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Becsengettek

A Vaszary János Általános Iskolában is becsengettek szeptember
első napján. Az ünnepélyes évnyitó résztvevői nemcsak az új tanévnek örülhettek, hanem azoknak a
fejlesztéseknek is, amelyek nyo25 éves lett a Talentum
mán a következő két évben megIskola
			4. oldal újul az iskola, Jázmin utcai tagintézményével együtt.
Anne Frank története		 10 milliárd forintos iskolafejlesztési program kezdődött a Ta					
			
6. oldal tai-medencében, melynek részeként Tatán első körben a Bláthy

majd a Jávorka iskolák kollégium korszerűsítésére került illetve
kerül sor, a Vaszary Iskola pedig
térségi iskolaközponttá válik. Egy
pályázatnak köszönhetően az Európai Unió és a magyar állam támogatásával 1 milliárd 160 millió
forintból újul meg az intézmény a
Jázmin Iskolával együtt a következő két évben. A fejlesztések során
a két iskola kiegészül azokkal a hiányzó funkciókkal, amelyeket egy
átfogó, nagy építési munka kere-

tében fognak kivitelezni. Emellett
hamarosan sor kerül a Fazekas utcai iskola korszerűsítésére is, egy
nyertes pályázat nyomán.
Bencsik János országgyűlési képviselő az évnyitón tájékoztatott
arról, hogy ezeknek az öreg épületeknek a teljes alapközmű rendszerét meg kell újítani, újra kell
építeni a vízvezetékeket, a csatorna és villamoshálózatot, és el
kell végezni a szükséges szigetelési munkálatokat. A fejlesztések

Kormányzati segítséggel
Egy kiállítás utóélete
					
		
6. oldal

Emléktáblákat avattak az
Ugron-villa falán
			6. oldal
A kupában megy
		
			
			8. oldal

Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

327,7 millió forintos állami támogatást kapott Tata a magyar kormánytól, a karsztvízszint-emelkedés miatti azonnali intézkedést
igénylő feladatok végrehajtásához.
A támogatás kapcsán dr. Dukai
Miklós önkormányzati helyettes
államtitkár, Bencsik János országgyűlési képviselő és Michl
József polgármester tartott sajtótájékoztatót szeptember első
napján a Városi Sportcsarnok
mögött, a Kismosó-patak partján.
Bencsik János a helyszínen elmondta: - a visszatérő forrásokra
nemcsak problémaként kell tekinteni, azok óriási lehetőséget is rejtenek, ezért úgy kell a többletvizet
elvezetni, hogy azt később hasznosítani is lehessen, ilyen program
kialakítására került sor az elmúlt
évek során a Földtani és Geofizikai Intézet közreműködésével az
Önkormányzat megbízásából. Ennek felhasználásával tudták meg�-

győzni a Belügyminisztériumot,
hogy egy évvel ezelőtt állítson fel
egy munkabizottságot a probléma feltérképezésére, a megoldási
lehetőségek pontosítására, s mindennek köszönhetően születhetett
meg most az a kormányhatározat,
mely első körben a támogatást
biztosítja. Ebből a keretből a Kismosó-patak vízszállító kapacitásának helyreállítására, kibővítésére is sor kerül, s ezzel jelentősen
csökkenthetőek a Nagykert utcai
családi házas lakók problémái.
A belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül,
előfinanszírozás keretében, egy
összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának
részletes feltételeit meghatározó
támogatói okirat alapján nyújtja a
támogatást. A kormányhatározat
egyben felhívja a belügyminisztert, hogy jövő év június 30-áig
készítsen felmérést „a Dunántúli-középhegység területén karszt-

vízszint-emelkedés okozta intézkedést igénylő feladatokról”.
Dr. Dukai Miklós önkormányzati
helyettes államtitkár a tatai sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott:
- a karsztvizesedési helyzet mára
nemcsak Tatán, hanem az egész
Dunántúli- középhegységben számos területen okoz komoly problémákat. Városunk a Belügyminisztériumba ezzel kapcsolatban
már korábban benyújtott egy vis
maior kérelmet, aminek vizsgálata után arra jutottak, hogy a vis
maior rendeletben megfogalmazott szabályok és feltételek nem
alkalmasak ennek a helyzetnek a
kezelésére. Akkor a minisztérium
egy részletes anyagot kért Tatától,
felvázolva melyek azok a legfontosabb beavatkozások, melyeket
minél előbb meg kell tenni ahhoz,
hogy se életet, se vagyont ne veszélyeztessen a kialakult helyzet.
Ennek nyomán született meg az a
kormányhatározat, ami összessé-

során a közösségi terekben fog
erősödni a két iskola, a Jázmin utcában pedig emellett egy, az eddiginél komolyabb tornaterem is fog
létesülni.
A munkálatok a következő két évben folynak majd, mindezt nem
lesz könnyű összeegyeztetnie a tankerületnek és az iskoláknak, hiszen
olyan átfogó felújításról van szó,
amely csak a nyári tanszünetben
nem végezhető el, ezért érinteni
fogja az oktatási időszakot is. - áá -

gében 327,7 millió forintról szól.
A helyettes államtitkár tájékoztatott arról, hogy ennek a támogatásnak a felhasználása során 46,7
millió forintot fordíthat a város
további vizsgálatokra, 3 milliót
tervezésre, 278 milliót pedig kivitelezésre: a Kismosó-patak mederrendezésére, a Hajdú utcában
meglévő vízvezeték helyreállítására, az Eszterházy kastély udvarában való helyreállításra, és a Lo
Presti forrás vizének elvezetésére.
Michl József polgármester elmondta: - a probléma kezelésében nagyon nagy lépést jelent ez
a támogatás, az eddigi sok tervezési munka eredményeként és a
kormány segítségével, az elvégzendő feladatok első ütemeként.
A második ütemben ezt a munkát
közvetlenül folytatva következik majd a Május 1. út 43-45 sz.
alatti víztelenítés, valamint a vár
forrásainak végleges kezelése, a
Malom-árok rendbetétele és persze a Fényesen is folytatódniuk
kell a munkálatoknak, hiszen a
legnagyobb mennyiségű víz ott
tör fel. A polgármester továbbra
is a tataiak türelmét kérve hozzátette:- az itt élők nemsokára már
látni fogják a munkagépeket, melyek hamarosan elindulnak a közbeszerzést és az állammal történő
szerződéskötést követően.
A támogatási szerződés megkötésének előkészítése már elkezdődött, a pénzt néhány héten belül
megkapja a város, s jövő év végéig tudja majd felhasználni. - áá -
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Rendkívüli ülésen szavaztak a képviselők
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülésre
ült össze szeptember 11-én, a
Városháza Martyn - termében.
Az ülés összehívását a Helyi
identitás és kohézió erősítése a
TOP-5.3.1-16 kódszámú pályázat indokolta, melynek beadási
határideje szeptember 13. napja.
Az ülést követően Michl József
polgármester tájékoztatott arról,
hogy a pályázaton Agostyán városrésszel indul Tata, de a projekt
érinti Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély, Szomód

Dr. Friedrich Gábor
r. ezredes
2017. szeptember
20-án, 10.00-12.00
óra között tartja
fogadónapját hivatalában, Tata, Ady
Endre u. 27. szám
alatt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tata Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Mindszenty tér 9. fsz. 1. és Mindszenty tér 10. fsz. 1.szám alatti,
62 m2 térmértékű, összkomfortos költség alapú bérlakásokat.
A pályázatot formanyomtatványon kell benyújtani, melyet
2017. szeptember 18. napjától 5.000,- Ft + ÁFA, összesen
6.350.-Ft összeg befizetése mellett lehet kiváltani.
A lakás a helyszínen 2017. szeptember 21-én 14-15 óra között
tekinthető meg.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 4. szerda,
15 óra
Információ:Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Adó- és Vagyongazdálkodási
Iroda
Telefon : 34/588-655

Hirdessen
Ön is

9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!

06-30-962-4556
tataivaroskapu.ujsag
@gmail.com

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
ISSN 2416-1586
Nyomda: PLT Nyomdai
Központ
Terjeszti: Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!

és Vértesszőlős településeket is.
Ez a lehetőség egy soft pályázat,
tehát nem építkezésre-fejlesztésre vonatkozik, hanem közösségfejlesztő, kulturális programok
megvalósítására. A pályázattal
az érintett települések egységét
szeretnék tovább erősíteni. A
rendkívüli ülés összehívására
azért volt szükség, hogy a pályázatot időben be tudják nyújtani.
Városunk
képviselő-testületének soron következő ülését
szeptember 27-én, szerdán tartják majd.
Ábrahám Ágnes

Tovább fiatalodott a helyi járatú autóbuszpark
Nyolc évre csökkent az autóbuszok átlagéletkora Tatán azzal a
beruházással, melynek nyomán az
utasok a múlt héten már használatba is vehették azt a három MAN
típusú járművet, melyek a helyi
közösségi közlekedés fejlesztésében első lépésként kerültek Tatára.
Szeptember 6-án Bencsik János
országgyűlési képviselő, Michl József polgármester, dr. Beró Henrietta alpolgármester és Németh
Tamás, a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. vezérigazgatójának
részvételével a Kossuth téren rendeztek sajtótájékoztatót az új járművekkel kapcsolatban. A MAN
típusú, alacsony belépésű autóbuszok a második ajtónál kihajtható
rámpával rendelkeznek, ami lehetővé teszi a kerekes székkel való
felszállást, míg az utastérben a
rögzítés is megoldott egy speciális biztonsági övvel. A négysoros,
kárpitozott üléseken összesen 39
utas foglalhat helyet, míg az állóhelyek száma további 33 fő utazását biztosítja.
Németh Tamás vezérigazgató az
autóbuszok átadásán elmondta:
- ahol hosszú távú szerződéssel
végzi a társaság a helyi közösségi közlekedés szolgáltatását, ott
a tervezhetőség lehetővé teszi a

nagyobb értékű beruházásokat.
Így itt Tatán - mivel korábban
2026. december 31-ig szerződött
a város és a szolgáltató - három,
egyenként négy esztendős autóbuszt tudtak átadni a helyi forgalomnak. Ezzel a közlekedést
ellátó nyolc helyi autóbusz átlagéletkora nyolc esztendőre csökkent a korábbi 12-13 évről.
Michl József a sajtótájékoztatón
elmondta: - A város vezetése nagyon fontosnak tartja a helyi közösségi közlekedés folyamatos
fejlesztését, a cél az, hogy csökkenjen a személyautó forgalom,
és ezzel párhuzamosan rendelkezésre álljon egy magas színvonalú közösségi közlekedési hálózat.
Ezért lényeges, hogy a fennálló
szerződés alapján a KNYKK egy
folyamatosan megújuló autóbuszparkot állítson a tataiak szolgálatába – így köszönet jár ezért a
fejlesztésért a közlekedési központnak és a magyar államnak. A
polgármester hozzátette: - Kiemelt
szempont, hogy a kismamák és a
kisgyermekes anyukák, valamint
az idősek és a mozgáskorlátozottak kényelmesen használhassák a
járműveket, az új autóbuszok ezt
az igényt is kielégítik, hiszen biztonságosan tudnak fel és leszállni
az utasok.

A külföldről beszerzett autóbuszok egyébként Euro 5-ös besorolású motorral közlekednek,
ami Tata számára fontos elvárás
a környezetvédelmi szempontok
miatt. A fejlesztések nem csupán
a járműveket érintik, korábban
ebben a kistérségben valósult meg
a régióban először a valós idejű
utas-tájékoztatás, amely Tata és
a környező települések számára
jelentett előrelépést a közösségi
közlekedésben – többek között digitális utas-tájékoztató eszközök
kihelyezésével a forgalmasabb
megállóhelyeken.
Bencsik János a térség közösségi
közlekedésének helyzetével kapcsolatban úgy nyilatkozott: - az
elmúlt években folytatta az állami tulajdonú közlekedési vállalat az autóbuszpark lecserélését,

ehhez segítséget nyújtott a kormány, hiszen a Nemzetgazdasági
Minisztérium elkészítette azt a
közlekedésfejlesztési stratégiát,
amely egyrészt hazai gyártású
autóbuszokra igyekszik építeni
a buszflottát, illetve amennyiben
erre nincs lehetőség, akkor külföldről beszerzett, keveset futott,
3-4 éves járművekkel pótolja azokat a régóta szolgálatban lévő buszokat, amelyeket le kell cserélni.
A tervek szerint a következő két
évben a KNYKK mind a nyolc, a
Tatán jelenleg helyi járatú menetrendben szereplő buszt le szeretné
cserélni, ezáltal egy olyan eszközparkot üzemeltetve a városban,
amely középtávú megoldást jelent a helyi közösségi közlekedés
elvárt, és megfelelő színvonalú
működéséhez.		
-áá-

Új játszóteret avattak a Dadi úton
Új játszóteret adtak át Tatán, a
Dadi út 22. szám alatt. A korábban
üres területen az Önkormányzat
megbízásából a Tatai Városgazda
Nonprofit Kft. alakította ki azt a
közösségi teret, melyen többek
között libikóka, favár, csúszdák,
hinták, képesség fejlesztő játékok
és homokozó is várja a kicsiket.
Viczenáné Czégény Ágnes, a
körzet önkormányzati képviselője a helyszínen elmondta: - már
képviselővé választása előtt elhatározta, hogy megválasztása esetén a körzetben mindenképpen
kezdeményezni fogja egy játszótér kialakítását, mert a gyerekek a
környéken gyakran az utcán és az
aszfalton játszottak. A mára elkészült új játszótér két éves munka

eredménye, hiszen kialakításakor
számos biztonságtechnikai előírásnak és uniós szabálynak kellett megfelelni. A képviselő hozzátette: - A munkák a helyszínen
még nem értek véget, a jövőben
elkészül a területet védő kerítés,
és egy díszburkolatos járda is.
Michl József a játszótér átadásán
tájékoztatott arról, hogy a Gyermekbarát Város program szerves
része a helyi játszóterek fejlesztése, és újabbak létrehozása - ez
egy természetes önkormányzati
feladat. A polgármester külön
köszönetet mondott a választókerület képviselőjének Viczenáné Czégény Ágnesnek, aki nagy
szeretettel és lelkesedéssel készítette elő és kísérte figyelemmel a

munkálatokat a korábban elhanyagolt területen.
A közel 5 millió forintos beruházás nyomán felépült játszótér
fejlesztésével a jövőben az idő-

sebb korosztályra is gondolnak
majd, a területre ugyanis a tervek
szerint szabadtéri, funkcionális
edzőeszközöket is ki fognak helyezni. 			
- áá -

Boldog születésnapot!
Dr. Fehérvári Gézát köszöntöttük
85. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Michl József polgármester dr. Fehérvári
Gézát, Tata rendszerváltás utáni
első polgármesterét, és az idén 80
esztendős pedagógus feleségét.
Dr. Fehérvári Géza pedagógusként kezdte pályafutását, először
Bajon majd a Jávorka Iskolában

tanított matematikát és fizikát.
1990 októberében választották
meg Tata 11. sz. választókerületének képviselőjévé, majd az
akkori 27 fős képviselő-testület
alakuló ülésén Tata polgármesterévé. Ezt a tisztségét 1993 januárjában történt lemondásáig
töltötte be.
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Ismét a tudás szolgálatában a Piarista Rendház

Fotó: Domokos Attila

Szeptember 8-án újra kinyíltak a
Piarista Rendház kapui, hiszen az
épületben megkezdte működését
a Tatai Közösségi Felsőoktatási
Képzési Központ. A helyszínen
megrendezett ünnepélyes tanévnyitó fontos állomás városunk
életében, mivel a képzési központ létrejöttével Tata bekapcsolódott a magyar felsőoktatás
rendszerébe.
Az Önkormányzat kiemelt céljai közé tartozik, hogy segítse a
térségünkben élő fiatalokat valamint a fejlődni, tanulni vágyókat
a felsőfokú oklevelek megszerzésében, ezért az elmúlt években öt felsőfokú intézménnyel is
együttműködési megállapodásokat kötött. Az első egyetemi tanévnyitót szeptember 8-án a város
a Soproni Egyetemmel közös
szervezésben rendezte meg, az
egyetem idén 118. tanévét megkezdő Benedek Elek Pedagógiai
Kara ugyanis Csecsemő és Kisgyermeknevelő Alapszakot indít
a képzési központban. A képzés
a bölcsődékben dolgozóknak a
pedagógus életpályához szervesen kapcsolódó diplomát nyújt
majd, államilag finanszírozva. Az
óvodapedagógus oktatás alapjaiból kinőtt csecsemő és kisgyermeknevelő képzés felsőfokú végzettséget adó szakként már hat
éve működik hazánkban, s egyre
nagyobb népszerűségnek örvend,

hiszen erkölcsi és anyagi megbecsülést is jelent a szakemberek
számára.
Prof. Dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem rektora az ünnepélyes évnyitón elmondta: - a
csecsemő és kisgyermeknevelő
alapképzésben a legújabb tudományos eredményeket adják
át növendékeiknek az egyetem
tanárai, és ennek megfelelően a
Tatán tanuló hallgatók olyan képességekre tesznek majd szert,
melyek a munkájukat hatékonyabbá teszik a jövőben. A rektor
hozzátette:- külön öröm számára, hogy városunkban levelező
képzésben történik az oktatás,
mert olyan hallgatókkal dolgozhatnak együtt, akik már ebben a
hivatásban élik mindennapjaikat
és pontosan tudják, hogy miért
tanulnak. A levelező képzésben
résztvevők elkötelezettsége, hivatástudata és tanulmányi előmenetele a tapasztalatok szerint sokkal hatékonyabb, mint a nappali
képzésben tanulóké, így biztos
vagyok abban, hogy együttműködésünk Tatával igazi sikertörténet lesz - nyilatkozta Prof. Dr.
Faragó Sándor.
A tatai felsőoktatási képzés helyszíne különleges történelmi múlttal rendelkezik. Gróf Esterházy
Ferenc 1765-ben hívta Tatára a
piaristákat. Az alapító okiratot a
rend részéről Topolcsányi Ger-

gely tartományfőnök aláírásával
hitelesítették. 1765 tavaszán Fellner Jakab tervei alapján kezdődött el a kamalduli rend meglevő
épületének átalakítása. A rendház
északi szárnyának építését Fellner Jakab irányításával 1767-ben
kezdték el, és 1806-ban fejezték
be. A nyugati szárnyat Faisz József 1840-ben építette, a kápolnát
1841-ben nagyobbították meg. A
konviktus építését 1929 nyarán
kezdték meg, és az épületet 1930.
november 8-án szentelték fel.
Városunk
Képviselő-testülete
korábban döntött arról, hogy karbantartási munkák kezdődjenek a
Piarista Rendházban, ahol a Tatai
Városgazda Kft. végezte az épület földszinti, keleti folyosójának
munkálatait, melyek nyomán
előadótermet, könyvtár-informatika helyiségeket, tantermeket,
tanári szobákat és irodákat alakítottak ki.
Idén, a piarista rend alapítójának, Kalazanci Szent József
születésének 460. évfordulója, a
Piarista rend alapításának 400.
évfordulója, valamint Kalazanci
Szent József szentté avatásának
250. évfordulója évében a tatai
rendház egy kisebb része tehát
alkalmassá vált arra, hogy újra
a tanítást és embernevelést szolgálja, ismét szakmai munka költözzön falai közé, így egyetemi
képzések, továbbképzések, mű-

helyfoglalkozások kezdődhetnek
az épületben. Popovics György
a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlés elnöke az évnyitón kiemelte: - Tata mindig is progres�szív város volt, ezért nagy öröm,
hogy oktatási célokra hasznosítják a Piarista Rendház fantasztikus épületét. Ha a felsőoktatásban találunk olyan szegmenseket,
melyek valódi igényeket elégítenek ki, akkor a képzések számára
a legjobb helyszín egy olyan tradicionális épület, mely korábban
is az ismeretek megszerzésének
központja volt. A csecsemő és
kisgyermeknevelést
korábban
méltatlanul elhanyagolták az oktatás területén, de mára változtak
az igények, és egyre több szülő
szeretné, hogy a család legkisebb
tagjaival is olyan szakemberek
foglalkozzanak, akik emberségük mellett szakmailag is magasan képzettek. Tata jól ráérzett
erre az igényre, és remélhetőleg
ez még csak az első lépés – nyilatkozta az elnök.
Az eddig létrejött együttműködési megállapodások keretében
a Soproni Egyetem mellett az
Edutus Főiskola, a Pécsi Tudományegyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az ELTE és
az Egri Egyetem képzései is elindulhatnak Tatán a következő
években. Bencsik János ország�gyűlési képviselő az új képzési
központ Tatai-medencére gyakorolt hatásával kapcsolatban elmondta: - minden befektető, aki
tőkét és munkát szeretne hozni
a térségbe azt nézi elsődlegesen,
hogy a fizikális körülmények
mellett megvan-e az a szellemi
potenciál, amely képes valamilyen gazdasági tevékenységet
működtetni, új értéket teremteni.
Ennek hátterében mindig az oktatás áll, ezért nagyon fontos az,
hogy a Tatai-medence városaiban
helyet kapjon a felsőoktatás. Külön öröm, hogy Tatabánya gazdasági és műszaki felsőfokú képzései mellé egy olyan intézmény
zárkózik fel Tatán, amely a humán-szellemi kapacitás fejleszté-

sére figyel – tette hozzá Bencsik
János.
Az első tatai felsőoktatási tanév
ünnepélyes megnyitóján Michl
József polgármester elmondta: az új felsőoktatási törvény adta
meg azt a lehetőséget, hogy közösségi képzési központokat hozhassanak létre az önkormányzatok, ez a lehetőség Tata számára
is nyitott volt, s ezt ragadta meg a
helyi városvezetés hazánkban az
elsők között. A működéshez az
Önkormányzat adja a hardvert:
az épületet, az infrastruktúrát, s
az egyetemek a szoftvert: a különböző képzéseket. Városunk a
környékbeli igények ismeretében
kezdeményezheti, hogy milyen
típusú képzések érkezzenek ide,
ennek nyomán indulhat most el
a csecsemő és kisgyermeknevelő képzés is, az első tanévben 20
hallgatóval. A rendház további
funkcióival kapcsolatban a polgármester tájékoztatott arról,
hogy az épület a jövőben egy
olyan közösségi térnek ad majd
otthont, amely egy tudásközpontként helyet biztosít a Magyary
Zoltán Népfőiskolának, és különböző egyéb képzéseknek, tanfolyamoknak is. A cél az, hogy
a képzési központ önfenntartóvá
váljon, és ehhez továbbra is várja
az Önkormányzat a partnereket,
ötleteket, és mindazokat, akik
helyet keresnek oktatási, képzési programjaiknak. Michl József
külön köszönetet mondott a Tatai
Városgazda Nonprofit Kft.-nek
és Acsainé Dávid Ágnesnek, az
intézmény vezetőjének, a központ megvalósulásában végzett
munkájukért, valamint a képviselő testület tagjainak a támogatásukért.
Az ünnepélyes évnyitón a helyszínen aláírták a Tata Város
Önkormányzata és a Soproni
Egyetem között létrejött együttműködési megállapodást, és sor
került az első évfolyamos hallgatók eskütételére is. Az ünnepségen közreműködött a Tatai Fürdő
Utcai Néphagyományőrző Óvo- áá da Tulipán csoportja.

Fotó: Domokos Attila

A Városgazda Kft. is részt vett a III. Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon

Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
székházában rendezték az idei,
III. Megyei Közfoglalkoztatási
Kiállítást, melynek célja bemu-

tatni a közfoglalkoztatottak sokrétű munkáját, és annak hatását a
települések fejlődésére.
Komárom-Esztergom
megyében a közfoglalkoztatási progra-

mokban résztvevők havi átlagos
létszáma: 2616 fő, a kisebb települések és a városok részéről
is egyaránt jelentkezik igény
közfoglalkoztatási
feladatokat

ellátására. A foglalkoztatottak országos közfoglalkoztatóknál, önkormányzatoknál és intézményeiknél, valamint civil és karitatív
szervezeteknél dolgoznak.
A szakmai találkozón a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. is szerepelt a kiállítók között, hiszen a
cég idén már harmadik éve vesz
részt a Belügyminisztérium által
meghirdetett országos hajléktalan mintaprogramban. Az évente 12 főt foglalkoztató program
márciustól-márciusig tart, ezen
időszak alatt a minisztérium finanszírozásának köszönhetően
a Városgazda munkatársaként
dolgozhatnak a hajléktalanok:
hulladékgazdálkodási, kertészeti,
lombhulladék kezelési munkákat látnak el, és segítenek egyéb
városüzemeltetési
feladatok
végrehajtásában is. Acsai Zoltán, a Kft. ügyvezető igazgatója
a kiállítás helyszínén elmondta: - részvételük a rendezvényen
azért is fontos számukra, mert a
foglalkoztatáson túl a program
komoly beruházásokra is lehető-

séget nyújt, és szeretnék széles
körben is megmutatni eredményeiket, valamint a mindennapi
feladatokat is, amelyek komoly
értéket képviselnek a helyi közösség életében. Acsai Zoltán
hozzátette: - A Városgazda a jövőben is tervezi, hogy intenzíven
kihasználja a közfoglalkoztatási
program nyújtotta lehetőségeket,
tovább kamatoztatva azokat a város érdekében.
A tatabányai helyszínen 56 kiállító közfoglalkoztató mutatkozott
be, köztük:
-40 önkormányzat,
-11 országos közfoglalkoztató,
-és 5 civil szervezet.
A résztvevők közül 47 képekkel, 9 a közfoglalkoztatottak által előállított terményekkel, és
termékekkel jelent meg a kiállításon, bemutatva tevékenységét. A kiállítás megnyitója után
szakmai fórum keretében előadásokat hallhattak az érdeklődők
a közfoglalkoztatás gyakorlati
jelentőségéről, és a 2018-as közfoglalkoztatási programról. - áá -
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25 éves lett a Talentum Iskola

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

Fotó: Domokos Attila

Tudható-e, hogy kik a jelöltek az időközi választáson?
Kérdezte: Mészáros Dezsőné, Kazincbarcikai út

Nem mindennapi tanévnyitó ünnepséget szervezett a tatai Talentum Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium,
hiszen az intézmény a 25. tanévét
kezdte meg szeptember elsején.
Az iskolában - már hagyományosan - idén is a tanév első két napján évkezdő táborral hangolódtak
a diákok és a tanárok az előttük
álló időszakra. Ilyenkor nemcsak a
nyári élménybeszámolóké a főszerep, hanem az osztályfőnökök is
megbeszélhetik tanítványaikkal az
éves terveiket.
Az iskola 1993-ban egy osztályjal kezdte meg működését. A 25.

jubileummal kapcsolatban Fogel
Zsolt elmondta: - hosszú évek óta
kialakult az az iskolaszerkezet,
melyben megtalálták a helyüket
a város, a megye vagy akár az
ország oktatási életében is. Vitathatatlan az érdeme a nevelői és a
diákközösségnek, a szülői körnek,
Tata városának, s mindazoknak,
akik segítettek és segítenek abban,
hogy elkezdődhetett az intézmény
25. tanéve. Megkérdőjelezhetetlen
az, hogy van valami plusz erő, hit,
kitartás, szakmai alázat ami jellemezhet minket, s nagyon büszke
vagyok arra, hogy ennek a közösségnek a tagja lehetek - fogalmazott az iskola igazgatója.

Igen, a szavazólapon 4 név fog szerepelni a 3-as számú választó körzetben:
1. Ábrahám József, Magyar Munkáspárt jelölő szervezet
jelöltje
2. Gerébi András, MSZP-DK jelölő szervezetek jelöltje
3. Purgel Zoltán, FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek jelöltje
4. Balogh István, JOBBIK jelölő szervezet jelöltje
A lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek
szavazólapján 3 név szerepel:
1. Murányi Janek, Magyarországi Bem József Lengyel
Kulturális Egyesület jelölő szervezet jelöltje
2. Bros Stanislaw Wojciechné Magyarországi Bem József
Lengyel Kulturális Egyesület jelölő szervezet jelöltje
3. Erdélyi Rita Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális
Egyesület jelölő szervezet jelöltje
Olvasható a Választási Bizottság tájékoztatójában.

Az iskola az új tanévben is nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy többek
között segítsék az átállást a felső tagozatba kerülő gyerekeknek,
tovább erősítsék a középiskolai
közösségük formálását, és egy új
programot is szeretnének beindítani a korai nyelvoktatás terén, melyben külsősöknek segítenek majd az
angol nyelv tanulásában.
- áá -

Tragédiát okozhat a mustgáz

illusztráció

A nyár vége és az őszi idő kezdete a szüret, ezzel együtt a bortermelés fontos időszaka, amely
egyik jellemző veszélyforrása
a mustgáz. Évről évre csaknem
tucatszor riasztják miatta a tűzoltókat és bár egyszerű a balesetek megelőzése, szinte egyetlen
esztendő sem telik el tragédia
nélkül.
A köznyelvben mustgáznak nevezett anyag tulajdonképpen
egyszerű szén-dioxid, ami a gyümölcs erjedése (a cukor alkohollá alakulása) során keletkezik.

Ez a gáz színtelen, szagtalan, a
levegőnél másfélszer nehezebb
gáz, amely zárt térben a levegőt
kiszorítva, a padló szintjétől tölti fel a helyiséget. A szén-dioxid
önmagában nem mérgező, de
mivel kiszorítja a levegőt a pincéből, oxigénhiányos környezetet hoz létre. A mustgáz miatti
oxigénhiány szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül akár
fulladásos halált okozhat.
A mustgázzal kapcsolatos balesetek a borospincék szellőztetésével, illetve

Parlamenti Napló

szén-dioxid-érzékelők
telepítésével megelőzhetőek. Alkalmazható a közismert gyertyás
módszer is, amikor az ember egy
gyertyával ellenőrzi a pince biztonságát. Fontos azonban, hogy
a gyertyát ne a vállmagasságban,
előre kinyújtott kezében tartsa a
pincébe igyekvő, hanem eressze
derékmagasság alá. A legegyszerűbb megoldás egy lapátra - vagy
más kerti szerszámra - helyezett
mécsest, gyertyát tartani lábmagasságban. Amennyiben a láng
kialszik, akkor nincs elegendő
oxigén a pincében, azonnal el
kell hagyni a helyiséget.
A szén-dioxiddal telített helyiségbe csak sűrített levegős
légzőkészülékben lehet biztonságosan bemenni, ezért aki
mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112es segélyhívó számot és kérje a
tűzoltók segítségét!

Sportruházatot adományoztak a gerlingeni
vendégek a diákotthon lakóinak

Sportruházattal gazdagodott a Tatai Diákotthon közössége, az intézményben adta át a város testvértelepüléséről érkezett Erich Gscheidle
azokat a mezeket, amelyeket a németországi település fiataljai sosem
használtak, de jó célra szerettek volna fordítani. Az iskola 30 éves
fennállását ünnepli, az ajándékátadással jubileumi programjaik is elkezdődtek.

Lassú víz partot mos II. – Érkeznek az első százmilliók
Nagyon sok tatai várta már azt
a kormánydöntést, mely megteremtette a lehetőségét annak, hogy kezdetét vehesse a
visszatérő karsztforrások által
okozott kártételek felszámolása. Az augusztus végén elfogadott kormányhatározat szerint
Tata Város Önkormányzata
327.7 millió forint vissza nem
térítendő támogatásban részesül a karsztvízszint-emelkedés
okozta azonnali intézkedést
igénylő feladatok végrehajtására.
Az elnyert támogatásból megvalósulhat a Kismosó-patak vízszállító kapacitásának
helyreállítása. Ez teremti meg
a lehetőségét annak, hogy a
Nagykert utca és a Május 1.
út térségében fakadó vizek
elvezetése biztonsággal meg-

történhessen. A patak által befogadott karsztvíz a kettő esztendővel ezelőtt felújított Réti
8-as tó folyamatos vízpótlását
teszi lehetővé.
Ugyancsak a Kismosó-patakra
vár majd a Hajdú utca térségében összegyűjtött karsztvíz
elszállítása is. A felújítás előtt
álló Esterházy-kastély kertjében fakadó források vizét
– mivel azok alacsonyabban
helyezkednek el az Öreg-tó
vízszintjéhez képest – csak a
Hajdú utcán keresztül lehet
elvezetni. Sajnos a jelenlegi
zárt csatorna kapacitása ehhez
elégtelen, így a Hajdú utcában
új, az eddiginél nagyobb átmérőjű csatorna megépítése szükséges. Ez lesz a befogadója a
közeli Lo Presti forrás vízhozamának is.

A két jelentősebb beavatkozási
pont beruházásainak költségvetése mintegy 280 millió forint, így a fennmaradó összegből kell az Önkormányzatnak
folytatnia a legproblémásabb
területek beazonosítását és a
beavatkozásokhoz szükséges
tervek elkészítését.
Hosszú út vezetett el idáig, hiszen Tata Város Önkormányzata közel tíz esztendővel
ezelőtt kezdett el foglalkozni
a kérdéssel. Képviselővé választásomat megelőzően – a
Magyar Földtani és Geofizikai
Intézet igazgatóhelyetteseként
– átfogó vízföldtani felmérést
rendeltem el a Tatai-medencét
illetően. Képviselővé választásomat követően e tanulmány alapján készülhetett el
az a stratégiai dokumentum,

amely segítségével a Belügyminisztérium egy évvel ezelőtt
Operatív Munkabizottság felállításáról döntött. Ez év tavaszán a Nemzeti Vízstratégiába is beépült a források
által okozott veszélyhelyzet kezelésére irányuló
kormányzati kötelezettség.
A most elfogadott kormányhatározat a
Belügyminisztérium számára
azt

is előírta, hogy 2018. májusára komplex intézkedési tervet
készítsen a dunántúli karsztrendszer által okozott
problémák felszámolására.
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Szeptember elsején minden tatai iskolában
ünneplőbe öltözött diákok várták, hogy
becsengessenek a 2017/2018-as tanév első
órájára. Az általános iskolákban ünnepélyes tanévnyitót szerveztek.

Ajánló, hirdetés

Képriport
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Imago Imaginis - egy kiállítás utóélete…

Szeptember 7-én a várban mutatták be Németh Anita Judit, a Kuny
Domokos Múzeum fiatal restaurátorának Imago Imaginis című művészeti albumát, amely a tavaly őszi
azonos című kiállítás anyaga egy
kiadványban, képekkel és leírásokkal: restaurátormunka – festészet múzeumpedagógia vonatkozásban.
A könyv bemutatóján Michl József polgármester köszöntőjében

kiemelte:- egy kiállítás mindig
egyszeri és megismételhetetlen, s
gyakran érezzük úgy, hogy az ott
látott szépséget jó lenne hazavinni
magunkkal. Ezért is fantasztikus ötlet az album megjelenése, hiszen feleleveníti a tavalyi tárlat emlékét, és
a benne található részletes, különleges témák miatt egy nem hétköznapi tankönyvként is lapozgatható.
A tavaly őszi kiállításon hat évszá-

zad művészettörténeti munkáit, különböző technikáit, stílusait láthatta
a közönség, egyfajta kis európai
művészettörténeti tárlat összeállításában, melyben a hiteles anyagok és
az eredeti technika, festésmód megragadása volt fontos a tatai restaurátor számára. Tulajdonképpen stílusgyakorlatokat láthattunk akkor,
különböző korszakok kiemelkedő
technikáit, témáit. A most bemutatott könyv ennek a kiállításnak az
anyagát tartalmazza, de jóval több
egy egyszerű albumnál.
A szerző, Németh Anita Judit elmondta:- tavaly ősszel sikerrel
adott be egy pályázatot a Nemzeti
Kulturális Alaphoz, az ott elnyert
összeg segítette a kiadvány megjelentetését. A könyv teljes mértékben a 2016-os kiállítás anyagát
vonultatja fel, az összes festmény
szerepel benne, emellett pedig különleges információkat is találnak
lapjain az olvasók. Így például egy

összefoglalót a másolatok és a hamisítványok közötti különbségről,
a különböző alkotói technikákról
az akvarelltől az aranyozásig, és
a másolás történetéről-magyar és
angol nyelven. A múzeum restaurátora hozzátette: - a könyvnek
komoly ismeretátadási vonatkozásai is vannak, hiszen a benne
foglalt információk, gyakorlatok
és témák fontos elemei voltak az
elmúlt időszakban saját múzeumpedagógiai foglalkozásainak.
A közönségnek Kövesdi Mónika
mutatta be a könyvet, melyről a
művészettörténész úgy nyilatkozott:- nemcsak a kiadvány egyedülálló, már az azt megelőző kiállítás
is egyedi, és különleges volt. Az új
könyv azért komplex, mert egyfelől
a restaurátormunka műhelytitkaiba
avat be, de ugyanakkor olyan művészi készségről is tanúbizonyságot
tesz, ami nem biztos, hogy minden
restaurátornál képes ebben a formá-

ban kibontakozni. Kövesdi Mónika elmondta: - Anita a festészet által elvarázsolva olyan mélyen száll
le az anyag rejtelmeibe, melynek
nyomán nem csak a technikához
és a vegyészethez ért, hanem az
adott korszakok megközelítését,
szemléletét, művészettörténeti sajátosságait is tökéletesen átérzi.
Az Imago Imaginis című kiadvány megvásárolható a Kuny Domokos Múzemban.
- áá -

Az Anne Frank naplója című
könyvben, amely naplóbejegyzéseinek gyűjteménye, az író és a
tudományokért rajongó 13 éves
lánnyal találkozunk, a második
világháború árnyékában. Felvetődik a kérdés, vajon a mai fiatalok vezetnek-e naplót? Külföldi
iskolákban ajánlott olvasmány a
könyv, amelynek tartalmát a tanórán megbeszélik a diákokkal,
és ösztönzik a gyermekeket arra,
hogy érdemes lejegyezni dátumhoz kötött gondolatokat.
Könyvtárunk 2017. szeptember
11-én, a tárlatot megnyitó rendezvényével egy rövid időre, a
rejtekhelyre, abba a bizonyos

„Hátsó Traktusba” kalauzolta el
az Eötvös Gimnázium és a Kőkúti
Általános Iskola tanulóit. Sinkó
Ildikó könyvtárunk igazgatónőjének bevezető és köszöntő szavait
meghatottan hallgatták a diákok,
mély csend jelezte, hogy olyan
eseményt elevenítünk fel, amiről
ma is nehéz beszélni. Petrozsényi Eszter színművésznő szemelvényeket olvasott fel a naplóból,
amelyet az Anne életét bemutató
rövidfilm követett.
A kiállítás megnyitón résztvevők
beleképzelték magukat Anne bujkálás előtti mindennapjaiba, és ez
az élet valószínűleg nem sokban
különbözött a mai gyermekekétől.

Belegondoltak abba is, hogy ők
vajon mit tennének, ha több mint
két évig bezárva kellene élniük
egy épületben, amelynek ablakán
csak sötétedés után szabadott kitekinteni. A tárlat bemutatásával
interaktív programot kínálunk, hiszen a körbevezetésen, a kiállítási
anyag megismerésén kívül játékos
feladatok is várnak a csoportokra.
A kiállítás megtekinthető 2017.
szeptember 11-29. között, hétköznapokon 9-től 16 óráig. Csoportos
látogatás esetén előzetes bejelentkezés szükséges. (34/380-281;
gyerek@mzsvktata.hu) Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Goldschmidt Éva
		

Az olvasás és az írás szerelmese – Anne Frank története

A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár kiállítást szervezett a
felső tagozatos diákok és a középiskolások számára Olvass és írj
Anne Frankkal! címmel. Az utazó
tárlatot a hollandiai Anne Frank
Ház hívta életre, és bocsátja az in-

tézmények rendelkezésére, hogy
mind több tanuló megismerkedjen
egy olyan lány életével és írói tehetségével, aki a viszontagságos
körülmények közepette sem veszítette el hitét, és amely által írói
vénája még kiforrottabbá vált.

Látkép

Emléktáblákat avattak az Ugron-villa falán

Az Éremgyűjtők Tatai Szervezete
és az Ábel Alapítvány szervezésében szeptember 9-én két emléktáblát is felavattak Dr. Ugron
Gábor emléke előtt tisztelegve
Tatán, a Malom utca 41. sz alatti
Ugron-villa tóparti oldalán.
Az emléktáblákat az Ábel Alapítvány és az Ugron család, valamint az Éremkedvelők Egylete
és a Tatai Éremgyűjtők jóvoltából
leplezték le.
Dr. Ugron Gábor (Marosvásárhely 1880. január 8. – Bakonybél 1960. október 27.) egyetemi
tanulmányait Lipcsében, Genfben és Budapesten végezte. A
jogi doktorátus megszerzése után
közigazgatási pályára lépett, Maros-Torda Vármegye főszolgabírójává választották. 1906-tól
Ugocsa Vármegye, később Maros-Torda Vármegye főispánja

volt, s 1913-ban csatlakozott
Andrássy Gyula Alkotmány Pártjához. 1917. június 15. és 1918
január 25. között az Esterházy- és
Wekerle kormányok belügyminisztere volt, 1918 januárjában
Erdély királyi biztosa lett. 1926ban csatlakozott Bethlen István
Egységes Pártjához. A parlamentben leginkább pénzügyi kérdésekkel foglalkozott, s az övé
volt a tatai Ugron-villa. 1934-től
1944-ig az Éremkedvelők Egyesülete (ÉKE) és a Magyar Éremművészeti Egyesület (MÉE) elnöke is volt.
Dr. Ugron Gábor élete sok szállal kapcsolódott Tatához, az Ugron villa volt az ÉKE találkozóhelye, az Öreg-tó sétányon ma
is megcsodálhatjuk a gyönyörű
épületet. Az építményt Feszty
Gyula, az Esterházy uradalom
műépítésze tervezte és építette
saját céljaira 1885-ben, tőlük
vásárolta meg 1906-ban id.
Ugron Gábor országgyűlési
képviselő, Garibaldi önkéntese. Az ifjú Ugron általában
a nyári időszak egy részét
és a hétvégéket töltötte itt
a villában, mely időnként a
budapesti művészek, különösen az éremművészek, éremszobrászok találkozóhelye is
volt. A villa tulajdonjoga az
Ugron család birtokában maradt, egészen az államosításig.
Érdekes sportkapcsolódása is
van a villa egykori tulajdono-

sának, hiszen Ugron nagyon kedvelte a balatoni vitorlás sportot.
Tulajdonában volt az 1936-ban
épített Rabonbán nevű vitorlás
hajó, melyet később Bujtor István, színész-rendező vásárolt
meg. A háború előtt Ugron Gábor
nyerte az első balatoni kék szalagot, valamint öt magyar bajnoki
címet.
A két emléktábla felavatásán Kövesdi Mónika emlékezett vissza
a kivételes életpályára. A Kuny
Domokos Múzeum művészettörténésze Ugron Gábor életének
tatai vonatkozásával kapcsolatban elmondta: - Akár a politika
színterein, akár az operabarátok
között, Ugron Gábor egy körben
mozgott a tatai Esterházy Ferenc
gróffal, az édesapa Ugron Gábor
a korábbi tatai birtokossal, a nábob Esterházy Miklós gróffal,

nem csoda hát, hogy Tatán, e főváros közeli, kedvelt, felkapott
üdülőhelyen vásároltak nyaralót. Feszty Adolf svájci stílusú
nyaralóját a házat öröklő Feszty
Margit 1906-ban adta el Ugron
Gábor országgyűlési képviselőnek, majd az épület az államosításig az Ugron család tulajdona
maradt. A ház nem túl nagy, de
kényelmes, elegáns, festői környezete pedig különösen elbűvölővé teszi. A kertjében található barlang, vagy inkább víznyelő
tengerszem formára alakítva a
kert külön látványossága lehetett
eredetileg is. Kövesdi Mónika az
emléktáblákkal kapcsolatban kiemelte: - Az Éremgyűjtők Egyesülete helytörténeti érdeklődéstől
áthatott civil szervezet, amely a
numizmatika patinás, történeti
optikáján keresztül keres kap-

csolódási pontokat a múlthoz,
Tata múltjához. Minőségi, nem
egyszer plakettel díszített emléktáblákkal irányítják a figyelmet
a múlt személyiségeire, mozzanataira. Így emlékeztet többek
között egy-egy szép tábla Hóman
Bálint kultuszminiszterre, Antall
József miniszterelnökre, akik a
Numizmatikai Társulat elnökei
is voltak, és Niklovits Károlyra,
a 20. század legnagyobb éremgyűjtőjére. Ugron Gábor, a politikus és miniszter emlékét egykori háza (nyaralója) őrzi, s ettől
a pillanattól kezdve egy tábla az
ingatlan falán, amely a tataiak
és az idelátogatók figyelmét is
megragadja, s amely a hajdani
Éremkedvelők Egyesületének és
a Magyar Éremművészeti Egyesületnek elnökeként is emlékezik
a ház jeles gazdájára.
- áá -

Közélet
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30%-kal nőtt a pedagógusszakra jelentkezők száma

Diploma: jól vizsgázott a segítő program

Fotó: Shutterstock

Újra emelkedik a pedagógusok bére

Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentősen emelkedett azok száma, akik ezen a területen helyezkednének el.

Ismét magasabb fizetésre számíthatnak 2017 szeptemberétől a
pedagógusok, akkor fejeződik be
ugyanis a 2013-ban beígért béremelés újabb üteme.
OKTATÁS Az elmúlt évtizedek
egyik legjelentősebb pedagógusbér-fejlesztése folytatódik szeptemberben, az érintettek hét–tízezer forinttal magasabb fizetésre
számíthatnak. A pedagógusok
bére az elmúlt néhány évben átlagosan ötven százalékkal emelkedett.
2010-ben, amikor a jelenlegi kormány átvette az ország vezetését,
a pedagógusok anyagi és erkölcsi elismertsége igen alacsony
volt. Éppen ezért a pedagógusok
voltak az elsők, akiknek életpályamodellt és átfogó, többéves
béremelési programot indított a

kabinet. Hét évvel ezelőtt egy
húsz éve tanító, főiskolai végzettségű pedagógus bruttó 149 ezer
forintot keresett, míg az idei év
végére a fizetése bruttó 301 ezer
forint lesz. A béremelés érinti az
óvónőket, az óvodapedagógusokat, a logopédusokat, a fejlesztő
pedagógusokat, a felsőfokú végzettségű bölcsődei nevelőket, valamint a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatnál dolgozó örökbefogadási tanácsadókat is.
A fizetések rendezése hatással
van a pályaválasztásra is. Ma már
egyre több fiatal dönt a pedagógus-életpálya mellett. Egy fiatal,
pályakezdő, főiskolai végzettségű
óvodai pedagógus, vagy pályakezdő, főiskolán tanult bölcsődei nevelő bruttó bére is emelkedett,
méghozzá hatvanezer forinttal.
Valószínűleg a béremeléseknek is

köszönhető, hogy rövid idő alatt
harminc százalékkal nőtt a pedagógusszakra jelentkezők száma.
Ez azt is jelzi, hogy egyre többen
látják kiszámíthatónak, vonzónak a pályát. Palkovics László
oktatási államtitkár korábban azt
mondta: 2013 és 2016 között ötezerrel nőtt a tanárok száma. Hozzátette: a kormány folyamatosan
korrigálja a korábban bevezetett
bolognai rendszert, amely hozzájárult a szaktanárok hiányához.
Ismertette, hogy 2010-hez képest
552 milliárd forinttal többet költ a
kormány oktatásra, jövőre a köznevelés mintegy 71 milliárdos
többletet kap.
A 2012-es esztendőhöz képest
jövőre 315 milliárd forinttal több
jut a pedagógusok béremelésére,
amellyel a kormány azt szeretné
elérni, hogy a tanítók és tanárok
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megbecsülést, a diákok pedig jobb
minőségű oktatást, versenyképes
tudást kapjanak. Maruzsa Zoltán
köznevelési helyettes államtitkár
azt mondta, kibővítenék a nehéz
körülmények között végzett munkáért járó, eddig kizárólag területi
alapon biztosított pótlékot a pedagógusok körében.
MW

Minősítéssel még
magasabb a fizetés
Egyelőre 13 423 pedagógus vett
részt az idén a minősítési eljárásban, ami lehetővé teszi,
hogy jövőre magasabb fizetési
kategóriába lépjenek az érintettek.
Az Oktatási Hivatal közlése szerint, a jövő évi eljárásokra eddig 10 502-en jelentkeztek, de
várják a további pályázókat is.

EREDMÉNY Visszakapják első
sikeres közép- vagy felsőfokú
komplex nyelvvizsgájuk árát
jövő évtől a 35 évnél fiatalabbak, a 34.500 forintig terjedő
kedvezményt nem csak a felsőoktatásban tanulók, hanem
bárki igénybe veheti. A kormány
azután döntött így, hogy időközben lezárult a Diplomamentő Program, amelyben 6363-an
tanultak nyelvet és vizsgáztak
sikerrel. Viszont továbbra is diákok tízezrei maradtak a diplomájuk nélkül, mert nem szerezték
meg a végzettséghez szükséges
nyelvvizsgát, 2006 és 2013 közöttnagyjából ötvenezren jártak
hasonló cipőben. Az Oktatási
Hivatal adatai szerint 2014-ben
8500-an, 2015-ben 9354-en, tavaly pedig 11 708-an nem vehették át a diplomájukat nyelvvizsga hiánya miatt. Az adatokból
kitűnik, hogy a bajbajutottak
száma évről évre magasabb, és
rövidesen újra eléri az ötvenezret. Árnyalja a képet, hogy 2020tól már felvételi követelmény
lenne a középfokú nyelvvizsga.
Korábban Rétvári Bence és Palkovics László államtitkárok úgy
vélekedtek, hogy a nyelvtanításról az iskolának kell gondoskodnia, és a közoktatás alkalmas
arra, hogy a tanulókat eljuttassa
a középfokú nyelvvizsgáig. A
közelmúltban nagyjából 17 ezer
gyerek bevonásával országos
felmérés indult a középiskolások
nyelvtudásának feltérképezésére, ez alkalommal megkérdezik
a diákok, a szülők és a tanárok
véleményét is. A szaktárcáknak
jövő év június 30-áig stratégiát
kell alkotnia az iskolai nyelvoktatás 2018–2027 közötti fejlesztésére. A nyelvvizsgázók között
legtöbben húsz év alattiak, és az
angol nyelvet a német követi a
MW
népszerűségi listán.

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.

Ajánló, hirdetés
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Sport

PROGRAMAJÁNLÓ
Kézilabda
szeptember 21. csütörtök 17.15
Tatai AC – ALBA MÁV ELŐRE férfi ifi. II.oszt. nyugat
szeptember 23. szombat 11.00
Tatai AC – Elektromos férfi
serdülő II. oszt. nyugat 18.00
Tatai AC – KÖFÉM női NB II.
ifi
szeptember 24. vasárnap 17.00
Tatai AC – Balatonfüred KSE
U-20 férfi NB I/B
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Labdarúgás
szeptember 16. szombat 14.00
Tatai AC – Bakonysárkány női
U-17
szeptember 18. vasárnap 9.30
Tatai AC – Vértessomló női
U-19
A mérkőzéseket a Jávorka iskola
pályáján játsszák.
szeptember 20. szerda 16:00
Tatai AC-Putnoki Bányász Magyar Kupa
szeptember 24. vasárnap 14.00,
16.00
Tatai AC – Sárisápi Bányász
megyei I.oszt. U-19 és felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtáborban játsszák.
Szabadidősport
szeptember 16. szombat 9.30
Őszi Tó-futás
Rajt: Új Kajakház
Ökoturisztikai Központ
Bővebb információk:
www.tataiac.hu
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A kupában megy

Befejeződött a labdarúgó Magyar
Kupa megyei selejtező sorozata.
Komárom-Esztergom megyéből
három csapat kvalifikálhatta magát az országos főtáblára. A harmadik továbbjutó helyért a Tatai
AC a Nyergesújfalu ellen lépett
pályára az Edzőtáborban. A két
csapat a bajnokságban már játszott egymással, akkor a hazai
pályán játszó nyergesiek 3-1-re
nyertek. A visszavágás fűtötte a
tataiakat, ráadásul szerették volna megismételni az elmúlt évi
eredményt, amikor feljutottak
az országos táblára. Ott az akkor még NB II-ben játszó Puskás
Akadémia állította meg őket. A
TAC jól kezdte a mérkőzést és
Szűcs remek egyéni megmozdulásával hamar vezetést szereztek.
A második félidő elején lőtt Rába
góllal már 3-0 volt, amit a meccs
végéig még hárommal megtoldottak. Az ilyen arányban is megérdemelt 6-0-s győzelem azt jelentette, hogy az idén is várhatja a

TAC az országos tábla sorsolását.
Hétfőn aztán a sorsoláson kiderült, hogy az NB III keleti
csoportjában szereplő Putnok
együttesét látja vendégül TAC.
A mérkőzésre szeptember 20-án
szerdán 16:00 órától az Edzőtáborban kerül sor.
Tatai AC – Nyergesújfalu SE
6-0 (2-0)
Vezette: Széplábi G.
Góllövő: Szűcs 17, Katona (ö) 22,
Rába 48, Holecz 73, Purgel 80,88
Három pont Oroszlányban
maradt
A bajnokságban nem úgy kezdett a TAC ahogy várni lehetett,
hiszen az első három fordulóban
csak egy győzelemre futotta. A
szerdai kupameccs után igazi
rangadó várta a csapatot Oroszlányban. Az előző bajnokságban
oda-vissza sikerült a tataiaknak
nyerni és az idei Magyar Kupa
sorozatban is büntetőkkel a TAC
jutott tovább. Most is jól játszot-

Három meccs, hét pont

Ébredezik a bajnok!
A TAC U-19-s labdarúgó csapata háromszoros bajnoknak
mondhatja magát. Az idei pontvadászatot gyengén kezdték, hiszen Nyergesújfaluban kikaptak
Zsámbékon pedig egy pontot
szereztek. Az első győzelemre a harmadik fordulóig kellett
várni. A koppánymonostori gólgazdag találkozón 5 gólt lőve
gyűjtötték be a három pontot. A
negyedik játéknapon is idegenben léptek pályára, ahol nem
várt könnyű 90 perc a csapatra.
Az Oroszlány jól felkészült és
úgy tűnt ismét vereséget szenved a bajnok. A végén aztán a
85. percben sikerült az egyenlítés, a 91-ben pedig a győzelmet
jelentő gól is a hazai hálóba került.
A legutóbbi fordulóban a Bábolna ellen először játszhatott
hazai pályán a csapat. Lázár
gólja az első félóra végén megadta az alaphangot, onnan már
nem volt kérdés melyik csapat
nyeri a mérkőzést. A gyengébb
kezdés után három győzelem –
ébredezik a bajnok.
Oroszlány – Tatai AC 1-2 (0-0)
Vezette: Kolonics G.
Góllövő: Hideg 72 ill. Járóka
85, Hauzer 91
Tatai AC – Bábolna 3-0 (2-0)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Lázár 29, Koronczi
37, Sziranidisz 47
- ta Edző: Kele Zoltán

Fotó:www.facebook.com

Elkezdődött a női labdarúgó
megyei bajnokság. Ahogy az
elmúlt idényben a TAC most
is két csapatot nevezett. Szeptember első hétvégéjén az U-17
és az U-19 is hazai pályán szerepelt. A fiatalabbaknak nem
okozott nagy gondot az Annavölgy elleni győzelem. A nagyok remek meccset játszottak
a Fortuna ellen. Barta remek
szabadrúgásával vezetést szereztek és volt helyzet a vezetés növelésére is. A vendégek
kulturált játékkal igyekeztek
egyenlíteni, ami a hajrában a
hazai kapus közreműködésével
sikerült is. A női labdarúgás jó
propagandája volt a mérkőzés.
Szép számú, főleg szülőkből
álló hazai közönség többször is
tapssal jutalmazta a szép megoldásokat. A döntetlen igazságosnak mondható.
Az U-19 –es bajnokság hétvégi
fordulójában a TAC idegenben
a Süttő ellen lépett pályára. A

Fortuna elleni hazai döntetlen
után mindenképpen győzni
szerettek volna a lányok. Az
első negyedóra még nem hozott gólt, aztán a TAC három
perc alatt rúgott hármat és ezzel
eldöntötte a három pont sorsát.
Legközelebb 17-én-vasárnaphazai pályán a Vértessomló
csapata ellen lépnek pályára.
U-17 Tatai AC – Annavölgyi
BSE 6-1 (4-0)
Vezette: Papes D.
Góllövő: Barta 3,11,23,53,
Rigó 18, Szemeti 49 ill. Bognár
47
U-19 Tatai AC – Fortuna 1-1
(1-0)
Vezette: Papes D.
Góllövő: Barta 35 ill. Czefernek 77
U-19 Süttő – Tatai AC 1-7 (1-6)
Vezette: Korcsok D.
Góllövő: Veres 39 ill. Szekeres
16,19, Barta 17,33,61, Jenei
29,36.
Edző: Schaffer Péter
- ta -

tak a vendégek és a II. félidő közepére kétgólos előnybe kerültek. Azt hitték a fiúk, hogy innen
már sima, az Oroszlány pedig ezt
megérezve a 80. percre kiegyenlített. Végül a meccset a tavaly
még TAC-ban játszó Soós gólja
döntötte el a hazaiak javára.
Oroszlány – Tatai AC 3-2 (0-1)
Vezette: Lovas A.
Góllövő: Petruska 73, Veres (ö)
80, Soós 90 ill. Nagy 30, Bombicz 51
Edző: Wéber Roland
Csak 1 pont itthon
Az oroszlányi vereség után hazai pályán javíthatott volna mérlegén a TAC. A vendég Bábolna
úgy kezdett mintha otthon játszott volna. Lelkesen, nagy igyekezettel úgy érezhették, hogy a
TAC jelenlegi formájában megfogható. A tataiak játékában sok
volt a pontatlanság, így pedig
nehéz volt a kapu elé kerülni.
Igazán komoly lehetőség egyik

kapu előtt sem alakult ki, nagyon hullámzó volt a játék. A
vendégek abban bízhattak, hogy
az egyre jobban kitámadó TAC
ellen egy gyors ellentámadást
végég tudnak gólig játszani. A
Csapó kiállítása után hátralévő 5
percben aztán majdnem sikerrel
is jártak, de végül maradt a gólnélküli döntetlen. A Tát visszalépése miatt a TAC a következő
fordulóban szabadnapos lesz,
majd 24-én (vasárnap) a Sárisáp
ellen újból hazai pályán játszik.
Tatai AC – Bábolna 0-0
Tata: 150 néző. Vezette: Tamási P.
Kiállítva: Csapó (TAC) 86
Edző: Wéber Roland
-Nem tudom miért, de hetek óta
langyosan kezdünk. A szünetben azt kértem, hogy legyünk
harcosabbak, gyorsabbak. Tudtuk, hogy a Bábolna ezt fogja
játszani, de ahhoz hogy győzni
lehessen több mozgás és több
- ta kreativitás kellett volna.

79.Tó-futás

2017. szeptember 16. szombat
A verseny célja: sportolási alkalom a futás népszerűsítésére.
Felkészülési lehetőség egyéb
hosszutávú versenyekre.
A verseny rendezője: Tata Város Önkormányzata, Tatai Atlétikai Club Atlétikai Szakosztálya, Fiatal Utazók Klubja,
KEM Sportszövetségek Szövetsége, Szabadidősport Szövetség
A verseny időpontja: 2017.
szeptember 16. szombat, 09.30
Rajt, cél helye: Új Kajakház
Ökoturisztikai Központ, Tata,
Öreg-tó
Távok: 2 km - 3.5 km – 7 km
– 14 km
Nevezés: az Ökoturisztikai
Központ konferencia termében
08.00 –tól.
Nevezési díj: 3.5 km, 7 km és
14 km –en 500 – 500 Ft. Csak
helyszíni nevezés van!!!
Kategóriák:
2 km: 0 – 8 év
9 - 10 év 2008 - 2007
3.5 km: 11-12 év 2006 – 2005
13-14 év 2004 – 2003
15-18 év 2002 – 1999
19-39 év 1998 – 1978
40 év fölött 1977 és
régebbi születésűek
7 km:10 évig 2007(és fiatalabbak)
11-12 év 2006 – 2005
3-15 év 2004 – 2002

16-19 év 2001 – 1998
20-29 év 1997 - 1988
30-39 év 1987 – 1978
40-49 év 1977 – 1968
50-59 év 1967 – 1958
60-69 év 1957 – 1948
70 év felett 1947 –
14 km: 15 évig 2002 (és fiatalabb)
a többi kategória megegyezik a
7 km-rel.
Díjazás: a 2 km-es távon éremdíjazás és csokoládé
3.5 km-es távon korcsoportonként (női-férfi) éremdíjazás, abszolút 1 hely (női-férfi) kupa
7 és 14 km-es távon korcsoportonként ( női-férfi) éremdíjazás
és 1-3 helyezetteknek póló ,
abszolút női-férfi 1-3 helyezett
kupa
Időrend:
9.30 2 km rajt
10.00 7 km rajt
10.20 3.5 km rajt
11.00 14 km rajt
11.05 2 km eredményhirdetés
11.20 3.5 km eredményhirdetés
13,00 7 km és 14 km eredményhirdetés.
Információ:
Lentulai Mária 06-34-384-791 		
(esti órákban)
Sándor Péter 06-20-4576-411
Tompa Andor 06-30-7497-343

