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Időközi választás
2017. október 15.			
			2. oldal

Államalapításunk ünnepén

Tatán találkoztak az ország
főépítészei			
			2. oldal

Tata Város kitüntetettjei		
		

3. oldal

Boldog születésnapot!		
			
		
			4. oldal
Gólyanapon ismerkedtek		
			
		
			4. oldal

Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
Családi nap a Juniorka
szervezésében rendeztek városi
Bölcsődében
ünnepséget augusztus 20-án vasár			4. oldal nap, államalapító Szent István királyunk tiszteletére. A programban
először Havassy Bálint plébános
mutatott be szentmisét a Szent Kereszt Plébániatemplomban, majd a
Kossuth téren ökumenikus kenyéráldás következett.
Próbahalászat az Öreg-tavon Michl József a helyszínen ünnepi
					
beszédében elmondta: - Minden
		
4. oldal
ünnep arra való, hogy külső megtisztulásunk és legszebb arcunk
18. Barokk fesztivál			 megmutatásán túl a belsőnk is
			 		
megújuljon, és másnaptól jobb em		
6. oldal
berek lehessünk, hogy sikerüljön
egy kicsit elcsendesedve, életünk
Költöznek a szoborkisebb vagy nagyobb kérdéseit
másolatok
újra végiggondolva bensőnkben
			6. oldal
és tetteinkben is megszépülnünk.
Szent István ilyen megújulást hozott magyarságunknak. Első magyar királyunk gondolatait felidéz-

Szent Ágoston
			7. oldal

ve a városvezető kiemelte: - István
intelmeiben szólt az igaz hitéletről, és a türelemről: „Ha becsületet
akarsz szerezni királyságodnak,
szeresd az igaz hitéletet. Ha hatalmadban akarod tartani lelkedet,
türelmes légy…” Michl József
kiemelte: - Korunk talán egyik
legnagyobb gondja a türelmetlenség, mely nem most született. A
türelem nem a halogatás, nem a
lustaság, a nemtörődömség, vagy
a döntésképtelenség szinonimája,
nem a hibák, bűnök elnézése és
elfedése, hanem az a magas fokú
bölcsesség, az az esélyteremtés a
változásra s a fejlődésre, amitől én
is és a másik is jobbak lehetünk.
Jó alkalom Szent István napja arra
is, hogy megbocsássunk a hozzánk türelmetleneknek, és mi is
bocsánatot kérjünk esetleges türelmetlenségünkért, elhamarkodott
kijelentéseinkért. Ez pedig nem
gyengeség, hanem az erő megje-

Újabb munkahelyek

Gyárcsarnokot épít Tatán a MooWa Kft.

Első testvérvárosi
sporttalálkozó
		
8.
			 oldal

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu
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

lenése, az egyik legerősebb erény
megélésének az esélye lesz. Köszönet a városunkban élőknek, és
a hozzánk látogató barátainknak is
a türelmükért- fogalmazott a polgármester.
Ezt követően a Kossuth téren Bencsik János országgyűlési képviselő
mondott ünnepi beszédet: - Ezen
a napon megemlékezünk nemzetünk legnagyobb kovácsmesteréről Istvánról, aki ha kellett imádságos lélekkel, ha kellett, kezében
vaspöröllyel értette meg az egymással laza közösségben működő
törzsszövetségi vezetőkkel, hogy
a Kárpát-medence közepén csak
akkor lehet megmaradni, ha az
elvétve megnyilvánuló kölcsönös
segítségnyújtás és elköteleződés
helyére egy jól megtervezett, megszervezett, erős államközösség
lép. A képviselő hozzátette:- István király intelmeire tekintve fontos, hogy mindannyiunk életében

Új gyárcsarnok épül a Tatai Ipari
Parkban. A beruházó MooWa Assembling Kft. a 800 millió forintos fejlesztés nyomán hamarosan
újabb munkahelyeket is teremt a
városban.
A cég 2011. január 4-én kezdte
meg tevékenységét Tatán, huzaltermékek szerelésével, fröc�csöntésével, vágásával és csomagolásával – fő tevékenységük a
kézi összeszerelésű számítógépes
és telekommunikációs kábelek
gyártása. A Kft. jelenlegi, bé-

relt csarnoka (a Honvéd utca 41.
szám alatt) már szűkösnek bizonyul, ezért szeretnék üzemüket
áttelepíteni az ipari parkba, ahol
a már épülő csarnokban tartottak
sajtótájékoztatót augusztus 22-én.
A helyszínen Michl József polgármester elmondta: - az építési területet az Önkormányzattól vásárolta meg a cég, s nagy öröm, hogy
egy olyan vállalat tulajdonába
került, amely több éve működik
már Tatán, sokaknak ad munkát,
és ezzel az új fejlesztéssel tovább

bővítheti dolgozói létszámát. A
saját beruházással létrehozott új
csarnok pedig azt is bizonyítja,
hogy a MooWa elkötelezetten,
hosszú távon városunkban is akar
maradni.
A Kft. tavaly év végén kapta meg
az engedélyt az ipari parki telken
gyártócsarnokának felépítésére, a
beruházást idén kezdték meg.
Bencsik János országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón úgy
nyilatkozott: - jó döntés a cég
részéről a fejlesztés, hiszen egy
egyre növekvő forgalmat bonyolító társaság számára hasznos, ha
a termelést saját tulajdonú ingatlanban végzi. Figyelemre méltó
az is-fogalmazott Bencsik János-,
hogy a MooWa kicsit kilóg a térség iparvállalatai közül, mert bár
elektronikai tevékenységet végez,
de nem az autóipar, hanem a számítástechnika területére szállít
be, s ez erősíti a város gazdaságszerkezetét is.
A MooWa a fejlesztés nyomán
létszámot is kíván növelni. Jelenleg 75 fővel dolgoznak, de a

egyensúlyba kerüljenek a jogok és
a kötelességek. Van jogunk véleményt formálni, javaslatokat tenni, de van kötelességünk: a legjobb
tudásunk szerint saját magunknak
is kivenni a részünket a közösség
életéből. Az, hogy Tata városa így
fejlődik annak köszönhető, hogy
a tataiak és a környékbeli településeken élők képesek arra, hogy
az irigykedésen és az egymásnak
való iránymutatáson túl elvégezzék a saját dolgukat. De tudnunk
kell - emelte ki Bencsik János -,
hogy a megmaradásunk csak azon
fog múlni, teljesítjük-e a kötelezettségeinket is, a saját magunk
által a mások irányába felállított
mérce magasságának megfelelően.
Ha teljesítjük azt, amit a másiktól
elvárunk, egészen biztos, hogy
sikeres országban fogunk élni és
képesek leszünk arra, hogy azt
megtartsuk Szent István intelmei
alapján.
A hagyományokhoz híven, az ünnepség részeként idén is átadták a
városi kitüntetéseket. Tata Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ben az alábbi kitüntetések
adományozásáról döntött.
Városunk államalapító Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségén közreműködött: Nyisztor
Ilona Magyar örökség és Európa
Polgári Díjjal kitüntetett csángó
népdalénekes tanítványaival, Petrozsényi Eszter színművész, a MH
25. Klapka György Lövészdandár Zenekar, valamint a Kenderke
Református Alapfokú Művészeti
Iskola és a Pötörke Népművészeti
Egyesület növendékei. Ábrahám Ágnes
Az esemény fotói Képriport című rovatunkban láthatók.
A díjazottak bemutatása a 3. oldalon
található.

költözés után a tervek szerint dolgozóik létszámát 100 fölé emelik
majd. A sajtótájékoztatón a cég
tulajdonosai: Werner Moosbauer
és Walter Moosbauer megerősítették, hogy a következő 3 év
folyamán szeretnék megduplázni
dolgozóik számát. A tulajdonosoknak fontos, hogy dolgozóik
motiváltak legyenek, és minél
komfortosabban érezzék magukat munkahelyükön. Az épülő
új csarnokban ezért lesz többek
között mozgássérültek számára
kialakított mosdó, valamint teljes padlófűtés, és továbbra is egy
műszakban, rugalmas munkaidővel folytatódik majd a gyártás
reggel 6 és este 6 óra között. A
3300 négyzetméter hasznos alapterületű épületben a fűtést geotermikus energia adja majd, a termeléshez szükséges energiát pedig a
tervek szerint napelemek fogják
biztosítani.
Az új üzem a tervek szerint az év
végére elkészül, a gyártás pedig
legkésőbb 2018 januárjában indul
be.			
- áá -
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Önkormányzat

FOGADÓÓRA
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 Fürdő utcai ingatlan
Tata Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában
álló tatai 1638 hrsz.-ú, 1772 m²
térmértékű, műemléki ingatlan,
természetben Tata, Fürdő utca 2.
szám alatti ingatlan értékesítésére. Az ingatlan ajánlott vételi ára
minimum nettó 41.000.000.-Ft.
Általános pályázati feltételek, pályázati dokumentáció:
Pályázni csak írásban, magyar
nyelven lehet.
A pályázati dokumentáció megvásárlása az érvényes jelentkezés
feltétele.A dokumentáció megvásárlásának feltételei: A részvételi jelentkezéshez dokumentáció
kerül összeállításra, amely 2016.
december 1. napjától ügyfélfogadási időben vásárolható meg.
A dokumentáció anyagának díja
10.000.- Ft + ÁFA, mely ös�szeget a hivatal részéről rendelkezésre bocsátott postai csekken
kell megfizetni. Az átvétel helye
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1.,
Adó és vagyongazdálkodási Iroda (II. emelet 203. szoba).
További információ Bakos Zsolt
vagyongazdálkodási ügyintézőtől kérhető a 34/588-659-os telefonszámon vagy a vagyongazd@
tata.hu e-mail címen.

Hirdessen
Ön is lapunkban!
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Időközi választás 2017. október 15.
Purgel Zoltán a Fidesz-KDNP jelöltje
Tata Város Helyi Választási Bizottsága 2017. október 15-re
tűzött ki időközi választást a 3.
számú egyéni választókerületben,
miután a körzet korábbi képviselője Nágel Balázs, az üzleti
életben folytatott munkája során
megnövekedett
elfoglaltságai
miatt lemondott mandátumáról.
Az októberi választás kapcsán
a Fidesz-KDNP augusztus 22én sajtótájékoztatón mutatta be
képviselő-jelöltjét: a tatai Purgel
Zoltánt.
Purgel Zoltán 35 éve él Tatán, feleségével és kisfiával a Május 1.
úton lakik, így a körzet életében
nap mint nap személyesen is részt
vesz. Társasházkezeléssel foglalkozó családi vállalkozása lehetővé
teszi, hogy mintegy 800 tatai háztartás mindennapjait végigkísérve

és az ott élők problémáinak megoldásában segítve, gyakran kikérje a körzetben élők véleményét,
megismerje a lakók igényeit, és
komoly gyakorlatot szerezzen a
közösség ügyes-bajos dolgainak
rendezésében.
A képviselőjelölt - aki egyébként
szabadidejében szívesen sportol a
TAC tagjaként - az elmúlt években komoly tapasztalatot szerzett
a tataiak, és a szűkebb környezetében élők mindennapjairól, hiszen
munkájából adódóan folyamatos,
személyes kapcsolattartás során
segít a lakóközösségek tagjainak
aktuális problémáit megoldani,
felmerülő igényeiket gyorsan és
hatékonyan kezelni. A városrészben éppen ezért sokan jól ismerik,
és egyre több társasháztól kap
megbízást.

Michl József polgármester, a
Fidesz tatai elnöke a jelöléssel
kapcsolatban úgy nyilatkozott:jó szívvel ajánlja Purgel Zoltán
személyét a körzet lakóinak figyelmébe, hiszen olyan jelöltről
van szó, aki a választókörzetben
él, több százan megtisztelik azzal,
hogy napi gondjaik megoldásában a segítségét kérik, és munkája
során számos, a hétköznapi életet
komolyan érintő kérdés megoldásában van jelentős tapasztalata.
Purgel Zoltán a sajtótájékoztatón
elmondta:- a körzetben kiemelten fontosnak tartja a jövőben új
parkolók kialakítását, a játszótér
megkezdett fejlesztésének folytatását, és mindenekelőtt a visszatérő források miatt a Május 1. úti
épületek víztelenítésének mielőbbi rendezését. A jelölt hozzátette:

-nemcsak a választókörzetért, hanem Tata egészéért elhivatottságot
érez, hiszen a városrész fejlődése az
egész várost szolgálja.
Az október 15-i időközi önkormányzati képviselői választásról folyamatos és részletes tájékoztatást találnak
a tata.hu weboldalon.

gatásra számíthatnak, de nem
csökken a munkahelyi kiszolgáltatottság sem. A kormányzati
intézkedések kedvezőtlen hatását
csak a helyi közösség, az önkormányzat ellensúlyozhatja, miközben a képviselők lehetőségei
is szűkültek.”
Gerébi András ismertette céljaikat, és felolvasta programját.
„Tudjuk, hogy egy mandátum
sorsa nem veszélyezteti a Fidesz-KDNP abszolút többségét!
De jelzés lehet, hogy vannak,
vagyunk, akik másképp működő önkormányzatot, változást
akarunk! A gondolkodásunk
középpontjában a fenntarthatatlan beruházások helyett az
emberek létbiztonságának megerősítése áll. Ennek súlypontját
a munkahelyek támogatása, az
egészségügyi és szociális ellátás
színvonalának növelése, a ver-

senyképes tudás megszerzésének
elősegítése, az elmaradt infrastrukturális fejlesztések pótlása
áll. Ezen utóbbin keresztül lehet az egyes városrészek sajátos
gondjait is orvosolni, a különbségeket mérsékelni. Így teremthető
forrás a tömbfelújítások folytatására, visszatérő vizeink hasznosítására, az időszerűvé vált útfelújításokra.
Cseperedő kisfiam juttatja eszembe, hogy mekkora felelősségünk
van helyben is! Vajon az egészséges környezethez, a versenyképes
tudáshoz, a boldog gyermekkorhoz
csak azoknak van joguk, akiknek
szülei ezt biztosítani tudják számukra? Én ezt nem így gondolom!
Az önkormányzat munkájában
- az Önök képviseletén túl – a
szociáldemokrata értékrendet és
a zöld gondolkodást szeretném
erősíteni.”

Gerébi András az MSZP-DK jelöltje

Sajtótájékoztatón mutatta be az
MSZP-DK közös jelöltjét, Gerébi Andrást, aki bemutatkozójában elmondta, 35 éves, gazdasági
és vidékfejlesztési agrármérnök.
Tatai születésű lévén ismeri az itt
élők gondjait, problémáit. A tanulmányait a Vaszaryban kezdte,
majd a Jávorkában érettségizett,
szerzett technikusi végzettséget.
Az Uniónak köszönhetően kül-

földön is tanulhatott, a diplomáját
viszont itthon, a nagy múltú óvári
almamáterben nyerte el. Tapasztalatai tanították arra, hogy mindenkivel együtt lehet dolgozni!
Meg kell találni a közös hangot, a
közös célokat, mert ez segíti leginkább boldogulásunkat.
A jelölőszervezetek részéről Gerébi Ákos, az MSZP tatai szervezetének elnöke beszélt:
„Mi szocialisták, demokraták
úgy látjuk, hogy az elmúlt évek
változásai a saját munkájukból
élők megélhetését, egzisztenciális biztonságát veszélyeztetik.
Folyamatosan nőnek a társadalmi különbségek, sokan kényszerülnek arra, hogy külföldön
keressék a boldogulásukat. Bár
kétségtelenül nőttek a jövedelmek, de sokan minimálbérből
vagy még kevesebből élnek. A
leszakadók egyre kisebb támo-
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Augusztus 23. és 25. között Tatán
rendezték meg a XXII. Országos
Főépítészi Konferenciát, melynek
idei fő témája a család a városban,
mottója pedig: „Otthonunk kőből,
vízből, szeretetből” volt.
A találkozóra az ország főépítészei és családtagjaik, valamint a
szakma más képviselői is ideutaztak, hogy részt vegyenek az
eseményen, melyet hazánk önkormányzati és állami főépítészei
saját kezdeményezésükre 1996
óta szerveznek meg. A tatai konferencián a szakmai és szponzori
előadások valamint szekcióülések
mellett, vendégeink különböző
városnéző programokon is részt
vettek.
Michl József a Pálma Rendezvényházban zajlott sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott: - nagy
megtiszteltetés, hogy Tatán rendezték idén a konferenciát, hiszen tulajdonképpen az országot
építő szakemberek találkoznak

itt össze, akiktől rengeteget lehet
tanulni: az előadásokon számos
olyan új információ, ötlet, javaslat
hallható, melyek a Magyary Terv
mentén megvalósuló városépítésnek is a részei lehetnek.
A konferencia ebben az évben
arra kereste a választ, hogy hogyan biztosítható vonzó élettér a
településen élők, a családok számára. Ezzel kapcsolatban Michl
József elmondta, a témát az Önkormányzat javasolta a szervezőknek, hiszen ezt a gondolatot
még nem járták korábban körbe.
A családbarát város és a városbarát család gondolatmenete szorosan összefügg, s érdemes külön
odafigyelni arra, mit is tehetünk
a családok szempontjából azért,
hogy a településünk még jobb és
élhetőbb hely legyen.
Kiss Zsolt, Tata főépítésze a sajtótájékoztatón kiemelte: - ez a
konferencia azért is fontos Tatának, mert azok a szakemberek

akik még nem jártak itt, megismerve a helyszínt, terjeszthetik
városunk vonzerejének hírét. Tata
számos jó példát tudott felmutatni a találkozón, így például a zöld
felületek rendszere, illetve a közterületek terén. Ezek olyan példák
- tette hozzá Kiss Zsolt - amelyek
a gyakorlatban is bemutatják, hogyan lehet családbarát tereket kialakítani úgy, hogy az a mindennapokban is az ott élők örömére
és megelégedésére szolgáljon.
A konferencia második napján
került sor a hagyományos díjátadásra, Michl József polgármester, Salamin Ferenc, az Országos
Főépítészi Kollégium elnöke,
Kiss Zsolt főépítész, és Körmendy Imre a Magyar Urbanisztikai
Társaság elnöke közreműködésével. 2017-ben az Év Főépítésze
díjat Jánosi János építészmérnök
- Szada és Szokolya főépítésze -,
valamint Mezei László okl. építészmérnök - Pápa és Várpalota

főépítésze – vehette át. A Főépítészi Életműdíjat Philipp Frigyes
okl. építészmérnök, Esztergom és
Kismaros főépítésze, az egyéni
Hild-díjat pedig Bernáth Mihály
volt állami főépítész kapta.
Az esemény zárónapján Füleky
Zsolt, az Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkárának előadásával
folytatódott a program, melynek
végén Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere vette át a konferencia vándorzászlóját, a találkozónak jövőre otthont adó város
képviseletében.
A konferenciát a Magyar Főépítészek - Országos Főépítészi
Kollégium – Egyesület és Tata
Város Önkormányzata szervezte.
Társrendezők voltak: a Magyar
Építőművészek Szövetsége, a
Magyar Urbanisztikai Társaság, a
Magyar Építész Kamara és a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit
Kft.			 - áá -
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Tata Város kitüntetettjei

Tata Város
Zsigmond Király Díja
Horst Arzt úr a Landsmannschaft der Deutschen aus
Ungarn tagjaként jelentősen hozzájárult az egyesület magyarországi kapcsolatainak elmélyítéséhez
és a Tata-Gerlingen testvérvárosi
kapcsolat létrejöttéhez. 1988-ban
– úttörőként – vegyes vállalatot
hozott létre saját akkori cége és
egy tatai vállalkozás részvételével.
1995-ben egy kisbuszt adományozott Tata városának. A gerlingeni
„Tata Barátainak Köre” alapító tagja és hosszú éveken át titkára volt.
Évente több autóbusznyi gerlingeni
és stuttgarti vendéget hoz Magyarországra és városunkba is, és ő az
egyik legfőbb helyi szervezője a
tatai csoportok gerlingeni látogatásainak. Karitatív téren végzett önkéntes munkájával kapcsolatosan
fontos megemlíteni a Tatai Evangélikus Egyházközség részére szóló adományt és segítségnyújtást, a
tatai és a környékbeli óvodák szakmai és természetbeli támogatását,
a szociálisan rászoruló tataiak számára nyújtott támogatást, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportjával és az autisták önsegítő
csoportjával létesített együttműködést, valamint a Tatai Református
Gimnáziumnak nyújtott támogatást. A magyar-német együttműködés, különösen a Tata és Gerlingen
közötti testvérvárosi kapcsolatok
elmélyítése érdekében végzett
sokrétű tevékenysége elismeréseképpen Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Horst Arzt urat
a Tata Város Zsigmond Király Díja
kitüntetésben részesíti.

Tata Városáért kitüntetés
arany fokozata

Berczelly Attila az általa
irányított Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. igazi innovátora, aki
városunk marketing arculatának
megálmodójaként, a turisztikai
fejlesztések bővítésében, a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésében
tett sokoldalú, kiemelkedő, önzetlen tevékenységének elismeréseképpen vehette át a díjat.
Berczelly Attila 10 évvel ezelőtti
előkészítő munkájának volt köszönhető, hogy megalakult a Pons
Danubii Határon Átnyúló Területi Együttműködési Csoportosulás
három felvidéki és négy Komárom-Esztergom megyei város között, Tata kezdeményezésére. 2009től a Tatai Városkapu Közhasznú

Zrt. vezetője. Tata marketing arculatának töretlen fejlesztője, nevéhez
fűződik a Tata kártya bevezetése is.
Sikeresen működteti a Fényes-fürdőt, a Fényes-tanösvényt, a Magyary Zoltán Művelődési Központot, az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központot, és az Angolparkot. A
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület civil elnökeként megszervezte
a városban és környékén működő
turisztikai vállalkozások együttműködését. Berczelly Attila a gerlingeni testvérkapcsolat önzetlen
segítője.
Fekete Gyula neve összeforrt
a Tatai Ipari és Logisztikai Park létrehozásával, már 16 éve a működtető Barina Kft. ügyvezetője. Az
ipari parkot 2001. április 11-én alapították, ezzel elindítva a város iparának megújulását. Azóta 36 céget
telepítettek a területre, ezzel 1100
embernek biztosítva munkalehetőséget.
Fekete Gyula a folyamatosan fejlődő infrastruktúra kialakításában,
az eredményes működésben kimagasló szerepet vállal. Szakmai
tevékenysége mellett a társadalmi felelősségvállalás területén is
elkötelezett, számos alkalommal
adománnyal segítve a tatai közéletet és civil szektort. Különösen kiemelkedő a Tata-tóvárosi Vízisport
Egylet elnökeként 15 éve végzett
tevékenysége. Vezetése alatt az
Öreg-tó partján kialakítottak egy
evezős központot, mely a sokszínű
tatai sportélet egyik biztos pontja.

Tata Városáért kitüntetés
ezüst fokozata
Jenei MártÁT a tataiak elsősorban mint polgármesteri titkárságvezetőt ismerik, de emellett
anyakönyvvezetőként már több
száz házasságkötésnél is közreműködött városunkban. Óvodapedagógus és tanítói végzettséggel
rendelkezik, korábban óvodavezetőként és iskolaigazgatóként is
dolgozott. Munkáját mindig szeretett szülővárosa, Tata és az itt
élők érdekében végzi. Bármilyen
ügyről és bárkiről is legyen szó,
ugyanazzal a törődéssel és odafigyeléssel fordul a hivatalt felkeresőkhöz.
Hivatali elfoglaltságai mellett
önként vállalt feladatként örömmel járul hozzá az önkormányzat
rendezvényeihez, részt vesz azok
szervezési feladataiban, előkészítésében, lebonyolításában, s műsorközlőként is közreműködik.

Ezeket a feladatait önzetlenül,
bármiféle ellenszolgáltatás nélkül
végzi. Szabadidejében hozzájárul a
város kulturális életének gyarapításához, hiszen tagja a tatai Egressy
Kórusnak és Kamarakórusnak.
Két felnőtt gyermeke: Laca és
Dóra, mindennél fontosabbak számára, önzetlen munkája, kitartása,
emberi értékei teszik érdemessé a
képviselő-testület és mindannyiunk elismerésére.
Pap Katalin 1998 óta dolgozik a Szociális Alapellátó Intézménynél, kezdetben családsegítőként, majd az igazi kiteljesedést a
hajléktalan ellátás jelentette számára. 2002-től a Szociális Alapellátó Intézmény Hajléktalan Szálló
és Nappali Melegedő vezetője.
Kiváló pedagógiai érzékkel, végtelen türelemmel segíti a hajléktalan embereket. Kifogyhatatlan
energiával ír pályázatokat, segítve ezzel is a kritikus téli időszak
idején az intézmény zavartalan és
gazdaságos működtetését.
Mindenhol jelen van, ahol az
ügyért tenni lehet, helyi tevékenysége mellett szerepet vállalt
a Hajléktalan Szolgáltatók Országos Egyesületének országos és regionális tevékenységében is. Felsőfokú óvónő, gyógypedagógiai
asszisztens, általános szociális
munkás végzettséggel rendelkezik. Folyamatosan képezi magát,
számos tanfolyamot elvégzett, az
ott szerzett ismereteket kamatoztatja napi munkájában.

Tata Városáért kitüntetés
bronz fokozata

Szabóné Bottyán Ildikó
élete immár harminc esztendeje szervesen összefonódik a tatai néptánc-mozgalommal, azon
belül is a Pötörke Népművészeti
Egyesülettel, hiszen a Kincső zenekar szinte a kezdetektől kíséri
őket. A zenekar több felállásban
is muzsikált az évek során, azonban prímásuk változatlan maradt.
Számos néptáncegyüttes zenei kíséretét is ellátják, különböző népművészeti fesztiválok kísérő-zenekari feladatát is felvállalják.
Ildikó munkáját alapos felkészülés jellemzi, igyekszik maximálisan megfelelni az elvárásoknak,
és erre ösztönzi zenésztársait is.
Férjével Tatán élnek, gyermekeik: Kincső és Marcell a Magyar
Táncművészeti Egyetem néptánc
szakos hallgatói.

A Tata Város Díszpolgára
Elsner László 20 éve indította el Tatán az aikido oktatást.
Áldozatos munkájának köszönhető, hogy a szervezet mára több mint
320 tagot számlál. Életét az aikido
gyakorlásának, fejlesztésének, magyarországi és nemzetközi terjesztésének, továbbadásának szentelte,
és egyben a magyarországi aikido
egyik kiemelkedő történelmi alakja. Azon mai magyar mesterek
egyike, akik meghonosították és
igen magas színvonalon oktatják
és népszerűsítik e szép, modern és
egyben archaikus harcművészetet.
Szellemiségében hirdeti: az aikido
budo, amely a szeretetet és nem a
másik megsemmisítését teszi mindenek fölé.
Nyilas Leonov Anita as�szony 2008 és 2012 között a Magyarkanizsai Községi Tanács művelődéssel megbízott tagja volt,
2012-től a községi alapítású Diszpécser kft igazgatója, 2017-től polgármesteri tanácsnok. A kezdetektől ő a felelőse Magyarkanizsán a
Tatával 2012-ben létesített testvérkapcsolatnak. Nagy ügyszeretettel,
precizitással, megbízhatósággal és
alázattal tesz eleget ezen feladatának. Az ő kezdeményezésére vehettek részt tatai művészek az oromi
Zengő tájház alkotótáborában és
az oromhegyesi fafaragótáborban,
neki köszönhetően mutatkozhattak
be tatai képzőművészek a magyarkanizsai Dobó Tihamér galériában,
majd később, felkarolva a Tatai Tehetséggondozó Művészeti Táborból kikerült ifjú alkotók kiállításainak ügyét, lehetővé tette a fiatalok
magyarkanizsai bemutatkozását is.
Szintén az ő kezdeményezésére
szerepelhetett a Tatai Versbarátok
Köre Magyarkanizsán. A Tatai Tehetséggondozó Művészeti Táborban való részvétele mindig nagy
szervezési segítséget jelent a táborozás megvalósításához.
Nyisztor Ilona asszony a
Románia területén élő moldvai
csángó magyarok egyik legismertebb énekese. Kivételes tehetségű
és hangú előadó. Népdalokat gyűjt
és hangversenyeket ad hazájában
és külföldön egyaránt. Több önálló
lemeze jelent már meg és rendszeres vendége a nagy magyarországi
fesztiváloknak. Tudatosan gyűjti
ősei énekét, a moldvai népdalokat.
Pedagógusként szakavatott módon
tanítja a gyermekeket a népdal szeretetére és éneklésére. Pusztinai

tanítványaival sok helyre kap meghívást, így Tatán is számos alkalommal énekelték és éneklik őseik
csodálatos dalait nemzeti ünnepeinken. A tatai meghívásoknak mindig szívesen tesz eleget. Örömmel
beszél városunkról és amerre csak
jár, viszi városunk hírét.
Szarka Andrea asszony
1994 óta pedagógusa a Csongrády Lajos Alapiskolának. 2009-től
2015-ig
igazgatóhelyettesként,
2015-től napjainkig igazgatóként
vett, illetve vesz részt az intézmény vezetésében. 2010-től 2014ig önkormányzati képviselő volt
Szőgyénben. A Miért kisszínpad
tagjaként, a Baráti néptánccsoport,
majd az Iglice Néptáncegyüttes
alapítójaként és vezetőjeként számos tatai városi rendezvény és ünnepség fontos közreműködője volt.
2005 óta éltetője a Csongrády Lajos
Alapiskola és a Fazekas utcai iskola közötti testvériskolai kapcsolatnak. Szervezi és irányítja az iskola
diákjainak szerepléseit a különféle
tatai városi rendezvényeken.
Koordinátora a Szőgyén – Tata
Sportnapoknak és a Szőgyén-TataSzőgyén kerékpártúráknak. Kulcs�szerepe van a szőgyéni és tatai
pedagógusok szakmai kapcsolattartásában, tapasztalatcseréiben is.
Vígh Gábor úr vállalkozóként
1990-től mecénása a szőgyéni civil szervezeteknek, támogatója
az önkormányzati kulturális rendezvényeknek, projekteknek. Az
általa nyújtott támogatásoknak is
köszönhető, hogy a szőgyéni kulturális és hagyományőrző szervezetek rendszeres résztvevői a tatai
városi ünnepségeknek, valamint
tatai művészek is részt vehetnek a
szőgyéni nyári alkotótáborokban.
1998-tól 2014-ig önkormányzati
képviselőként, 2002-től 2006-ig alpolgármesterként, 2014-től immár
polgármesterként segítette és segíti
a Tata – Szőgyén testvértelepülési
kapcsolat erősítését és elmélyítését.
Személyes elkötelezettsége jelentős
összetevője Tata és Szőgyén közös
rendezvényei sikerének. Polgármesterként tett új kezdeményezései hozzájárulnak ahhoz, hogy Tata
polgárai szélesebb körű és elmélyültebb ismereteket szerezzenek
a Felvidék kultúrájával, történelmével kapcsolatban. A szőgyéni
gyökerű tataiakkal való folyamatos
kapcsolattartása, a Mindszenty téri
Szőgyéni emlékkereszt megvalósításában és a kereszt szőgyéni párjának felállításában vállalt szerepe
ugyancsak tiszteletre méltó.
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Családi nap a Juniorka Bölcsődében

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Miért nem nézhető a Tatai Tv az interneten?
Kérdező: Barna Gábor

A Tatai Televízió adása online nézhető Tata Város honlapján.
www.tata.hu, Tatai Televízió élőben menüpont alatt.
A műsorrendnek megfelelően
képújság mellett a Körzeti Televízió és a Tatai Televízió műsorát
láthatja.
Adásunk nemcsak nézhető, hanem
le is tölthető a Tatai Televízió
honlapján - www.tataitv.hu - a
Videótár menüponton keresztül.
Augusztus 24-én,csütörtökön családi napot szervezett az intézmény
játékkertjében Csikné Mészáros
Klára bölcsőde vezető vezetésével, a kisgyermeknevelő gondozónők nagy lelkesedésével,szakértelemmel fogtak hozzá a szervező
munkához. Úgy gondolták, hogy
jó idő esetén a szülők, a nagyszülők, testvérek is eljönnek és részt
vesznek a találkozón. Közel 100
fő jelent meg, számításuk be is
vált, jól érezték magukat, a Tatai Tv a helyszínről tudósított a jó
hangulatú együttlétről.
Milyen programok voltak, amelyeket a gyerekek és a felnőttek is
szeretettel fogadtak? Az állatsimogatóban birkák, kacsák, kecskék,
tyúkok, kakasok, madarak, papagáj, fecske és kutya-Ica néni Happy kutyája- váltott ki nagy örömöt
a gyerekeknél, amelyet fokozott
az ugráló vár, ahol jókat bukfenceztek és derültek nagy örömmel.
A jókedv és vidámság fokozódott
Anikó néninél, aki szebbnél szebb
arcokat festett, valamint lufiból
állatfigurákat készített karkötőnek

mindenki megelégedésére. A játszótér következő állomásán egymás után ültek fel Detti néni játék
póni lovaira,ahol egy-egy botlás
után sem csüggedtek, hanem vidáman tovább ügettek. Közben a szülők, gyerekek gyülekeztek Ibolya
tanárnőnél,akinek citerajátékával
gyerekdalokat énekeltek együtt. A
szervezők úgy gondolták, hogy a
gyerekek esti napirendje miatt 18
óra körül,véget vetnek a zenének
és a játéknak, de még 19 órakor
is önfeledten játszottak,élvezték
a családi együttlét örömét. Aki
megszomjazott, megéhezett, volt
bőséges választék, finom pogácsa,
sütemények, víz és gyümölcsle-

vek, el is fogyott minden.
Azután fél nyolc körül bezárt az
állatsimogató, az ugráló vár, az
arcfestő is befejezte tevékenységét, és a pónik is indultak haza.
A szülők, nagyszülők és a Szülői Kör fejezték ki köszönetüket
a szép délutánért Klári, Kati, Ica,
Ili, Lilla, Ildi néninek, a bölcsőde
dolgozóinak a kiváló szervezésért,a nagyszerű programokért.
Tapasztalhatták, érezték, hogy jó
kezekben vannak bölcsődés gyermekeik szakértelemmel, szívvel
gondoskodnak kincseinkről. Kérésük,hogy jövőre is legyen ilyen
családi nap.

Próbahalászat az Öreg-tavon

Sárközi József,
a Juniorka Alapítvány elnöke

Gólyanapon ismerkedtek az új eötvösösök

Az Önkormányzat cége, a Tatai
Öreg-tó Halászati Kft. szakmai
együttműködő partnerével havonta végez próbahalászatokat azért, hogy folyamatosan
nyomon követhessék a súlygyarapodást. Michl József polgármester a helyszínen elmondta:- több mint 500 mázsa halat
telepítettek tavasszal a tóba, és
ennek már van eredménye. Már
most látható, hogy egészséges,
szép halakkal várhatjuk az idei
Öreg-tavi Nagy Halászfesztiválon a tataiakat és a rendezvény
vendégeit - nyilatkozta a város-

vezető.
Lévai Ferenc az Aranyponty Zrt.
vezérigazgatója megerősítette,
hogy a szemléken folyamatosan
ellenőrzik hogyan fejlődnek a
halak, figyelik az egészségi állapotukat és mérik a súlyukat.
Szépek a halak, a nagyobbak
már két kiló fölött vannak, és jó
hír az is, hogy a nagy meleg sem
ártott a vízminőségnek - mondta
el Lévai Ferenc.
Az Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál október 20. és 22. között
várja majd az érdeklődőket Tatán.			
- áá -

„JÉZUS HÍV!” - Ifjúsági Találkozó

Reggeli torna gyanánt egy kis latinos tánccal indult a gólyák első napja új iskolájukban. Az Eötvös
József Gimnáziumban hosszú évek óta hagyomány, hogy a kilencedik évfolyamot augusztus utolsó
napjaiban bevezetik az iskolai életbe, és ezzel együtt lehetőséget kapnak arra is, hogy megismerjék
osztályfőnökeiket és osztálytársakat is. A gólyanapon játékos feladatokat szerveztek a kilencedikeseknek, és a hagyományokhoz híven egy Tata-sétát is szerveztek, ahol minden tanuló megismerkedhetett a várossal.										 - pv -

Boldog születésnapot Eszti néni!
90. születésnapja alkalmából
családi körben köszöntötte
Esztergomi Jánosnét dr. Beró
Henrietta alpolgármester, a
Tatai Kistérségi Időskorúak
Otthonában.
A kocsi születésű Eszti néni
már 11. éve él az otthonban,
előtte aktív éveiben férjével
együtt a helyi termelő szövet-

kezetben dolgoztak. 90. születésnapját családi körben ünnepelhette, lánya mellett unokái
és dédunokái is köszöntötték,
lakótársai pedig ünnepi műsorral készültek számára. Eszti néni közkedvelt személyiség
az otthonban, ahol kedvessége
és jó humora miatt mindenki
szereti. 		
- áá -

Szeptember 9-én rendezik meg a
következő ITT-t (Ifjúsági Találkozó Tata)”, melynek idén a Baji
Egyházközség ad otthont.
A találkozó programjai ez alkalommal az Isteni, és emberi
kommunikáció köré szövődnek
majd.
A mai világban a kommunikáció az emberek között jelentősen
megváltozott.
De ez az Istennel történő kapcsolatártás hogyan, és mi módon
érinti?
Vajon megfelelően kommunikálunk Istennel, és embertársainkkal?

Gyere, hívunk, hogy keressük,
és adjuk meg a válaszokat együtt
ezekre a kérdésekre!
Tapasztaljuk meg együtt a közösség örömét és kalandját!
Abban szeretnénk segíteni, hogy
ez a találkozó különösképpen is
rólad, társaidról, de legfőképp az
Úrról szóljon, aki nap, mint nap
keresi a veled való találkozást.
A szeptemberi találkozón több,
kisebb létszámú szekció vár benneteket a kiscsoportos foglalkozások idején, hogy kipróbálhassatok, megtapasztalhassatok a
kommunikációban rejlő lehetőségeket.

Képriport
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Államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendeztek városi ünnepséget augusztus 20-án vasárnap a Kossuth téren.
A hagyományokhoz híven, az ünnepség részeként idén is átadták a városi
kitüntetéseket.

Ajánló, hirdetés

	Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		

2890 Tata, Bacsó Béla út 47. Tel.: 34/382-055

2017. augusztusban elhunytak

TATA - Almási
úti temető
Laposa Gyula
Versegi Istvánné

Kozma Tiborné
Schmidtmayer
Franciska
Pulpiter Norbert

BAJ
Markó János
Számvéber Imre
Szalai Ferenc

TATA - Környei
úti temető
László Ferencné
Csonkáné Hozák
Anna

DUNAALMÁS
Faddi Sándorné

NASZÁLY
Kustánczy Elek

KOCS
NESZMÉLY
Valakovics Ibolya Emmer Ernőné

Béke
poraikra!
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Kiállítások, könyvbemutató és koncertek garantálták az idei barokk fesztivál sikerét

A Kuny Domokos Múzeumban
nyitották meg az idei Tatai Barokk
Fesztivált, mely ismét változatos
programokkal: koncertekkel, kiállításokkal, előadásokkal és könyvbemutatóval várta az érdeklődőket augusztus 17. és 24. között.
A fesztivál programjaiban mindig
nagy szerep jut a Kuny Domokos Múzeumnak. Az intézmény

a megnyitóra kettős kiállítással
készült. “A barokk tér születése”
című tárlaton Tata főterének múltját mutatják be a közönségnek. A
Kossuth tér 2015-ös rekonstrukcióját megelőzően zajlott a város
egykor itt álló, és 1778-ig használt
középkori templomának feltárása.
Miután a templom a 18. században szűknek bizonyult, és nem

tudta megtestesíteni az Esterházy
család reprezentációs törekvéseit
sem, új, nagyszabású plébániatemplom építéséről, a középkori
egyház helyén pedig egy tér kialakításáról rendelkezett a gróf. A
tágas piactéren a hajdani templom
emlékét egy Immaculata-emlék
jelöli. A templom feltárásának
eredményeit mutatja be az egyik
kiállítás, míg a másik tárlat az
Immaculata-oszlop készítéséről,
jelentéséről szól. A tárlatokat a
megnyitón Kövesdi Mónika művészettörténész, és dr. Schmidtmayer Richárd régész-történész,
igazgató mutatta be a közönségnek.
Az idei Tatai Barokk Fesztivál
programjában mutatták be Fülöp Éva Mária és Schmidtmayer

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Csilla von Boeselager Gondviselés Háza Idősek Napközi Otthonában.

Bevezetésként szó esett a nagyfejedelmek koráról, az akkor
elterjedt vallásokról, arról hogy
Géza fejedelem miért a nyugati
kereszténységet választotta az
ortodox kereszténységgel szemben. Majd áttekintették Szent
István életútját. Keresztelését
s az azt övező Tata-legendát,
gyermekkorát és neveltetését, s
hogy miért épp Gizellát, Civakodó Henrik bajor herceg lányát
vette feleségül. Átbeszélték a
szeniorátus-elvét és az azt felváltó primogenitúrát, a levirátus
jogszokását, s az ezekből fakadó
belharcokat. Szó esett továb-

Az államalapító

Szent István királyról és az államalapításról tartotta 2017. augusztus 16-i előadását a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár a

Csaba: Galántai Balogh Ferenc
(1708–1765) régens - A billegpusztai rezidenciális központ
című könyvét is. Ezzel a tatai múzeum nemrégiben indult sorozata
új kötettel gyarapodott, hiszen
a kiadvány a Libelli Tatenses 3.
részeként kerülhet az olvasók kezébe. A barokk fesztiválra a helyi
művészeti csoportok, mint az Egressy Kórus és Kamarakórus illetve az Eszterházy Énekegyüttes
mellett a szervezők igyekeznek
minden évben világviszonylatban
is sikeres zenészeket meghívni.
Az idén a programok között szerepelt a Haydn Baryton trió hangversenye Kakuk Balázs barytonművész vezetésével, akik igazi
barokk hangulatot varázsoltak a
Tatai Vár falai közé. Az idei év
nagy újdonsága volt az Angyalok
és Tündérek Galériában megrendezett barokk kerti parti és divatbemutató, ahol Juhász Zsuzsanna
iparművész által tervezett ruhákat
láthatott a közönség.
A Barokk Fesztivál programjából
ebben az évben sem maradhatott

ki a Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus, melyet
11. alkalommal szerveztek meg
városunkban. A mesterkurzus
szellemisége továbbra sem változott, sikerességét mutatja, hogy
2017-ben is nagyon sokan élnek
a szakmai program lehetőségével,
hiszen 42 növendék jelentkezett,
a világ számos pontjáról. Európa
országain kívül a tatai mesterkurzuson részt vettek diákok Ecuadorból, Írországból, Dél-Koreából és Japánból is. –A kurzus az
elmúlt években számos magyar
tehetségnek adott lehetőséget arra,
hogy külföldön folytassa tanulmányait - ez is mutatja, hogy a tatai
program komoly lehetőség, ugródeszka lehet a fiatal muzsikusoknak – tudtuk meg Dezső Marianna főszervezőtől. A mesterkurzus
ifjú tehetségeit a Barokk Fesztivál
programjain számos alkalommal
hallhatta a közönség, és a hagyományokhoz híven a legjobb
növendékek egy nagyszabású gálakoncerten is bemutatkoztak a
Kapucinus Templomban. - pv -

bá Szent István koronájáról, a
vármegyerendszer és az egyházszervezet kiépítéséről, első
királyunk törvényeiről, Imre
herceghez intézett Intelmeiről,
majd a herceg haláláról és Magyarország Szűz Máriának való
felajánlásáról. Végül államalapító királyunk, Imre herceg,
Gellért püspök s a zobori remeték szentté avatásáról, s Szent
István tiszteletének alakulásáról
történelmünk során. S hogy a
legendák még szemléletesebbek
legyenek, a résztvevők kezükbe
vehették, s megismerhették a
Könyvtár Magyar Legendáriu-

mát is.
Ahogy az évszázadok során
mindig, Szent István megítélése
napjainkban is megosztja a közvéleményt. Ezt tükrözte az előadást követő beszélgetés is, melyen számos kérdést vetettek fel
az érdeklődők. S épp ez az aktivitás az, ami újra és újra meg�győzi a programok szervezőit a
rendezvények szükségességéről.
Várjuk Önöket is következő,
szeptember 20-i rendezvényünkre, melyen az egyetlen magyar
alapítású férfi szerzetesrenddel,
a „pálosok”-kal ismerkedhetnek
Kerekesné Fuli Anikó
meg!

300 pedig középkori és reneszánsz szobroké. Az 1906-ban
megnyílt Szépművészeti Múzeum földszinti csarnokait is ennek
a másolatgyűjteménynek a befogadására tervezték meg, ám az
1920-as évektől kezdve a gipsz
szobormásolatok egyre inkább
háttérbe szorultak, a második világháború alatt már nem is menekítették biztonságosabb helyre
őket. Az 1970-es évek közepén
aztán a gyűjtemény egy része a
tatai Kuny Domokos Múzeum
kezelésébe került, s a gipszekből
1977 októberében az erre a célra
felújított és átalakított tatai zsinagóga épületében nyílt kiállítás.
A Liget Budapest Projektnek
köszönhetően több évtized után
rendeződhet a Szépművészeti
Múzeum hányatott sorsú gipszgyűjteményének helyzete. A
komáromi Csillagerőd átfogó
megújításával, és a Városliget
melletti Országos Múzeumi
Restaurálási és Raktározási Köz-

pont (OMRRK) megépítésével,
méltó otthonra találnak a művészettörténet különleges relikviái,
amelyek a jövőben oktatási, ismeretterjesztési és tudományos
célokat szolgálhatnak majd – erről tavaly novemberben már egy
sajtótájékoztatón számolt be dr.
Baán László, a Szépművészeti
Múzeum főigazgatója.
Andó Géza a Szépművészeti
Múzeum munkatársa, aki a jelenlegi szállítási munkálatokat
irányítja elmondta: - a nagyméretű szobrokat szállítás előtt
szétbontják, így biztonságosabb
és helytakarékosabb is a költözésük. Vannak olyan darabok,
melyeknek speciális járművet
kellett szerezni, és nagyon érzékeny szobrok is, amelyeknek
vékony a héjazata- ezeket is külön gondossággal csomagolják
ládákba.
A szobrokat a következő fázisban
restaurálni fogják, majd elhelyezik őket új kiállítóterükbe. - áá -

Látkép

Költöznek a szobormásolatok

Megkezdődött a tatai Görög-Római Szobormásolatok Kiállítás
darabjainak elszállítása a zsinagógából. A szobrok új otthona a
komáromi Csillagerőd lesz.
A gipszből készült szobormáso-

latokon keresztül az egyetemes
szobrászművészet legfontosabb
alkotásai egykor eljuthattak a
világ azon múzeumaiba is, amelyek nem voltak olyan szerencsés helyzetben, hogy az erede-

ti műtárgyakat bocsáthassák a
közönség elé. A Szépművészeti
Múzeum egykori gipszmásolat
gyűjteménye mintegy 1000 művet foglalt magában, ebből 650
antik alkotások másolata volt,

Kalendárium
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Szent Ágoston püspök és egyháztanító
Szent Ágostonra a nagy megtérőre emlékezünk liturgikus
emléknapján, augusztus 28-án. Személyiségének varázsa:
fáradhatatlanul kutató és töprengő elméje, boldogságvágya
és igazság utáni szomjúsága.
Szent Ágoston az Észak-Afrikai Tagastéban született 354ben. Atyja eleinte pogány volt, édesanyja, Szent Mónika
keresztény. Zavaros fiatalsága volt tanulás és erkölcs terén
is. Szónoki és jogi tanulmányokat folytatott Karthágóban.
Anyja vallásosságát sokáig dajkamesének tartotta. Pogány
társaival kicsapongó életet élt, házasságon kívül született
fia, Adeodatusz.
Ágoston tanulmányozta az ókori klasszikusok műveit, kereste a választ az emberi lét talányaira, de sehol sem találta. Anyja kitartó próbálkozásai elől, hogy megtérjen, 383ban Rómába, majd Milánóba szökött. Mónika utána ment.
Édesanyja imái és könnyei mellett Milánóban Szent Ambrus beszédei térítették meg. Ágostont megragadta Ambrus
szónoki tehetsége, fellépése és műveltsége, később pedig
Szent Antal élete nyomán találkozott a szerzetesi eszményképpel. Vívódva kereste a választ, mit tegyen. Egyre inkább
érlelődött benne a megtérés gondolata, de az utolsó lépést
Istennek kellett megtennie. Vallomások című művében írta
le ennek történetét. Egyik milánói barátjának kertjébe húzódott vissza magányt keresve. Sírt és imádkozott, sőt kiáltozott kilátástalanságában: „Meddig még, Uram?” A zsoltáros
szavában újra meg újra magára ismert. És akkor váratlanul
meghallott egy vékony gyermekhangot, amely ezt ismételgette: „Tolle, lege, tolle, lege”, azaz „Vedd és olvasd, vedd
és olvasd”. Kezébe vette az előtte fekvő Szentírást és ennél
a helynél ütötte fel: „Vessetek véget a kicsapongásnak és a
tobzódásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek
magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek
a testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen” (Róm
13,13).
Ez Isten válasza volt, mely békét és megnyugvást adott
Ágoston szívének: „Úgy áradt szívembe a szó, mint az erős
fény, amely elűzött minden bizonytalankodást és sötétséget.” Az út, amely harminckét évig tartott, elvezette az Úrhoz. Hosszúnak tűnt, de a felfedezést, Krisztus megtalálását

úgy őrizte a szívében ezek után mint a hála kiapadhatatlan
forrását. Ez vallomásainak alaptémája: „Oly későn szerettelek meg Téged, te mindig új és régi Szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez: Te bennem voltál, és én
kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod
legyőzte a süketségemet; felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat; illatod felhője felgomolygott és belélegeztem, és most epedek utánad; megízleltelek, és most éhezem
és szomjazom Rád; megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely Tőled való.”
Végül 387-ben, húsvét éjszakáján Ágoston megkeresztelkedett, majd hazájába visszatérve aszketikus életet élt. 391ben pap lett, majd 395-ben pedig Hippo püspöke. Szavaival
és írásaival az igaz hit védelmezője volt. Hívei példaképe
lett, beszédeivel és írásaival nevelte őket. Küzdött kora tévedései ellen, és az igaz hitet bölcsen világította meg. 430.
augusztus 28-án hunyt el Hippóban, járványos betegségben.
Hippóból 500 körül a vandál üldözés elől holttestét Szardíniába menekítették. Sírja jelenleg a Milánó melletti Paviában, az egykori longobárd fővárosban van, ahova Luitprand
longobárd király vitette 740 körül. A kései századok a „kegyelem doktora” címet adományozták neki.
A legenda szerint egyszer a tudós Ágoston a tengerparton sétált föl és alá, és azon töprengett, hogyan tudná megragadni
az Isten lényegét. Egyszer csak meglátott egy kisgyermeket,
aki kagylóval merte a tenger vizét a mélyedésbe, amelyet a
fövenybe ásott. „Mit csinálsz?” – kérdezte Ágoston. „Kimerem a tengert” – válaszolta teljes komolysággal a gyermek, és folytatta tovább a meregetést. „És gondolod, hogy
sikerülni fog?” – kérdezte nevetve a szent. „Biztosan előbb
fog ez nekem sikerülni, mint neked az, hogy megragadd az
Isten lényegét!” – felelt a gyermek, és ezzel eltűnt.
Szent Ágostonnak tulajdonított mondások
„Jobb a helyes úton sántikálva haladni, mint szilárd léptekkel téves irányba tartani.”
„Amilyen mértékben növekszik benned a szeretet, olyan
mértékben növekszik szépséged, mert a szeretet a lélek
szépsége.”
„Semmi sem győz meg, csak az igazság, semmi sem ment

meg, csak a szeretet.”
„Szeressük embertársunkat, vagy azért mert jó, vagy azért,
hogy jó legyen.”
„A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el, ha azt tudjuk mondani: Uram, legyen meg a Te akaratod!”
„Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva: szeress és
tégy, amit akarsz!”
„Forog a világ, de áll a kereszt!”
Forrás: Magyar Kurir

Ajánló, hirdetés

79.Tó-futás

2017. szeptember 16. szombat
Valamivel több mint egy hónappal a Tatai Minimaraton után itt az
újabb erőpróba a futóknak. A tavaszi Tó-futás után szeptember 16-án
(szombaton) mindenkit várnak a szervezők az őszi Tó-futásra. Minden a megszokott az időpontot kivéve, hiszen eddig vasárnaponként
volt a verseny. Ezúttal szombaton délelőtt lehet 2 km-3.5km-7km és
14 km közül választani vagy ahogy többen is teszik több távot is bevállalni.
A verseny célja: sportolási al20-29 év 1997 - 1988
kalom a futás népszerűsítésére.
30-39 év 1987 – 1978
Felkészülési lehetőség egyéb
40-49 év 1977 – 1968
hosszutávú versenyekre.
50-59 év 1967 – 1958
A verseny rendezője: Tata Vá60-69 év 1957 – 1948
ros Önkormányzata, Tatai At70 év felett 1947 –
létikai Club Atlétikai Szakosz14 km: 15 évig 2002 (és fiatatálya, Fiatal Utazók Klubja,
labb)
KEM Sportszövetségek Szöveta többi kategória megegyezik a
sége, Szabadidősport Szövetség
7 km-rel.
A verseny időpontja: 2017.
Díjazás: a 2 km-es távon éremszeptember 16. szombat, 09.30
díjazás és csokoládé
Rajt, cél helye: Új Kajakház
3.5 km-es távon korcsoportonÖkoturisztikai Központ, Tata,
ként (női-férfi) éremdíjazás, abÖreg-tó
szolút 1 hely (női-férfi) kupa
Távok: 2 km - 3.5 km – 7 km
7 és 14 km-es távon korcsopor– 14 km
tonként ( női-férfi) éremdíjazás
Nevezés: az Ökoturisztikai
és 1-3 helyezetteknek póló ,
Központ konferencia termében
abszolút női-férfi 1-3 helyezett
08.00 –tól.
kupa
Nevezési díj: 3.5 km, 7 km és
Időrend:
14 km –en 500 – 500 Ft. Csak
9.30 2 km rajt
helyszíni nevezés van!!!
10.00 7 km rajt
Kategóriák:
10.20 3.5 km rajt
2 km: 0 – 8 év
11.00 14 km rajt
9 - 10 év 2008 - 2007
11.05 2 km eredményhirdetés
3.5 km: 11-12 év 2006 – 2005
11.20 3.5 km eredményhirdetés
13-14 év 2004 – 2003
13,00 7 km és 14 km eredmény15-18 év 2002 – 1999
hirdetés.
19-39 év 1998 – 1978
40 év fölött 1977 és
Információ:
régebbi születésűek
Lentulai Mária 06-34-384-791 		
7 km:10 évig 2007(és fiatalabbak)
(esti órákban)
11-12 év 2006 – 2005
Sándor Péter 06-20-4576-411
3-15 év 2004 – 2002
Tompa Andor 06-30-7497-343
16-19 év 2001 – 1998

ANYATEJES
VILÁGNAP
Egy délelőtt a babázás jegyében!
Témák: szoptatás, hordozás,
mosható pelenkázás,
élet a babával.
INGYENES előadások és programok!
Helyszín: Háztűzőrző Központ
Időpont: 09.08. péntek
9:30-12:30
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Sport

Programajánló
Kézilabda
augusztus 25-26. péntek-szombat
9.00 – 18.00
Kanyó Emléktorna
Güntner Aréna
Labdarúgás
augusztus 26 szombat
15.00, 17.00
Koppánymonostor – TAC megyei I.osztály U-19 és felnőtt
szeptember 2. szombat 14.00
TAC – Annavölgy női U-17
szeptember 3. vasárnap 9.30
TAC – Fortuna női U-19
A mérkőzéseket a Jávorka
pályáján játsszák.
15.00, 17.00
Oroszlány – TAC megyei
I.osztály U-19 és felnőtt
Szabadidősport
augusztus 26. szombat
9.30 Testvérvárosi Sporttalálkozó
Kosárlabda – Vaszary iskola
Asztalitenisz – TAC csarnok
Sakk – Kőkuti iskola
20.30 Labdarúgás – Güntner
Aréna
augusztus 27. vasárnap
9.00 Testvérvárosi Sporttalálkozó
Labdarúgás – Güntner Aréna
szeptember 16. szombat
9.30 79. Tó-futás
Bővebb információk:
www.tataiac.hu
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Triatlon siker Tatán

Augusztus 19-én a triatlon meghódította
Tatát. A FOOTOUR SE által szervezett
országos versenyre közel 200 sportoló nevezett. Már előző nap felbolydult
méhkashoz hasonlított a Kastély tér,
ahol a versenyközpontot állították fel.
Itt vehették át a versenyzők a rajtcsomagot, rakhatták le a kerékpárokat és az
érdeklődők beszélgetéseket hallgathattak a résztvevőkkel. Hogy erő is legyen
másnapra arról a tésztaparti gondoskodott, fogyott is rendesen. Rövid éjszakai
nyugalom után szombaton reggel már
6 órától gyülekezett az indulók népes
serege. Igaz hogy a rajt csak fél 10-kor volt, de
addig sok tennivalójuk volt a versenyzőknek. Az
első versenyszámra, az úszásra az Ökoturisztikai
Központhoz kellett elmenni. Itt futott a mezőny a
vízbe, hogy majd 1.9 km megtétele után a Kastély térnél kijőve futhassanak a kerékpárjukhoz.
Nagy volt a különbség az élmezőny és a lassabban
úszók között, hiszen elsőként 40 percen belül jött
ki Petsuk Zoltán, míg a vízből egy órán túl lépett
ki az utolsó versenyző. Kerékpáron 90 km-t kellett letekerni a mezőnynek, ehhez persze egy kis
öltözködésen is túl kellett lenni. Ez kinek gyorsan,
kinek lassabban sikerült. Tatáról kiérve Naszályig

hajtott a mezőny és ezt hatszor tették meg. Örült iramot diktáltak a legjobbak, hiszen többször is 22 perc körüli idővel tudtak le egy kört, ami
kb. 15 km volt. Továbbra is Petsuk vezetett, de Zelinka Gabriella négy
fiú után abszolút negyedikként tudta le a kerékpáros távot. Jöhetett talán a
legnehezebb szám a 21 km-s futás. Azt mondják a triatlonosok, hogy egy
versenyt az úszással lehet elveszteni, de a futással lehet megnyerni. Persze
1.9 km úszás és 90 km kerékpározás után nem megy könnyen a félmaratoni táv lefutása a legjobb futóknak sem. Így volt ezzel a futást a 2. helyen
kezdő Badar is, aki abban bízott, hogy jobb futó, mint a vezető Petsuk. A
2. körben utól is érte, de aztán elfogyott az erő és az úszást is az élen záró,
jól kerekező Petsuk szakította át elsőként a célszalagot. Hatalmas taps fogadta a női győztest, hiszen Zelinka Gabriella négy fiú után ötödik helyen
ért a célba. Az öröm még nagyobb volt a
férfi győztes estében, hiszen párja nyert a
nőknél. Volt mit ünnepelni otthon. Ahogy
a szakemberek a verseny előtt is jósolták 4
óra körüli idő kellett a győzelemhez. Mire
az utolsó versenyző is célba érkezett már
5 óra körül járt az idő, de mindenkit nagy
taps fogadott. Az eredményhirdetés a megkönnyebbülés, az örömködés ideje volt, hiszen aki ezt a napot teljesítette az megérdemelte a dicséretet, akik pedig a legjobbak
lettek azok az érmeket, ajándékokat is. A
versenyzők elégedettek voltak a körülményekkel és zárásként Michl József polgármester is
azt emelte ki, hogy nagyszerű körülmények között, remek eredmények
születtek, így hát jár az elismerés a versenyzőknek
és a szervezőknek is. Róth
Balázs és csapata (több
mint 200 fő) remek munkát végzett, és ahogy elmondta már most készülnek a következő versenyre
2018 augusztusában. - ta -

Első testvérvárosi sporttalálkozó
Első alkalommal rendeztek
Tatán testvérvárosi sporttalálkozót augusztus 25. és 27.
között.
A négy testvérvárosunk részvételével megrendezett eseményre közel 100 vendég
érkezett Tatára Gerlingenből, Szőgyénből, Szovátáról
és Pinczów-ból. A csapatokat a találkozó első napján a
Kossuth téren Michl József
polgármester köszöntötte, a
helyszínen a TAC kerékpáros
szakosztálya tartott bemutatót.
A sporttalálkozón a résztve-

Ismét a Nemzeti Vágta legjobbjai között
a tatai Mátyás Edina

Szeptember 15. és 17. között
rendezik az idei Nemzeti Vágtát,
amelyen Tata idén is képviselheti magát: a gyenesdiási előfutamon, a Festetics Vágtán ugyanis
Mátyás Edina Daniella - Bajnok
nevű lován - ismét kivívta magá-

nak a helyet a legjobbak között.
Edina elmondta, hogy idén is keményen vágott bele az edzésekbe
a lehető legjobb eredmények érdekében. Gyenesdiáson a kvalifikáció jól sikerült, az előfutamban
ugyan előznie kellett a többieket

mert külső pályáról indult, de
az ilyen helyzetek jót tesznek a
ló önbizalmának. Mátyás Edina
úgy nyilatkozott: - a döntőben
ugyan nem sikerült ezt megtennem, de a ló végig jól futott, és
bár egész a verseny végéig közeledtünk a csemői lovashoz, végül
a 2. helyen zártunk. Ez azért jó
hír, mert a tavalyi döntős 2. helyezetthez ilyen közel tudtunk
lovagolni. A lovas hozzátette: - a
következő hetekben a versenyig
fontos követniük az edzéstervet,
mert csak az igazán jó munka
hozza meg az eredményt. Persze
még ez sem mindig elég, ebben a
versenyben számos nehézség lehet a rajtnál, és a szerencsén, valamint a sorsoláson is sok múlik.
Edina és Bajnok idén is számítanak a tatai szurkolóra, és mindent megtesznek, hogy a jubileumi 10. Vágta szép emlék legyen
majd.

vők kosárlabdában, teremlabdarúgásban, asztaliteniszben,
sakkban és ügyességi játékokban mérték össze az erejüket.
A versenyek a városi sportcsarnokban, az edzőtáborban
és a Kőkúti Iskolában zajlottak. Az összesítésben asztaliteniszben a tataiak és Szováta
csapata, kosárlabdában szintén a tataiak valamint a gerlingeniek, labdarúgásban városunk diákjai, míg sakkban
Szováta volt a legeredményesebb. A vasárnapi eredményhirdetésen a csapatok érmeket
és kupákat vehettek át. - áá- -

Beragadt a TAC
Nem sikerült jól az idei megyei
labdarúgó bajnokság rajtja a
múlt évi ezüstérmesnek. Az
első fordulóban Zsámbékon
szenvedtek egy gólos vereséget, majd a következő mec�cset is idegenben játszották és
Nyergesújfalun is pont nélkül
maradtak. Ráadásul egy nagyon durva meccsen, ahol 2-2
kiállítás volt és egy komoly
tatai sérülés. Az érdekesség
az, hogy már a 4. percben Tóth
góljával a TAC vezetett, de a
9. percben egyenlített a Nyerges és a 90.-ben bebiztosította
a győzelmet. Hogy ne legyen
egyszerű a folytatás, újból idegenbeli meccs következik, ezúttal Koppánymonostor ellen,
de még Oroszlányba is menni
kell. A négy idegenbeli mérkőzés után az első hazai találkozón szeptember 9-én majd
Bábolnát fogadják.

Zsámbék – Tatai AC 1-0 (0-0)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Mann 79
Nyergesújfalu – Tatai AC 3-1
(2-1 )
Vezette: Lovas A.
Góllövő: Hajnal 9, Manga
19,90 ill. Tóth 4
Kiállítva: Kottra 91 (Ny), Hajnal 96 (NY), Bombicz (T)98,
Sasvári(T) 99
Edző: Wéber Roland
Nem kezdte jól a bajnokságot
az U-19-s csapat sem hiszen
két meccsből mindössze 1 pont
jött össze.
Zsámbék – Tatai AC 2-2 (0-0)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Bíró 86, Marticsek 87
ill. Suhai 55, Lázár 62
Nyergesújfalu – Tatai AC 2-0
(0-0)
Vezette: Lovas G.
Góllövő: Engelbrecht 66,89
Edző: Kele Zoltán
- ta -

