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Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében október 6-án dél-
után az aradi vértanúk tiszteletére 
rendeztek koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést Tatán a Fe-
nyő-téri emlékoszlopnál, melyet 
a Szövetség Tatáért Alapítvány 

kezdeményezésére Cs. Kiss Ernő 
fafaragó alkotott 2013-ban.
A helyszínen Bencsik János mon-
dott ünnepi beszédet. Az országy-
gyűlési képviselő kiemelte: - Ka-
tonaemberekre emlékezünk, akik 
különbséget tudtak tenni a jó és a 
rossz között, akik ismerték a régi 

törvényt: hogy létrehozni jobb 
és értékesebb, mint valamit elfo-
gyasztani, tönkretenni. Tisztában 
voltak azzal, hogy a meglévőt, a 
sajátot mással megosztani becsü-
letesebb dolog, mint mástól bármit 
elvenni, és azzal, hogy emberéletet 
elvenni csak különösen indokolt 

esetben lehet. Azért voltak képe-
sek minderre, mert tisztességgel 
szolgálták saját közösségüket, fe-
lelősséget vállaltak ha kellett, de 
alapvetően érző férfiemberekként 
képesek voltak arra is, hogy sze-
ressenek. Ezeknek a katonaembe-
reknek a tartását, a viselkedését, a 
mindennapokhoz való hozzáállá-
sát kell ízlelgetnünk nekünk ma-
gunknak is. Bencsik János hang-
súlyozta: - A kérdés mindig saját 
magunk felé irányul, hogy képesek 
vagyunk-e tisztességgel viseltetni 
egymás iránt, a feladatainkat fele-
lősen felvállalva elvégezni, és ké-
pesek vagyunk-e arra a minimális 
érzületre, a szeretetnek arra a meg-
nyilvánulására, amely egyben tud 
egy közös cél, a magyar szabadság 
érdekében tartani.
Az ünnepi műsorban közreműkö-
dött Petrozsényi Eszter színmű-
vész, a Menner Bernát Zeneiskola 
fúvószenekara Belső Máté veze-
tésével, a Kenderke Református 
Alapfokú Művészeti Iskola, vala-
mint a Tatai Református Gimná-
zium tanulói. Az ünnepség után a 
Kapucinus Templomban Benkó 
Attila, győri kórházlelkész celeb-
rált szentmisét az aradi vértanú-
kért.                         Ábrahám Ágnes

Az aradi vértanúkra 
emlékeztünk

2017 szeptemberében városunk 
egyik legnagyobb szellemi örök-
séget hordozó épülete, a Pia-
rista Rendház újra megnyitotta 
kapuit, hogy ismét a tudást, az 
emberré nevelést szolgálja. Tata 
Város Önkormányzata október 
8-án vasárnap rendezte a Tatai 
Közösségi Felsőoktatási Képzé-
si Központ ünnepélyes megáldá-
sát, szentelését a Rendház épü-
letében. Az esemény 10 órakor 
szentmisével kezdődött, majd 
az áldást és szentelést követően 
kiállítás megnyitóval és könyv-
bemutatóval folytatódott.
A Szent Kereszt Plébániatemp-
lomban lezajlott szentmisét kö-

vetően az épületet megáldotta és 
szentelte Labancz Zsolt a Piaris-
ta Rend Magyar Tartományának 
tartományfőnöke, valamint Ha-
vassy Bálint László plébános. 
Köszöntőt a helyszínen Bencsik 
János mondott. Az országgyűlé-
si képviselő hangsúlyozta:- min-
den iskola amely megnyitja ka-
puit, a teremtés kozmikus rendje 
és a Szentlélek megtartó ereje 
segítségével kell, hogy szolgál-
ja a gyermekek testi, szellemi, 
esztétikai, lelki fejlődését, hogy 
kibontakozhassanak személyisé-
gükben, a tehetségüket felszínre 
tudják hozni, majd merjék meg-
mutatni és alkalmazni. Ezt tették 

és segítették a piaristák is hosszú 
időn át itt Tatán, s ezt visszame-
nőleg is meg kell köszönnünk - 
fogalmazott Bencsik János.
A rendház folyosóján dr. 
Schmidtmayer Richárd nyitotta 
meg „A piaristák tatai története” 
című, 20 tablóképből álló állandó 
kiállítást. A Kuny Domokos Mú-
zeum igazgatója elmondta: - a Ta-
tai Közösségi Felsőoktatási Kép-
zési Központ folyosója leginkább 
a piaristák nevelési és oktatási 
tevékenységének bemutatásá-
ra szolgál, így a kiállított tablók 
nagy része ezt a tevékenységet 
mutatja be részletesen. Többek 
között például a Tata-Tóvárosi 
Múzeum elindítását, az Eötvös 
Gimnázium építését, a rendház 

bővítését, oktatókat és nevelőket, 
végül pedig visszaemlékezése-
ken keresztül a rend elűzetését.
A kiállítás megnyitóját követően 
került sor a „Sorsdöntő eszten-
dők-Tata és a piaristák” című új 
könyv bemutatójára. A kiadvány 
- mely a Libelli Tatanses sorozat 
4. része - a tatai piaristák gyü-
mölcsöző időszakának állít em-
léket, melyet dr. Rabár Ferenc 
nagy szeretettel és odaadással 
szerkesztett egybe.
A történész a helyszínen tájékoz-
tatott arról, hogy a könyv az 1940 
és 44 közötti időszakot dolgozza 
fel, s a háborúba való sodródás-
nak a szakaszait ismerteti meg az 
olvasóval. 

 Folytatás a 9. oldalon.

Piarista hagyományokra alapozva
Állandó kiállítás állít emléket a piaristáknak a rendházban

Fotók:Domokos Attila
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A Nemzeti Szabadidős - Egész-
ség Sportpark Program keretén 
belül és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium támogatásával, a 
Nemzeti Sportközpontok és Tata 
Város Önkormányzata együtt-
működésével egy „D” típusú 

sportpark létesül Tatán, a 
Cseke - ligetben.
A helyszínen Michl József 
polgármester, és dr. Beró 
Henrietta alpolgármester 
tartott sajtótájékoztatót ok-
tóber 2-án. Michl József 
nyilatkozott arról, hogy Tata 
más pontjain is szeretnének 
a jövőben hasonló kültéri 
fitneszparkokat létrehozni, 

hiszen az a cél, hogy a városban 
több helyen koncentráltan olyan 
sportolási lehetőségek legyenek, 
amelyek segítik a tataiakat az 
egészséges életmód kialakításá-
ban és fenntartásában. A városve-

zető hangsúlyozta: - A Cseke-li-
geti helyszín azért is nagyon jó 
választás, mert több eszköz áll 
egyszerre rendelkezésre, az új 
sportpark mellett a tenisz és a fu-
tás kedvelői is élhetnek a szabad-
téri mozgás lehetőségével.
A gumiburkolattal ellátott sport-
park alapterülete 10×15 méter, és 
hat elemcsoportból 15 szabadtéri 
funkcionális edzésre alkalmas, sa-
ját testsúlyos gyakorlatok végzésé-
re tervezett eszközt találunk rajta.
A körzet önkormányzati képvi-
selője, dr. Beró Henrietta a közel 
13 millió forintos beruházással 
kapcsolatban elmondta: - A Cse-

ke-liget fejlesztésének ez a sport-
park az első lépése, a helyszínen 
a teniszklubbal együttműködve 
további átalakításokat is tervez-
nek. A funkcionális edzést kiszol-
gáló elemek azért is kerültek a 
Cseke-tó partjára, mivel a hely a 
város egyik legkedveltebb futóte-
repe, és az új eszközökkel a futók 
kiegészíthetik, változatosabbá te-
hetik az edzéseiket. Az alpolgár-
mester hozzátette: - a jövőben to-
vább fejlődik a sportpark melletti 
játszótér is, így ott gyerekek és 
szülők egyszerre találnak majd 
családi kikapcsolódási lehetősé-
get.              - áá -

Közel 100 méteren újult meg egy 
járdaszakasz Tatán az Almási 
úton, a tatai út és járdafelújítási 
program részeként. A felújítást 
hamarosan újabb fejlesztések kö-
vetik a városban.
Dr. Beró Henrietta alpolgármes-
ter, a körzet önkormányzati kép-
viselője a helyszínen tartott saj-
tótájékoztatóján elmondta: - A 
másfél millió forintos beruházás 
az Almási úti járdaszakasz legkri-
tikusabb részét érinti, és emellett 
idén a Bezerédi és a Dadi úton is 
lesznek fejlesztések. Ebben az év-
ben az út és járdafelújítási prog-

ram előkészítői munkáin van a 
hangsúly, 2018-ban pedig már a 
kivitelezésekre is sor kerül majd. 
Ezek nyomán olyan új járdasza-
kaszok készülnek a városban, me-
lyek szélesebbek, babakocsival is 
kényelmesen használhatóak, és 
könnyebben javíthatók. 
Az új járda burkolata térkőből 
készült, melynek előnye, hogy 
könnyen felszedhető, nem kell 
foltozni, és az esetleges építkezé-
sek után is gyorsan visszaállítható 
az eredeti állapota. A helyszínen a 
kivágott régi fák pótlása is meg-
történik.          - áá -

Elhunyt 
Schlepp Ferenc

Életének 94. évében elhunyt 
Schlepp Ferenc egykori agos-
tyáni önkormányzati képviselő.
Schlepp Ferenc igazi közösségi 
ember volt, aki húsz éven ke-
resztül szervezte és vezette az 
agostyáni Német Dalkört. Kez-
deményezője volt az Agostyáni 
Kulturális Egyesület mega-
lakításának, soha nem ismert 
fáradságot, amikor a közösség 
érdekében kellett dolgoznia. 
Elindította és szervezte az agos-
tyáni Kultúrház, és az orvosi 
rendelő megépítését. Mint épí-
tész-technikus az első kapavá-
gástól a befejezésig tevékenyen 
részt vett a munkában. Segítsé-
gével történt meg az agostyáni 
templom külső felújítása 1994-
ben, s megírta a városrész tör-
ténetét is. Agostyán városrész 
német nemzetiségi hagyomá-
nyainak megőrzése terén vég-
zett munkásságáért, több év-
tizedes közéleti tevékenysége 
elismeréseképpen Tata Város 
Önkormányzati Képviselő-tes-
tülete 2008-ban a „Tata Váro-
sáért” kitüntetés bronz fokoza-
tában részesítette. 
Schlepp Ferenc 1990 és 1994 
között volt városunk önkor-
mányzati képviselője.
Tata Városa mély részvéttel 
búcsúzik Schlepp Ferenctől, 
osztozva a gyászoló család fáj-
dalmában.

Szabadtéri sportpark épül a Cseke-ligetben

Megújult egy járdaszakasz az Almási úton

Bencsik János országgyűlési kép-
viselő interpellációval élt a parla-
mentben a tatai visszatérő forrá-
sok ügyében október 2-án.
A képviselő arról kérdezte a Bel-
ügyminisztériumot, hogy látnak-e 
esélyt a Május 1. úti beszakadás 
megnyugtató megoldására, to-
vábbá készül-e a Kormány ré-
széről átfogó intézkedési terv a 
Közép-dunántúli karsztforrások 
okozta veszélyhelyzetek elhárítá-
sára, és a bekövetkezett kártételek 
felszámolására.
Bencsik János a 120 éves szén-
bányászat és az erőltetett ipa-
rosítás hatásai között említette, 
hogy Tata térségében elapadtak a 
karsztvíz-források. Mint ismertet-

te, mostanra helyreállt a nyugalmi 
vízszint, újjáéledtek a források, 
ugyanakkor ez veszélyhelyzete-
ket idéz elő mintegy nyolcezer 
ember lakókörnyezetében. Pél-
daként alámosott pincéket, be-
szakadt utakat, használhatatlan 
közműveket említett. A politikus 
arról is beszámolt, hogy a Belügy-
minisztériumhoz fordultak, mivel 
a károk felszámolása meghaladja 
a közösség teherbíró képességét. 
A kidolgozott csomag azonban 
akkor még nem tartalmazta egy 
újabb négysávos közút helyreállí-
tását – tette hozzá.
Pogácsás Tibor, a BM önkor-
mányzati államtitkára válaszában 
kitért arra, hogy folyamatban van 

az érintett útszakasz helyreállítá-
sának a tervezése, és a következő 
évben megtörténik a kivitelezés. 
A Kormány elrendelte egy átfogó 
intézkedési terv Belügyminisz-
térium által történő elkészítését 
is. Az Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság vizsgálja a víz megje-
lenési formáit és a veszélyeket. 
A jelenlegi vízelvezető rendszer 
nem alkalmas a helyzet kezelé-
sére – mondta, hozzátéve: pályá-
zati forrásból 400 millió forint áll 
rendelkezésre a helyzet felméré-
sére, emellett 327 millió forintot 
különítettek el a legszükségesebb 
beavatkozások elvégzésére. A vá-
laszt a képviselő elfogadta.
Bencsik János a parlamentben 

vendégül látta Purgel Zoltánt is, 
aki Tata legveszélyeztetettebb 
részén látja el több, mint kétszáz 
lakás közös képviseletét.       - áá -

Tatáért szólalt fel a parlamentben Bencsik János

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából az Em-
beri Erőforrás Támogatáskeze-
lő idén is meghirdette a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer pá-
lyázatát, amelyhez Tata Város 
Önkormányzata is csatlakozott. 
A Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőfokú tanulmányainak támo-
gatása. A részletes kiírás és a pá-
lyázati feltételek a www.tata.hu 

weboldalon olvashatóak. 
A pályázat benyújtásának módja 
és határideje:  
-a pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglegesít-
ve, onnan kinyomtatva, aláírva 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal 17-es szobájában Izsáki 
Zsuzsanna humánszolgáltatási 
ügyintézőnél kell benyújtani. A 
pályázat rögzítésének és az ön-
kormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 
2017. november 7.

Bővebben: www.tata.hu

Fotó:www.bencsikjanos.hu

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját  az 1956-os forradalom és 
szabadságharc  évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékezéseire

Az ünnep előestéjén 2017. október 22-én, vasárnap 18 órakor ünnepi 
megemlékezést és koszorúzást tartunk az Öreg-tó partján lévő kopjafánál
Ünnepi beszédet mond: Michl József polgármester
Közreműködik Petrozsényi Eszter színművész, és Lázár Antal tárogatóművész
A rendezvényen részt vesznek a Tatával 30 éve testvérbarátságot ápoló  német-
országi Gerlingen város képviselői is

2017. október 23-án, hétfőn 10 órakor ünnepi megemlékezést és 
koszorúzást tartunk  a körforgalomnál található 1956-os emlékműnél
Beszédet mond Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője
Michl József polgármester
Krkos Gergő diákpolgármester
Közreműködik 
Petrozsényi Eszter színművész,
a Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara Belső Máté vezetésével,
és a Tatai Református Gimnázium
A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara
ünnepi hangversenyt ad 18 órakor  a Szent Kereszt Plébániatemplomban 

2017. október 25-én, szerdán 17 órakor
könyvbemutató a tatai városháza dísztermében
Dr. Mészáros Gábor,  a tatai forradalmi események kimagasló alakja
börtönnaplóját bemutatja a kötet szerkesztője
dr. Schmidtmayer Richárd történész,  a Kuny Domokos Múzeum igazgatója
Bevezetőt mond
Michl József polgármester
A kiadványt az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára 
létrehozott  emlékbizottság támogatja

2017. október 26-án, csütörtökön 15 órai kezdettel
„Hinni a feltámadásban” 
címmel tartjuk az 1956-os forradalom és szabadságharc tatai szereplői-
nek felelősség- és áldozatvállalása előtt tisztelgő 
ünnepi felvonulásunkat,  mely a következő emlékhelyeket ejti útba:
Kossuth tér (Tatai Református Gimnázium), dr. Némethi László emléktáblája,
Rákóczi utca, dr. Mészáros Gábor emléktáblája,
Hősök tere, a kommunista diktatúra áldozatainak emléktáblája,
Tópart, 1956-os kopjafa,
Kodály tér, Hősök emlékműve,
Ady Endre út, rendőrség, 1956-os emléktábla,
Baji út, 1956-os emlékkő.
A felvonulás utolsó állomása Baj, az egykori laktanya előtti emlékkő
Itt ünnepi beszédet mond 
Bencsik János a Tatai medence országgyűlési képviselője.
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ezzel a rendezvénnyel tiszteleg 
az 1956-os forradalom emléke előtt
A felvonuláson  közreműködik
a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara,
Petrozsényi Eszter színművész, 
Gútay Jánosné, Hartmann Mártonné, Kotaska Zoltánné és Keresztesi József, 
a Tatai Versbarátok Köre tagjai,
valamint tatai diákok 
A rendőrségtől az egykori baji laktanyáig autóbusz szállítja a résztvevőket
A menethez az útvonal bármely pontján csatlakozni lehet

November 4-én, szombaton 18 órakor 
a Szent Kereszt Plébánia templomban
a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett programok Tatán

Újra lehet pályázni a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjra
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Sokat beszélünk, de talán nem 
eleget arról, hogy egészségesebb 
arányokat kellene kialakítani a 
gazdálkodásban. A város költség-
vetésének egyszerre kell fedeznie 
a közszolgáltatásokat, az egész-
ségügyi és szociális kiadásokat, 
meglévő javaink megóvását, és 
az indokolt fejlesztéseket. Ma a 
pályázatok jelentik a fejlesztések 
forrását. De rendszer legnagyobb 
hátránya, hogy nagy a kísértés 
olyan beruházások megvalósítá-
sára, amelyek elérhetők, de nem 
a legfontosabb problémák megol-

dását szolgálják. 
Mindez ellehetetleníti a nem pá-
lyázható fejlesztések megvalósí-
tását. De nem csak ez a probléma! 
A megvalósult beruházások zöme 
a fenntarthatósági kritériumok el-
lenére kiegészítő költségvetési tá-
mogatást igényel. Jól mutatja ezt 
a Városkapu Zrt gazdálkodása. 
Az évente egyre növekvő támo-
gatás mellett is 2016. évben 30 M 
Ft vesztesége keletkezett. Ennek 
alapvető oka az elkészült beruhá-
zások működési többletköltsége 
(ÖKO Turisztikai Központ, az 
Angolkert, Szabadtéri Színház, 
Fényesi tanösvény, Jégsátor). Nö-
veli a költségeket, hogy az új in-
tézmények miatt további szakem-
berek felvételére is szükség lesz. 
Emellett a tervezett beruházások, 
a Kőfaragó Ház, a Malompark, 
az építőparki Szabadidő Park mű-
ködtetéséhez is várhatóan többlet-
támogatásra lesz szükség.
Ha már a kulturális infrastruktúrát 

szóba hoztam, mindkét intézmény 
a Művelődési Központ és a Tiszti 
klubépülete felújításra szorul. Az 
külön kérdés, hogy a Művelődési 
Központ kiváltható-e a jelenle-
gi sportcsarnokkal!  Ma ennek a 
technikai feltételei még hiányoz-
nak, de a működés valós költségei 
sem ismertek.
A sportcsarnokot a Városgazda 
Kft üzemelteti. A Kft is nagy kihí-
vás előtt áll. A közfoglalkoztatot-
tak számának és támogatásának 
csökkenése miatt a versenyszférá-
ból kénytelen a hiányzó dolgozóit 
pótolni. Azaz vagy többlettámo-
gatást igényel, vagy belenyug-
szunk abba, hogy elhanyagoltabb 
lesz városunk, mint ahogy ezt a 
nyáron, az idelátogató vendége-
ink is szóvá tették.
Ha a közművelődésnél tartunk 
legalább ekkora kihívást jelent 
a Kuny Domokos Múzeum mű-
ködtetése. A vár felújítása a távoli 
jövőbe vész, közelebbi feladat a 

Német Nemzetiségi Múzeum és a 
Zsinagóga épülete állagának javí-
tása, ez utóbbinak az új funkcióját 
is meg kell találni. Halaszthatat-
lan a múzeum elhelyezési prob-
lémáinak – irodák, raktározás – 
megoldása, amelynek az anyagi 
fedezete is nehezen biztosítható. 
A közművek tekintetében a leg-
nagyobb feladatot a felszíni vizek 
elvezetése, a visszatérő források 
problémájának kezelése jelenti. 
Nyilván örülhetünk a 328 M Ft-
os állami támogatásnak. De hoz-
zá kell tenni, hogy a Földtani és 
Geofizikai Intézetnek 2015-ben 
készült tanulmánya szerint a mű-
szaki beavatkozások megalapo-
zására, a folyamatos ellenőrzésre 
legalább 489 M Ft szükségelte-
tik. Gond az is, hogy a támoga-
tás harmada a kastély felújítás-
hoz kapcsolódik. Látható, hogy 
a probléma átfogó, szakmailag is 
megalapozott megoldásához nem 
elég ez a pénz, még akkor sem, ha 

a Május 1. út alatti forrásfakadás 
megszüntetése más keretből fog 
megtörténni.
Lehetne folytatni tovább a leg-
szükségesebb tennivalók sorát, de 
ez már túlnő e cikk keretein! Hisz 
nem beszéltem még a megszű-
nő kórház kapcsán az alapellátás 
megerősítéséről, út és járdafel-
újításokról, lakásépítésről, a házi 
gondozásról, az Eötvös Gimnázi-
umról vagy felsőoktatás megjele-
néséről a városban.
Gazdálkodjunk jobban a jövővel 
– állítom! Vallom, hogy nem biz-
tos az, hogy a mindenáron történő 
fejlesztés kell, hogy a legfonto-
sabb cél legyen! Sokkal inkább 
a kiegyensúlyozott, az igények-
kel és a lehetőségekkel reálisan 
számoló gazdálkodás segíti elő a 
halaszthatatlan feladatok megol-
dását, szolgálja hosszú távon vá-
rosunk érdekét! Remélem Ön is 
így van vele!   
                  Gerébi András

35 éve itt élek a választókörzet-
ben, Tata az otthonom. Felesé-
gemmel is itt kezdtük közös éle-
tünket, és kisfiunkat is már ide 
hoztuk haza, a Május 1. úti laká-
sunkba. Szüleim becsületes mun-
kásemberek, édesapám nyugdíjas 
vízvezeték szerelő, édesanyám 
pedig könyvelőként dolgozott.  A 
gyakorlatias, gyors és a minden-
kire odafigyelő és segítőkész hoz-
záállást tanulhattam meg tőlük. 
Feleségemmel egyéni vállalkozók 
vagyunk, mindketten társasházke-

zelést végzünk. Közel 800 
tatai lakás tartozik hoz-
zánk. A Május 1. úton és 
a mellette lévő utcákban, 
a választókerületben közel 
200 lakás kezelését végez-
zük. Kiegyensúlyozott, jó 
viszonyt alakítottunk ki, 
jönnek az újabb megke-
resések, jó együttműkö-
désben vagyunk az itt élő 

családokkal. Nagyon szeretjük a 
munkánkat! Jó dolog közvetlenül, 
itt élve segíteni, nehéz helyzeteket 
megoldani, komoly felújításokat 
a lakókkal együtt megtervezni, 
megvalósítani. Kemény munká-
val beletanultunk, felelősséggel 
és odaadással igyekszünk min-
dent megtenni a ránkbízottakért. 
Jó a kapcsolatunk a többi társas-
házkezelővel is, hiszen közös az 
ügyünk, legyen szebb és bizton-
ságosabb a társasházak élete. Cé-

lunk feleségemmel, hogy ebben 
a vállalkozásban dolgozva, minél 
magasabb színvonalú szolgáltatás 
nyújtásával segítsük az itt élőket. 
Életkorom, családi és egzisztenci-
ális állapotom lehetőséget teremt 
arra, hogy a közösségemért, szű-
kebb lakókörnyezetemért ennél 
többet is tegyek. Ebből fakadóan is 
kerestem a közéleti feladatokban 
való részvétel lehetőségét, a városi 
sportéletben való részvétel mellett, 
szeretnék bekapcsolódni jobban a 
város, a közösség építésébe is. Fo-
lyamatosan figyelemmel követtem 
eddig is a város életét, az elmúlt tíz 
év változásait én is nyomon követ-
hettem, de jól ismerem az itt élők 
konkrét problémáit és javaslatait 
is. Beszélgetéseim során rendre 
megemlegetjük a Komáromi utca 
- Új út kereszteződés tarthatatlan 
állapotát, nagyon kellene egy kör-
forgalom, de legalább egy lámpás 

kereszteződés, vagy a Csever lakó-
parknál egy jól belátható zebra az 
Új útra. Sokat egyeztettem a panel 
programok kapcsán is, a fűtés-
korszerűsítés  vagy a park- és ját-
szótérfejlesztések során.  Nagyon 
vártuk, hogy elinduljon végre a 
visszatérő források okozta gondok 
kezelése is, személyesen tanulmá-
nyoztam a Május 1. úti tömbök 
víztelenítésének lehetőségeit, tu-
dom milyen fellélegzés lesz, ha ez 
is megoldódik.  
Nekem a saját munkámban is nagy 
segítségemre volt a Magyary-terv, 
szerintem egy jó iránymutatás, 
merre menjen a város. Persze na-
gyon sok, nehéz, megoldandó fel-
adat vár még a városra: itt vannak 
a bennünket közvetlenül érintő 
források okozta gondok, az útja-
ink és járdáink állapota, a szociá-
lis feladatok, a gyerekeink játszó-
terei, a városi sportfejlesztések, a 

további munkahelyek létrehozása 
és hosszan folytathatnánk. A vá-
rosi képviselői munkát olyan fel-
adatnak látom, aminek sosem lesz 
vége, mindig van mit fejlődni. Én 
ebben kínálok szövetséget a tata-
iaknak, a választókerületemben 
élőknek, összefogva, ahogy ed-
dig is szépen haladhatunk tovább. 
Most ebben az időközi választás-
ban is Önök döntenek, a Május 
1. út, az Új út a Kazincbarcikai 
utca és a Keszthelyi út környékén 
élőknek még hatékonyabb képvi-
seletre van szükségük. 
Jöjjenek el október 15-én, és ké-
rem szavazzanak rám és építsük 
tovább hatékonyabban a városnak 
ezt a szép részét, közös otthonun-
kat! Képviselőként a hatékonyabb 
képviseletet vállalom.
Itt vagyok, itt élek, itt dolgozok 
Önökkel.                  
                    Purgel Zoltán

Purgel Zoltán a hatékonyabb képviselet  - a Fidesz-KDNP jelöltje

Gerébi András az MSZP-DK jelöltje

Tisztelettel Köszöntöm Önöket!
Balogh István vagyok, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom ön-
kormányzati képviselőjelöltje. 
Budapesten születtem, közel 30 
éve élek Tatán, ebben a festői 
szépségű városban. Nős vagyok, 
három gyermek büszke édesap-
ja. Jelenleg tanárként dolgozom, 
de okleveles mérnök végzettsé-
gem is van. A feleségem, aki ve-
gyészmérnök, 30 éve tanít Tatán. 
Mindhárom gyermekem az isko-
lák elvégzése mellett sok szállal 
kötődik a városhoz: sportolnak, 
zenélnek és néptáncolnak.

Okleveles mérnökként először 
beruházási előadóként, majd a 
Komáromi Sörgyár megépítésé-
vel üzemvezetőként dolgoztam. A 
sörgyári beüzemelési és üzemel-
tetési tapasztalataimat haszno-
sítottam Tatabányán az almasav 
gyártó üzem építésénél és irányí-
tásánál. 2002-től tanítok közép-
iskolában műszaki szakmai tan-
tárgyakat és informatikát. Tanári 
képesítésemet informatikából az 
ELTE-n szereztem.
2009-től vagyok a tatai Jobbik 
tagja, 2012-től alelnöki tisztsé-
get kaptam, amelyet a mai napig 
betöltök. 2011-től a TSZC Bláthy 
Ottó iskola Képzésért Közalapít-
vány delegált kuratóriumi tagja 
voltam annak megszűnéséig. A 
Komárom- Esztergom Megyei 
Közgyűlésben delegált tagként a 
pénzügyi bizottságban képvise-
lem a Jobbik álláspontját. 
Jelmondatom: A jót megtartjuk – 
a rosszat kijavítjuk! 

Négy fő programpont mentén kí-
vánom végezni az önkormányzati 
munkát:
I. Munka és megélhetés – A Ta-
taiak megélhetéséért az Önkor-
mányzat is tehet!
- A bérfelzárkóztatás nem csak a 
versenyszférában szükséges. Az 
Önkormányzat hivatali, intézmé-
nyi dolgozói is alulfizetettek.
- Csak olyan új cégek letelepülé-
sét támogatom, akik partnerek a 
tatai bérszínvonal fokozatos eme-
lésében.
- A tatai adóforintok maradjanak 
Tatán! Minden olyan beruházást, 
amit a város vállalkozásai képe-
sek megvalósítani itt kell tartani!
- A magas szintű szakképzés az 
alapja a fiatalok boldogulásának. 
A Önkormányzatunknak fontos 
koordinációs szerepet kell ezért 
vállalni.  
II. Élhetőbb környezet – A kör-
nyezetünk megóvása és szépítése 
a jó gazda hozzáállását igényli.

- A szemét elszállítása, a közterü-
leti tárolása nem működik jól. En-
nek megszervezése és megoldása 
az Önkormányzatunk kötelező 
feladata.
- A körzetben sok állatbarát, ku-
tyatulajdonos él – mégsem léte-
sült egyetlen kutyafuttató sem.
- A társasházak lakóinak a köz-
tereink, parkjaink, játszótereink 
jelentik a kertet. Tettekkel fogom 
segíteni az ingerszegény játszóte-
rek átépítését, a körzet közösségi 
tereinek kialakítását, felújítását, 
az ott-lakók testi, lelki felüdülése 
érdekében.
III. Közlekedés – Ami jól műkö-
dött, az ne rontsuk el!
- Ne csak a turistáknak épülje-
nek kerékpárutak. A városlakó-
kat szolgáló (pl.: a vasútállomás 
elérése) kerékpárutak építését fo-
gom szorgalmazni.
- Az autópálya fizetőssé tétele 
csak rontott a közlekedési hely-
zeten, mind a körzetben, mind a 

városban. Egy felelős városveze-
tésnek nem szabad beletörődnie 
egy ilyen hibás döntésbe.
- A körzet parkolói, útjai, járdái 
elhanyagoltak, a lakásszámhoz 
mérten kevés a parkolóhely. Terv-
szerű felújítási programot kell in-
dítani, amivel párhuzamosan bő-
víteni kell a parkolók számát.  
IV. „Tata a vizek városa” – Mely 
teher, de ugyanakkor lehetőség is
- A visszatérő források problé-
mája sajnos már nem új keletű, 
mégsem jutottunk tovább a ter-
vezésnél! Elfogadhatatlan, hogy 
a tétlenséggel lakóépületeket ve-
szélyeztet a városvezetés minden 
nap.
- Nem igaz, hogy nem tehetünk 
semmit! Az árkok, vízelvetők 
mélyítése, takarítása is sokat se-
gíthet. Tanulmánytervek helyett 
lapátok kellenek! 
Kérem, október 15-én tiszteljen 
meg szavazatával!
         Balogh István

„A jót megtartjuk – a rosszat kijavítjuk!” Balogh István a Jobbik jelöltje

A közölt bemutatkozó programismertető újságcikkeket a jelöltek írták, azokon a szerkesztőség nem módosított.
Ábrahám  József, a Munkáspárt jelöltje nem kívánt élni a Városkapu újság által felkínált bemutatkozó programismertető lehetőséggel.
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A tataiak többsége szomorúság-
gal átitatott aggodalommal fi-
gyelte azt a leromlási folyamatot, 
melynek következtében egyre 
reménytelenebb helyzetbe került 
a tatai piaristák egykori rendhá-
za. Az Eötvös József Gimnázi-
um kollégiumának megszűnését 
követően gazdátlanná vált épület 
környezetét felverte a gaz, az ut-
cafronti homlokzaton megjelen-
tek a leomló vakolattól védelme-
ző, fából ácsolt gyalogjárók. 
Gróf Esterházy Ferenc hívásá-
nak engedelmeskedve 1765-ben 
érkeztek Tatára az első piaristák, 
akik a kamalduli szerzetesek által 
megépített kolostorban teleped-
tek meg az akkoriban Csurgó-fö-
lének nevezett városrészben. Az 

épület átalakítását és bővítését 
Fellner Jakab tervei alapján vé-
gezték el. Végső formáját 1930-
ban, a konviktus-szárny megépí-
tésével nyerte el.
Tata Város Önkormányzata már 
évek óta kereste az épületegyüt-
tes hasznosítási lehetőségét, 
mint ahogy már közel egy évti-
zede munkálkodott azon is, hogy 
a városban elhintse egy jövőbeni 
felsőoktatási központ magvait. 
Végül e két párhuzamosan futó 
törekvés egybefonódott, s kez-
detét vehette a Tatai Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Központ 
kialakítása.
Elsőként a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Karának csecsemő- 

és kisgyereknevelő pedagógus 
képzése indulhatott el ez év 
szeptemberében. Mindezt az tet-
te lehetővé, hogy kezdeménye-
zésünkre a Kormány a bölcsődei 
pedagógusokat is beemelte a 
pedagógus életpályamodell ked-
vezményezettjei közé. Az elmé-
leti oktatás a rendház felújított 
északi szárnyában indult el, 
míg a gyakorlati képzésre Tata 
és Tatabánya felújítás alatt álló 
bölcsődéiben kerül sor.
Itt nyert elhelyezést az egykori 
piarista tanárokhoz is köthető 
Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság is, mely a város újkori 
történelmében kitüntetett szerep-
pel bír a felnőttképzés terén. Az 
idén elnyert állami támogatá-

soknak köszönhetően a most el-
indult tanévben is biztos anyagi 
feltételek között működhetnek.
A nyár közepén a Civitas Sapi-
ens Műhely is megtartotta nyi-
tókonferenciáját Tatán. A tatabá-
nyai székhellyel működő Edutus 
Főiskola és a tatabányai szárma-
zású rektor által vezetett Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetem 
részvételével, a Magyar 
Kormány által elindított 
Digitális Jólét Program 
továbbképzési bázisa 
is az északi szárny-
ban nyert elhelye-
zést.
Magyarok 

Nagyasszonyának ünnepén az 
egykori fenntartókra is emlékez-
ve - a magyarországi tartomány-
főnök-, Labancz Zsolt és Ha-

vassy Bálint tatai 
plébános ál-

dotta meg a 
már felújí-
tott épület-
szárnyat.

Felsőoktatási Képzési Központ született az egykori piarista rendházban

Október elsején a Szomódi Hely-
történeti Egyesület szervezésé-
ben dr. Schmithmayer Richárd, a 
Kuny Domokos Múzeum igazga-
tójának helytörténeti előadásával 
lezárult az idei Tata és Térsége 
Civil Napok programsorozata. A 
Ferenc majori Pikant Pajta volt  
negyedik alkalommal is a záró 
rendezvény helyszíne, ahol most 
is Szomód község érdekes hely-
történeti kutatása volt napirenden 
a „Szomód 1225. Ciszterci rend 
grangiája” című témában.
Az érdekes és nem utolsó sorban 
történelmileg hiteles időutazás, 
méltó lezárása volt a két hetes 
civil programsorozatnak, amely-
ben 38 eseményen közel 25 egye-
sület vett részt programjaival. 

Ebben az évben különösen sok 
rendezvénnyel indította őszi éva-
dát a Háztűzőrző Nők és Anyák 
Egyesülete, de több alkalommal 
is kínált látogatási lehetőséget a 
Természetes Életmód Alapítvány 
agostyáni Ágoston –ligeti Termé-
szetvédelmi és Humánökológiai 
Oktató központja. A megszokott 
alapossággal, több programmal is 
programszervező volt a Magya-
ry Zoltán Népfőiskolai Társaság, 
akik teljesen új helyszínen, a Pi-
arista Rendházban hirdették meg 
minden rendezvényüket.
Voltak különleges események, 
mint az „Ars Sacra Fesztivál”, 
vagy a különleges akusztikájú 
tatai víztoronyban megrendezett 
Seamróg koncert, és idén is lát-

hattunk tatai művészek alkotásait 
a BorDóHázban.  Az ÁHI Jóga 
Egyesület az ÉNO-val közösen 
rendez nyitott esélynapot, ahol 
közös sportolásra hívta a tatai és 
a Tata környéki fiatalokat és idő-
seket, hogy a sérült emberek kö-
zösen sportolhassanak egészséges 
társaikkal az egymás elfogadását 
erősítve. Úgyszintén a civil napok 
időpontjára esett két kistérségi 
program, a Naszályi Napok és a 
baji szüreti felvonulás is. 
Három szakmai program is helyt 
kapott a rendezvénysorozatban. 
Egy „Jó gyakorlat műhelykonfe-
rencia” keretében a vendégeink 
voltak a tatai nagy fesztiválok 
szervezői, köztük Dezső Mari-
anna a Barokk Fesztivál, Essősy 
András a Víz Zene Virág Fesz-
tivál, és Zombori Mihály a Tatai 
Patara főszervezője. A szakembe-
rektől arra kértünk választ, hogy 
a túlpörgős, rohanó világunkban, 
mi a sikeres rendezvényszervezés 
titka, és mi az, amivel nekik is 
meg kell birkózniuk? Az érdekes 
beszélgetésnek meglepő volt a 
végkifejlete. A sikerek és a nehéz-
ségek mellett, és a civil rendezvé-
nyek tapasztalataival összevetve, 

a tatai lokálpatriotizmus érezhető 
halványodásában láttuk a legna-
gyobb kihívást. Mindez, úgy vél-
jük, további feladatokat ad a civil 
együttműködésben is.
Agostyánban civil információs 
nap keretében a Megyei Nem-
zeti Értéktárról Steindl Balázs, a 
KEM Közgyűlés alelnöke tartott 
előadást, bemutatva azt a hatal-
mas munkát és értékgyűjteményt, 
amit már eddig sikerült digitáli-
san rögzíteni a helyi értékeinkből. 
Mind erről az olvasók is tájéko-
zódhatnak a http://kemertektar.
hu honlapon, ahol személyesen 
is megtapasztalhatják, és büszkék 
lehetnek értékeink sokaságának 
rendszerezett tárházára.
A harmadik szakmai napot, a 
Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság szervezte meghívott 

szakelőadókkal. Perspektíva az 
iskolai közösségi szolgálatban 
címmel az Iskolai Közösségi Szol-
gálatban (IKSZ) rejlő lehetőségek 
megismertetése céljából. Az egész 
napos konferencián rendkívül iz-
galmas előadások hangzottak el 
az iskolai közösségi szolgálat lé-
nyegéről, tartalmáról, társadalmi 
vetületéről.
Összességében, az idei civil na-
pok ismételten igen széles téma-
körben szólított meg az érdeklő-
dőket ismeretterjesztő, kulturális 
és szakmai programjaival, amiért 
köszönet mindazoknak, akik te-
vékeny szervezői és lebonyolítói 
voltak az eseményeknek, vala-
mint köszönet a résztvevőknek, a 
média képviselőinek, akik jelen-
létükkel megtisztelték rendezvé-
nyeinket.               Domonkos Ágnes

Lezárult az idei civil napok programsorozata

Huszadik alkalommal szervez-
ték meg városunkban az Idősek 
hete elnevezésű programsoroza-
tot. Tata Város Önkormányzata, 
a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt. a város nyugdíjas klubjaival 
és szervezeteivel együttműködve 
várta az egy héten át tartó progra-
mokra a szépkorúakat. 
A megnyitón Michl József pol-
gármester köszöntötte városunk 
idős polgárait, méltatva a család-
ban betöltött szerepüket, felada-
taikat,  a közösségekben végzett 
munkájukat. Köszöntője zárása-
ként pedig jó egészséget, hosz-
szú életet kívánt a szép számmal 
megjelent nyugdíjasoknak.

A sorozat nyitányaként a „Miénk 
a színpad” című program kere-
tében mutatták be a nyugdíjas 
egyesületek, klubok szórakoztató 
műsorukat. Érdekes, jó színvona-
lú volt a Városi Nyugdíjas Egye-
sület műsora, ahogy a Honvéd 
Bajtársi Klub Őszirózsa Dalköré-
nek  Mesterné Lupták Marianna  
vezetésével bemutatott  műsora 
is. A versmondók és szólisták is 
felejthetetlen élménnyel gazdagí-
tották a jelenlévőket. Dr. Major 
Mária  a baji Német Nemzetiségi 
Dalkör vezetője, a Honvéd Baj-
társi Klub tagja, harmonikával 
köszöntötte a közönséget, majd 
Lázár Antal klarinétművész aján-

dékműsora következett. A Szoci-
ális Alapellátó Intézmény vidám 
műsora, a Fényes fasori Szociális 
Otthon kedves jelenete nagy tet-
szést váltott ki.
A hét eseményei közül kiemelke-
dő volt dr. Schmidtmayer Richárd 
történész, a Kuny Domonkos Mú-
zeum igazgatójának előadása a 
Szent László év kapcsán. Lovag-
királyunkról, főleg a hadjáratok-
ban végzett cselekedeteiről. Szép 
eseménye volt a hétnek, amikor 
a Kincseskert, a Hajnalcsillag és 
a Kertvárosi Óvoda gyermekei 
ajándékműsorral köszöntötték a 
szépkorúakat. Ezt követte egy jól 
sikerült kirándulás Agostyánba, a 
Természetes Életmód Alapítvány 
ökofalujába. Itt Labanc Györgyi  
mutatta be  és vezette a közel 50 
fő érdeklődőt, akik a szép szep-
temberi napon vállalták a sétát, 
a gyógynövények gyűjtését és 
megismerhették őseink, elődeink 
életmódját. Különösen kedves 
gesztus volt a zsíros kenyér party, 

majd a finom gyógyteák közössé-
gi elfogyasztása. Több idős tár-
sunk bottal járta be az ösvényeket, 
ott volt közöttük a 92 éves Ráczné 
Wundel Piroska, aki lánya segít-
ségével vett részt a kiránduláson.
Ugyanezt a túrát tette meg 
Czumpf Attila vezetésével a gútai 
testvér Nyugdíjas Klub, akik  
nagy elismeréssel nyilatkoztak az 
Alapítvány tevékenységéről.
A hét záróeseményére szép szám-
mal érkeztek vendégek, ahol Sár-
közi József, a Honvéd Bajtársi 
Klub elnöke számolt be a hét 
eseményeiről. Méltatta a szep-
tember 22-én bemutatott színhá-
zi darabot, Az apa csak egy van 
című vidám bóhozatot, Harsányi 
Gábor  főszereplésével. Az előa-
dásra Michl József polgármester 
térítésmentesen hívta a két klub 
nyugdíjasait, akik mintegy 100-an 
felejthetetlen élmény részesei le-
hettünk. Köszönjük a lehetőséget.
A záró gálaműsort a Primave-
ra  táncosai adták Villámné Kun 

Veronika vezetésével. Óriási 
sikert arattak az óvodások és a 
nagyok is balett illetve jazz-bal-
ett produkciójukkal. A  közönség 
soraiban voltak a szüleik és nagy-
szüleik, akik örömmel látták sze-
mük fényének-, gyermekeiknek, 
unokáiknak fejlődését, valamint 
a táncpedagógusok alapos felké-
szítő munkáját.
Ezt követte az állófogadás és a 
borkóstoló a Vízimalom terem-
ben, ahol megköszöntük  Tata 
Önkormányzatának, a Város-
kapu Zrt-nek, Fülöp Zsoltnak  
és munkatársainak  szervező 
és segítő tevékenységét. A fi-
nom uzsonna és üdítők mellett a 
Turay borászatnak kellemes bo-
rait ízlelve  beszélgetve, anekdo-
tázva idéztük a hét eseményeit. 
Megkértük a résztvevőket. hogy 
javaslataikkal segítsék a követ-
kező Idősek hete programterve-
zetének összeállítását. 

Sárközi József 
a Honvéd Bajtársi Klub elnöke

Egyhetes programsorozat a tatai szépkorúaknak
Jó gyakorlat műhelykonferencia a BorDóHázban

Záró program a Pikant Pajtában
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A tatai Német Nemzetiségi Múze-
umban nyitották meg az „Idegen 
ég alatt – Oroszföldön meggyö-
törve” című vándorkiállítást szep-
tember 29-én. A tárlat a szovjet 
kényszermunkára 1944-1949 kö-
zött elhurcolt magyarországi fiata-
loknak állít emléket.
A második világháború már a vé-
géhez közeledett, amikor Sztálin 
parancsa alapján a Vörös Hadsereg 
katonai szervei 1944 novembere 
és 1945 áprilisa között mintegy 
250-300 ezer polgári, civil lakost 
gyűjtöttek össze az akkori Ma-
gyarország területéről, s hurcoltak 
el évekig tartó kényszermunkára 

a Szovjetunióba. Többségüket ha-
difogolylétszám-kiegészítésként, 
míg közel 130 ezer embert kimon-
dottan a német, ill. emellett Kár-
pátalján, Erdélyben, a Felvidéken 
és a Vajdaságban a magyar szár-
mazásuk miatt deportáltak. Az el-
hurcoltak nagyrészt fiatal lányok, 
asszonyok voltak, hisz a férfiak 
még a fronton, vagy már hadifog-
ságban szenvedtek. A kíméletlen 
kényszermunka miatt a deportál-
tak mintegy 30-40%-a nem élte 
túl az ottani rossz körülményeket. 
Hivatalosan jóvátételi munkának 
nevezték az embertelen eljárást, 
melyben a két hétig tartó helyreál-

lítási, ill. mezőgazdasági munkála-
tok, azaz egy kis munka, oroszul 
„málenkij robot” hazugságával 
három-öt évig tartó kényszermun-
kára vitték az elhurcoltakat.
Az „Idegen ég alatt – Oroszföldön 
meggyötörve” című kiállítás és az 
azt bemutató kiadvány a szovjet lá-
gerekből származó eredeti tárgyak, 
fotók, írásos dokumentumok, sze-
mélyes sorsok, visszaemlékezések 
bemutatásával teszi érthetővé és 
átélhetővé az elhurcoltak megpró-
báltatásait, és kegyelettel állít em-
léket valamennyi érintettnek.
A megnyitón dr. Schmidtmayer 
Richárd a Kuny Domokos Mú-

zeum igazgatója elmondta: - a 
Német Nemzetiségi Múzeum 
életében fontos az, hogy sorsdön-
tő időszakoknak tudjon emléket 
állítani. Azért is kiemelkedő ez 
a kiállítás az elmúlt évek tárlatai 
között, mert személyes életutakon 
keresztül ismerhetjük meg általa 
azt a történelmi korszakot, amely 
megyénket is érintette.
A helyszínen Michl József köszön-
tőjében úgy fogalmazott: - minden 
kiállításnak megvan a maga egye-
disége és izgalma, de ez a tárlat 
azért is különleges, mert általa a 
történelem egy olyan darabját is-
merhetjük meg, amit mi nem lát-
hattunk, viszont mások élményei 
alapján információkat szerezhe-
tünk  róla. Tata Város polgármes-
tere kiemelte: - ne gondoljuk, hogy 
egy ilyen kiállítás azért jön létre, 
hogy szomorúságot okozzon ne-
künk. Inkább azért kell dolgoz-
nunk, hogy ilyesmi nehogy meg-
történjen még egyszer, valamint 
azért, hogy a kiállítás adta esélyt 
és figyelmeztetést felismerve, a 
teremtő üzenetével élve mentsük a 
körülöttünk élőket, hiszen most is 
vannak a világban szörnyűségek, 

de nekünk az élet apró örömeit 
kell felkutatni és gyűjteni, bízva 
abban, hogy mindig van kapaszko-
dó, mely által erőt nyerhetünk.
A kiállítást Heinek Ottó a Ma-
gyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke nyi-
totta meg, aki elmondta: - A tárlat 
tanulság lehet arra is, hogy mindig 
a hatalmi játszmák azok, amelyek 
egymás ellen tudják fordítani az 
embereket, akik egyébként normá-
lisan tudnak együtt élni ha hagyják 
őket. Talán ez is az üzenete lehet a 
málenkij robotnak és az egész 20. 
századnak, hiszen mindig sikerült 
valahogy kimászni a legmélyebb 
gödrökből, és végül mindig sike-
rült megtalálni a normalitást az 
emberi együttélésekben is.
A kiállítás kurátora Walterné Mül-
ler Judit a pécsi Janus Pannonius 
Múzeum igazgató helyettese, aki 
10 évig kutatta a témát, munkáját 
egy diktafonnal a kezében, szemé-
lyes interjúk elkészítésével kezd-
te, s a tatai bemutató alkalmával 
személyes tárlatvezetést tartott az 
érdeklődőknek.
A megnyitón közreműködött a Kör-
nyei Német Nemzetiségi Dalkör. 
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A gyűjtő munkához a Piarista 
Levéltár nagyon sok anyagot 
adott, de segítette munkáját a 
Megyei és az Országos Levéltár 
is. A könyvben többek között 
olvashatunk a piaristák életé-
ről-mindennapjaikról, napirend-
jükről, vallásos életükről is.
Az ünnepi programot Michl 
József szavai zárták. Tata Vá-
ros polgármestere zárszavában 
kiemelte:- Abban a világban, 
melyben egyre nehezebben 
élünk a lelkünk és a szívünk 
szerint, bármennyit is tudunk, 
mégis mindig az a kötelessé-
günk, hogy elsősorban fölfe-
lé figyeljünk. Ez pedig nem 
csupán az egyházi közösségek 
dolga, hanem egyenként min-
denkié. Bármit is látunk a mai 
világban, ha nem tudunk az iga-
zi gyökereinkre és igazi mély 
alapjainkra építkezni, akkor 
elfújja a szél mindazt, amit al-
kotni próbálunk. Ezért a Képzé-
si Központ élete a jövőben is a 
piarista hagyományokra alapoz-
va épül majd tovább - mondta a 
városvezető.  
Az állandó kiállítás tablóké-
pei megtekinthetőek a Képzési 
Központ főfolyosójának falán, 
a piaristákról szóló legújabb 
könyv pedig megvásárolható a 
tatai múzeumban.        - áá -

Piarista hagyományokra alapozva

„A kegyesrendiek háza táján mos-
tanában sok a kerek évforduló: 
négyszáz évvel ezelőtt hagyta jóvá 
V. Pál pápa a Kegyes Iskolák Isten 
Anyjáról nevezett Szegény Sza-
bályozott Papjainak Rendjét, ez 
tekinthető a szerzetesrend mega-
lapításának. A budapesti Piarista 
Gimnázium, ahol érettségiztem, 
alapításának háromszázadik évfor-
dulóját ünnepli. Kétszázötven éve, 
1767-ben emelte a szentek sorába 
XIII. Kelemen pápa az alapítót, 
Kalazanci Szent Józsefet. E jubile-
umokról emlékeztek meg augusz-
tusban azon a szentmisén, melyre 
a piarista rend családjához tarto-
zó érseket, püspököket, papokat és 
konfrátereket hívták meg. 
Ez alkalommal kaptam meg én is 
Labancz Zsolt tartományfőnök ke-
zéből a Pedro Aguado generális 
atya által kiadott konfráteri diplo-
mát. Az elismerést azok vehetik át, 
akik sokat tettek a piarista rendért, 
a piarista hagyományok megőrzé-

séért és továbbadásáért. Váratlan 
megtiszteltetés és nagy öröm volt 
ez egész családom számára, apám 
1942-ben Tatán, fiam pedig 2008-
ban Budapesten érettségizett pia-
rista gimnáziumban, ahova én is 
jártam.
A rendalapító annak idején Rómá-
ba kerülve munkája során alamizs-
nát osztott a város szegénynegye-
deiben. Eközben határozta el, hogy 
az életüket a társadalom periféri-
áján tengetők gyermekei számára 
nyissanak iskolákat, ahova azután 
1597-től azok ingyen járhattak. 
Kalazancius szentté avatásának 
éve Tata történelmében is megha-
tározó fontosságú lett. Az Esterhá-
zy Ferenc által megalapított, ma is 
látható rendház és iskola építése 
1767-ben indult meg igazán. 
Az akkori első diákok inkább a te-
hetősebbek közül kerültek ki, de a 
háborús időszakok ismét kitermel-
ték a nehéz viszonyokat, a fiatalok 
újra a „kegyes atyák” hivatástu-
datára és elkötelezett szeretetére 
szorultak. A második világháború 
vége felé saját fenntartásuk érde-
kében a Tatabányára kihelyezett 
tanár urak például bányában, 
malmokban dolgoztak, ami jöve-
delmük pedig meghaladta a sa-
ját szükségletet, a szegény diákok 
családjainak megsegítésére adták. 
Tatára és környékére visszatértek 
a rendalapításkor jellemző állapo-

tok. Annak, hogy a szegénygyere-
kek magas színvonalú oktatáshoz 
jussanak, a piarista működés volt a 
biztosítéka. A nevelés és a kultúra 
területén is a hasonlóan jótékony 
hatást szüntette meg, amikor az 
1950-es év egy júniusi éjszakáján a 
rendtagokat - fiatalt és időset nem 
kímélve - elhurcolták.
Tatán a Magyar Piarista Diák-
szövetség helyi tagozatának titká-
raként közel húsz éve szervezem a 
programokat. A 250 évvel ezelőtti 
megtelepedés jubileumi ünnep-
ségsorozata májusban véget ért 
két könyv bemutatójával. Nem be-
szélhetünk azonban csöndes hét-
köznapokról, mert az immár 30 
éves hagyomány megünneplése, a 
rendalapítóra emlékezés mellett a 
Tanoda téri Piarista Rendházban 
is újra pezsgés tapasztalható. 
Az államosítás előtt az országban 
működő tíz piarista gimnázium 
helyszínei közül a rendszerváltozást 
követően Tatára nem jött vissza a 
rend. A város legszebb pontján el-
helyezkedő rendházban, ha nem is 
az eredeti elképzelések szerint, de 
ismét van élet. Mindenkit örömmel 
töltött el a hír, hogy a Tatai Fel-
sőoktatási Képzési Központ a szep-
tember eleji évnyitójával itt kezdte 
meg működését. Néhány egyetem 
összefogása eredményeképpen az 
ódon falak közt újra magas szintű 
oktatási tevékenység zajlik. Az el-

múlt vasárnap a Magyarországi 
Rendtartomány élén álló Labanc 
Zsolt atya és Havassy Bálint plé-
bános megáldotta az épületet. A 
tatai piaristák életéről, működésé-
ről készült kiállítást Schmidtmayer 
Richárd múzeumigazgató úr nyi-
totta meg. Rabár Ferenc tanár úr 
pedig új könyvét mutatta be.
Amikor a rendi megtelepedés ün-
nepségsorozatának tervezése zaj-
lott, kerestük, hogy milyen emblé-
mát válasszunk, ami mindenkinek 
az áldásos tatai működését juttatja 
eszébe. Azt gondoltuk, hogy a fő 
tevékenység, az oktatás helyszí-
nének megjelenítése a megfelelő 
megoldás. Így azután a segítőin-
ket kis képecskékkel ajándékoztuk 
meg, amin a bő 100 évvel ezelőtt 
épített piarista gimnázium látható. 
A Magyar Piarista Diákszövetség 
Tatai Tagozatának ajándékát az 
épület megáldásakor én adhattam 
át. Ezen ábrázolás arany háttere 
az ikonfestészet szabályai, vala-
mint Pilinszky János keresztény 
költő, a budapesti gimnázium egy-
kori tanulójának szavai szerint az 
időtlen örökkévalóságot jelöli. A 
tatai kegyesrendi atyák csaknem 
két évszázados, áldozatos okta-
tó és nevelő munkájának emléke 
méltó arra, ha nem is az örökké-
valóságig, de nagyon sokáig - és 
a kép erre emlékeztetne - a város 
hálával őrizze.”               

Izing László: „A Magyar Piarista Diákszövetség Tatai Tagozatának ajándékát én adhattam át”

A Honvéd Bajtársi Klub októberi programajánlója
október 18-19. 
Részt veszünk a „Katonanemzedéki Találkozón” Balatonakarattyán
október 23. vasárnap 10.oo óra 
Részt veszünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója 
városi ünnepségén.

Idegen ég alatt - Vándorkiállítás Tatán
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ASZTALITENISZ
október 22. vasárnap 15.00 
Tatai AC – Várpalota NB III.
A mérkőzést a TAC székházban 
játsszák.
KÉZILABDA
Október 15. vasárnap 15.00 
Tatai AC – Tatabánya ifi 17.00 
Tatai AC – Vecsés NB I/B
október 21. szombat 15.00 
Tatai AC – Veszprém NB II női ifi
A mérkőzéseket a Güntner Aréná-
ban játsszák.
LABDARÚGÁS
október 14. szombat
9.30, 11.30 Tatai AC – TFCE  
U-14 és U-16
október 15. vasárnap
9.30 Tatai AC – Süttő női U-19
A mérkőzéseket a Jávorka iskola 
pályáján játsszák.
október 21. szombat 11.30, 13.30 
Tatai AC – Vértesszőlős U-19 és 
felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtáborban 
játsszák.
RÖPLABDA
október 21. szombat 18.00 
Tatai AC – KÖZGÁZ NB II női
A mérkőzést a Güntner Arénában 
játsszák.

Együttműködési megállapodást 
írt alá szeptember 27-én Tata Vá-
ros Önkormányzata nevében Mi-
chl József polgármester, valamint 
a Fogyatékosok Országos Diák, 

Verseny és Szabadidősport Szö-
vetsége (FODISZ) nevében Sza-
bó László elnök.
A megállapodás aláírására a Tatai 
Diákotthon megalapításának 30 

éves jubileuma alkalmából rende-
zett programsorozat első napján 
került sor, a Tatai Közösségi Fel-
sőoktatási Képzési Központban.
Az Önkormányzat és a FODISZ 
érdekeit egyaránt szolgálja annak 
felismerése, hogy a városban a fo-
gyatékkal élő diákok oktatásával 
és nevelésével foglalkozó alap- és 
középfokú intézményekben folyó 
pedagógiai fejlesztő munka magas 
szinten folytatódjon. Az Önkor-
mányzat és a FODISZ hatáskörü-
kön belül mindent megtesznek az 
egészségmegőrzés, a testnevelés 
és a sport, valamint a kultúra te-
rületén végzett munka szakmai és 
dologi feltételeinek támogatásáért.
A megállapodás nyomán a FO-

DISZ sportszakmai rendezvé-
nyek szervezésével támogatja az 
Önkormányzat esélyegyenlőségi 
törekvéseit, melyek finanszíro-
zási kérdéseinek megoldásában 
az Önkormányzat partnerként 
költségvetési lehetőségei szerint 
szerepet vállal. Városunk a jövő-
ben közös programokat szervez a 
szövetséggel, a fogyatékos sport 
és kulturális célú kapcsolatok te-
rén új és sokrétű együttműködési 
formákat kialakítva.
A FODISZ az Önkormányzat 
számára különös jelentőségű 
partner, hiszen a diák-, szaba-
didő- és versenysport területén 
végzett munkája javítja a fogya-
tékkal élők életminőségét.   - áá -

Akár az így kezdődő nótát is éne-
kelhették volna a 22. Mikoviny 
vízitúra részvevői. Bár kis szö-
vegmódosítással inkább a Végig 
mennék én…. illene legjobban 
ehhez a túrához, hiszen nem egy-
szerű az a kb. 13 km ami az Ál-
tal-éren várt Tata és Dunaalmás 
között a résztvevőkre. Egyrészt 
mert az Öreg-tó leeresztése mi-
att komoly sodrással kellett szá-
molniuk, másrészt kérdéses volt, 
hogy a jármű kibírja-e? Mert 
volt itt aztán mindenami víz-
re való, vagy talán nem is való. 

Mindenesetre a pet palackok jól 
vizsgáztak, mert több eszköz is 
erre alapozva épült meg. Úszott 
itt bár, tank, mentő, trabant, sár-
kány, hattyú, de természetesen 
azért kajakok is kerültek a vízre. 
Az idő remek volt, sütött a nap, 
bár a víz biztos hideg volt, amit 
jó néhányan megtapasztalhattak. 
Ki már a beszállásnál, ki út köz-
ben, de olyanok is voltakakik a 
kiszállásnál ismerkedtek az Ál-
tal-ér hőfokával. Így aztán nem 
csoda hogy a táv végén a forró 
babgulyás mindenkinek jól esett. 

Röpis győzelem
NB-s bajnokságban szereplő női 
röplabda csapata van Tatának. 
A TAC és a SZESE Győr fúzi-
ójának köszönhetően az NB II 
Közép csoportjában indult az 
együttes. Az első két mérkőzé-
sen még nem állt össze a csapat, 
így vereségekkel kezdtek. A har-
madik fordulóban hazai pályán 
a Delta Érd ellen léptek pályára. 
Szinte mindenki Szabó edző ren-
delkezésére állt, így a hasonlóan 
két vereséggel kezdő vendégek 
ellen győzelmet várt mindenki. 
A mérkőzés elején fej-fej mellett 
haladtak a csapatok, hol ide hol 
oda volt egy pont előny. Az első 
szettben az Érd 11-10-es vezeté-
sénél hazai időkérés után már a 
TAC vezetett 19-12-re, majd a 
játszmát is behúzták. A végered-
ményt tekintve sima mérkőzés 
volt, hiszen a 3-0 (13,14,11) is 
ezt mutatja.         - ta -

A Tatai SE elkezdte a mene-
telést a kosárlabda amatőr női 
NB-s bajnokságban. A Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szö-
vetsége 3 csoportba osztotta a 
mezőnyt és a TSE a Fehér cso-
portban szerepel. A tataiak Za-
laegerszegtől Budapestig utaz-
hatnak ellenfeleikhez. Az első 
mérkőzést a Tatabányai Kosár-
labda Club ellen játszották a 
lányok és nagy küzdelemben, 
az utolsó negyed gyengébb já-
tékával vesztettek. A vendégek 
hazai pályán a ZTE II ellen 
nyertek, most pedig Tatán sze-
reztek két pontot.
Tatai SE – Tatabányai KC 
57-72 (17-16,11-15,19-20,10-
21)
Vezette: Kruk M., Gyurka T.
Legjobb dobók: Lendér 16/3, 
Orsós Bogdán 11/9, Takács 10, 
Kiss J. 6/6, Strupka 6/3, Kiss 
Cs.4,
Gusztafik 4. Edző: Szabó Judit
-nem csapatként dolgoztunk és 
magas játékos nélkül nagyon 

nehéz dolgunk lesz. Nagyon 
rosszul szedtük a támadó lepat-
tanót.

Idegenben jobban ment

A TSE női kosarasai idegen-
ben folytatták a bajnokságot, a 
MAFC vendége voltak. A ha-
zaiak kezdtek jobban és az első 
negyedet 4 ponttal nyerték. A 
második 10 percre belelendült a 
TSE és 9 ponttal voltak jobbak. 
A félidő után megint a hazaiak 
kerültek előnybe, de az utolsó 
negyed döntetlennél kezdődött. 
A Tatabánya ellen nem sike-
rült a végjáték, most viszont jó 
utolsó 10 percet játszottak a lá-
nyok és megérdemelten hozták 
haza a 2 pontot. 
MAFC – Tatai SE 70-76 (18-
14,15-24,22-17,15.21)
Vezette. Simon T.,Tóth M.
Legjobb dobók: Lendér 26/3, 
Takács 18/3, Gusztafik 12/3, 
Strupka 8/3, Kiss Cs.7/3, Kiss 
J.5/3

Együttműködési megállapodást írt alá az Önkormányzat és a FODISZ

Beindult a judó szezon és a TAC versenyzői igen 
belehúztak rögtön az elején. Pakson a nemzetközi 
Atom-kupán 7 ország több mint 700 versenyzője 

lépett tatamira, köztük Huntnáger Balázsa a diák 
„B” korcsoportban, aki egy súlycsoporttal a sa-
ját súlycsoportja fölött indult és szerzett értékes 
bronzérmet. A diák „A” korcsoportban Kádár 
Adrián nyakába ezüstérem került. Újból –közel 
egy éves kihagyás után (műtét miatt)- rajthoz állt 
Galambos Bernadett és a serdülő lányok között a 
továbbiakra nézve jónak mondható 5. helyet szer-
zett.
Debrecenben a diák „A”és „B” korcsoportos 
OB-n szerepelt Kádár Adrián aki 3. lett és Hufná-
gel Balázs akinek ezúttal nem sikerült dobogóra 
állnia. Adrián ebben az évben valamennyi orszá-

gos bajnokságon dobogón végzett, így jó esélye 
van a válogatott keretbe kerülésre.

A TAC labdarúgó csapata eddig 
adós maradt a jó eredmények-
kel, de az utóbbi két mérkőzésen 
szerzett hat ponttal megkezdte a 
felzárkózást. Nagyon szoros a 
mezőny a Komárom mögött, így 
csak győzelmekkel lehet előrébb 
kerülni. A Vértessomlót idegen-
ben az Ácsot hazai pályán verte 
meg a TAC és a 10 lőtt gól jól 
hangzik. Az utóbbi 4 meccsen 
nyolc pontot szerzett a csapat.
Vértessomló – Tatai AC 0-3 (0-3)
Góllövő: Zuggó35, Szűcs42, 
Tóth44
Tatai AC – Ácsi Kinizsi 7-1 (3-0)
Góllövő: Veres19, Rába22, 54 
(mindkettő 11-ből), Tóth28, Zug-

gó70, Bombicz74, Nagy 83 Ki-
állítva: Ódor (Ács) 54, Sasvári 
(TAC)76 
Edző: Wéber Roland
- Jól játszottunk és azt kértem, 
hogy elejétől kezdve figyeljünk 
oda. Szép gólokat rúgtunk és még 
maradtak is ki helyzetek.
Eredmények:
U-19 Vértessomló – Tatai AC 
1-2 (0-0)
Vezette: Miráki G. Góllövő: 
Menyhárt  67 ill. Sziranidisz 70, 
Vágási 87
Tatai AC – Ácsi Kinizsi 4-0 (3-0)
Vezette: Molnár L.
Góllövő: Kovács 10, Dácher 19, 
Vágási 28, Sziranidisz 50

Edző: Kele Zoltán
U-16 Vértesi Erőmű – Tatai AC 
1-10 (0-5)
Vezette: Drexler D. Gól-
lövő: Dombai 61 ill. Kiss 
10,23,26,53,70,86, Krecsmajer 
39, Martonfi 43,63,90
Ete – Tatai AC 0-10 (0-7)
Vezette: Mohos K. Góllövő: Eck-
hardt 4, Schaffer 11,28, Martonfi 
13,21,38,59, Kiss 23,76,82
Edző: Kisék Szabolcs
U-14 Vértesi Erőmű – Tatai AC 
2-2 (0-2)
Vezette: Dr Hegyi G. Góllövő: 
Pech 57, 60 ill. Farkas 19, Mar-
ton 22
Ete – Tatai AC 0-6 (0-3)

Vezette: Gaszner T.
Góllövő: Veres 1, Vörös 15,30, 
Ballester 47, Marton 51, 
Szeidemann 58
Edző: Schweininger Ferenc
Női U-19 Kecskéd – Tatai AC 
1-0 (1-0)
Vezette: Korcsok D. Góllövő: 
Somogyi 14
Fortuna – Tatai AC 1-4 (0-1)
Vezette: Vojvoda M.
Góllövő: Barta 14,55, Horváth 
44, Szekeres 77
Női U-17 Tatai AC – Pilismarót 
3-2 (1-2)
Vezette: Korcsok D. Góllövő: 
Hartai 26, Filp 36, Barta 39 ill. 
Mattyasovszki 14,16.Tompa Andor

Által mennék én…

Két meccsen 6 pont

A TAC férfi kézilabda csapata 
Veszprémben játszotta követ-
kező mérkőzését. Bár az előző 
fordulóban Ajkán sikerült nyer-
ni, de ezúttal ez nem sikerült. 
Az első félidőben összeszedett 
tetemes hátrányt csak csökken-
teni tudták a fiúk, így vereség-
gel térhettek haza. A következő 
fordulóban itthon a Vecsés ellen 
kell gyűjteni a pontokat.
Ajka – Tatai AC 20-24 (10-10)
Góllövő: Kállai 6, Győrffi 4, 

Kanyó Á., Schekk, Venczel 3-3, 
Pap 2, Kisék B., Szám, Balogh 
1-1
Veszprém KKFT Felsőörs – 
Tatai AC 26-21 (15-8)
Vezette: Sándor Gy., Szabó B,
Góllövő: Schekk 7, Kanyó Á. 3, 
Endrédi D., Venczel 2-2, Győrffi, 
Kállai, Pappa, Kisék B.,Kanyó 
B., 1-1, Hodi-Pongrácz, Galam-
bos 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Női megyei: 

Tatai AC - Ácsi Kinizs II. 42-13 
(24-3)
Vezette: Gengeliczky M., Roda 
K.
Góllövő: Zink 16, Varga 8, Kur-
csik 6, Krupánszki 5, Lehoczki 
4, Ivády 3
Ifi NB II: Egerszegi KK - Tatai 
AC 20-18 (9-11)
Vezette: Kóbor A., Tasnádi L.
Góllövő: Nyitrai 14, Willi, Nagy, 
Zolnai, Csics 1-1
Edző: Gubicza István

Vereség a szomszédvári rangadón

Vereség Veszprémben

Judós érmek

Kádár Adrián (jobb szélen) bronzérmet nyert Debrecen-
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