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Tata Város Önkormányzata szer-
vezésében, a Magyary Zoltán 
Művelődési Központ színházter-
mében rendezték az idei Kistérsé-
gi Óvodapedagógiai Napot, ame-
lyen a szakmai előadások mellett 
a színes diplomás, és a nyugdíjba 
vonuló pedagógusokat is köszön-
tötték.
A már hagyománnyá vált Óvoda-
pedagógiai Nap alkalmat ad arra, 
hogy az óvodában dolgozók szak-
mai fejlődését tartalmas program-
mal, új ötletekkel segítsék, és teret 
biztosítsanak a szakembereknek a 
személyes találkozásra, kötetlen 
tapasztalatcserére is. Emellett 
az esemény célja minden évben, 
hogy köszönetet mondjunk az 
óvodáinkban dolgozóknak, fárad-
hatatlan, áldozatos munkájukért.
Michl József polgármester, mi-
után megköszönte azt a munkát, 
amit az elmúlt esztendőben a tatai 
és kistérségi kisgyermekek neve-

lésében a szakemberek végeztek, 
elmondta: - minden évben jó meg-
erősíteni azt a hivatást, amit úgy 
szoktunk jellemezni, hogy a leg-
szebb, a legnehezebb, és a legfon-
tosabb része a gyermeknevelés-
nek, hiszen a szülők a legnagyobb 
kincsüket, a gyermeküket bízzák 
a pedagógusokra. Ezért nagyon 
fontos, hogy az óvodában dolgo-
zók lelki egészsége és egyensú-
lya, valamint a folyamatos szel-
lemi fejlődése biztosított legyen. 
Külön köszönöm – fogalmazott a 
polgármester- hogy erre a szabad-
idejükben, a munkájuk mellett is 
többletenergiát szánnak, és meg-
próbálnak valóban „egész-séges” 
munkatársként, nap mint nap ott 
állni ebben a szép feladatban.
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő köszöntőjében  kiemel-
te: - az óvodapedagógusok azon 
munkálkodnak, hogy a gyerme-
keinkkel megismertessék, hogy 

mi a jó és a rossz, hogy létrehozni 
valamit óriási dolog amit el kell 
ismerni, és, hogy micsoda kü-
lönbség van aközött amikor va-
lamit létrehozunk, vagy amikor 
más alkotását elrontjuk, tönkre-
tesszük. A pedagógusok munká-
jának harmadik fontos része az, 
hogy rávezetik a gyerekeket arra: 
nincsenek egyedül, hanem társas 
viszonyrendszerben élnek. Ezek 
olyan alapvető ismeretek, ame-
lyek végigkísérnek minket az éle-
tünk során, s képessé tesznek  arra, 
hogy tudjuk kormányozni a saját 
életünket. Ezért a türelmes köz-
szolgálatért köszönetet mondhat 
a helyi közösség az óvodapedagó-
gusoknak - mondta Bencsik János.
Dr. Kancz Csaba kormánymegbí-
zott a helyszínen szólt arról, hogy 
az óvodákban dolgozók minden 
nap, mindent megtesznek a gyer-
mekek egészséges, és méltó kör-
nyezetben való fejlődéséért, ezért 

fontos, hogy ez a nap az önmű-
velésről is szól, mert az erre való 
igény, velejárója az óvodapeda-
gógusok munkájának. A mai fel-
gyorsult világban egy kis pluszt is 
hozzá kell adni a családok nevelő 
tevékenységéhez, sokszor rá kell 
erősíteni arra a nevelő folyamatra, 
ami az otthonokban történik, ezért 
külön köszönet jár azért a mun-
káért, amivel az óvodák dolgozói 
a családokat segítik. Az óvodai 
szakemberek munkájának össze-
tettsége kapcsán a kormánymeg-
bízott kiemelte:- áldozatos mun-
kájuk nélkül a tatai, a kistérségi, 
illetve a megyei iskolarendszer 
nem tartana ott, ahol most van.
A délelőtt folyamán két szakmai 
előadást is hallhattak az Óvodape-
dagógiai Nap résztvevői. Dr. habil 
Varga László, a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Kar dékánja, „A gyer-
meknevelés új trendjei és kihívá-
sai” címmel beszélt arról, hogy a 
magyar óvoda hungarikum, mely-
nek célja a holisztikus tanulás: ön-
magunk, a másik, és a világ megér-
tése. Dr. Varga László előadásában 
szólt egy új tudományterületről, 
a neuropedagógiáról is, mely egy 
olyan támogató és eszközrendszer, 
ami a gyermeki idegrendszer fej-
lődését segíti elő. Buza Domonkos 
és Szabó Balázs, az ÉLET Alapít-
vány munkatársai pedig, az iden-
titásainkról, mint a személyiség 
erőforrásairól beszélve kiemel-
ték:- identitásunk, azonosságaink 
határozzák meg az életünket, mert 
ezek adnak számunkra biztonsá-
got, s ha biztosan tudjuk, hogy kik 
vagyunk és mit akarunk, nem lesz 
baj az életünkben.
A program végén Michl József pol-
gármester, és dr. Beró Henrietta al-
polgármester a gyémántdiplomás 
és a nyugdíjba vonuló kollégákat 
köszöntötték: Baranyi Józsefnét, 
Németh Valériát, Riczu Istvánnét, 
valamint Gira Tamásnét. 
Az idei Kistérségi Óvodapedagó-
giai Napon közreműködött Jenei 
Márta, és a Kenderke Alapfokú 
Művészeti Iskola Fürkész furu-
lyásai, valamint a Csevergő Éne-
kegyüttes, Németh Dénes és ze-
nekara kíséretével. Ábrahám Ágnes

Idén első alkalommal adták át 
az Év Felelős Foglalkoztatója 
pályázat elismeréseit mikro- 
és kisvállalkozások, közép- és 
nagyvállalkozások, illetve a 

közszféra szervezetei számára. 
Önkormányzatunk az utóbbi 
kategóriában részesült kiemelt 
elismerésben a témában rende-
zett konferencián, Budapesten.

A pályázat célja a felelős foglal-
koztatói szemlélet népszerűsíté-
se, a jó gyakorlatok bemutatása 
és elismerése volt. 30 kiválasz-
tott pályázó kapott lehetőséget a 
„Felelős Foglalkoztató Vagyok” 
elnevezésű konferencián való 
kiállításra. Tata Város Önkor-
mányzata pályázatát a „közszfé-
ra” kategóriában az első három 
között emelték ki. Az elismerést 
Michl József polgármester vette 
át. Városunkból a Güntner-Tata 
Hűtőtechnika Kft. is a kiemelt 
pályázók között volt. Az elis-
merést a mikro- és kisvállalko-
zások kategóriában a ForArea 
Gazdaságfejlesztő Kft., közép- 
és nagyvállalkozások kategóri-
ában az E.ON Hungária Zrt., a 

közszféra szervezetei közül pe-
dig a Heves Megyei Kormány-
hivatal nyerte el pályázatával. 
Idén egyébként 48 pályázatot 
fogadtak be, s partnerként csat-
lakozott a kezdeményezéshez a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara is. 
A díjat átadó Odrobina László 
szakképzésért és felnőttképzé-
sért felelős helyettes államtitkár 
közleményében kiemelte: a csa-
ládok és az emberek jólétének 
emelkedéséhez vezető munká-
ban kiemelt szerepe van azok-
nak a szervezeteknek, amelyek 
felelősen gazdálkodnak a rájuk 
bízott erőforrásokkal, valamint 
távlatokban és fejlődésben gon-
dolkodnak.                        - áá -

Kiemelt elismerés az Önkormányzatnak

Legnagyobb kincsünk, a gyermek 
Óvodapedagógusokat köszöntöttek
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Forgalmi korlátozás az 
adventi hétvégéken

Az adventi hétvégéken a tatai 
Kossuth téren forgalmi rend 
módosítás lép érvénybe. Az ide-
iglenes forgalomkorlátozás a 
Gottwald Kávéház, és a Plébánia 
közötti útszakaszt érinti. Erre az 
útszakaszra nem lehet behajtani a 
vásár ideje alatt. A Kossuth téren 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal épülete előtt csak balra, 
a Rákóczi utca felé lehet kanya-
rodni. A II. János Pál pápa tér 
felől pedig a behajtás a Plébánia 
illetve a Szent Kereszt templom 
oldalsó bejáratáig lehetséges.
Az adventi hétvégék és vásár 
időpontjai:
2016. december 9-10-11. 
14-20 óráig
2016. december 16-17-18. 
14-20 óráig

Új rámpa épült a Dadi út 10 sz. 
alatt, ahol az Önkormányzat, 
és a Szociális Háló Alapítvány 
összefogásával segítettek az ott 
élőkön.
Még tavasszal fordult ön-
kormányzati képviselőjéhez, 
Viczenáné Czégény Ágneshez 
a Dadi úton élő házaspár. A 
férj járványos gyermekbénulás 
miatt kerekesszékhez van köt-
ve, s a lakását segítség nélkül 
képtelen volt elhagyni az ere-
deti lépcsős feljárón. Ezért kér-

ték egy rámpa kialakításához 
a képviselő, és a polgármester 
segítségét.
Az Önkormányzat és a Szociá-
lis Háló Alapítvány anyagi tá-
mogatásával és némi önerővel 
elkészült a rámpa, ami nagy 
öröm a házaspárnak, hiszen így 
önállóbbá és szabadabbá vált a 
kerekesszékes lakó mozgása. 
Az elkészült rámpát Michl Jó-
zsef polgármester, és Viczen-
áné Czégény Ágnes is megte-
kintették a napokban.

17 napirendi pontot tárgyalt no-
vember utolsó napján tartott ülé-
sén Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete, amely ismét 
a Városháza dísztermében ült 
össze.
A hónap végi ülést november-
ben két, rendkívüli testületi ülés 
előzte meg, melyekkel kapcso-
latban Michl József polgármester 
korábban elmondta:- az Önkor-
mányzat elkötelezett abban, hogy 
a gazdaságfejlesztésnek részben 
a motorja is legyen, és segítse a 
helyi fejlesztéseket, ezért min-
den, a cégeket és ipari területeket 
érintő kérdést fontosnak tart. Már 
hónapokkal ezelőtt megtörtént a 
Szomódi úti iparterület szabályo-
zási módosításának előkészítése, 
hogy az ott működő Güntner –
Tata Kft. egy újabb csarnokkal 
bővülhessen. Ehhez megérkezett 
az állami főépítész hozzájárulá-
sa, a módosítás minden jogsza-
bálynak megfelel, s a rendkívüli 
ülésen a képviselők meghozták 
a végső döntést, amelyre azért 
is volt szükség, hogy a cég még 
idén továbbléphessen fejlesztési 
terveiben, és a beruházás minél 
hamarabb megkezdődhessen. A 
polgármester tájékoztatott arról 
is:- a Forster Központ, az Es-
terházy - kastély fejlesztésével 
összefüggésben arra kérte az 
Önkormányzatot, hogy az uni-
ós pályázat minél biztosabb és 
gyorsabb megvalósíthatósága 
érdekében, mondjon le az ingye-
nes használati jogáról a kastély 
főépületére, és a kerítésen belüli 
területre vonatkozóan - erről is 
szavaztak a képviselők. A kastély 
előtti szabad térre - amely szá-
mos rendezvénynek ad helyet- az 
Önkormányzat továbbra is fenn-
tartja az ingyenes használati jo-
gát. A következő rendkívüli ülés 

egyik témája a Kőkúti Általános 
Iskolában lévő jégpálya infra-
struktúra fejlesztésével volt kap-
csolatos. Az iskola udvarán már 
elkészült az új pályatest, s ahhoz 
kellett forrást biztosítani a Vá-
roskapu Zrt. részére, hogy meg-
vásárolhassák azt az eszközt, ami 
a pályán lévő jég elkészítéséhez 
szükséges. A második rendkívü-
li ülés másik témája a Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társasággal 
kötendő közművelődési meg-
állapodás volt, amely hosszabb 
távra szól azért, hogy a társaság 
törzshelye a Piarista Rendház-
ban lehessen, egy épületben a 
Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központtal. Ezáltal a népfőisko-
la előtt is megnyílik a lehetőség 
arra, hogy pályázatot nyújtson be 
erre a bázisra. 
November 30-án tartott rendes 
ülésükön a képviselők, munká-
jukat rendelet-alkotáshoz kap-
csolódó előterjesztések megvi-
tatásával kezdték, többek között 
módosították az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek meg-
állapításáról szóló önkormány-
zati rendeletet, melynek célja az 
volt, hogy az új, és pontosított 
utcanevek kerüljenek be a kör-
zeti besorolásba. Szintén rende-
let-alkotáshoz kapcsolódva ke-
rült a napirendek közé a szociális 
ellátásokról, és az egyes szociális 
szolgáltatásokról, valamint azok 
térítési díjairól szóló önkor-
mányzati rendelet módosításá-
nak terve is. Ezzel kapcsolatban 
az ülést követő sajtótájékoztató-
ján Michl József polgármester 
elmondta: - a segítségnyújtás egy 
új formáját szeretnék bevezetni 
a jövőben azok számára, akiket 
komoly, nagy tragédia, nehézség, 
vagy olyan kár ér, ami veszélyez-
teti a lakhatásukat. Ilyen indokolt 

esetben a jövőben a tervek sze-
rint az Önkormányzat is szeretne 
segíteni egy olyan segélyalappal, 
amelyből 250 000 forint vissza 
nem térítendő, és 750 000 ezer 
forint kamatmentes, visszatérí-
tendő támogatást lehet kérni. En-
nek a lehetőségnek a jogi alapjait 
kezdték el kidolgozni, és első 
olvasatban tárgyalni a testület 
tagjai.
Az ülésen sor került a Komáro-
mi utca-Kossuth tér-Kocsi utca 
- Nagykert utca- és Május 1 út 
által határolt terület építési sza-
bályzatának módosítására, majd 
a következő napirend az Interreg 
V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program fel-
hívására beadott pályázatokhoz 
kapcsolódott, melyekről a testü-
let már előző ülésén is tárgyalt. 
Most további pontosításokról 
szavaztak a képviselők, ugyanis 
a határozatba angol nyelven is be 
kellett tenni az egyes projektré-
szek nevét.
A gazdasági társaságokhoz kap-
csolódó előterjesztések között 
került sor, a Tatai Öreg-tó Halá-
szati Kft.-re vonatkozó döntések 
meghozatalára, az alapító okirat 
módosítására, és a társaság fel-
ügyelő bizottsága ügyrendjének 
jóváhagyására, valamint jövő évi 
üzleti tervének megvitatására. 
A képviselők döntöttek arról is, 
hogy támogatják a Kőkúti Sasok 
Diáksport Egyesület kérelmét. 
Ezzel kapcsolatban Michl József 
úgy nyilatkozott: - tovább fejlesz-
tik a tatai jégpályát is, a jégsátor 
már új betonalapot kapott, amit a 
jövőben tavasztól őszig, a kézi-
labdások tudnak majd használni 
egy műanyag borítással. Emellett 
egy átjáró-hidat is építenek az új 
sportcsarnok és a Kőkúti Iskola 
tornaterme közé, ezzel is segítve 

az intézményben tanulók részvé-
telét a testnevelés órákon.
Két napirendi pont foglalkozott 
ingatlan ügyekkel, az egyik a 
Fürdő u. 2. szám alatti ingatlan 
értékesítésével - amelyre pályá-
zatot fognak kiírni -, a másik 
pedig a Kocsi u. 44 sz. alatti in-
gatlan elővásárlási jogáról való 
lemondással. Az ülésen szó volt a 
KNYKK Zrt. tájékoztatójáról is, 
a 2016. évi helyi közszolgáltatási 
tevékenységére vonatkozóan. A 
témáról a polgármester elmond-
ta:- Tatán a KNYKK látja el a 
helyi tömegközlekedési felada-
tokat, de az Önkormányzatnak 
van egy olyan törvényi kötele-
zettsége, mely alapján a társaság 
veszteségének egy részét meg 
kell térítenie. Idén ez az összeg 
10 millió forint, ami abból ered, 
hogy a tataiak kevésbé használják 
a tömegközlekedési eszközöket. 
Szeretném arra buzdítani a tata-
iakat- fogalmazott Michl József-, 
hogy egy olcsóbb és tisztább for-
máját válasszák a közlekedésnek 
a buszok igénybevételével, ezzel 
a forgalmi dugók száma is csök-
kenhet a városban, és például a 
gyerekek is könnyen eljutnak az 
iskolákba, nekik ráadásul busz-
bérletet is adunk.
A képviselők tájékoztatást kap-
tak a köznevelési intézmények 
működtetésének a KLIK részére 
történő átadásáról, hiszen az Ön-
kormányzat - a törvény alapján 
- a jövőben már nem lesz üze-
meltetője az iskoláknak, s ennek 
a változásnak a részleteit kell 
szerződésbe foglalni. Ugyancsak 
a tájékoztatók sorában, a kép-
viselő-testület tárgyalt a Tatai 
járás munkaerő-piaci helyzeté-
ről is. Városunkban nagyon jó a 
munkaerő-piaci helyzet, orszá-
gos átlagban is az élmezőnyben 
vagyunk, hiszen 4% alatt van a 
regisztrált munkakeresők száma. 
Michl József ezzel kapcsolatban 
sajtótájékoztatóján kiemelte:- 
Tatán, aki szeretne dolgozni, biz-
tosan talál munkát, hiszen folya-
matosan sok az álláshirdetés, és 
a városban számos helyen keres-
nek új munkatársakat.
Az ülés végén a testület elfogadta 
2017-es, első félévi munkatervét, 
majd a képviselő-testület tagjai, 
és az ülés meghívott vendégei 
ellátogattak az új, hamarosan át-
adásra kerülő tatai sportcsarnok-
ba, melynek használatbavételi 
eljárása már folyik. Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete következő, és egyben ez évi 
utolsó ülését, december 14-én 
tartja.                                   - áá -

KÖZMEGHALLGATÁS
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete
2016. december 14-én, szerdán 
16.00 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart

Az ülés helye: 
Városháza díszterme Tata, Kos-
suth tér 1.
Napirend: 
1. Tájékoztató az önkormány-
zat 2017. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Michl József pol-
gármester
2. A képviselők tájékoztatója 
2016. évi képviselői tevékenysé-
gükről
Előadók: a képviselő-testület va-
lamennyi tagja
A közmeghallgatáson a pol-
gárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket 
és javaslatokat tehetnek.

Új rámpa épült az Önkormányzat és a Szociális Háló Alapítvány segítségével

Ülésezett Tata képviselő-testülete



Közélet  2016. december 8. II. évfolyam, 25. szám 3

Tata Város Önkormányzatának 
szervezésében, idén is megren-
dezték az agostyáni Idősek Nap-
ját, amelyen vacsora, és zenés 
mulatság várta a vendégeket. 
Dr. Varga András, a városrész 
önkormányzati képviselője el-
mondta, hogy a már hagyo-
mánnyá vált rendezvény, csupán 

egy kis töredékét 
fejezi ki annak 
a hálának és kö-
szönetnek, ami 
megilleti az idő-
sebb korosztályt.
Michl József a 
helyszínen be-
számolt a közel-
múlt agostyáni 
fejlesztéseiről, a 
felújított busz-

megállókról, és a tervezett ke-
rékpárútról, melynek bejövő 
szakaszáról jelenleg is folynak 
az egyeztetések. A polgármes-
ter külön köszönetet mondott dr. 
Varga Andrásnak azért a szere-
tettel és odafigyeléssel végzett 
munkáért, amit Agostyánért tesz.
A vendégeket köszöntötte Ben-

csik János országgyűlési kép-
viselő, aki a térség boraiból 
ajándékozott válogatást a mu-
latsághoz, valamint Schmidt 
Mónika, aki a Tatai Német 
Nemzetiségi Önkormányzat el-
nökeként, 2017-es német nyel-
vű kalendáriumot és édességet 
adott át a meghívottaknak. A 
programban idén is külön kö-
szöntötték Agostyán legidősebb 
lakóit, a 90 éves Fohner Jánosné 
Franciska nénit, valamint a 93 
éves Schlepp Ferencet, akinek a 
lánya vette át az ajándékát. A jó 
hangulatú programból nem ma-
radtak ki a tatai Geszti Óvoda 
Agostyáni Tagintézményeinek 
apróságai sem, akik énekes mű-
sorukat mutatták be a helyszí-
nen.                                    - áá -

Új táblákat avattak Kertvárosban, 
a Deák Ferenc és Öveges utcák 
sarkán található üzlet bejárata 
mellett, ahol már nemcsak a vá-
rosrész múltját felidéző sorozat 
újabb darabjai láthatóak, hanem 
egy Braille írásos tábla is segíti a 
látássérülteket.
Az üzlet két oldalán, a „Képek 
Kertváros múltjából” sorozat két 
új táblája is megtekinthető. Az 
egyiken, a múlt és a jelen egyszer-
re jelenik meg, hiszen a lóverseny 
pálya és a terület mai beépítése 
együtt látható, míg a másik tábla 

a pezsgőgyár épületének részleteit 
eleveníti fel. Ugyancsak az üzlet 
portálján, egy Braille-írásos táblát 
is lelepleztek, amelyen a kertváro-
si bolt nyitva tartása szerepel, és 
amelyet a helyszínen ki is próbál-
tak a Vakok Állami Intézete Tatai 
Telephelyének lakói.
Korábban már kihelyeztek egy in-
formációs táblát a Baji út és a Szé-
kely Bertalan utca találkozásánál, 
Kertváros kapujában. Ezzel kap-
csolatban az ötlet kezdeménye-
zője, Horváthy Lóránt, a körzet 
önkormányzati képviselője a hely-

színen elmondta: - az új táblákkal 
szeretnék folytatni azt a hagyo-
mányt, mellyel Kertváros múltját 
bemutatják a köztereken. A képvi-
selő hozzátette: - régóta tervezett 
ötlet volt a másik tábla is, hogy 
olyanok számára adjanak informá-
ciót az üzlet nyitva tartásáról, akik 
azt nem láthatják, ezzel is segítve 
őket abban, hogy minél teljesebb 
körű tájékoztatást kapjanak. Sze-
retném, ha további olyan újítások 
születnének, amelyek segítik a Va-
kok Intézete lakóinak itteni életét- 
mondta Horváthy Lóránt.
A helyszínen Szabóné Berta Irén, 
a Vakok Állami Intézetének igaz-
gatója úgy nyilatkozott: - nagy 
örömet jelent minden, ami kife-
jezi a figyelmet a látássérült em-
berek iránt. A felavatott kertvárosi 
Braille-írásos tábla elhelyezése 
fontos gesztus, ami rámutat arra, 
hogy már Tatán is nagyobb szám-
ban élnek olyan emberek, akiknek 
speciális szükségleteik vannak, 
így a tapintható írás számukra 
plusz lehetőséget ad. A város ré-
széről a támogatás maximális, és 
számos további fejlesztési lehető-
ségről is egyeztetünk – mondta az 
igazgató.                                    - áá -

A Tata Város Önkormányza-
ta, és a Tatai Városi Diákön-
kormányzat között létrejött 
együttműködési megállapodás 
alapján, diák-közmeghallgatást 
szerveztek a Városházán, a 6-12 
éves korosztály számára. A nagy 
érdeklődést kiváltó közmeghall-
gatáson részt vett Michl József 
polgármester, Dr. Frivaldszky 
Gáspár aljegyző, dr. Varga And-
rás önkormányzati képviselő, 
Balázs Viktor ifjúsági referens, 
és a diákönkormányzat tagjai, 
valamint a munkájukat segítő 
pedagógusok, támogatóik. Az 
eseményre Tata minden 1-6. 
osztályából hívtak képviselőket.
A közmeghallgatás célja, hogy 
a fiatalabb korosztály tagjai is 

elmondhassák véleményüket az 
őket érintő városi ügyekről, és 
tapasztalatokat szerezzenek a 
részvételi-demokrácia terén. Mi-
chl József polgármester elmond-
ta: - a meghallgatás fő témája 
idén az volt, hogy bővebben 
bemutathassák a tatai ifjúságnak 
az aktuális tatai fejlesztéseket, 
terveket, és lehetőségeket. A 
városvezető beszámolója után a 
gyerekek számos kérdést tettek 
fel, többek között a parkolással, 
a kerékpárutakkal, a szemete-
léssel és szeméttárolókkal, a 
művelődési házzal és a busz-
pályaudvarral kapcsolatban. A 
diákok kérdéseire Michl József 
és dr. Varga András válaszolt a 
közmeghallgatáson.          - áá -

Információs és Braille-írásos táblák Kertvárosban

Idősek köszöntése Agostyánban

A legkisebbek véleménye is számít

Tatán, a Szent Kereszt Templom-
ban rendezett Ádventfői Zenés 
Ökumenikus Áhítaton adta át 
Michl József polgármester a Tata 
Város Díszpolgára címet Kozma 
Imrének, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat elnökének. Tata Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2015. évi kitüntetések 
adományozásakor döntött arról, 
hogy Kozma Imre atyát díszpol-
gári címmel tünteti ki, de a cím 
átadására – Kozma atya számos 
elfoglaltsága miatt - 2016. no-
vember 27-én került sor.
A képviselő-testület a város la-
kossága nevében „Tata Város Dí-
szpolgára” címmel tünteti ki, és 
az ezzel járó jogokkal ruházza fel 
azokat a személyeket, akik:
tevékenységükkel, illetve adomá-
nyaikkal a város anyagi, szelle-
mi és erkölcsi értékeit jelentősen 
gazdagították, fejlődésében ki-
emelkedő érdemeket szereztek.
országosan, illetve nemzetközileg 
értékelt tevékenységük révén a 
város ismertségét, rangját növel-
ték vagy növelhetik, kapcsolata-
inak körét bővítették vagy bővít-

hetik.
„Tata Város Díszpolgára” cím 
magyar vagy külföldi állampol-
gárságú élő személynek adomá-
nyozható, aki többek között - Tata 
városával tartós kapcsolatba ke-
rült kiemelkedően eredményes 
tevékenysége során;    
-  Országos és/vagy nemzetközi 
tekintélyű személyiségként Tatán 
meghívott vendég volt, illetve 
közreműködött Tata város hírne-
vének országos vagy nemzetközi 
elismertségének növelésében.
Kozma Imre atya, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat elnöke, a ma-
gyarság lelki megújulásáért vég-
zett áldozatos munkájáért, a bajba 
jutott emberek megsegítéséért, a 
Szeretetszolgálat által a tatai in-
tézményeknek nyújtott adomá-
nyokért részesült az elismerésben.
Kozma Imre római katolikus pap, 
irgalmasrendi szerzetes, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat alapító 
elnöke. A győri Czuczor Gergely 
Bencés Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd az esztergomi papi 
szemináriumban tanult teológiát. 
1963-ban szentelték pappá. Ezt 

követően először Tát-Dorogon, 
majd a Zugligeti Szent Család 
Plébánián teljesített káplánként 
szolgálatot. 1968-ban a budapes-
ti Ferenciek terén álló templom 
lelkésze lett, majd 1977-ben ki-
nevezték a Zugligeti Szent Család 
Plébániára plébánosnak. Zugli-
getben létre hozta az ifjúsági és 
családpasztorációt, és elkötelezett 
házaspárokat vont be a plébánia 
számos, különböző korosztályú 

csoportjának hitoktatására. A 80-
as évek elejétől megszervezte, 
hogy „hátizsákos” fiatalok élelmi-
szert, gyógyszert, Bibliát vigye-
nek Kárpát-medence rászorultja-
inak.
1989-ben alakult meg Kozma 
atya vezetésével a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat. NDK-beli me-
nekültek megsegítése után a ro-
mániai forradalom idején Erdélyt 
támogatta, majd a délvidéki hábo-

rú idején a Vukovárt támadó szerb 
erők parancsnokánál „kiharcol-
ta” a város polgári lakosságának 
szabad elvonulását. Vezetésével 
a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat a háború idején több ezer dél-
ről menekült emberről - köztük 
betegekről, háborús sérültekről 
- gondoskodott. A Szeretetszol-
gálat napjainkban hazánk egyik 
legnagyobb segélyszervezetének 
számít.
1977-ben a Betegápoló Irgalmas 
Rend tagja, majd a budapesti 
rendház főnöke és rendi megbí-
zott lett. Megszervezte a Rend 
budapesti visszatelepítését, 2000-
ben visszakapták a fővárosi, ill. 
váci kórházukat. Több társadalmi 
szervezet tiszteletbeli tagja.
A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat megalakulását követően Koz-
ma Imre atya bátorítására és hat-
hatós segítségével az elsők között 
alakult meg és kapott működési 
megbízást a Tatai Csoport, hogy 
a város és környéke szegényei-
hez, rászorulóihoz is eljuthasson 
az életüket, terheik viselését meg-
könnyítő támogatás.             - áá -

Kozma atya átvette díszpolgári címét

A Tatai Város-
kapu Közhasz-
nú Zrt. szerve-
zésében az Új 
Kajakház Öko-
turisztikai köz-
pontban tartott 
előadást Uzsa-
lyné dr. Pécsi 
Rita nevelésku-
tató.
A nagy érdek-
lődésre számot 
tartó előadás középpontjában a 
sikeres nevelés kulcsa: az érzel-
mi intelligencia szerepelt. 
A jelenlévő szülők, pedagó-
gusok ezzel az előadással az 
„ÖRÖMÖM A CSALÁDOM” 
című előadássorozat első estjén 

vettek részt, mellyel korszerű 
ismereteket, életviteli, életve-
zetési, válságkezelési kompe-
tenciák erősítve a nemzedékek 
közti kapcsolatokat, szülő- pe-
dagógus- diák- gyermek együtt-
működésének hatékonyságát kí-
vánták a szervezők segíteni. 

A sikeres nevelés kulcsa
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No persze, ezt csak úgy elkép-
zeltem magamban. Pedig nem 
is hangzik rosszul. Talán azért 
jutott eszembe, mert mielőtt 
megnyitottam volna a szöveg-
szerkesztőt, épp a szülőfalumról 
olvastam egy internetes híradást. 
Azzal kapcsolatosan pedig beug-
rott gyermekkorom első színházi 
élménye, a Békéscsabai Jókai 
Színház előadása: Toronyóra 
láncostól. A lánc nélkül nem mű-
ködött az óra. A várárok nélkül 
pedig nem valósulhat meg turisz-
tikai vonzerő fejlesztési program 
a Tatai Várban. Márpedig néhány 
esztendővel ezelőtt csak a várat 
kapta meg Tata az államtól. Nem 
volt mit tenni – polgármester úr-
ral és a fejlesztési miniszterrel 
egyeztetve – törvényjavaslatot 

kellett benyújtanom az Országy-
gyűlés számára, hogy az ingye-
nesen adja át a várárok állami tu-
lajdonban lévő részét is a tataiak 
számára. A képviselők néhány 
nappal ezelőtt elsöprő többség-
gel meg is szavazták.
Végül is a halgazdálkodási fel-
adatok város általi átvétele is – 
melyről ugyancsak néhány hó-
nappal ezelőtt született döntés 
– nehezen menne az árok nélkül. 
Így legalább Karácsony előtt lesz 
hol elinduljon a „halpiac” is. Ha 
már piac, akkor az önkormány-
zat által megrendelt és elfogadott 
tervek alapján hamarosan elin-
dulhat az új, városi és városkör-
nyéki termelői piac megépítése 
is, melyhez uniós költségvetés-
ből várjuk a pénzügyi támoga-

tást. Örülök a helyi képviselők 
azon döntésének is, hogy az 
ugyancsak uniós finanszírozással 
futó zöldváros fejlesztési prog-
ram keretében, az Építők parkja 
környezetének megújítása mel-
lett döntöttek. Ha megszületik 
a támogató döntés, akkor végre 
Tatán is épülhet olyan játszótér, 
amely az eltérő korosztályhoz 
tartozó gyermekeket egy helyen, 
de mégis elkülönített módon szó-
rakoztathatja. A tervezett fejlesz-
tések jól illeszkednek az önkor-
mányzat által már megkezdett 
sétány-felújítási programhoz. 
Amennyiben a vendéglátó vál-
lalkozók is rendbe teszik saját 
portájukat, akkor még több tata-
bányai látogathat ki szórakozni, 
némi ellenértékkel gyarapítva 

Tata helyi gazdaságát is.
Ugyancsak jól áll a Kálvária 
környezetének és a Kőfara-
gó-háznak a turisztikai célú 
hasznosítását szolgáló beruházás 
előkészítése. Bizakodhatunk, 
hogy a szükséges állami és me-
gyei szintű döntések már a kö-
vetkező év elején megszületnek. 
És akkor most vissza a várárok 
környezetéhez. A korábbi ígé-
reteknek megfelelően, az idén 
megtörtént a Kiskastély tető-
héjazatának állagmegóvó 
cseréje, s tavasszal kezdetét 
veheti az Esterházy Kas-
tély főépületének 
felújítása is. Utá-
na pedig a Nem-
zeti Várprogram 
keretében követ-

kezhet a vár turisztikai vonzere-
jét növelő fejlesztés, immáron a 
várárok hasznosításával együtt.

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Tisztelt Szerkesztőség!

Az újság hasábjain keresztül szeretném megköszönni az agos-
tyáni szépkorúak nevében azt az évek óta tartó megemlékezést, 
amit az Önkormányzat és a sok-sok segítő szándékú ember 
tesz értünk, idősekért. Az idén is eljött a nap, november 25-e, 
amikor meghívtak minket egy kellemes esti összejövetelre. Az 
udvarias köszöntéseket követően az agostyáni Bergengócia 
Óvoda lakói kedveskedtek műsorukkal az egybegyűlteknek. 
A terem száraz levegőjét enyhíteni tudtuk a kiváló minőségű 
felajánlott borokkal, melyet a baji, a dunaszentmiklósi és az 
agostyáni Jónás pincészet jóvoltából került az asztalra. 
Miután megvolt az alapja a vacsorának, következett a Gottwald 
étterem  által készített malacsült szervírozása, amelyet nagy 
megtiszteltetésünkre Michl József Tata polgármestere, Bencsik 
János országgyűlési képviselő és dr. Beró Henrietta alpol-
gármester és Beigelbeck Edit szolgált fel. Köszöntőt mondott 
Schmidt Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, 
és mindenkit megajándékozott egy 2017-es kalendáriummal.
Külön köszöntötték Slepp Ferencet és Fohner Jánosnét,mint a 
legidősebb lakosokat. Megemlékeztünk arról a hét agostyáni-
ról is, akik már nem lehetnek közöttünk. A kulturált helyért és 
lebonyolításért külön köszönet a Texas szalonba Krisztinek és 
Manfrédnak. Az ízületek átmozgatásáról és a jó hangulatról 
“Geri” gondoskodott. Köszönjük!
Minden kedves segítőnek köszönjük és kellemes ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk az agostyáni szépkorúak nevében:   
                       Csjaki János

A Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége által kezdeményezett 
katonanemzedékek 25. találkozó-
ján szellemiségében felidéztem a 
mi egyesületünk által szervezett  
alkalmakat. A Kézfogás a honvé-
delemért első országos találkozó 
után az akkori vezetőség felke-
reste az itt élő  és a magyar ki-
rályi honvédségben szolgált tisz-
teket és katonákat,bajtársainkat 
együttműködésre kértük fel,ők 
valamennyien a második világ-
háború, a hadifogság poklát meg-
járták,hazatérésük után a város  
megbecsült  polgárai voltak: vi-
téz Becsák László, vitéz Kovács 
Ernő, vitéz Polgár Sándor, vitéz 
Petrozsényi Tibor, vitéz Marton 
Lajos, Kardos Sándor és Várpalo-
tai József. Kezdeményezésünket 
a helyi dandár vezetése, a város 
önkormányzata és a civil szerve-

zetek is támogatták anyagilag és 
erkölcsileg. Az első találkozóra 
1994-ben az akkor még működő 
Helyőrségi Klubban a Lakitelek 
Alapítvány  hatékony támoga-
tásával került sor. A siker miatt 
elhatároztuk,hogy 3 évenként 
szervezzük az összetartozásun-
kat erősítő találkozót a magyar 
királyi honvédség,a néphadsereg 
és a magyar honvédség katonái-
val,tisztjeivel,parancsnokaival. A 
második világháborúban harco-
lók közül 15-en léptek be a klub-
ba,és egész életükben aktívan 
tevékenykedtek a közösségért. A 
találkozók közül kiemelem a z 
1956.évi forradalom és szabad-
ságharc 50.évfordulója jegyében 
2006.május12-én  szervezettet. 
Meghívtuk erre a találkozóra Ki-
rály Béla vezérezrede akadémi-
kust, aki az 1956.-os Nemzetőr-

ség parancsnoka volt, Sípos Géza 
ezredest, a Bajtársi Egyesületek 
Szövetségének országos elnökét, 
Lőrincz Kálmán vezérezredest, a 
MH vezérkari főnökét, a Honvé-
delem és Társadalom Baráti Kör 
elnökét,Gerébi Ákost,és megtisz-
telte az akkori rendezvényt a vi-
tézi rend is. Kiemelem a tatai 56-
os forradalmár Fasing Sándort, és 
Nyíri Imre bajtársunkat,aki a tatai 
Nemzetőrség parancsnoka volt. 
Közöttünk volt dr. Fehérváry 
Géza, a város volt polgármeste-
re, aki a kőszegi hadapródiskola 
növendéke volt. A találkozó ki-
emelt eseménye volt,hogy az Al-
mási úti temetőben Kajla Ferenc 
kőszobrász által készített Emlé-
koszlopot állítottunk-a háború-
ban elesett és a békében elhunyt  
katonabajtársaink emlékére. Így 
marad örökké emlékezetes szá-
munkra 2006.május 12.Ennek 
a találkozónak  a  helyszíne : a 
Klapka laktanya volt. 2009-ben  
sikerült még megszervezni az 
utolsó találkozót, azóta sajnos a  
második világháborús bajtársa-
ink elhunytak. Emléküket a ha-
gyományőrző rendezvényeken,a 
doni megemlékezésen, a magyar 
hősök napján is őrizzük. 
 Sárközi József nyá. ezredes 

A tatai katonanemzedéki találkozókról 1956 kapcsán

Már 20 éves hagyomány klubunk 
életében a kerek-évfordulós  szü-
letésnapos klubtársak öt évenként 
történő köszöntése, az ötven éve-
sektől egészen a legidősebbekig. 
Sárközi József  klub-elnök  kö-
szöntötte a vendégeket, az ünne-
pelteket és hozzátartozóikat, dr. 
Beró Henrietta  alpolgármestert, 
Papp Szilvia őrnagy bajtársat, a 
Katonai Igazgatási és Érdekvédel-
mi 9.sz. Iroda vezetőjét. Az alpol-
gármester-asszony köszöntőjében 

kiemelte az idősekkel való foglal-
kozás jelentőségét, a szeretettel-
jes megemlékezés örömteli pilla-
natait, mindenkinek jó egészséget 
és a klubfoglalkozáshoz további 
sikereket és örömöket kívánt. Az 
idén 35 fő kerek évszámú szüle-
tésnaposa volt a klubnak (60 éve-
sek 6 fő, 65 éves 8fő, 70 évesek 
3 fő, 75 évesek10 fő, 80  éves 6 
fő, 85 éves Keresztegi Györgyné 
és Samu János,  a legidősebb dr. 
Bárfai Ilona 90 éves) A nevek fel-

sorolásával és a Nyugdíjas Kalen-
dárium átadásakor elnökünk min-
denkihez fűzött egy  Őrá jellemző 
kedveskedő mondatot.,Kiemelten 
beszélt a 60 évesekről, akik a for-
radalom évében születtek. Nagy 
szeretettel köszöntötte a Kovács 
házaspárt Kovács Ferencet és 
feleségét Icukát, 60. házassági 
évfordulójuk alkalmából. A hosz-
szú felsorolás szünetében Bakó 
Róbert „Az öregség” című saját 
versével hívta fel a figyelmet a 
szeretet nélkülözhetetlenségére. 
A klub 75 éves elnökét, Sárközi 
Józsefet  Kiss Lajos elnökhelyet-
tes köszöntötte, méltatva több 
évtizedes közösségért végzett 
áldozatos munkáját. A hivatalos 
részt követően a klub-vezetés 
egy vacsorával vendégelte meg 
az ünnepelteket és kísérőit a tó-
parti Albatrosz vendéglőben. Ezt 
követően vidám beszélgetés, és 
Lázár Antal klarinét művész játé-
ka nyújtott felejthetetlen emléket, 
amely önfeledt nótázással ért vé-
get.                        Id. Bankó Róbert

A „Kerek évfordulósokat” köszöntötték 

Volt okuk az örömre a Vaszary Já-
nos Általános Iskola diákjainak, 
hiszen a közelmúltban nemcsak 
sporteszközöket kaptak ajándék-
ba, hanem az iskola tornatermé-
ben, jutalmazták a Bolyai Anya-
nyelvi Csapatverseny megyei 
díjazottjait is.
A Magyar Diáksport Szövetség, 
és az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által, a Nemzeti Sport-
fejlesztés részeként megvalósuló 
„A sport legyen a tied!” program 
keretében, a Vaszary János Ál-
talános Iskola röplabda és torna 
sportág-specifikus eszközcsomag 
támogatásban részesült, amelyet a 
Magyar Diáksport Szövetség kép-

viselői adtak át az intézménynek. 
A helyszínen szertorna és röplabda 
bemutatót is szerveztek, majd a di-
ákok kipróbálhatták az ajándékba 
kapott sportszereket.
A Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
seny megyei döntőjének ered-
ményhirdetésekor is megtelt a 
Vaszary János Általános Iskola 
tornaterme, ahol az első hat helye-
zett csapatot díjazták. A tatai diá-
kok szépen szerepeltek a megyei 
megmérettetésen, a Vaszary 9, a 
Kőkúti és a Talentum 3-3, a Jáz-
min Iskola pedig 1 csapattal kép-
viseltette magát az ünnepségen, s 
mindegyik iskola részt vesz majd 
Budapesten, az országos döntőn. 

A Bolyai Csapatverseny legjobbjait jutalmazták
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 Ajánló, hirdetés

Nagy érdeklődés kísérte az 
idei Tatai Vadlúd 

Sokadalmat. Magyarország 
legnagyobb télköszöntő 

természetvédelmi temati-
kájú fesztiválján egész nap 
várták az érdeklődőket, az 
Öreg-tó partján, az Építők 

parki madármegfigyelő 
toronynál. A szárnyasok 

megfigyelése mellett szá-
mos előadást hallgathattak 
a látogatók és részt vehet-
tek a természetvédők ma-

dárgyűrűzési programján is. 
A szakemberek a fesztivál 

idején 20-22 ezerre 
saccolták a vadludak 
számát, de az egyre 

hidegebb időjárással ez a 
szám még tovább 
növekedik majd. 

Téli zárva tartás!

A Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár 

2016. december 18-tól 
(vasárnap) zárva tart,

az első nyitási nap 
2017. január 2. 

(hétfő).

Köszönjük,	 hogy	 2016-ban	 előfizettek	 a	 Tatai	
Patrióta közéleti magazinra!
Reméljük, hogy írásainkkal sikerült tartalmas 
perceket szereznünk Önöknek. 
Lapunk 2017-ben is megjelenik a megszokott 
formában, negyedévente. 
Megrendelőinknek	a	decemberi	számhoz	mellé-
keljük	a	következő	évi	Megrendelőlapot	az	előfi-
zetés megújításához.  
Bízunk benne, hogy az új évben is velünk tarta-
nak,	2017-ben	is	előfizetőink	között	köszönthet-
jük Önöket!
Kiknek kínáljuk magazinunkat? 
Mindazoknak, akiket mélyebben foglalkoztat, 
hogy mi zajlik városunkban, mi áll a helyi hírek 
hátterében, kik élnek Tatán, és mit tesznek a 
köz szolgálatában, és akik szeretnének csatla-
kozni	megrendelői	csapatunkhoz.
Megrendelőlapot	a	Művelődési	Házban,	a	Város-

marketing Irodában igényelhetnek!
A	kitöltött	megrendelőket	a	következő	helyszí-
nekre, email címre várjuk: 
Magyary Zoltán Művelődési Központ 
(2890 Tata, Váralja u. 4)
Városmarketing Iroda 
(2890 Tata, Bercsényi u. 1)
tataipatriota@tata.hu.
A Tatai Patrióta Magazin számai megvásárolha-
tók a Városmarketing Irodában, a Magyary Zol-
tán	Művelődési	Központban,	a	Fényes	Tanösvé-
nyen, az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban, 
az Angolkertben a Nyárilakban, a Kuny Domokos 
Múzeumban és a Tourinform Irodában.
Bízunk abban, hogy a következő évben is előfi-
zetőink között köszönthetjük Önt is!

Tisztelettel:   Berczelly Attila 
   vezérigazgató

TATA-Környei ú. 
temető
Nagy Istvánné
Bognár Lászlóné
Nagy József

TATA Almási úti 
temető
DR. Kálmán 

Attiláné
Bratka Józsefné
Madarász Zsuzsanna

DUNAALMÁS
Gerebenes Andor

MOCSA
Karap Lajosné

NASZÁLY
Gyöke Miklósné

K O C S
Szabó Endréné 
Ásoth Miklóné

BAJ
Hauzer Jánosné
Szalai Ferenc

NESZMÉLY
Sós Ferencné
Süveg Béla

SZOMÓD
Zeleny József

Béke 
poraikra!

  komárom-esztergom Megyei Temetkezési kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2016. novemberben elhunytak

Tisztelt	jelenlegi	és	leendő	Megrendelőink!



Kaliforniai gyantáscédrus az Eszterházy sétányon
(Calocedrus decurrens/Libocedrus decurrens) 
(lombozata alapján a gyantásciprus elnevezés is használatos) 

A Kastély téren található példány Magyarország legidő-
sebb gyantáscédrusainak egyike. A 18. század végén, 19. 
század elején ültették az Eszterházy család megbízásából.
Az Észak-Amerika csendes-óceáni partvidékén honos faj 
az angolkertek építésének időszakában került az európai 
kontinens tájképi kertjeibe. A kúp alakú fa szép rajzola-
tú levelei pikkelyesek, hajtásai laposak, tobozai kicsik, 
alig érik el a 2-2,5 cm-t. A gyantáscédrus fiatal korában 
fagyérzékeny, de idősebb korban jól ellenáll az időjárás 
viszontagságainak és gyorsan nő.
A Kastély téri, 200 éves példány impozáns megjelenésű, 
a park meghatározó tájképi eleme. A fa egészséges, je-
lenleg nincs szükség faápolási munkákra, viszont e kincs 
egyedi ismertetése, propagálása mindenképp indokolt.
Nem messze tőle, a Lovarda bejáratával szemben találha-
tó a párja, amely kisebb termetű, valószínűleg ez annak 
köszönhető, hogy a közelében lévő nagyobb fák elnyom-
ták, folyamatosan árnyékolták. Ezt a fát tervezzük idén 
kiszabadítani a körülötte lévő növényzet gyűrűjéből.

Platánfák Angolkert

A Vízimadár-tó (Tükör forrás) mellett a szabadtéri szín-
pad és a Cseke-tó között található.
A juharlevelű platán, közönséges platán, bokrétafa (Plata-
nus x acerifolia) a parkok gyakran ültetett fája. A tájképi 
kertek kedvelt növénye, emellett fasorként gyakran ültet-
ték utak mellé is. A platánok a kastélyok udvarában, vala-
mint nagyobb parkokban önállóan, vagy facsoportban is 
a kert meghatározó részévé váltak.
A platánt Tatán is előszeretettel ültették, ebben része volt 
a faj azon tulajdonságának, hogy hatalmas, karéjos leve-
lekből álló lombozata révén igen nagy mennyiségű vizet 
párologtat el, ezáltal csökkentve a vizenyős területeken a 
talajvízszintet.

A platán törzséről lapokban leváló kéregdarabok révén 
alakul ki a jellegzetes mintázat.
Az angolkerti platáncsoport - a Szabadtéri Színpad és a 
Cseke tó közötti teret uralva - a park egyik jellegzetes 
eleme. A növényeket a kert kialakításának első ütemében, 
Charles Moreau tervei alapján ültették, így koruk megha-
ladja a 200 évet. A facsoport egyedei a fasorszerű ültetés 
miatt nem annyira terebélyesek, mint például a nagyobb 
teret önállóan uraló, vár melletti platán.
 A facsoporttól nem messze más platánok is találha-
tóak, legismertebb a víz fölé közel vízszintesen hajló 
fa. Érdekessége, hogy a már félig kidőlt fát az 1980-as 
években zajlott rekonstrukciós munkák során – Klimes 
Attila irányításával – úgy sikerült megmenteni, hogy 
a földben betontömböt helyeztek el, megakadályozva, 
hogy a gyökérzet kiforduljon és a fa a vízbe boruljon. 

A fákon többször végeztünk faápolási munkákat, ennek 
ellenére napjainkban – ez különösen a Cseke-tó keleti 
felén lévő platáncsoportra igaz – indokolt a faegyedek 
egyedi átnézése és a szükséges beavatkozások elvégzése.

Kaukázusi szárnyasdió Angolkert
(Pterocarya fraxinifolia) 

Az Angolkertben, a Cseke-tó két oldalán egy-egy szár-
nyasdió csoport található. Az Angolkertet tervező francia 
Charles Moreau a 18. század végén tudatosan helyezte el 
a vízpartra átellenesen a – platáncsoportokkal együtt- a 
két szárnyasdió „ligetet”. Az első példányok az 1780-as 
években kerültek Perzsiából a nagyobb Európai kertekbe, 
pár évtizeddel később a tatai Angolkertbe is ültettek né-
hány példányt. 
Míg a Szabadtéri Színpad és a Cseke tó közötti szár-
nyasdió frekventáltabb elhelyezkedése és a park nyugati 
felének 80-as évekbeli felújítása miatt már korábban is 
ismert volt, a keleti oldalon lévő párja csak egy 1998/99-
es fafelmérést követően került kibontásra. Ekkor váltak 
láthatóvá a park Cseke-tó és a vasút közötti részen más, 
200 évet meghaladó korú fák is (fekete nyár, bükk, tölgy).
A Kaukázusból és Észak-Iránból származó, egzotikus 

szárnyasdió eredeti élőhelyén hegyvidékek vízparti, ár-
téri területein él. Törzse jellegzetesen barázdált, szárnyas 
levélkékből álló, szárnyasan összetett levelei a 60 cm-es 
hosszúságot is elérik. A kaukázusi szárnyasdió egylaki 
növény, virágai egyivarúak, egy adott növényen a hím 
– és a nőivarú virágok külön-külön találhatóak. Hosszú 
fűzért alkotó termése nagyon látványos, télen megbarnul-
va is díszíti a növényt.
A szárnyasdió igazi érdekessége, hogy lehajló ágai a ta-
lajjal érintkezve legyökereznek, így a sarjakból újabb 
egyedek jönnek létre. Az angolkerti példányok között jól 
láthatóak a sarjról szaporodott növények.

Virginiai, vagy fésűs mocsárciprus Angolkert

Az Angolkert keleti felében kissé elrejtve, közvetlenül 
a Cseke-tó partján található a mocsárciprus facsoport, 
jelenleg vöröses-sárgás színben pompázik. A Cseke-tó 
északkeleti oldalán lévő szigetek közül a legdélebbiről jól 
lehet látni a parton a facsoportot. A sétányról egy tábla is 
látható előtte, ami általában vízben áll... 
Ezeket a növényeket szintén az Angolkert kialakításakor 
ültették, a csoportból azóta már több példány elpusztul az 
azóta eltelt két évszázadban.
A mocsárciprus eredetileg Észak-Amerika délkeleti 
mocsaras vidékein őshonos, onnan került Európába a 17. 
században.
 Vizenyős, mocsaras területen a jellegzetes, vörösesbarna 
kérgű fa gyökereiből a földből kiemelkedve légzőgyöke-
rek nőnek ki. A feltűnő légzőgyökerek - amelyek a félmé-
teres magasságot is elérhetik - a faj legfontosabb ismerte-
tőjegyei. Sokszor érdekes, cseppkő alakzatot formáznak, 
kisebb szobrokra emlékeztetnek.
Hajtásain a lapos tűlevelek fésűsen helyezkednek el, erről 
kapta a magyar nevét.
A ciprusfélék családjába tartozó, lombhullató mocsárciprus 
bronzossárga őszi lombszíne különösen feltűnő látvány. 

Mürkl Levente 
Környezetvédelmi és energetikai referens
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Mikulás közeledtével a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár gyer-
mek részlege által szervezett 
műsorral már az ünnepre hango-
lódtunk. A Palinta Társulat nem 
először látogatott el hozzánk, 
hogy mosolyt csaljon a kicsik ar-
cára, ezúttal Varázsputtony című 
előadásukat láthatták, hallhatták 
a gyermekek és pedagógusaik. A 
színházterem megtelt alsó tagoza-
tos diákokkal, a Vaszary, a Jázmin 
Utcai, a Talentum, Fazekas Utcai 
és a naszályi általános iskolából is 
érkeztek tanulók.
A társulat vezetője, Veres Andi, 
vagy ahogy ő magát nevezi, „Pa-
linta” Andi valamint zenésztársai  
interaktív előadása bizonyította, 
hogy igenis jó érzéssel töltötte 
el a kicsiket az aktív részvétel, 
a műsorba való bekapcsolódás. 
Valamennyi gyermeket megszó-

lítottak: hol a B betűvel kezdődő 
nevűek mehettek fel a színpadra 
énekelni, hol a harmadik osztályos 
tanulók, és így tovább, míg végül 
legalább egyszer mindannyian 
közreműködhettek a produkció-
ban. Persze a Mikulást hívogató 
dallamok sem maradhattak el, he-
lyet kapott az előadásban a Hull a 
pelyhes fehér hó kezdetű dal, és a 
társulat tanított a közönségnek egy 
saját éneket, amely így kezdődik: 
Kedves Mikulás jó nekem, mindig 
rendes kisgyerek…  A műsort szí-
nesítették a bábok, és a gyümölcs-
formájú hangszerek. Végezetül 
pedig az együttes névadó dalával 
búcsúzott Andi és csapata, a Hin-
ta-palinta című éneket bizony jól 
ismerte kicsi és felnőtt egyaránt. 
A színházterembe egy órácskára 
ezen a délutánon beköltözött a tél, 
megérkezett a Mikulás. Kívánjuk, 
hogy az ünnep napján valameny-
nyi gyermek részesüljön hasonló 
örömben családja és társai köré-
ben. Köszönjük az MKE Komá-
rom-Esztergom Megyei Egyesüle-
tének, hogy támogatta az esemény 
létrejöttét.           Goldschmidt Éva

Varázsputtony

2016. december 3-án nyílt meg 
a tatai várban Nagy János szob-
rászművész kiállítása. Nagy Já-
nos 2015 óta Tatán él, ez a kiál-
lítás ezen a helyszínen mintegy 
bemutatkozó kiállítása volt.
Az idős mester persze nem szo-
rul bemutatásra itt sem, hiszen 
alkotásai, köztéren felállított em-
lékművei, szobrai ismertté tették 
őt Magyarországon is. Ma már 
nemcsak a Csallóköz, de Buda-
pest, Esztergom, Martonvásár is 
büszkélkedik szobraival, és re-
méljük, Tata is hamarosan ezen 
helyszínek közé fog tartozni.
A megnyitón – melyen a tárla-
tot Szakolczay Lajos irodalmi 

igénnyel megfogalmazott beve-
zető szavai mutatták be a közön-
ségnek – Faragó Laura énekelt. 
Nem véletlenül csendültek fel az 
ősi ballada, a „Júlia szép leány” 
hangjai. A ballada szűkszavúsá-
gával megfaragott dombormű-
vek előtt álltunk, Kőműves Ke-
lemen, Fehér László, Júlia szép 
leány balladái előtt, bálványok 
között. Ősi, pogány mítoszok, 
az indoeurópai örökség jelei, 
szereplői, a magyar őstörténet 
mondái, a magyar történelem 
hősei elevenednek meg Nagy 
János alkotásain. A történelmi 
örökség és az identitás kutatása 
iránti érdeklődést a kisebbségi 

sors nehézségei tartották ébren 
a művész lelkében. A bálvánnyá 
átlényegített női idol is efelé gra-
vitál, egy privát mitológia arche-
típusa. A későbbiekben a lovas, 
a harcos alakja (akár megbízás, 
történelmi emlékműterv, akár 
önálló plasztikai elképzelés) a 
legnemesebb egyetemes és ma-
gyar szobrászati hagyományhoz 
csatlakozva, mégis csak a mon-
dák világa felé mutat, hősök, fel-
ségek, kristály keménységű tör-
ténelmi alakok megjelenítésére 
törekedve.
A teljes életmű rövid foglala-
tát csodálhatjuk meg, járhatjuk 
végig a Kuny Domokos Múze-
um kiállítótermeiben. Ragyogó 
szobrokat látunk: fából faragott, 
erőteljes női alakokat, és bronz-
ból öntött, dinamikus lovasz-
szobrokat. Amit a szobrászatról 
tudunk, gondolunk: annak anya-
gairól, formanyelvéről, feladata-
iról – azt láthatjuk megtestesülni 
ezen a kiállításon. Egy nagysze-
rű szobrász szabadságról szőtt, 
szenvedéllyel telített álmait.
A kiállítás 2017 márciusáig tart 
nyitva.                   Kövesdi Mónika

Településünk különleges fái

www.kunymuzeum.hu

Mítoszok – Nagy János kiállítása



Régen pirosnak ismertük, ma 
sokszor lila a ruhája. Van zsák-
jában minden jó, sőt, újabban 
drága ajándékokra is futja neki! 
Hívták már Mikulásnak, Télapó-
nak, Gyed Maróznak; kísérték 
krampuszok és angyalkák, most 
meg azt halljuk, hogy rénszar-
vasok vontatják a szánját. Gye-
rekkoromban az ablakba tett 
kiscsizmákban hagyta az aján-
dékát, legújabban pedig állító-
lag a kéményekbe is belebújik! 
Ezeknek a kedvesen eltúlzott, sőt, 
egyre inkább karikatúra-szerűen 
elgiccsesített ábrázolásoknak a 
mélyén egy jó ember alakja rej-
tőzik, egy olyan püspöké, akinek 
az emberszeretetét még másfél 
évezred múltán is őrzi az emlé-

kezet. 
Miklós püspökről van szó, aki a 
mai Törökország területén fekvő 
Myra városának volt püspöke a 
IV. században. 
Életéről nem sok történelmi adat-
tal rendelkezünk. A neve szerepel 
a 325-ben, Niceában tartott első 
egyetemes zsinat résztvevőinek 
jegyzékében. A történészek meg-
említik, hogy az V. századtól kez-
dődően ugrásszerűen megnőtt a 
Miklós – Nikolaos nevet viselők 
száma. A környékbeli püspökök 
minden évben december 6-án 
gyűltek össze tartományi zsi-
natra a szentként tisztelt Miklós 
püspök sírja fölé épített bazili-
kába. Tisztelete először a keleti 
tartományokban terjedt, majd a 

bizánci származású császárnék 
közvetítésével nyugatra is elju-
tott. A XI. században a dél-olasz 
kikötőváros, Bari szerezte meg 
ereklyéit, kultusza felvirágzott 
egész Európában. Oroszország 
és az egész keleti egyház vé-
dőszentje, képét megtaláljuk a 
bizánci szertartású templomok 
ikonosztázionjainak (képfalai-
nak) négy alapképe között. Ha-
zánkban is számtalan telepü-
lésnév emlékeztet tiszteletére: 
Fertőszentmiklóstól Dunaszent-
miklósig, Mosonszentmiklóstól 
Szigetszentmiklóson át egészen 
az erdélyi Gyergyószentmiklósig 
folytathatnánk a mintegy 40 ki-
sebb-nagyobb település felsoro-
lását! 

Szent Miklós emlékét sok legen-
da őrzi. Ezekből egy olyan püs-
pök alakja rajzolódik ki, akit 
mélyen megérintett az emberi 
szenvedés, és ezért minden erejé-
vel az elnyomottak, a szegények 
és a bajba jutottak megsegítésén 
igyekezett. Legendái nem gyere-
keknek szóló édeskés mesék. Az 
ártatlanul halálra ítélt ifjak meg-
mentése, a zsidó hitelezőt hamis 
esküvel becsapó keresztény adós 
megbüntetése, az éhező város 
életben maradásáért megsza-
porított gabona, a három felda-
rabolt és a sózó-hordóba rejtett 
diák feltámasztása mind olyan 
történetek, amelyek az emberi 
gonoszságra adott  keresztény 
válasz legszebb példái: „Legye-

tek tehát irgalmasok, amint a ti 
Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36) 
Szent Miklós az irgalmasság 
szentje, a személyválogatás nél-
küli, ajándékba adott jóság máig 
is hatásos példája. Legszebb le-
gendája is erről szól: amikor a 
nyitott ablakon, egymás után há-
rom zacskó aranyat dobott be, és 
ezzel három lányt juttatott hozo-
mányhoz, megmentve őket attól, 
hogy testüket kelljen áruba bo-
csátaniuk. Mennyivel komolyabb 
ez a valóság, mint a napszem-
üvegben lambadázó Télapó! 
Mégis ez a történet vezethetett 
a Mikulás kialakulásához: a 
titokban tett jó, az észrevétle-
nül adott ajándék ünnepéhez. 
Havassy	Bálint	László	plébános

  2016. december 8. II. évfolyam, 25. szám Kalendárium

 Ajánló
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Mikulásról –  felnőtteknek

MAgyAry ZolTáN NÉpFőIsKolAI TársAság
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE IV. JELES ALKOTÓ-

INK A XX. SZÁZADBAN sorozat hetedik előadásaként

PROF. DR. SIPOS LAJOS
- professzor emeritus, Budapest - 

tart előadást 2016. december 14-én (szerda) 
17 órakor a Tatai Református Gimnáziumban 

Az előadás témája: TAMÁSI ÁRON
Belépő díj nincs!       Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

 



Sport 2016. december 8. II. évfolyam, 25. szám

PROGRAMAJÁNLÓ

KézILABDA
december 17. szombat
16:00, 18:00  
Tatai AC – Szese Győr NB I/B 
férfi junior és felnőtt.

KOSáRLABDA
december 17. szombat
11:00  Tatai SE – Dávid Kor-
nél Kosárlabda Akadémia női 
amatőr NB I.

8

Bővebb	információk:

www.tataiac.hu                 

Az ősszel utoljára léptek pályá-
ra a megyei labdarúgó csapatok. 
A TAC idegenben fejezte be az 
évet és az utolsó meccs is pont-
szerzéssel ért véget. Igaz ezért 
nagyon meg kellett küzdeni, hi-
szen a Sárisáp már 2-0-ra is veze-
tett. Aztán a második félidőben a 
vendégek csatárkettőse egyenlí-
tett. Folytatás majd tavasszal. A 
bajnokság 17. fordulóját február 
25-én rendezik. A TAC a tabel-
lán a második helyen áll, míg a 
góllövőlistát Rába Jenő vezeti.
Sárisápi Bányász SE – Tatai 
AC 2-2 (2-0)
Vezette: Balázs K.
Góllövő: Jurásek 15, Kiss 45 ill. 
Szűcs 53, Rába 69
Edző: Wéber Roland
Élen az U-19
Hozta a papírformát a TAC u-19-
es labdarúgó csapata és idegen-
ben játszva is győzött. Az együt-
tes magabiztosan focizva már 
az első 30 percben eldöntötte a 
mérkőzést. Ezzel a győzelemmel 
az első helyről várhatja a tavaszi 
folytatást.
Sárisápi Bányász SE – Tatai 
AC 1-3 (0-3)
Vezette: Széplábi G.
Góllövő: Bauer 56 ill. Holecz 
26, Nagy 30, Koronczi 35. Edző: 
Kele Zoltán
Labdarúgás U-16  Tatai AC – 
Lábatlani SE 3-2 (3-2)
Vezette: Lőrincz D.
Góllövő: Eckhardt 21, Vágási 31, 
Nádolszky 41 ill. Tenki 36, La-
dányi 39 Edző: Kisék Szabolcs

A bajnokságban 4. vereségét 
szenvedte el a TAC NB I/B-s 
férfi kézilabda csapata. Ezút-
tal Csurgón vendégeskedtek és 
nem sikerült a bravúr. Érdekes, 
hogy amikor idegenben veresé-
get szenvedett, minden esetben 
2 góllal kapott ki az együttes.
Csurgói Kézilabda Klub U23 – 
Tatai AC 25-23 (11-8)
Vezette: Kovács T., Mándli B.
Góllövő: Kanyó Á, Kállai 4-4, 
Hodi-Pongrácz, Győrffy 3-3, 

Endrédi D., Szövérdffy 2-2, Jan-
csó, Kisék B. , Szám, Csalló, 
Galambos 1-1
Itthon, mégis idegenben.
Hazai mérkőzést játszott a férfi 
kézilabda csapat, mégis ide-
genben Száron fogadta az Al-
ba-MÁV-Előre együttesét. Az 
Ádám Sándor Sportcsarnokban 
az Eötvös Gimnázium szala-
gavatója miatt nem lehetett ját-
szani. A vendégek 1 győzelem 
és 1 döntetlen mellett nyolcszor 

szenvedtek vereséget. Ez a mér-
kőzés jelentette a kilencedik 
vereséget, hiszen a TAC maga-
biztosan hozta a 2 pontot. Tatai 
AC – Alba-MÁV-Előre 27-19 
(11-7)
Vezette: Paska D., Vastag S.
Góllövő: Kállai, Jancsó 4-4, 
Győrffy, Kanyó Á, Szövérdffy 
3-3, Csalló, Kisék B., Galambos 
2-2, Lehőcz 1, Hodi-Pongrácz, 
Szám, Szalczinger 1-1
Edző: Sibalin Jakab               - ta -

A Baja volt a TSE 
baja
Hazai pályán szerepelt a Tatai 
SE  női amatőr NB I-es csa-
pata. Kosárlabdában ritka az, 
hogy döntetlennel záruljon a 
4x10 perc de ezúttal így tör-
tént. Betegség miatt tartalékos 
volt a hazai gárda, amely még 
így is nyerhetett volna. Az első 
negyedben sorozatosan marad-
tak ki a helyzetek, a Baja pedig 
nagyon erőszakosan játszott. 
A hosszabbításra elfogyott az 
erő, így pedig ha szűkön is de 
vereség lett a vége.
Tatai SE – Bajai KK 68-71 
(15-25, 15-15, 20-8, 12-14, 
6-9)
Vezette: Kéri I., Czupi M.
Legjobb dobók: Takács 23, 
Kiss J. 19, Jagicza 8, Somkuti 
7, Kiss Cs. 5, Strupka 4, 
Sudár 2
Edző: Szabó Judit
-Megéreztük két magas játéko-
sunk hiányát. Nagyon fáj ez a 
vereség, főleg hogy vissza tud-
tunk jönni a nagy hátrányból. 
A végére elfáradtunk, a hosz-
szabbítás már sok volt.      - ta -

Ezt is mondhatták a gyerekek 
szombaton, amikor hagyományo-
san a Mikulás futásra gyülekez-
tek a Cseke tónál. Hideg volt, de 
futásra nagyon jó idő. A Mikulás 
pedig futott a kicsikkel, a nagyob-
bakkal és az egészen nagyokkal is, 
a legtöbbet Ő futotta. A szervezők 
–Tata Város Önkormányzata, Fel-
nőtt Utazók Klubja, TAC atlétikai 
szakosztálya- gondoskodtak róla, 

hogy minden futó kapjon érmet, 
csokit.  Az óvodásoknál még el-
kelt a szülői segítség, úgy is hogy a 
célba kézenfogva értek be a gyere-
kekkel. A nagyobbak közül voltak 
sokan akik a saját távjuk után még 
a korhatár nélküli Cseke kört is le-
futották. Érmesek: 2008-2009 kor-
csoport lányok: 1. Holczer Zsófi, 
2. Valla Agáte, 3. Kozics Júlia 
fiúk: 1. Fenyvesi Márk, 2. Ádám 

Attila, 3. Juhász Bálint.
2006-2007 korcsoport lányok: 1. 
Szeibert Anna, 2. Himer Laura, 3. 
Frivaldszky Nóra
fiúk:1. Nagyszeki zsombor, 2. Ébe-
benhardt Richárd, 3. Vincze Ádám
Korhatár nélkül lányok: 1. Kakas 
Lili, 2. Helesfai Éva, 3. Beleznai 
Lara 
fiúk: 1. Perje Péter, 2. Pintér 
Tamás, 3. Fenyvesi Márk.    Tompa 

Pontos befejezés

A vívók országos bajnokságát 
november végén rendezték meg 
Budapesten. Természetesen az 
OMS-Tata versenyzői is ott vol-
tak. A legjobb eredményt a női 
párbajtőr csapattól és Kun Annától 
várták a szakemberek. A bajnoksá-
gon mindenki részt vett, aki élt és 
mozgott, így az olimpiai bajnok 
Szász Emese is pástra lépett. Kun 
Anna balszerencséje hogy az elő-

döntőben éppen vele került szembe 
és bár nagy küzdelemre késztette, 
de végül Szász jutott a döntőbe és 
meg is nyerte a versenyt. A tataiak 
üdvöskéjének a bronzérem jutott.
Hozta a papírformát a női párbajtőr 
csapatunk. Ebben a számban a vi-
déki egyesületek vitték a prímet, 
hiszen a 2-3-4. helyet is ők sze-
rezték meg. A legjobb helyezés 
az OMS-Tata csapatának jutott, 

hiszen csak a döntőben kaptak ki, 
ahol az MTK végig vezetve 26-18-
ra nyert. Az ezüstös együttes tagjai: 
Kun Anna, Felker Adrienn, Gnám 
Tamara, Kovács Sarolta, Molnár 
Petra. Ez három év alatt a harma-
dik érme a tatai egyesületnek.
A tataiak ifi olimpiai bajnok pár-
bajtőrözője Esztergályos Patrik tér-
dsérülése miatt nem vehetett részt 
a bajnokságon.                      - ta -

                                     
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!

Futás Mikulás!

Újabb OMS-Tata siker született

Vereség Csurgón


