmű-
velődési szakember volt. Őt kí-
sérte csellón Dr. Lakatos János 
kardiológus, belgyógyász, aki 45 
éve él hobbijának, a zenélésnek. 

Az adventi tartalom mellett 
megszólaltak nagy költőink – 
többek között Weöres Sándor, 
József Attila, Nemes Nagy Ág-
nes - szerelemről, falusi életről, 
családi kapcsolatokról, törtTé-
nelmi emlékezetről írt művei. 
Mindezek mellé a legszebb 
csellódarabok közül válogattak 
a fellépők, Mendelssohn, Bach 
és Marin Marais szerzeménye-
iből. A rendezvény hangula-
tával és mondanivalójával is 
hozzájárult az ünnepi készülő-
déshez.               Makuvek Nóra

Adventi irodalmi teaház 

Telt ház volt december 9-én, 
pénteken délután az Eötvös 
dísztermében. Sokan voltak kí-
váncsiak az Eötvös Feszt 2 te-
hetségeire. Tavaly rendezték 
meg a gimnáziumban először 
az énekes, zenész és másféle 
előadói tehetségek bemutatko-
zó műsorát Tata középiskolásai 
számára. Siker volt. A közönség 
viharos tapssal jutalmazta az 
Eötvös, a Bláthy és a Talentum 
diákjainak kiváló műsorszámait. 
Az idén tíz produkciót láthat-
tunk. Műfaji szempontból egy-

ségesebb volt a repertoár, mint 
tavaly. Kevés kivétellel minden-
ki könnyűzenei klasszikust adott 
elő. Hol szívbe- markolóan, hol 
derűs melegséggel szóltak a da-
lok. Nem lehetett nem álmél-
kodni azon, hogy mennyi fiatal 
tehetség jár közöttünk. 
Az ilyen szereplések formálják 
a fiatalok életszemléletét, fej-
lesztik önértékelésüket, növelik 
önbecsülésüket. Mindenképpen 
kihívást jelentenek, és önfe-
gyelemre is nevelnek. Alkalmat 
adnak arra is, hogy a diákok 

megtanulják jól fogadni a si-
kert és a nehezebb pillanatokat 
is – mondta Barsi Éva, az isko-
la igazgatója, a zsűri elnöke. Ő 
adta át a díjat az első három he-
lyezettnek: Szladik Mira I., Pap 
Nóra II. és Lőrincz Álmos II., 
Feriencsik András, Veszelovsz-
ki Bernát (Talentum) és Marlok 
Tamás (Eötvös) III. Különdíjat 
kapott Csóka Máté, aki saját 
szerzeményét adta elő nagy si-
kerrel. 
Schmidt Mónika tanárnő érté-
kelte szakmailag a produkci-
ókat. Kiemelte, hogy nagyon 
igényesen választottak dalokat a 
szereplők, és ízléses, jó előadás-
ban szólaltatták meg. A művek 
többségének bemutatása mesz-
sze túlmutatott egy gimnáziumi 
versengés színvonalán. Szeide-
mann Ákos tanár úr, aki maga is 
zenekarban gitározik, értékelte a 
kiváló hangszeres tudást, a szí-
nészi játékot, az eredetiséget. 
Méltatta a zenei barátságot is, 
amely Talentum és az Eötvös di-
ákjai között szövődött.   
Egy iskola mindig a közössé-
gért és a közösség által fejlődik. 

Ezért fontosak az olyan progra-
mok, amelyek révén a diákok 
sokféle kapcsolatba kerülhetnek 
egymással, és közös élménye-
ket élhetnek át.  Ennek az ese-
ménynek is az volt a célja, hogy 
ápolja az iskolán belüli és a vá-
ros iskolái közötti kapcsolatokat. 
Ez utóbbiak érdekében vállalta 
a Tatai Városi Ifjúsági Diákön-
kormányzat, hogy az idén részt 
vállalt a szervezésben. A DÖK 
elnöke, Koronczi Szabolcs tag-
ja volt a zsűrinek is.  A Polgár-
mesteri Hivatal ifjúsági referen-
se, Balázs Viktor is részt vett a 
rendezvényen zsűritagként, és 
bejelentette, hogy a városi diá-
könkormányzat kis ajándékcso-
maggal jutalmazza a résztvevő-
ket.
A közönség az idén is páratla-
nul jó volt. Nemcsak a fellépők 
hatottak a közönségre. A pub-
likum lelkesedése, tapsa olyan 
atmoszférát teremtett, amely 
felszabadított, amelyben jó volt 
ott lenni. Nyilvánvalóan érzé-
kelték, hogy kemény munka van 
minden produkció mögött.  Egy 
év múlva: EÖTVÖS FESZT 3!

Több mint 150 diák mellére tűztek szalagot

Hátsó sor balról: Lőrincz Álmos, Csóka Máté, Kandorf Dávid, Veidinger Bence, Bokros Bálint, Feriencsik 
András, Veszelovszki Bernát, Marlok Tamás
Első sor balról: Szabó Diána, Megas Larissa Sofia, Szladik Míra, Pap Nóra, Gelle Olívia, 
Schleier Vera Izabella 

Második alkalommal is sikeres volt az Eötvös Feszt

oLVASSA oNLINE IS LAPUNKAT!
www. varoskapuujsag.hu



2016. december 15. II. évfolyam, 26. szám Képriport 5

 Ajánló, hirdetés
Tisztelettel meghívjuk Önöket a 
tatai Eötvös József Gimnázium 
és Kollégium diákjainak 
KARÁcSONyI MűSORÁRA.
A rendezvény 2016. december 
19-én, hétfőn 17.30 órakor kez-
dődik a gimnázium dísztermé-
ben.
Ezúton kívánunk családjuk-
nak meghitt, békés karácsonyt 
éseredményes, boldog új évet. 
   

Barsi Éva  
igazgató

Tatai Adventi Örömök

Fotók: Grépály András Zoltán
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Az idei évben is nagy sikere 
volt az Adventi Lélekgyógyászat 
című jótékonysági sorozatnak 
a Pálma Rendezvényházban. A 
tavalyihoz hasonlóan idén is két 
alkalommal várták a vendégeket. 
A sorozatot Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes, a dévai gyerme-

kotthon megalapítója kezdte. 
Böjte Csaba rendszeresen láto-
gat Tatára, és elmondása szerint 
minden alkalommal örömmel ér-
kezik. Több alkalommal misézett 
már nálunk, és előadást is tartott 
már a városban. –Én igazából 
mindig a reményről, a jókedvről, 
a bizalomról szoktam beszélni. 
Az én eszményképem a Boldog-
ságos Szűzanya. Ugye ő elment 
szolgálni a kicsiket. Szíve alatt 
hordta Jézus Krisztust. És ezt jó-
kedvvel, örömmel, magnificatot 
éneklő vidámsággal tette. És erről 
a három dologról szeretek én be-
szélni –magyarázta Csaba testvér, 
majd hozzátette: –Hajoljunk le 
egymáshoz, Isten jelenlétében él-
jünk, és ha lehet, akkor mondjunk 

egy-egy viccet, tréfát, ugrassuk 
kicsit egymást, hogy ne kesered-
jen belénk az élet –ezzel az üze-
nettel köszönt el a hallgatóságtól 
a szerzetes. 
Böjte Csaba ünnepi, szeretetteljes 
gondolatai után párkapcsolatok-
ról szóló előadást hallgathattak 
meg az érdeklődők Pál Ferenc, 
ismertebb nevén, Feri atya tol-
mácsolásában. A jó humoráról 
is ismert római katolikus pap és 
mentálhigiénés szakember ezút-
tal is remek útravalóval szolgált a 
tataiaknak. –Párkapcsolati témát 
hoztam, méghozzá olyat, ami ka-
rácsonyra megteremheti a maga 
gyümölcseit. Például, hogy mi-
lyen nagy jelentősége van újból 
és újból visszatérni az együttér-

zéshez, a megértéshez, és a tár-
sunk tiszteletéhez és megbecsü-
léséhez még akkor is, ha nagyon 
nehéz vele élni –magyarázta Feri 
atya, majd így folytatta: –Nagyon 
sok jó és nemes életcélunk lehet, 
és a társkapcsolat fenntartása, 
hogy tartósan elégedetten együtt 
tudjunk élni, kifejezetten sok időt 
és energiát igényel, amiről köny-
nyen gondolhatjuk, hogy nem 
érdemes befektetni. Érdemes ter-
mészetesen elgondolkodni, majd 
ebből egy jószándékú cselekvésig 
eljutni –magyarázta Pál Ferenc. 
Az előadások bevételeit, mint 
minden évben, most is jótékony 
célra ajánlottak fel, de emellett 
egyéb ajándékokat is gyűjtöt-
tek karácsonyra. Az adventi lé-

lekgyógyászat sorozat alkalmai 
mellett a jótékonykodás is egyre 
népszerűbb a tataiak körében. Ezt 
bizonyítja az a rengeteg ajándék 
is, amelyeket a tatai közönség 
tagjai adományoztak a szovátai 
gyerekeknek, és az Új úti diákott-
hon lakóinak.

Adventi lélekgyógyászat 

– ugrassuk kicsit egymást, hogy ne keseredjen belénk az élet

Közös irodalmi estet szervezett a 
tatai Német Nemzetiségi Múzeum, 
és a müncheni Német Történelem 
és Kultúra Délkelet-Európában 
Intézet: „Történetek két hangra 
– Irodalmi intervenció a kiállítás-
ban” címmel.
A rendezvényen beszámoltak az 

irodalmi pályázatukra benyújtott 
alkotásokról, köszöntötték a pá-
lyázat díjazottait, és átadták a ki-
állításba felszerelt hanginstalláció-
kat is a Nepomucenus Malomban.
Az egy éve zajló irodalmi projekt 
záró rendezvényén bemutatták a 

közönségnek azokat az alkotáso-
kat, amelyek a program során elké-
szültek. A múzeumi felhívásra 17 
szerző 21 műve érkezett be a nyár 
végéig magyar és német nyelven, 
a műveket ezt követően zsűrizték, 
fordították, majd a szekszárdi Ma-
gyarországi Német Színház művé-
szei felolvasták az irodalmi alko-
tásokat, melyek meghallgathatóak 
a Német Nemzetiségi Múzeum 
installált hangpontjain, ezzel meg-
szólaltatva a kiállítást.
Dr. Kuti Klára kulturális antropo-
lógus az eseményen köszöntőjé-
ben elmondta: - volt idő, amikor 
azt gondolták, hogy a múzeum 
egyedül felelős a történelemért, a 
kultúráért vagy a múlt megőrzésé-
ért. A muzeológusoknak az volt a 
feladata, hogy megmondják, mit 
őrizzen meg egy múzeum. Volt 

idő, amikor a nemzetiségi hova-
tartozásról, csoporttudatról úgy 
gondolták, hogy külső, objektív 
szempontok alapján meghatároz-
ható.  Ez az idő elmúlt – fogalma-
zott Kuti Klára, hozzátéve, hogy a 
múzeum azt vallja: nem érdemes a 
közönség részvétele nélkül múlt-
ról, emlékekről, nemzeti és nemze-
tiségi identitásról beszélni. Azt az 
emlékezetet kell megőrizni, ami a 
miénk, akkor is, ha az nyomasztó. 
Ennek az irodalmi projektnek is az 
volt a lényege, hogy a kiállításon 
szereplő képek megszólaljanak, s 
az egyes történetek, emlékek, töre-
dékek összeálljanak egy kollektív 
emlékezetté.
A hanggal és történetekkel kibő-
vült kiállítást a múzeum nyitva 
tartási idejében már látogathatják 
az érdeklődők.                       - áá- 

„Hangos” kiállítás a Német Nemzetiségi Múzeumban

Folytatás az 1. oldalról.
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit digi-
tális tartalomfejlesztésért felelős 
kormánybiztos az ünnepségen el-
mondta:- az együttműködés mö-
gött több van, mint két intézmény 
megállapodása. Mögötte áll a 
Károli Gáspár Egyetem főisko-
lai karának az elköteleződése és 
hite, a református tanítók sorsa és 
ügye mellett, valamint az a szün-
telen akarás, amelyet Kun Kata-
lin képvisel a komplex művészeti 
oktatás terén. Mindez annak a 
kérdésnek a megválaszolására 
irányul, hogy a pedagógusokra 

bízott kisgyermekekből hogyan 
lesz teljes ember? Erre a kérdés-
re fogalmazott meg a Kenderke 
olyan válaszokat, melyek a mű-
vészetoktatás és a hagyományok 
mentén a testre és a lélekre is 
ügyelnek.
A saját fejlesztésű Fürkész prog-
ram 2012-től része a Kenderke 
képzési kínálatának: a gyerme-
kek a népművészet tárházából 
vett forrásanyagra építve négy 
művészeti ágban, komplex mű-
vészeti oktatásban részesülnek: 
népi játék keretében koordináció 
fejlesztése és tánctechnikai ala-
pozás, hallás után tanított hang-

szeres oktatás pásztorfurulyán, 
valamint drámajáték és kézmű-
ves foglalkozások keretében. A 
két agyfélteke egyidejű fejleszté-
se játékos formában segíti a kü-
lönböző készségek és képességek 
kibontakozását. A dunántúli típu-
sú pásztorfurulya erősíti ujjaikat, 
ezzel segíti az írás tanulását, a 
hallásfejlesztés mellett. A színját-
szás a beilleszkedésben, a gátlá-
sok feloldásában játszik hatékony 
szerepet. A kézműves foglalkozá-
sok nem pusztán a finommotoros 
képességeket fejlesztik, hanem 
kreativitásra, alkotásra ösztönöz-
nek, a tánctechnikai alapozás se-
gítségével a mozgáskoordináció 
fejleszthető, míg a népi játékok 
tanításával, s a néptánc alapozá-
sával jelentősen fejlődik a szoci-
alizációs készség, és az induktív 
gondolkodás.
Lebanov József, az EMMI Köz-
nevelési és Stratégiai Főosztá-
lyának főosztályvezetője a hely-
színen köszöntőjében elmondta: 
- a gyerekek egyik alapvető tulaj-
donsága a világra való rácsodál-
kozás, a pedagógusoknak pedig 
az a feladatuk, hogy gondozzák 
a gyerekek érdeklődését, tudás-
vágyát. Ha a művészeti nevelés 
komplex módon valósulhat meg 
az iskolákban, a tudatosan fej-

lesztett intellektuális képessége-
ken túl, a vizuális, térbeli, zenei, 
mozgási, természeti és interper-
szonális intelligencia fejlesztése 
is megvalósul- fogalmazott Le-
banov József.
A magyar néptánc több, mint 
mozgás. Anyanyelv, amelyben 
a szöveg, a ritmus, a dallam, a 
mozdulat, s a cselekvés együtt 
jelenik meg. Ezek a rigmusok, 
dallamok már a születéstől kö-
rülveszik a gyermeket, és ahogy 
fejlődik, növekedik, úgy tárul fel 
előtte a sok élményt nyújtó világ, 
gazdagítva érzelmi és értelmi 
fejlődését. A Fürkész- komplex 
művészeti nevelés, ezen hatások 
segítségével hozza ki a legtöbbet 
a gyermekekből. 
A Református Templomban Ben-
csik János országgyűlési képvise-
lő a közösség megtartó erejével, 
és a közösségben rejlő örömmel 
kapcsolatban kiemelte:- annál 
nagyszerűbb érzés nem lehet egy 
város közösségének, mint amikor 
olyan gyermekek nőnek fel kö-
zöttünk, akik képesek arra, hogy 
közösségben, egymásra figyelve, 
osztozzanak az elnyert, közös 
örömön. Hiszen örömmel tölt el 
bennünket, ha összefogva, közös 
értékeket teremtve, megőrizve és 
továbbfejlesztve, közös sikereket 

érünk el.
A megállapodás aláírásához Mi-
chl József is gratulált. Tata pol-
gármestere elmondta:- hálás lehet 
városunk, hogy olyan közösségei 
vannak, amelyek nemcsak él-
vezni és fogyasztani akarják az 
életet, hanem építeni is. Az épít-
kezésnek pedig nem lehet szebb 
példája annál, mint hogy azt a 
csodálatos örökséget és kultúrát, 
amit eleink éltek, megszenved-
tek, felépítettek, gondoztak és 
erősítettek, továbbadjuk a gye-
rekeinknek. Öröm és megtisz-
teltetés Tatának mindaz amit a 
Kenderke évtizedek óta létrehoz, 
s bár a munkájukban rengeteg 
gond, fáradtság és szenvedés is 
van, mégis ettől kapja meg az 
értékét. Amiben nincs fáradtság, 
gyötrelem, amiért nem szenvedett 
senki, abból csak semmi lesz. De 
abból, amiben ennyi küzdelem és 
tanítás van, biztosan olyan érték 
születik, amelyről a gyermekek 
felnőttként saját életük alakítá-
sával tesznek majd tanúbizony-
ságot- fogalmazott Michl József.
Az együttműködést dr. Szenczi 
Árpád, a KRE Nagykőrősi Ta-
nítóképző Kar dékánja, és Kun 
Katalin, a Kenderke AMI igazga-
tója, a Fürkész-program alapítója 
írta alá.                                       - áá -

Kiterjesztik a Kenderke Fürkész-programját
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Süsü a sárkány
Gyerekkorunk nagy kedvencét, 
mindenki Süsüjét be sem kell 
mutatni, hiszen mindenki isme-
ri és szereti. Süsü 2016-ban az 
őszi gyerekszínház utolsó előa-
dásaként életre kelt a Magyary 
Zoltán Művelődési Központ 
színpadán a budapesti Fogi 
Színház előadásában. A terve-
zett 2 előadás helyett 3-at tar-
tottak a nagy érdeklődésre való 
tekintettel.  A tatai óvodások és 
iskolások végig kísérhették a 
nézőtéren Süsü kalandos útját 
a sárkányok földjéről egészen a 
királyi udvarig.
A Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt. a tavasszal is várja a gyere-
keket, óvodai-, iskolai csopor-
tokat az új gyerekszínházi évad 
előadásaira.
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Az utóbbi években tudatosan 
figyeltem arra, hogy miként 
is készülnek az emberek a 
karácsonyra, hogyan hasz-
nálják ki az ünnepet megelő-
ző időszakot. Alapvetően az 
ádventi időszak arról szólna, 
hogy belsőleg és külsőleg is 
minden kész legyen az ünnep-
re, amikor az elérkezik. Sok 
mindent megteszünk ennek 
érdekében. Megfeszített tem-
póban készülünk, hogy aztán 
a karácsonyi időszakban le-
gyen lehetőség a megállás-
ra. Mindent számba veszünk, 
mindent elrendezünk, hogy az 
ünneplésünkben már ne kell-
jen megtervezni semmit sem. 
Igyekszünk figyelni a belső 
dolgainkra is, hiszen annyi 
lehetőségünk van az ádventi 
hétvégéken arra, hogy az ün-
nepre készüljünk, hogy szinte 
számba sem lehet venni. Van-
nak koncertek, vásárok, ren-
dezvények, karácsony előtti 
„karácsonyi” műsorok, az 
iskolában, a munkahelyen, 
a városban. Úgy gondoljuk, 
hogy az ádventi időszak erő-
feszítései, nyugodtan mond-
hatom, hogy rohanása, zsú-
foltsága teszi lehetővé az 
ünnep nyugalmát.
Pedig az ádventnek a megál-
lásról, a lassításról kellene 
szólnia. Gondoljuk csak vé-
gig, hogy ha egy 300 km/h-val 
közlekedő autónak meg kelle-
ne állni 20 méteren belül, ak-

kor a legjobb esetben is 440 
méterrel futna túl a megha-
tározott vonalon. Míg ha egy 
lassabb járműnek kell ugyan-
azt tennie, ami csak 50 km/h-
val halad, az nyugodtan meg 
tud állni a megfelelő távon 
belül. Az ádventi lassí-
tás azt a célt szolgálja, 
hogy karácsonykor 
már lelassult lé-
lekkel tudjunk 
m e g á l l n i , 
hogy talál-
kozzunk a 
Megváltóval 
és találkoz-
zunk egy-
m á s s a l . 
A szágul-
dó ádvent 
u g y a n -
is nem hoz 
ünnepi nyu-
galmat, csak 
ünnepi fáradt-
ságot; nem hoz felsza-
badultságot, csupán fá-
sultságot.
Ádvent öröme ugyanis a 
találkozásra való készülő-
désben rejlik. Tudjuk, hogy 
Kivel akarunk találkozni ka-
rácsonykor. Tudjuk, hogy Is-
ten Fiával akarunk meghitt 
közösségbe kerülni. Ez a kö-
zösség teszi ugyanis lehetővé, 
hogy a családtagjainkkal, az 
ismerőseinkkel, a baráta-
inkkal való találkozásunk is 
örömteli és ne kötelességből 

fakadó együttlét legyen. A ka-
rácsonyi történet is erre mutat 
rá. Amikor az angyalok Bet-
lehem pusztájában megszólí-
tották a pásztorokat,

 akkor ők örömmel 
mentek el a jászolhoz Betle-
hembe, ott örömmel találkoz-
tak Józseffel, Máriával és a 
kisgyermekkel, és örömmel 
mentek vissza a nyájuk mellé. 
Nekünk is ezért kell egy ki-
csit tudatosabban végiggon-
dolnunk, hogy mit is teszünk 
ilyenkor ádventben.
A gyorsítás, a pörgés, a kap-

kodás helyett lassítanunk kell. 
Tudom én is, hogy ez nagyon 
nehéz. Bele kell férnie min-
dennek december 24-ig. Meg 
kell lennie az ajándékoknak, 
ünnepi ételnek kell kerülnie 
az asztalra, fel kell díszíte-

nünk a lakásunkat, 
mindezt úgy, hogy 
maradjon meglepe-
tés, legyen igazi ün-
nepi hangulat.

Nem olyan ré-
gen néhány fel-

nőtt embert 
kérdez tünk 

meg, hogy 
mire em-

lékeznek 
g y e r -
mekkori 
ádvent-
jeikből. 

Nem emlí-
tettek sem-

mit abból, 
hogy milyen 

ajándékra vártak. 
Nem mondták azt, 

hogy mennyire fontos 
volt nekik mindaz, ami az asz-
talra került. Viszont elmesél-
ték, hogy milyen volt az, ami-
kor otthon együtt készülődtek, 
amikor a család nyugodt han-
gulatban várta az ünnepet. 
Emlékeztek arra, amikor egy 
kicsit megálltak, amikor egy-
másra figyeltek. Bármennyi-
re nehéz is az elvárásokkal, 
a kötelező elemekkel szembe 

mennünk, úgymond az árral 
szemben úsznunk, az ünnep-
lés miatt mégis meg kell ten-
nünk. Lassítanunk kell, hogy 
a lelkünk ne fusson túl az ün-
nepen.
Megint csak a karácsonyi 
történet ad ebben útmutatást. 
Isten semmi olyat nem tett, 
amit elvártak volna Tőle. Ha-
talmas jelekkel, ünnepi mó-
don kellett volna megérkez-
nie úgy, hogy a világ minden 
pontján lássák. Ha egyszer Ő 
az Isten, akkor mindenkinél 
ragyogóbb, pompásabb for-
mában kellett volna érkeznie. 
Ehhez képest mennyire szem-
betűnően más az, amit Isten 
tett értünk. Egyszerűen, min-
den felhajtás nélkül, „dísz-
csomagolás nélkül” küldte el 
Fiát hozzánk. Nem törődött az 
elvárásokkal, hanem valami 
egészen mást tett. Lelassított, 
hogy megértsük a megvál-
tás csodáját. Csecsemőként 
jött el, hogy végigjárja azt 
az utat, amit minden ember 
végigjár. Nem maradt külső 
szemlélője az életünknek, ha-
nem belső alakítója lett.
Az ádventi öröm úgy marad-
hat meg karácsonyi örömnek 
is, hogyha jó előre lassítunk, 
ha készülünk arra, hogy az 
ünnepekben is találkozzunk 
a világ Megváltójával, Jézus 
Krisztussal!

Szabó Előd 
református lelkész

Öröm ádventben



Bővebb információk:

www.tataiac.hu                 
Tatai Tv

Három idegenbeli vereség után 
javított mérlegén a TAC NB/I-s 
férfi kézilabda csapata. Vecsés, 
Dabas és Csurgó két góllal nyert, 
ám Pécsett sikerült döntetlent 
elérni. Őszi utolsó mérkőzését 
hazai pályán 15-én (csütörtökön) 
játssza az együttes amikor a mu-
mus ETO-SZESE Győr gárdáját 
fogadja 18.30-kor az Ádám Sán-
dor Sportcsarnokban. A győriek 
egy hellyel és két ponttal állnak 
a TAC előtt a tabellán.
Pécsi VSK – Tatai Ac 27-27 
(16-15)
Vezette: Herczeg P., Südi P.
Radnai Nándor technikai veze-
tő: végig fej-fej mellett haladt 
a két csapat és 8 másodperccel 
a vége előtt sikerült egyenlíte-
nünk. Győrffy volt a legeredmé-
nyesebb aki 11 gólt lőtt. Mond-
hatjuk hogy igazságos eredmény 
született.

Sport 2016. december 15. II. évfolyam, 26. szám8

Régi vágyuk válik valóra a ta-
taiaknak azzal hogy szombaton 
átadásra kerül a Városi Sport-
csarnok. Az átadásról kérdeztük 
Lázár Ottót a TAC elnökét.
L.O.: végre elmondhatjuk, hogy 
megszületett a HÁZ, amelyben 
otthonra találhatnak a kézilabdá-
sok és a röplabdások.
- Voltak-e nehézségek az építés 
során?
L.O.: meg kellett találni azt a 
helyet a csarnoknak amely leg-
jobban megfelel az iskolai test-
nevelésnek és a TAC szakosz-
tályainak. Minden szempontból 
a Kőkúti Iskola melletti terület 
volt erre a legalkalmasabb. A 
terepviszonyok miatt nem a leg-
egyszerűbb tervezési és építési 
munka kezdődött, de sikerült –
úgy érzem- a legjobbat kihozni.
- Hogy áll jelenleg a csarnok?
L.O.: örömmel jelenthetem, 

hogy elkészült és december 17-
én (szombaton) átadásra kerül. 
Gyakorlatilag az átadásig foly-
nak még munkálatok, tartanak 
az utolsó simítások. Szombatra 
minden a helyére kerül és semmi 
akadálya nem lesz az átadásnak.
- Mit terveznek a megnyitóra?
L.O.: ez a csarnok elsősorban a 
kézilabdások otthona lesz, így a 
megnyitón is ők játsszák majd a 
főszerepet. Sok meghívót küld-
tünk ki, de természetesen a ta-
taiakat is szeretettel hívjuk és 
várjuk. Szombaton három órakor 
nyitjuk a kapukat és fél négykor 
kezdődik az ünnepség. Az ünne-
pi beszédeket követően a TAC 
kerékpáros szakosztálya és a 
Club kis és nagy kézisei tartanak 
bemutatót. Remélem mindenki 
jól fogja magát érezni és örülni 
fog a város legújabb sportlétesít-
ményének.          -ta-

A Sjáli Izlandi Lovaspark az 
I. Póni Mikulás Kupára hívta a 
szülőket, gyerekeket. Az időjá-
rás kedvezett a szervezőknek, 
így nem csoda, hogy sokan 
vették az irányt Agostyán felé, 
ahol a Nagyréti u. mentén meg 
is találták a helyszínt. Németh 
Krisztina főszervezőtől megtud-
tuk, hogy közel harminc 3-11 év 
közötti kisgyerek vállalkozott a 

szülők hatására is hogy elindul a 
versenyen. Nem is verseny volt 
ez hanem inkább barátkozás  a 
lóval. A Shetland pónik egyéb-
ként is barátságosak, bár van 
„saját” véleményük a dolgokról. 
Így hiába volt meg a gyerekek-
ben a lelkesedés és az igyekezet 
a kijelölt pálya minél gyorsabb 
teljesítésére, a pónik kicsit esze-
getni is akartak közben, aztán 

néha futni sem akaródzott. Pedig 
volt olyan „versenyző” aki han-
gos szóval biztatta, dicsérte póni-
ját, nem sok sikerrel. A szervezők 
célja az volt, hogy legyen egy jó 
program amit a gyerekek élvez-
nek. Díjat, ajándékot is kapott 
mindenki, így senki nem ment 
haza üres kézzel. A pónik pedig 
jóleső fáradtsággal ropogtathat-
ták ebédjüket.            Tompa Andor

Pontos pécsi túra

Felépült végre…..!
Kedden gyerekzsivajtól volt han-
gos a Tatabányai Gyémánt Fürdő 
nagy medencéje, ahol a Diáko-
limpia megyei úszó versenyét 
rendezték meg.  Az elsősöktől a 
középiskolásokig minden kor-
osztály képviseltette magát. Sok 
résztvevő, magas színvonal jelle-
mezte a döntőt, bár akadtak nagy 
különbségek az eredmények kö-
zött. A megyei döntőből verseny-
számonként az első helyezettek 
kvalifikálták magukat egyéniben 
és váltókban is.  Az elmúlt évben 
jól szerepeltek megyénk úszói 
az országos döntőben. Több ér-
mes helyezés is született, Diá-
kolimpiai bajnokunk is akadt 
Horváth Orsolya személyében. 
A megyei döntőről az egyes ver-
senyszámok győztesei kerültek 
az országos döntőbe, amelyet 
Debrecenben rendeznek meg. 
Tatai versenyzők eredményei a 
megyei döntőben.

I korcsoport: 50 gyors fiú: 
2. Gaál Balázs (Kőkúti) 41.63
50 hát lány: 
3. Tóth-Békevári Lili (Kőkúti) 
47.67
II. korcsoport: 4x50m gyorsváltó 
fiú: 
2. Kőkúti Iskola 2.40.73
4x50m gyorsváltó lány: 
3. Kőkúti Iskola 2.58.35
III. korcsoport: 100 gyors leány: 
1. Fábián Viktória (Kőkúti) 
1.10.19
50 mell leány: 1. Fábián Viktória 
41.73
3. Tompa Anna (Kőkúti) 44.59
100 hát fiú: 3. Vécsey Gergő 
(Vaszary) 1.35.19
100 hát lány: 3. Dobler Aisa 
(Kőkúti) 1.32.19
4x50m gyorsváltó lány: 
1. Kőkúti Iskola 2.28.85
IV. korcsoport: 100 gyors lány:
1. Horváth Orsolya (Refi) 1.06.77
100 mell fiú: 1. Horváth Bence 

(Vaszary) 1.24.03
100 mell lány: 3. Végső Virág 
(Kőkúti) 1.35.38
100 hát fiú: 1. Galovich Gábor 
( Vaszary) 1.16.79
100 hát lány: 1. Horváth Orsolya 
(Refi) 1.20.17
4x50m gyorsváltó fiú: 2. Vaszary 
Iskola 2.09.40
4x50m gyorsváltó lány: 2. Refor-
mátus Gimnázium 2.26.36
V. korcsoport: 100 gyors fiú: 
2. Bokros Bálint (Eötvös) 1.03.15
100 gyors lány: 3. Molnár Anna 
(Eötvös) 1.10.61
100 mell lány: 2. Fábián Szilvia 
(Eötvös)1.25.54
100 hát fiú: 1. Sóti Richárd (Refi) 
1.16.98
VI. korcsoport:  100 gyors fiú: 
2. Takács Ákos (Refi) 1.04.41
100 gyors és hát lány 1. Heitz 
Katalin (Refi) 1.06.78 és 1.20.97
100 mell lány: 
1. Jenei Kata ( Eötvös) 1.21.01

                                     
XXXVI. SZILVESZTErI FUTáS

 2016. december 31. 11:00

Rendező: 
Tata Város Önkormányzata

  Fiatal Utazók Klubja
      KEM SZÖSZ Természetbarát 

Szövetség

Rajt, cél: Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központ
Rajt: 11:00
Táv: 1 kör (kb. 7 km) az Öreg-tó 
körül
Nevezés:  9:30-tól. 
Nevezési díj nincs!
Díjazás: az abszolút 1-3 férfi és 
női versenyző érmet és kupát 
kap.
Egyebek: minden rajtszámmal 
rendelkező versenyző 
tombola sorsoláson vesz  részt.
A három legötletesebb jelmezben 
futó különdíjat kap.

Információ: 
Lentulai Mária  34-384-791
Tompa Andor   30-749-7343

B U É K !  
Fussunk együtt!

A KŐKÚTI SASOK DSE  leány tornászai
a Magyar Torna Szövetség

2016-os „Zsebibaba” Országos csapatbajnokság

2. korcsoport  
8.helyezés
A csapat tagjai:
Godina Dorka
Nagy Adelina
Varsányi Zsófi
Pöltl Luisa
Gojá Fanni
Horváth Hanna
Steiner Milla
Tóth Blanka 
Felkészítő edzők:  
Maráczi Márta,  
Várszegi Péterné,  
Hörömpöli Éva

Az országos döntőért úsztak

1.korcsoport   5. helyezés
A csapat tagjai: Kóti Lotti, Kecskeméti Luca, Simon Gabriella, 
Landberger Adél, Sági Helga

Gyerekek és pónikProgrAMAjáNLó

KéZILABDA –
IDŐPONT VÁLTOZÁS!!!
december 15. csütörtök 
16.30, 18.30  
Tatai AC – Szese Győr NB 
I/B férfi junior és felnőtt.

KOSÁRLABDA
december 17. szombat 11.00  
Tatai SE – Dávid Kornél 
Kosárlabda Akadémia női 
amatőr NB I.
december 18. vasárnap 
11.00 
Tatai SE – Tatabányai Kosár-
labda Club női amatőr NB I.

SZABADIDŐSPORT
december 31. szombat 11.00 
Szilveszteri futás

TÁRSADALMI ESEMÉNy
december 17. szombat 15.30 
Városi Sportcsarnok átadás


