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Rendkívüli testületi ülés
			
			2. oldal
Sikeres a Városgazda
hajléktalan programja 		
2. oldal
XXII. Országos Főépítészi
Konferencia Tatán			
2. oldal

Augusztus 20-i
városi ünnepség		
			3. oldal

Sikerrel teljesítve

Szent Ágoston napi búcsú
A címben szereplő két szót 736
résztvevő mondhatta el augusztus 5-én valamivel egy óra után,
Az Öreg tavon vitorláztak		 amikor célba ért az utolsó futó
					
is a XXXIV. Tatai Minimaraton
			4. oldal futóversenyen. Már pénteken délután nagy volt a nyüzsgés a Művelődési Központ környékén, sokan jelentkeztek a rajtszámaikért.
Szombaton reggel a szervezők 6
óra után kezdték a munkát, hogy
Barlang/Grotta mire nyolc óra körül megérkezmár 5. alkalommal			 nek az első versenyzők minden
		
6. oldal rendben legyen. Az időjárás kegyeibe fogadta a futókat, hiszen

			4. oldal

hajnalban esegetett egy kicsit,
talán már olyan meleg sem volt,
mint az előző napokban és szellő is lengedezett. A mentők és az
egészségügyi segítők is készen
álltak, ha valakinek segítségre lenne szüksége. A rajt előtt a
közös bemelegítésen sokan hallgattak a hívó szóra, de az érzései szerint mindenki elvégezte a
szokott mozdulatait. Aztán 11.00kor Michl József polgármester a
visszaszámlálás után megnyomta a dudát és elindult a mezőny.
Bizony hosszú percek kellettek

ahhoz, hogy mindenki átfusson a
rajtkapun, mert az idő akkor indult amikor túljutottak a kapun.
A rendőrség, polgárőrök és az
önkéntes segítők jóvoltából szabad volt az útvonal. Egyéniben és
váltóban futhattak a részvevők és
az első váltópontra (2.2 km után)
elég gyorsan oda is értek a futók.
Sokan tippelgettek hogy mikorra
várható az első célbaérkező. A táv
első felében Kovács Attila, Tesselaer Tim (NL) szinte egymás sarkát taposva rótta a kilométereket.
Nagy volt a taps, amikor 46:07-

es idővel érkezett a célba Kovács
Attila. Nem sokkal a győztes után
legjobb tataiként dr. Oláh Gábor is teljesítette a távot. Azután
5 perccel a férfi győztes után az
esztergomi Szederkényi Takács
Andrea révén a női győztes is
megkaphatta a babérkoszorút.
Komoly nemzetközi verseny
volt, hiszen Tata testvérvárosai
közül többen itt voltak, de Peruból és Thaiföldről is érkezett
Tompa Andor
versenyző.
Folytatás a 8. oldalon.
Az esemény fotói az 5. oldalon láthatók

Állami kézbe kerül a Járási Hivatal épülete
Porciunkula búcsú			
					
			6. oldal

18. Tatai Barokk Fesztivál
			7. oldal
Triatlonverseny			
					
			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

Tatán, a Városháza dísztermében
szervezett sajtótájékoztatót augusztus elején a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal,
a Tatai Járási Hivatal további fejlesztéseiről.
A Tatai Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya 2015. október 20-tól második generációs
Kormányablakként működik az
Ady Endre u. 24. szám alatt. Az
épületet hazai forrás biztosításával, 350 millió forintért vásárolja meg az állam az előnytelen
bérleti konstrukció elhagyásával, így hosszútávon biztosítható
városunkban a kormányhivatali

feladatok ellátása. Az ingatlan
vételárának megállapításánál a
2014-ben készíttetett értékbecslés adatait vették figyelembe,
korrigálva azt az időközben bekövetkezett ingatlanár emelkedésekkel, illetve az általános
forgalmi adó befizetési kötelezettséggel.
Michl József polgármester a sajtótájékoztatón elmondta: - Mára
bebizonyosodott, hogy jó döntés
volt az Ady Endre úti ingatlant
választani, amikor a járási rendszerek kialakulásakor Magyary
Zoltán nyomdokán járva Tatán
azon gondolkodtak, hogyan le-

hetne a hivatalnak egy méltó
helyet teremteni, hiszen a Városházán nehezen lehetett volna
megfelelő körülményeket kialakítani az okmányiroda számára.
Ez a döntés a városnak minden
évben komoly bérletfizetési
kötelezettséggel jár, hiszen az
épület magántulajdonban van,
s ennek a bérleti költségnek a
megszűnése külön örömteli hír
Tatának.
A jól megközelíthető, a városközpontban elhelyezkedő patinás épület 596 négyzetméter
területű, melyen a „jó gazda”
gondosságával a jövőben továb-

bi energiahatékonysági beruházásokat terveznek, többek között
fűtéskorszerűsítést is.
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott a Városházán kiemelte:
- Nagyon fontos ez a változás
Tatának, hiszen a korábbi közös
megállapodás alapján a város
költségvetését a bérléssel kapcsolatosan anyagi kötelezettség
terhelte, de természetesen fontos
ez a Kormányhivatal szempontjából is, hiszen egy saját, állami
tulajdonú épületben tudják majd
a jövőben végezni a munkát. A
kormányablak 2015-ös kialakítását követően már idén is fejlesztéseket hajtottak végre az
épületben, a jövőben pedig azáltal, hogy állami tulajdonúvá
válik, még könnyebben tudnak
majd további korszerűsítéseket
megvalósítani.
Lényeges változást hozott 2010
után a magyar államnak az a törekvése, hogy feladatellátását
állami tulajdonú épületekben végezze, ne kelljen bérleti díjat fizetni és plusz költségeket külsős
vállalkozások irányába fizetnie.
A 2018-as költségvetésben a tatai Forrás Ház - amely eredetileg
a Tóváros városrész községháza
volt - épületének megvásárlásához szükséges pénz rendelkezésre fog állni.
Folytatás a 2. oldalon.
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Rendkívüli testületi ülés

Dr. Friedrich gábor
r. ezredes

Rendkívüli testületi ülésre hívta
össze Tata Város polgármestere
az önkormányzati képviselőket
augusztus 11-én. Három napirendi pontot tárgyaltak meg, majd
az ülést követően Michl József
polgármester tartott sajtótájékoztatót.
-A rendkívüli ülésünknek az apropója újra egy pályázat. Mai
napon kell beadunk az angolkerti
3. ütemről szóló pályázatunkat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív programba, ami azt
jelenti, hogy egy olyan turisztikai fejlesztést szeretnénk végre-

2017. augusztus
23-án, 10.00-12.00
óra között tartja
fogadónapját hivatalában, Tata, Ady
Endre u. 27. szám
alatt.

Tisztelt Ügyfelünk!

hajtani, amiben a Kristály fürdő
helyén egy új projekt jönne létre a Jenő-malom megújításával
együtt.
Tulajdonképpen ezt a részét a
városnak, ami a Kristályt és a
Jenő-malmot jelenti, ezt szeretnénk bekapcsolni az Angolkertbe. Ugyanakkor ez kicsit önálló
is lesz, mégis az Angolkert részeként funkcionál a jövőben. Illetve
ebbe a pályázatba tudtuk beletenni a műromoknak a felújítását,
amit a tataiak már régóta várnak.
Ma ennek a pályázatnak a 8 millió forintos önerejéről kellett kü-

lön határozatot hoznunk, hogy a
pályázatba ezt be tudjuk illeszteni. A másik döntésünk pedig arról született, hogy a Pons Danubii
EGTC-nek az önkormányzatunk
támogatási szerződés keretében
egy 15 millió forintnyi támogatást nyújt.
Ennek az a célja és az értelme,
hogy a város a Pons Danibii-n
keresztül is el tudott nyerni újabb
pályázatokat, pl. egy kerékpárkölcsönző rendszer épülhet ki a
Pons Danubii-hoz tartozó települések között. Tatán is lesz két
kerékpárkölcsönző állomás. Illet-

ve végre valahára megépülhet az
Építők parki parkoló, amit szintén nagyon régóta várunk és szeretnénk, hogy megvalósulhasson.
Itt is nagyszerű kapcsolódás van
egy már elnyert TOP-os pályázatunkhoz, azt egészíti ki ez a
pályázatunk mintegy 90 millió
forinttal.
A harmadik pedig az átmeneti likviditásunk megőrzését célozza, a
Takarékbanknál vezetett folyószámlahitelünk keretét emeljük
meg, erről döntött ma a képviselő
testület -nyilatkozta Michl József
polgármester.

Tatán rendezik a XXII. Országos Főépítészi Konferenciát
Fotó: Domokos Attila

A Tata Kártya Ügyintézés
2017.augusztus 30-án
szünetel!
Megértésüket köszönjük!
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nunk kőből, vízből, szeretetből”.
Egy évvel ezelőtt Kecskeméten
vette át Michl József polgármester és Kiss Zsolt főépítész az Országos Főépítészi Konferencia

vándorzászlaját annak jelképeként, hogy a programot 2017-ben
Tatán rendezik majd. Az ország
önkormányzati és állami főépítészei egyébként saját kezdeménye-

Állami kézbe kerül a Járási Hivatal épülete
Folytatás az 1. oldalról.
Bencsik János országgyűlési
képviselő a sajtótájékoztatón
úgy nyilatkozott: - A reprezentatív épület mindig is igazgatási, közösségi feladatoknak adott
helyet. Azt az elvárást, hogy
miután szétválasztásra kerültek
a központi és helyi igazgatási
feladatok, a központi feladatok-

kal együtt járó elhelyezési és
finanszírozási kötelezettségek is
egyértelműen a kormányzatot
terheljék, teljes mértékben teljesíti az ingatlanvásárlásra vonatkozó döntés. A helyi közösség
számára az a legfontosabb, hogy
az épületben az igazgatási feladatokat biztonságban, hosszú
időn keresztül el lehet látni.

Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos elmondta:- Méltó és
igazságos Tata irányába ez a kormányzati döntés. Már az okmányiroda elhelyezésekor is az volt
a koncepció, hogy méltó, szakszerű és az államigazgatás presztízsét és ügyintézését képviselő,
az államot egy gondoskodó és jó
állam arcával bemutató helyen

tudják azt kialakítani. Az ingatlanvásárlás szándéka mögött áll
az is, hogy az ügyfelek számára
a szolgáltatások minden járás
székhelyén a lehető legoptimálisabb módon megközelíthetőek,
egy helyen igénybe vehetőek
legyenek, magas színvonalon
szolgálva az emberek elégedett-ááségét. 			

Sikeres a Városgazda hajléktalan programja

Fotó: Domokos Attila

2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon:
+36 34 / 588 - 600
Fax: +36 34 / 587 - 078

Augusztus 23. és 25. között városunk ad otthont a XXII. Országos Főépítészi Konferenciának,
melynek idei fő témája a család a
városban, mottója pedig: „Ottho-

zésükre 1996 óta évente más és
más városban rendezik meg ezt a
szakmai találkozót, mely ebben az
évben arra keresi a választ, hogy
hogyan biztosítható vonzó élettér
a településen élők, a családok, és
közösségek számára.
A konferenciára a főépítészeket és
családtagjaikat valamint a szakma más képviselőit, a tervezőket,
az építéshatóságok munkatársait,
az örökségvédőket, a régészeket,
a minisztériumok, főhatóságok,
kormányhivatalok munkatársait,
önkormányzati szövetségeket, a
helyi és országgyűlési képviselőket, szociológusokat, közgazdászokat, a szakmai, társadalmi szervezetek vezetőit és munkatársait
egyaránt várják.
A programot a Magyar Főépítészek - Országos Főépítészi Kollégium – Egyesület és Tata Város
Önkormányzata szervezi. Társrendezők: a Magyar Építőművészek
Szövetsége, a Magyar Urbanisztikai Társaság, a Magyar Építész
Kamara és a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.
- áá -

Idén már harmadik éve vesz
részt a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. a Belügyminisztérium
által meghirdetett országos hajléktalan mintaprogramban.
Az évente 12 főt foglalkoztató

program márciustól-márciusig
tart, ezen időszak alatt a hajléktalan munkatársak a minisztérium
finanszírozásának köszönhetően
a Városgazda munkatársaként
dolgozhatnak. A foglalkoztatás

mellett a program komoly beruházási lehetőségeket is nyújt az
érintett cégeknek. A Városgazda
idén a mintaprogram segítségével két nagy értékű eszközzel
is gazdagodott: egy fűgyűjtős
fűnyírógéppel, valamint egy
elektromos, környezetbarát furgonnal.
Az alkalmazásuk ideje alatt a
hajléktalanok hulladékgazdálkodási, kertészeti, lombhulladék
kezelési munkákat látnak el, és
segítenek egyéb városüzemeltetési feladatok végrehajtásában
is. Acsai Zoltán, a Kft. ügyvezető igazgatója a programmal kapcsolatban elmondta: - kiemelten
fontosnak érzi a program társadalmi hatásait, hiszen segítségével a szociálisan rászoruló, sokszor krízishelyzetet átélőknek
is lehetőséget tud nyújtani arra,
hogy újra aktív életet éljenek,
munkát kapjanak, és ezáltal ki-

törhessenek nehéz helyzetükből.
Az elmúlt évek során Tatán már
dolgozott a cégnél olyan hajléktalan, aki élve a lehetőségeivel új
életet kezdett, és azóta önálló egzisztenciát tudott felépíteni, de
az idei programban is van, aki a
remények szerint előre tud lépni
a munkának és a szorgalmának
köszönhetően.
Az országos hajléktalan mintaprogramban érintett munkavállalók munkához való szoktatása ugyan nagyobb odafigyelést
igényel, azonban a kiemelt gondoskodás biztonságérzetet is ad
a résztvevőknek a tapasztalatok
szerint. A Városgazda az eddigi pozitív tapasztalatok alapján
a jövőben is szeretne a részese lenni a Belügyminisztérium
programjának, melynek nyomán
a létrehozott értékek a helyi közösség számára is élvezhetővé,
és felhasználhatóvá válnak. - áá -
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OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
„Mikor lesz az időközi önkormányzati képviselői választás?”
Kérdező: Kerékgyártó Balázs, Május 1. út
Tata Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 302. § (2) bekezdése alapján
Tata városban a 03. számú egyéni választó kerületben lemondás következtében megüresedett települési önkormányzati
képviselő időközi választását 2017. október 15. napjára
(vasárnap) tűzi ki.
Tata Város Helyi Választási Bizottsága Tata városban 2017.
október 15. napjára kitűzött települési önkormányzati képviselő
időközi választás határnapjait megállapította, melyekről és a
választásról részletesen tájékozódhatnak Tata város honlapján.

www.tata.hu

Szemfülesek a Habos Kakaó
Családi Bölcsiben

Idén is lehet pályázni az Öveges József
Tanulmányi Ösztöndíjra
A felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók ebben az évben is
pályázhatnak az Öveges József
ösztöndíjra Tatán.
A pályázat feltételei:
-A díj olyan tatai állandó lakóhel�lyel rendelkező, nappali tagozatos, felsőoktatásban alapképzésben, osztatlan mesterképzésben
vagy mesterképzésben tanuló
hallgatónak adományozható, aki
a díj adományozását megelőző
tanév mindkét félévében 4,2-nél
magasabb tanulmányi átlagot ért
el és még legalább egy tanéve
van hátra a tanulmányai befejezéséig.
-A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni.
-A díjra pályázatot nyújthatnak

be tatai állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban résztvevő hallgatók.
-A pályázatot minden év augusztus 31. napjáig írásban a polgármesterhez kell benyújtani.
-A pályázatnak tartalmaznia kell
a díjra pályázó személy nevét,
lakcímét, a felsőoktatási intézmény nevét, hallgatói jogviszony,
valamint az előző két félév tanulmányi eredményének hitelesített igazolását. Tanulmányi
eredmény alatt az érdemjegyek
számtani átlaga értendő. A pályázatnak ki kell térnie a pályázó Tatához való kötődésére, arra,
hogy tanulmányainak folytatása
és elvégzése miként kapcsolódik
városunkhoz, valamint az általa

választani kívánt szakdolgozati
téma kifejtésére maximum két
oldal terjedelemben, amennyiben
az összefügg Tatával.
A díjat Tata Város Polgármestere
adja át minden év októberében. A
díj az odaítélést tanúsító díszoklevélből és egy tanév 10 hónapjára szóló ösztöndíjból áll. Az
ösztöndíj havi összege 10.000 Ft.
A díj odaítéléséről a mindenkori
oktatási feladatokkal foglalkozó
bizottság javaslatának figyelembe vételével, Tata város polgármestere dönt.
A további részletekről érdeklődni
lehet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban Izsáki Zsuzsanna
humánszolgáltatási ügyintézőnél,
az 588-664-es telefonszámon.

Az Öreg tavon vitorláztak
Kezdőket is nagy szeretettel vártak az idei vitorlástáborba, amelyet az Öreg-tavi Vízi Vitorlás
Egylet szervezett. 35 gyerek és
közel ennyi felnőtt kísérő töltött
el egy hetet ennek a különleges
sportnak a jegyében. A gyerekek
fokozatosan ismerkedtek a vitorlázás tudományával, elméletben
és gyakorlatban is elsajátíthatták
a legfontosabbakat, például a
csomókötést. A tapasztaltabb fiataloknak még versenyt is szerveztek az egyhetes tábor végén.

Szemfüles érzékszervek címmel
szerveztünk óvodások részére
ismeretterjesztő foglalkozássorozatot a Habos Kakaó Családi
Bölcsődében, már második alkalommal.
Kicsik és minik az egyhetes program alatt ismerkedtek meg az érzékszerveikkel. Mesékbe rejtve,
dalokba bújtatva foglalkoztunk
a látással, hallással, szaglással,
tapintással és ízleléssel.
A délelőtti beszélgetések, kéz-

műveskedés és szabad foglalkozás alatt játékosan tanultunk
együtt az egyes érzékszervek
működéséről. A délutáni programokon is az érzékelésnek jutott
a fő szerep, a gyerkőcök rejtve
fedezték fel, hogy környezetük
megismerését hogyan segíti az
öt érzékszervük. A vidám foglalkozásokat jövőre ismételten
szeretnénk megrendezni.
Pál Ildikó
a családi bölcsőde vezetője

Nagyszülők és unokák kirándulása a Honvéd Bajtársi Klubban
Augusztus 10-én csütörtökön Balatonakarattyára, a Magyar Honvédség Rekreációs Kiképzési és
Konferencia Központja gyönyörű üdülőjébe szerveztünk kirándulást. Nagy öröm és boldogság
volt a résztvevőknek a ragyogó,
napfényes időjárás, 44 fővel indultunk a magyar tenger partjára, a Balatonra. Kellemes 2 órás
utazás után érkeztünk a Zsolnay
busszal az üdülőbe, ahol Goórné
Majoros Gréta tanácsos asszony
szólt a bevezetett új Hellopy fizetési rendszerről, azaz mindenki
a maga váltotta kártyájával fizethette a halat, lángost,a palacsintát és az üdítőt. Hamar megtanultuk a korszerű fizetési eszköz
használatát, távozáskor pedig
visszakaptuk a megmaradt pénzünket. A 26 fokos Balatonban
vidáman úszott, lubickolt a lelkes csapat. Különösen jól érezték
magukat a gyerekeink, unokáink
Fodor Tamás, Nagy Lilla Rózsa,
Nagy Luca, Sára, Recsák Kriszta
és Norbert, valamint Majer Dorka. Július 27-én a szakadó eső és

a nagy hőmérséklet csökkenés
nem tette lehetővé számunkra,
hogy élvezzük a csodálatos Balatont. Az akkori jelentkezők közül most családi elfoglaltságuk,
edzőtáborok miatt többen nem
tudtak részesei lenni ennek a
szép, nyári együtt töltött napnak.
Az ebéd utáni sportversenyekben
úszásban, vízi futásban, kosárra
dobásban különösen a kicsik jeleskedtek. Az esti hazaindulást
18 óráról 19-re módosítottuk a
részt vevők kérésére,még 1 teljes
órát tölthettünk az isteni Balaton
selymes,simogató,békés hullámaiban. A fegyelmezett csoportunk vidáman, jókedvűen indult
vissza Tatára. Köszönetünket
fejezzük ki Kósa Ferencné Eta
néninek és Sárközi Józsefnek a
szervezésért, valamint a Zsolnay
busz vezetőjének Erdélyí Józsefnek a biztonságos utazásért. A
hangulatos családi rendezvény
élményével,a Balaton szépségével a szívünkben tértünk haza.
Sárközi József a Honvéd Bajtársi
Klub elnöke
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Képriport

Augusztus 5-én rendezték a hagyományos Tatai
Minimarathont, mely idén a megszokott útvonalon,
de új időpontban, délelőtt 11:00 órakor rajtolt.
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Barlang/Grotta-már 5. alkalommal
hívószót adnak meg évről évre, amelyre
reflektálnak az alkotások, vagy amelynek
fényében új értelmezési lehetőséget nyernek. Idén a „Kint, bent” határozószók
mentén rendeződött az összegyűlt anyag,
29 művész alkotása.
A mesterek és a meghívott művészek között is a legfontosabb alkotás az idei Grottában Gaál József Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi tanár (külső és belső)
grottája, és Szabó Andrea tervezőgrafikus
finoman rezdülő, lélek-finomságú
alkotása. A Grotta-kiállítás hagyományosan a fiataloké: fiatal művészek mutatkoztak be most is, vagy
Minden eddiginél
magasabb színvonalú
kiállítással
várja a kortárs képzőművészet iránt érdeklődőket a Kuny
Domokos Múzeum.
A törökkori bejáró különleges tere
immár ötödik éve
egyetlen hétre átalakul, kiállítótérré
változik, és lehetőséget ad arra, hogy
a fiatal, még fiatalabb és legfiatalabb képzőművészek érett, vagy éppen kísérletező
alkotásaiban elmélyedve szembesüljünk
a művészet örök kérdéseivel, és szembe-

nézzünk önmagunkkal.
Mindennemű stílus- műfaj- formabeli megkötöttség nélkül érkeznek ide a
művek, Kammerlohr-Kováts László és
Kövesdi Mónika kurátorok csupán egy

tértek vissza ide, ismert, kiállító művészek, olyan alkotásokkal, amelyek ismét
a megadott fogalom körül indították el
gondolatainkat. Pál Katja fehér kockája,
amely semmiképpen sem fért el a számára rendelt hagyományos keretben (kint?
bent?), Aranyász Zita térből kilépő, a kerettől elszakadó (kint-bent) képfolyamata, Kontra Ágnes csodálatosan megfestett
ege (kint), Sárközi Anikó finoman szűrődő fényeinek játéka (kint-bent). A még
főiskolás vagy frissen végzett generációból Petró Petra alkotásai ragadták meg a
figyelmet és a képzeletet.
A kiállítás augusztus 20-ig tart nyitva.

Fotók: Kuny Domokos Múzeum

Tataiak és tóvárosiak a Nagy Háborúban

Adatgyűjtéshez várják a segítséget a múzeum munkatársai
Az Európa, és ezzel Magyarország történelmét döntően befolyásoló első világháború centenáriumának éveit éljük. Az
évforduló kapcsán Tata Város
Önkormányzata és a Kuny Domokos Múzeum egy jövőre elkészülő kiadványban szeretné
megjelentetni a Nagy Háborúban részt vett tatai, és az akkor
még különálló tóvárosi katonák
neveit.
Az adatgyűjtemény elkészítése számos forráscsoport bevonásával készül, aminek fontos
részét képezik a lakosság bir-

tokában lévő dokumentumok
(behívóparancs, fotó, hadszíntérről érkezett levél, stb.), melyekkel igazolható egy katona
hősi halála, vagy részvétele a
háborúban. Amennyiben segítségünkre kívánnak lenni, a
rendelkezésükre álló adatokat
és dokumentumokat az alábbi
elérhetőségre küldhetik meg:
Személyesen: Német Nemzetiségi Múzeum Tata, Alkotmány
utca 1.
E-mail:titkarsag@kunymuzeum.hu
Telefon: 06/34-487-682

Levelezési cím: Kuny Domokos Múzeum 2890 Tata, Öregvár Váralja utca 1-3. (Kérjük,
az eredeti iratokat, azok sérülékenységére való tekintettel,
csakis fénymásolatban vagy
digitalizált formába szíveskedjenek elküldeni. A múzeum
munkatársai szívesen közreműködnek a dokumentumok
digitalizálásában, azt kérésre visszaszolgáltatják.) Kuny
Domokos Múzeum örömmel
veszi, ha az eredeti dokumentumokat felajánlják a múzeum
gyűjteménye számára.

Látkép

Porciunkula - Veres András győri megyéspüspök gondolatai

A Porciunkula búcsú ünnepi áttekintését követően az elvallástalanodás jelenségéről beszélt
ünnepi prédikációjában Veres
András győri megyéspüspök. A
család fontosságát hangsúlyozta, mint a személyes kapcsolatok legmeghatározóbb színterét,
ahol a vallásosság személy és
személy között először jelenhet
meg.

„Azt a kérdést akarom megválaszolni, hogy vajon miért újította fel Szent Ferenc azt a romos
templomot, amely maga fizikai
valóságában a korabeli egyház
nehéz helyzetére utalt, sokan elvallástalanodottak, miként napjainkban is. Szent Ferenc mégis fontosnak tartotta, hogy ezt
a templomot felújítsa egyrészt
kortársainak, hogy a vallásos

hanyagságukat jóvátegye, másrészt pedig ezzel azt is kifejezte,
hogy szeretne az egyházba, a
vallásos életbe egy új lendületet
hozni. Azt gondolom, hogy napjainkban ugyanez a feladatunk,
hogy a sok elvallástalanodásnak az okát felfedjük és megpróbáljuk a saját lehetőségeink, képességeink, ajándékaink szerint
az egyházi életet megújítani.

Mindenekelőtt a családban
kell ezt elkezdeni, ehhez a lelkipásztorok, hitoktatók tudnak
segítséget, támogatást nyújtani,
de minden erőnkkel azon kell
lenni, hogy a családok lélekben
vallásilag megújuljanak, és akkor remélhető az, hogy az egész
egyház is, mint közösség meg
tud újulni hitében.
A búcsúk mára már sokak számára ringlispíles kirakodóvásárt jelentenek. A keresztényeknek hitéleti cselekedetet, a
bűnbocsánat más vallásokban
nem jelentkező formáját.
Ha dogmatikai szempontból
akarjuk megközelíteni, hogy
megértsük, mi a búcsú: búcsút
mondani, vagyis elköszönni a
bűneinktől.
Ez az egyház gyakorlatában
kezdettől fogva jelen van, hiszen valljuk, hogy mind az élők,
mind a megholtak egy egyháznak vagyunk a tagjai és élőként
irgalmasságot gyakorolva és ir-

galmasságot kérve kell élnünk.
Mindnyájunknak élnünk kell
Isten kegyelmi ajándékaival, az
irgalmassággal többek között.
Amikor az ember ezzel a céllal
teszi, hogy eljut egy zarándokhelyre, eljut egy templombúcsúra, akkor ha minden feltételt
teljesít, vagyis őszintén megbánja a bűneit, elhatározza,
hogy szeretné az életét megjavítani, akkor hisszük azt, hogy
Isten meg is adja a bűnbocsánatot, búcsút mondhatunk a bűneinknek és ez egy örömteli ünneppé vált, valószínűleg azért
is alakult ki a búcsú körül ez a
kis kirakodóvásár, mert ahol az
emberek összejöttek és ilyen alkalomból jöttek össze, akkor ott
az örömnek, a boldog együttlétnek is van létjogosultsága. Én a
kettőt nem tartom kizáró oknak,
a probléma inkább az, hogy
sokan a búcsú vallási, egyházi
hátteréről megfeledkeztek már
napjainkban.”

Ajánló, hirdetés
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Honvéd Bajtársi
Klub

2017. augusztusi programja

augusztus 20.(vasárnap)
18 óra
Részt veszünk a városi ünnepségen, Tatán a Kossuth téren,
a Szent István nemzeti ünnepünkön.
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Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		
TATA - Almási úti t.
Kun Ágnes
Lupták Tiborné
Ondra Ferenc
Bokor Jánosné
Kántor Vilmosné
TATA - Kocsi úti t.
Zsiros Sándorné

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

2017. júliusban elhunytak
TATA - Környei úti
temető
Osztorovics József
Neubauer István
Tóth János
Süveg Zoltánné
Szemeti Árpádné
KOCS
Kovács Attiláné

BAJ
Neuberger Jánosné
Szabadszállási
Istvánné
Téglás Kálmánné
Marton Istvánné

NASZÁLY
Jassa János

SZOMÓD
Stegmayer
Györgyné

Béke
poraikra!

NESZMÉLY
Dumján János
Balkányi Ilona
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Sport

Programajánló
Atlétika
augusztus 18-19-20
Edzőtábor
Veterán dobó világbajnokság
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Minimarathon

Hódys érmek

Abszolút eredmény:
Férfiak: 1. Kovács Attila (Szombathely) , 2. Balázs Levente (Budaörs), Kis Áron (Veszprém)
Nők:
1. Szederkényi Takács
Andrea (Esztergom), 2. Badis
Anissa Zsófia (Veszprém), 3.
Szekeresné Bakonyi Fruzsina
(Oroszlány)
Az eredmények megtekinthetők a
www.tata.hu oldalon.
A XXXIV: Tatai Minimaraton
támogatói:

Labdarúgás
augusztus 19 (szombat)
15.00, 17.00
Nyergesújfalu – Tatai AC
megyei I. oszt. U-19 és felnőtt
Triatlon
augusztus 19 (szombat)
9.30 OLD LAKE MAN
középtávú triatlon Magyar
Kupa Versenyközpont: Kastély tér

WBO „KIDS DRUG FREE”

gyerek crossfutás

A Footour SE a „WBO KIDS
DRUG FREE „ program keretében gyerek crossfutást rendez
az OLD LAKE MAN középtávú
triatlon betétszámaként a rendezvényre látogatók gyermekei
részére.
Amíg a profi és amatőr versenyzők a pályán szelik a kilométereket, addig szeretettel várunk
minden sportolni vágyó fiatalt,
óvodást, iskolást, kis- és nagy
gyereket, hogy a saját versenyüket is megvívhassák egy izgalmas, akadályokkal tarkított
útvonalon.
Verseny célja: A sportközösség
és ennek hangulatának megismertetése;
Egészséges életmódra nevelés;
A rendezvényen való részvétel
kapcsán a triatlon megismertetése
Verseny ideje:
2017. 08. 19. 11.00 óra
Verseny helye: Tata, Kastély tér
Táv: 1000 méter (akadályokkal, kisebb szintkülönbségekkel)
Korcsoportok: -10 éves korig
(2007 január 01. előtt születettek) fiú/leány
10-13 éves (2007-2004) fiú/leány
14-18 éves (2003-1999) fiú/leány
Nevezés:
Helyszíni nevezés 10.00 órától a versenyközpontban (Kastély tér)
Nevezési díj: A rendezvényen
való részvétel ingyenes!
FIGYELEM!
A résztvevők regisztrációkor pólót, célba érkezéskor sapkát és
befutóérmet kapnak ajándékba.
Csak 60 fő nevezését tudjuk fogadni!
Díjazás:
Minden korcsoport 1-3 helyezettje érem díjazásban részesül.
Eredményhirdetés:
11.30-kor a Kastély téren
A díjakat Kovács „Koko” István
olimpiai és világbajnok ökölvívó
(ironman) adja át!
Az eredményhirdetést követően
érdemes még a helyszínen maradni, mivel csoportkép készül
a bajnokkal, valamint a továbbiakban közösen szurkolhatunk a
célba érkező OLD LAKE MAN
bajnokainak!

Hajrá Fiatalok!
Ready, Steady, Race!

Tata Város Önkormányzata
Balról a harmadik: Pazár Anna Luca

Nem nyughatnak a Hódy SE
kajakosai, kenusai. Ezt jó értelemben vegye az olvasó, hiszen
a mondat arra vonatkozik, hogy
egy újabb országos bajnokság
ahol érmeket szereztek a versenyzők. Még ki sem fújhatta magát Kovács Petra Sára a
világbajnoki aranyérem után,
újabb versenyen volt jelenése.
Augusztus első hétvégéjén Szegeden a Maty-éren rendezték

meg az Ifjúsági és U23 Országos Bajnokságot. A világbajnok
versenyző négy számban indult
és négy érmet szerzett. A korosztályos válogatott Pazár Anna
Luca egy tiszaújvárosi lánnyal
indult párosban és ezüstöt nyertek. A legjobb eredmény is Anna
nevéhez fűződik, hiszen K1-200
m-n aranyérem lett a teljesítmény jutalma. Érmet szereztek
a fiúk is 3x200m-es váltóban.

Triatlonverseny Tatán

Már adtunk hírt erről amikor a
FOOTOUR SE sajtótájékoztatót tartott a versenyről. Akkor
még távolinak tűnt augusztus
19, de ezen a hétvégén már itt
is van a magyar triatlon társadalom színe-java. A FOOTOUR
SE és Tata Város Önkormányzata közösen rendezi meg az
OLD LAKE MAN Középtávú
Triatlon Magyar Kupa futamot.
Augusztus 19-én érdemes lesz
az Öreg-tó körül nézelődni, hiszen az úszás 9.30-kor indul
az Új Kajakháztól és a vízből a
Kastély térnél jönnek ki a versenyzők. (itt van egyébként a
versenyközpont is) Innen biciklire pattanva tekernek 90 km-t
Tata és Naszály között ami azt
jelenti hogy 6x jönnek vissza a
városba, így jól követhető a verseny. Az utolsó számban, a 21
km-s futásban ismét az Öreg-tó
a helyszín és a cél a Kastély tér.
Nagy különbség lehet a célbaérkező versenyzők ideje között,
hiszen a profik mellett amatőrök
is kipróbálják magukat a ver-

senyen. Ennek megfelelően a
mezőny elejét a rajt után kb. 4
óra múlva várják, de a szintidő 7 óra, így akár fél 5 is lehet
mire mindenki teljesíteni fogja
a távot. Gyakorlatilag az egész
versenyt végig tudják követni
a nézők. Az úszást a Kajakház
– Kastély tér között, a kerékpár
pályát a városon belül illetve
Tata – Naszály között , míg a
futást a Kastély tér – Vár – Madártorony útvonalon.
A verseny előtti napon (péntek)
már 14.00-tól találkozhatnak a
versenyzőkkel, hiszen a szervezők a versenyközpont színpadán beszélgetésekkel,műsorokkal várják az érdeklődőket.
Ahogy a Minimaraton, úgy ez
a verseny is hoz útlezárásokat
amelyekre a közlekedőknek figyelni kell. Augusztus 19-én
(szombaton) lezárásokra lehet
számítani 9.50 – 14.00 között
a Hajdú u. – Keszthelyi u. – Új
u. – Komáromi u. – Naszályi u.
vonalon, illetve félpályás útlezárás lesz a Május 1 úton. - ta -

Eredmények:
K1-200 m 1. Pazár Anna Luca
K2-500 m 2. Pazár Anna Luca,
Kovács Mirtill (Tiszaújváros),
K1-500 m és K1-1000 m
2. Kovács Petra Sára
K2-4000 m 2. Kovács Petra
Sára, Pazár Anna Luca
K1-200 m 3. Kovács Petra Sára
K3x200 m 3. Bodor Dániel,
Németh Mátyás, Havranszky
Levente
Tompa Andor

Takarékbank –
Takarékszövetkezet
Városkapu Zrt
Városgazda Kft
KEM SZÖSZ
Szabadidősport Szövetség
Szöllősi Pincészet
Tatai AC
Magyari Zoltán
Népfőiskola
Csokicsodák
Kinesio Tape Centrum

XXI. J&S Speed Kyokushin Karate Kupa Tata

Május 20. szombat 12 év után
először adott otthont tatai városi
sportcsarnok a XXI.J&S Speed
Nemzetközi Kyokushin Karate
versenynek utánpótlás korosztálynak a 8 évestől a 18 évesekig
és kezdő felnőtteknek, melyet a
Tatai Renmei Kyokushin Karate
Sportegyesület rendezett. Versenyre a hazai klubokon kívül
még Horvátországból és Szlovákiából érkeztek a karatékák 41
klub 355 fő versenyző 465 nevezése érkezett 315 küzdelemben és 150 formagyakorlatban
mérte össze tudását, Renmei se
12 harcossal méretette meg magát. Délelőtt fél tízegykor formagyakorlattal 4 tatamin kezdődött a versenyzés a hivatalos
megnyitóig melyen elhangzott a
kyokushin induló és a klubok
összes versenyzője felsorakozott , majd beszédet mondott
tata város polgármestere Michl
József. Megnyitó után a formagyakorlat döntők következtek és 5 tatamin elkezdődtek a
küzdelmek több száz küzdel-

met izgulhattak végig mint a
szülők,edzők,versenyzők és este
19.-óráig a verseny zárásáig 55
bajnoki címet 220 dobogós helyezést osztottunk ki. Renmei SE
harcosai érmesei 3 aranyérmet
Andrikó Balázs formagyakorlatban gyerek II. kategóriában,
Szelőczei Benjamin küzdelem
gyerek I. kategóriában Vastag
Adrián felnőtt küzdelemben lett
bajnok. 2 ezüstérmesünk Andrikó Balázs küzdelemben itt
is döntőben harcolt és Kovács
Kristóf Ifjúsági küzdelemben,3
bronz Kovács Adrián Ifjúsági
küzdelemben, Holy Bálint gyerek II. küzdelemben és Andrikó
Antal serdülő küzdelemben álltak dobogóra. A csapatot még
Molnár Gergő, Kovács Marianna, Eipl Barnabás Czintos Ákos
és Czintos Tamás erősítették.
Bízva a folytatásban, hogy Tatán továbbra is erős bázisa lesz
a kyokushin karaténak köszönjük a segítséget a szülőknek ,
J&S Speed Kft. és Tata városnak.
Szabó Kornél

Autós győzelmek

Hernádi László a szlalom Közép-Európa Bajnoki sorozat következő állomásán az olaszországi Estében állt rajthoz. Itt van
az autós kedvenc pályája, így
talán nem is meglepetés hogy
a három felfutás után a dobogó
legfelső fokára sikerült felállnia.
Három versennyel a sorozat vége
előtt ezzel a győzelemmel vezeti
a mezőnyt. Hernádi a hegyi Európa Kupa sorozatban is indul,
aminek a legutóbbi versenyét a
német Osnabrückben rendezték.
A szervezők megadták a módját

az 50. versenynek és rengeteg
betétprogrammal, kísérő rendezvénnyel várták az indulókat
és a nézőket.. Az elmúlt évben
sikerült nyerni így a cél nem is
lehetett más mint megismételni
az eredményt. Leírva ez egyszerűnek tűnik, de a vetélytársak
trónfosztásra készültek. Készültek, de Hernádi maradt a trónon,
hiszen idén is győzött. Ezzel három fordulóval a sorozat vége
előtt 17 pontos előnnyel vezet
egy olasz és egy német versenyző előtt. 		
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