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Nagy érdeklődés mellett zajlott 
a Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság tanévnyitója szeptember 
18-án, a Tatai Közösségi Felsőok-
tatási Képzési Központban.
A korábbi évekhez képest külön-
leges ez a tanévkezdés a népfőis-
kola számára, hiszen idén ősztől 
már a Piarista Rendház ad otthont 
programjaiknak.
Borsó Tibor elnök ezzel kapcso-
latban elmondta: - eddig mindig 
úgy tudták a tanévet megszervez-
ni, hogy a helyi középiskolák tan-
termeit használták tanfolyamaik 
megrendezéséhez, és az egyez-
tetések során előfordult, hogy 
módosítaniuk kellett az eredeti 
programhelyszíneket, ami nehe-
zítette az időbeosztást. A szer-
vezés azonban a jövőben sokkal 

praktikusabban folyhat, hiszen a 
programoknak egy helyen tudnak 
teret biztosítani. Borsó Tibor hoz-
zátette:- Ez a változás tudati szin-
ten is új helyzetet teremt, mert a 
monumentális épület nemcsak kí-
vülről, hanem belülről is egy mély 
szellemiséget sugároz, melynek a 
tovább éltetését szeretnék tanfo-
lyami rendszerükkel erősíteni a 
városban. Emellett a Népfőiskolai 
Társaság a jövőben egy felnőtt-
képzési központot szeretne kiala-
kítani és működtetni a rendházban 
az Önkormányzattal egyeztetve és 
egy pályázat segítségével, mely-
nek nyomán már meglévő tanfo-
lyami rendszerük mellett komp-
lexen szolgálhatják az épületben 
folyó munkát.
Az évnyitón Michl József is kö-

szöntötte az érdeklődőket. Tata 
polgármestere elmondta: - Nem 
egy megszokott tanévet nyit meg 
idén ősszel a népfőiskola a város-
sal közösen, hiszen régi vágyuk 
volt, hogy találjanak működé-
sükhöz egy olyan helyet, amely 
állandó bázisuk lehet, erre adott 
most nagyszerű lehetőséget a Ta-
tai Közösségi Felsőoktatási Kép-
zési Központ megalapítása. Ez az 
új tanév azért is izgalmas, mert az 
az időszak melyben a népfőisko-
la programjai különböző helye-
ken szétszórva valósultak meg, 
lezárult. A Piarista Rendház épü-
letében kialakított infrastruktúra 
képes ugyanis kiszolgálni azt az 
igényt, hogy a társaság minden 
előadása, képzése egy épületben 
kapjon helyet. A város és a nép-

főiskola együttműködése a jövő-
ben tovább fejlődik, finomodik 
majd, annak érdekében, hogy a 
közös munka során mindenki jól 
érezze magát, és a ház megteljen 
élettel, hiszen egy épület meg-
maradásában mindig a fenntartás 
adja a legnagyobb feladatot – tette 
hozzá a polgármester.
A tanévnyitó helyszínén Izing 
László, a Magyar Piarista Diák-
szövetség Tatai Tagozatának tit-
kára tartott előadást a piarista rend 
jelentőségéről és a rendház szere-
péről Tata történetében, majd a 
szünet után az új népfőiskolai tan-
év első programjaként az érdeklő-
dők Gillich István gyógynövény 
szakértő előadását hallgathatták 
meg, a népi gyógyászat különle-
ges gyógymódjairól. Ábrahám Ágnes

Új helyszínen dolgozik 
tovább a népfőiskola

Átadták az E.ON eddigi legna-
gyobb ipari beruházását az E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. területén. A Tatabányai Ipari 
Park ellátására kiépített modern, 
digitális technológiák felhaszná-
lásával létesített transzformátor 
állomás rekordidőn belül készült 
el, mintegy 2,5 milliárd forintból.
Az E.ON Hungária csoport a 
nemzetközi E.ON Csoport része-
ként a magyar energiagazdaság 
fontos résztvevője. Az elmúlt év-
tizedek következetes beruházási 
politikájának hatására az üzem-
zavarok száma 15 év alatt keve-
sebb, mint harmadára csökkent, s 
ez idő alatt a villamos elosztóhá-
lózatuk közel 7000 km-rel bővült, 
valamint az új ügyféligényeknek 
köszönhetően az alállomás-építé-
sek száma is jelentősen megnőtt. 
Szeptember 22-én a vállalat leg-

frissebb beruházásának nyomán 
új transzformátor állomást avat-
tak fel a Tatabányai Ipari Park és 
környékének ellátására.
Az új alállomás építése, amellett, 
hogy ügyfeleink jelenlegi igé-
nyeire is hatékony, megbízható 
megoldást jelent, egyben meg is 
alapozza a fejlesztések és a bőví-
tés lehetőségét az ipari parkban 
működő vállalatok számára, s az 
E.ON Hungária csoport ezáltal is 
segíti a térségben lévő ügyfelei 
üzleti fejlődését, eredményessé-
gük növelését - hangsúlyozta az 
átadó ünnepségen Kiss Attila, az 
E.ON Hungária Zrt. Igazgatósági 
tagja.
Az E.ON Hungária eddigi leg-
nagyobb zöldmezős áramháló-
zati beruházásával kapcsolatban  
Bencsik János országgyűlési 
képviselő a helyszínen elmondta: 

- a magyar kormány a tervezés-
hez adott támogatást, annak érde-
kében, hogy egy beruházással két 
ellátási területet is be lehessen 
vonni a biztonságos ellátásba. A 
Tatai Ipari Park villamos energia 
kapacitás fejlesztéséhez költség-
vetési támogatás érkezett, amely 
lehetőséget biztosított arra, hogy 
az ipari park és az Önkormányzat 
is beszálljon a tervezési feladatok 
elvégzésébe. Ennek köszönhető-
en mindkét ipari park -  a tatabá-
nyai és a tatai is -  biztonsággal 
vételezheti a villamos energiát, és 
lehetőség van arra, hogy az alál-
lomáson további kapacitásbővítő 
fejlesztésekre kerülhessen sor.
A Tatai Ipari Park elektromos 
áram kapacitásának növelését 
szolgáló beruházáshoz, koráb-
ban 100 millió forintos támoga-
tást nyújtott a magyar kormány. 

Michl József polgármester ezzel 
kapcsolatban úgy nyilatkozott: 
- mind a tatai, mind pedig a ta-
tabányai ipari parkok fejlesztése 
eljutott arra a pontra, hogy szük-
ség lett villamos energia többlet-
re. Az új alállomás létrehozásá-
val Tatának olyan plusz villamos 
energia lekötési lehetősége nyílt, 
mely a következő években ide 
települő új gyáraknak már most 
teljesen biztosítja az áramellátá-
sát. Ez a fejlesztés nagy esély Ta-
tának abban a tekintetben, hogy 
az új befektetők még biztonsá-
gosabban tervezhetnek városunk 
ipari parkjában, de a már meglé-
vő cégek is nyugodtan fejleszt-
hetik telephelyeiket.
A legújabb erősáramú és a ne-
gyedik generációs, intelligens 
digitális technológiák felhasz-
nálásával megépített transzfor-
mátor állomás tehát magasabb 
szintű üzembiztonságot nyújt a 
térség villamos energia ellátásá-
ban, ezzel hozzájárulva a továb-
bi gazdasági fejlődéshez. Az új 
létesítmény amellett, hogy biz-
tosítja az ipari parkban működő 
ügyfelek üzembiztos ellátását, és 
meglévő illetve jövőbeni igénye-
ik kielégítését, egyben jelentősen 
tehermentesíti a bánhidai alállo-
mást, fokozva a térség rendkívül 
érzékeny ügyfeleinek ellátásbiz-
tonságát.                                - áá -

Beruházás - A Tatai Ipari Park jövője érdekében
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tata Város Önkormányzata pá-
lyázat útján bérbe adja a Mind-
szenty tér 9. fsz. 1. és Mind-
szenty tér 10. fsz. 1.szám alatti, 
62 m2 térmértékű, összkomfor-
tos költség alapú bérlakásokat.
A pályázatot formanyomtatvá-
nyon kell benyújtani, melyet 
2017. szeptember 18. napjá-
tól 5.000,- Ft + ÁFA, összesen 
6.350.-Ft összeg befizetése mel-
lett lehet kiváltani.
A lakás a helyszínen 2017. szep-
tember 21-én 14-15 óra között 
tekinthető meg.
Pályázat benyújtásának határ-
ideje: 
2017. október 4. szerda, 15 óra
Információ:Tatai Közös Önkor-
mányzati  Hivatal
Adó- és Vagyongazdálkodási Iroda 
Telefon :  34/588-655               

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Tata Kártya Felhívás

Tisztelt Ügyfeleink!
A Tata Kártya ügyfélfogadási 

idő   2017. október 02-tól 
Hétfő: 9-től-12-ig

Szerda : 9-től 12-ig  és 
13-tól - 17:30-ig.

Szeretettel várjuk tisztelt 
ügyfeleinket!

A Tata Kártya ügyintézése 
a Városmarketing Irodában 

történik. 
(Tata, Bercsényi utca 1. szám alatt) 

A Duna-Gerecse Turisztikai Non-
profit Kft. kérdőíves felmérést 
végez a Komárom-Esztergom 

megyei turisztikai szolgáltató lé-
tesítmények látogatóinak köré-
ben. 
Céljuk, hogy a fejlesztéseket és a 
szakmai munkát a látogatók igé-
nyeivel is össze tudják hangol-

ni a jövőben. Akik idén jártak a 
Duna-Gerecse térségben, és fel-
keresték a megjelölt helyszínek 
valamelyikét, kitölthetik a hozzá 
kapcsolódó on-line kérdőívet. A 
szervezők várják a látogatók visz-

szajelzéseit, a kitöltők egy nyere-
ményjátékban is részt vesznek.
További részletek az érintett hely-
színekről és kérdőívekről:
http://www.duna-gerecse.hu/hu/hi-
rek/latogatoi-felmeres.html

Ülésezett Tata képviselő-testülete

Ez év szeptember 16-án tízedik 
alkalommal került megrendezés-
re  a BEOSZ Országos Kórusta-
lálkozó és Katonadal  Fesztivál.
Az első ilyen országos találkozót 

a Honvéd Bajtársi Klub rendez-
te Tatán Ekkor még a klubnak 
nem volt saját énekkara, az első 
két találkozón Tatát a Városi 
Nyugdíjas klub kultúrcsoportja 

képviselte Lukács Jánosné ve-
zetésével. Az első Marcaliban 
rendezett találkozón a katona-
dalokból összeállított műsorban 
szólót énekeltek Kósa Ferencné, 
Pákozdi Bálint, Bankó Róbert. 
Rozs János „Ha katonát látok” 
című költeményével aratott nagy 
sikert. 2009 szeptemberében 
megalakult a klub Őszirózsa Dal-
köre Mesterné Lupták Mariann 
vezetésével, az ezt követő összes 
találkozón részt vettek. Több al-
kalommal szerepeltek Székesfe-
hérváron, Abasáron, Szentendrén 
és immár másodszor Marcaliban. 
A dalkör minden évben új műsort 
állított össze ismert és kevésbé 
ismert a különböző történelmi 
korok  katonadalaiból. Az idei 
nagyszabású jubileumi találko-
zó fővédnöke: Dr. Benkő Tibor 
vezérezredes, Honvéd Vezérkar 
főnök, védnöke: Dr. Sütő László 
Marcali város polgármestere. Az 
ország különböző településeiről   
(Zalaapátitól Nyíregyházáig) 
megérkező kórusok a budapesti 
Opsitos Fúvószenekar  beveze-
tő műsorát láthatták. Ebéd után 
került sor a fesztivál hivatalos 
műsorára, melyet a megszépült 
kisváros 400 férőhelyre beren-
dezett új sportcsarnokában tar-
tottak meg. A  Polgármester Úr 
megnyitó szavai után Hazuga 
Károly a BEOSZ elnöke üdvö-
zölte a vendégeket. ”Örvendetes, 
hogy ilyen sok kórus elfogadta a 
meghívást és az a tény hogy az 
országban ennyi ember, fiatalok 

és idősek egyaránt tették magu-
kévá a katonadalok, valamint a 
népzene megőrzésének és átörö-
kítésének célját.” Első  szereplő-
ként a Zalalapáti harmonika-ze-
nekar és a Rozmaring népdalkör 
közös műsorát láthattuk, majd 
ezt követte a 11 fellépő kórus, 
az alábbi sorrendben. Honvéd 
Népdalkör – Nyíregyháza, Váci 
Esze Tamás Férfikar, Váci női 
kar, Őszirózsa Dalkör Tata, 
Honvéd Klub Énekkar Zalaeger-
szeg, Férfi Kar Nyírbátor, Vasi 
Napsugár együttes Szombathely, 
Ezüstfény együttes Szentendre, 
Balassi Bálint Kórus Budapest, 
Bajtársi Dalárda Marcali. Az 
Őszirózsa Dalkőr „Huszárosra 
vágatom a hajamat” című to-
borzóval kezdett, ezt követték 
az első világháborus katonada-
lok, majd a „Szépem szólnak 
a tatai harangok” kezdetű tatai 
katonadal. A 10 éve alakult, már 
művészi szintű Balassi énekkar 
tagjai eddigi kimagasló munká-
jukért külön-díjban részesültek. 
A legnagyobb sikert a vendég-
látó hazaiak harmonikával és 
citerával kísért műsora érte el, 
akik szintén különdíjban és elis-
merő oklevélben részesültek. A 
műsor zárszámaként a marcaliak 
vezetésével  az összes résztvevő 
3 katonadalt énekelt el közösen. 
A dalkört elkísérő 25 fős csoport 
tagjai is jól szórakoztak,  mi  is-
mét sok tapasztalattal és egy szép 
élménnyel lettünk gazdagabbak.  
               Id. Bankó Róbert

Marcaliban szerepelt a Honvéd Bajtársi Klub Őszirózsa Dalköre

Szeptember 27-én tartotta so-
ron következő ülését Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete, mely 24 napirendi pont-
ban hozott döntést.
Napirend előtt Michl József 
polgármester adta át a címzetes 
főorvosi cím használatát tanú-
sító díszoklevelet Dr. Kicska 
Zsuzsanna házi gyermekorvos-
nak. Tata Város Önkormány-
zata még 2016. májusi ülésén 
határozatot hozott arról, hogy 
címzetes főorvosi cím haszná-
latát tanúsító díszoklevelet és 
pénzbeli elismerést adományoz 
azoknak a háziorvosoknak és 
alapellátást végző fogorvosok-
nak, akik 20 éven keresztül fo-
lyamatosan körzeti, háziorvosi, 
körzeti gyermekorvosi, házi 
gyermekorvosi, illetve fogor-
vosi alapellátási feladatokat 
láttak el a városban. A címet 
hagyományosan a Semmel-
weis-nap alkalmából rendezett 
ünnepségen adják át, amelyen 
idén munkája miatt Dr. Kics-
ka Zsuzsanna nem tudott részt 
venni, így az oklevelet az ősz 
első testületi ülésén vehette át.
A képviselők a hónap utolsó 
szerdáján munkájukat rende-
let-alkotáshoz kapcsolódó elő-
terjesztésekkel kezdték, többek 

között az Önkormányzat 2017. 
I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató megtárgyalásával, 
a közterület-használat helyi 
szabályozásáról szóló rendelet 
módosításával, valamint a te-
lekadóról és a helyi iparűzési 
adóról szóló rendeletek felül-
vizsgálatával. Utóbbi témában 
a testület tagjai első olvasat-
ban tárgyalták az előterjesztést, 
mellyel kapcsolatban az ülést 
követő sajtótájékoztatón Michl 
József elmondta: - az iparűzé-
si adó tekintetében a legkisebb 
vállalkozások hosszú évek óta 
részesülnek abban a kedvez-
ményben, melynek nyomán 
a 2,5 millió forint alatti éves 
bevétel után nem kell helyi 
iparűzési adót fizetniük az Ön-
kormányzat felé. Most azt sze-
retnék megvizsgálni, hogy érde-
mes-e ezen módosítani, ugyanis 
a kedvezmény következtében 
a kis cégek kiesnek az Önkor-
mányzat látóköréből, így nem is 
ellenőrizhetőek. Felvetődött an-
nak a lehetősége, hogy a jövő-
ben a legkisebb vállalkozások 
is fizessenek egy minimális ipa-
rűzési adót, így az adóellenőr-
zés is segítheti a munkájukat. 
Az esetleges módosítás tervéről 
a későbbiek folyamán, októberi 

vagy novemberi ülésükön tár-
gyalnak majd újra a képviselők.
Az ülésen egy napirendi pont 
kapcsolódott településrendezési 
témához, a Güntner-Tata Hűtő-
technika Kft. kérelme kapcsán. 
A cég telephelyén jelenleg ko-
moly fejlesztést hajt végre, s 
emiatt egy területük belterület-
be vonásáról döntöttek a képvi-
selők.
Vagyongazdálkodáshoz a testü-
let szeptemberi ülésén 9 napi-
rendi pont kapcsolódott. Ezek 
között szerepelt a Jázmin utca 
22-24 szám alatti ingatlan, 
amely jelenleg a város tulajdo-
na, de az Önkormányzat most 
értékesíteni kívánja, ennek a 
pályázati kiírását szavazták 
meg. Szintén napirenden volt a 
Tóvárosi Malom Kft kérelme. 
A cég a Czégény Malom és az 
Öreg kalló malom fejlesztése 
miatt adott be területrendezési 
kérelmet, melyet elfogadtak a 
képviselők. Az Önkormányzat 
azzal is hozzájárul a fejlesz-
téshez, hogy az Angolparktól 
a Bartók Béla útig elvégzi a 
Malom-patak teljes megújítá-
sát. Ugyancsak vagyongazdál-
kodási témában szavaztak a 
testület tagjai a Benczúr Gyula 
út melletti (Újhegy) 15325/1-

es számú ingatlan jövőbeni 
hasznosításával kapcsolatban. 
Az Önkormányzat ezt a telket 
szeretné most értékesíteni, 8,5 
millió forintos kezdőáron írták 
ki rá a pályázatot, és várják a je-
lentkezőket, akik szívesen épít-
keznének a területen.
A humánszolgáltatáshoz kap-
csolódó előterjesztések között a 
képviselők jóváhagyták a Kuny 
Domokos Múzeum stratégiai 
tervét, és döntöttek a csatla-
kozásról a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez is. A mú-
zeummal kapcsolatban Michl 
József úgy nyilatkozott: - ta-
valy egy ÁSZ vizsgálat zajlott 
az intézményben, amely szá-
mos pozitív eredményt hozott. 
A múzeum feladatul kapta egy 
középtávú stratégiai terv kidol-
gozását, melyet a minisztérium 
számára is továbbítaniuk kell. 
A képviselő-testület elfogad-
ta az elkészült tervet, melyben 
részletesen összefoglalták a kö-
vetkező évek pontos teendőit, a 
különböző területek fejlesztési 
igényeit, a tervezett szakmai és 
infrastrukturális változtatáso-
kat.

Folytatás a következő oldalon

Látogatói felmérés Komárom-Esztergom megyében

Hirdessen 
Ön is

9000 példányszámú, 
kéthetente ingyenesen   

megjelenő városi 
lapunkban!

06-30-962-4556       
tataivaroskapu.ujsag

@gmail.com
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Folytatás az előző oldalról
Az ülés végén beszámoló kö-
vetkezett a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról, és a két ülés 
között történt fontosabb ese-
ményekről. Ennek során Michl 
József többek között kiemelte 
azt a megállapodási szerződést, 
melyet a város a tatabányai 
Edutus Főiskolával kötött, s 
amely két területet is érint. Az 
egyik egy képzési együttműkö-

dés, ami a Tatai Közösségi Fel-
sőoktatási Képzési Központban 
valósul majd meg, a másik pe-
dig az ún: Smart City (Okos 
Város) programra vonatkozik, 
mely a Piarista Rendházban 
üzemeltetheti telephelyét. Ez 
olyan városfejlesztési tervezé-
si programot jelent, melyben a 
főiskola több más intézmény-
nyel, többek között a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetemmel 
együtt vesz részt, és amelyhez 

Tata is aktívan kapcsolódik. A 
projektnek egy olyan műhelyét 
szeretnék létrehozni városunk-
ban, ami arra keresi a választ: 
hogyan lehet ma egy város mű-
ködését, üzemeltetését a 21. 
század technológiai és szellemi 
fejlettségi szintjén összehan-
golva még precízebben, és ha-
tékonyabban megszervezni.
Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete októberben 
folytatja munkáját.            - áá -

Időközi választás 2017. október 15.

Időközi választás 2017. október 15.

Ábrahám  József, a Munkáspárt és Balogh István, a Jobbik jelöltjei nem kívántak élni a Városkapu újság által felkínált 
bemutatkozó programismertető lehetőséggel.

Kedves Olvasó! 

Először is megköszönöm azt sok 
biztatást, támogatást, amely le-
hetővé tette indulásomat! Az el-
múlt napok beszélgetései során 
többen is megkérdezték, hogy 
mi késztetett arra, hogy meg-
mérettessem magam a mostani 
választáson. Ennek számos oka 
van!
A családomban, amelyben ne-
velkedtem természetes dolog 

volt, hogy a saját boldogulásunk 
mellett lehet és kell is tenni min-
dig valamit szűkebb vagy tágabb 
környezetünkért, a rászorulók 
segítéséért! De tataiként sokat 
kaptam a helyi közösségtől is. 
Nyitottságot, a másság elfoga-
dását! Az első lépésként a nyel-
vek megismerését, amely elve-
zet más népek, más szokások 
megismeréséhez, megnyitotta 
az utat külföldi tanulmányaim 
előtt, de munkavállalóként a mai 
napig is sok előnyt jelent. 
A szorgalmat és kitartást, 
amely nélkül az agráriumban 
helytállni, növényt termeszteni, 
állatokat nevelni nem lehet.
A család szeretete, közösségért 
érzett felelősség, a nyitottság, a 
szorgalom és kitartás igényének 
megértése nem kevés, amit e vá-
rostól útravalóul kaptam. Ha az 
Önök bizalmából részese lehe-
tek a képviselő-testület munká-
jának, akkor vissza adhatok be-
lőle valamit! Hisz van mit tenni 
épp elég!

Közös ügyeinkről csak kö-
zösen lehet dönteni – ekkor 
érezzük magunkénak igazán vá-
rosunkat! Fejlett Európa része-
ként, támogatásával jogos igény, 
hogy gazdálkodjunk jobban a 
jövővel!
Több lehetőség kell gyermeke-
inknek! Versenyképes tudással, 
kellő intelligenciával felvértez-
ve ne csak a betanított munka és 
a minimálbér legyen az elérhető 
perspektíva!
Valós segítség kell a családok-
nak, ne csak álom maradjon a 
második gyermek érkezése! A 
bevezetett gondozási díj azokat 
sújtja leginkább, akik maguk 
erejéből vállalnák további gyer-
mekek felnevelésének terheit. 
Azokat, akik nem csak az állam-
tól várják a támogatást és valós 
jövedelmüket sem tudják eltit-
kolni, vagy azokat, akik csak 
maguk erejére támaszkodva ké-
pesek lakhatásukat megoldani.
Az egészséges, teljes élet nem 
csak gyermekeinknek jár! Az 

persze támogatható, hogy spor-
toljon, a művészetekkel ismer-
kedjen az ifjúság! Az egészség-
ügyi ellátás szervezése azonban 
egyre távolabb kerül a várostól. 
De a központosítási törekvések 
sem mentesítenek a felelősség 
alól, hogy a szakellátás gondjait 
az erős és megbecsült háziorvo-
si szolgálat kísérelje meg eny-
híteni!  A megyei kórház egyre 
növekvő szerepe, a rehabilitáció 
tervezett további átszervezése 
sem mentesít bennünket attól, 
hogy a szakellátásból legalább 
az egynapos ellátás és az ápolá-
si ellátás megőrizhető legyen a 
városban!
Ha már az ápolási ágyakat szó-
bahoztam, legalább ilyen fontos 
az idősgondozás fejlesztése is! 
Hál’ istennek növekszik az élet-
tartam Magyarországon! E tény 
még inkább azt erősíti, hogy 
nem lehet csupán pénz kérdése, 
hogy az idős emberek tartalma-
san, lehetőség szerint megszo-
kott környezetükben tölthessék 

életük alkonyát!
A szociális kérdések kezelése 
mindenütt a világon nagy ki-
hívás jelent és közösség össze-
fogását igényli! Kezelhetőbb 
a probléma, ha társadalom az 
öngondoskodásra is felkészül! 
Ehhez viszont a munkahelyek 
mellett tisztességes bérre is 
szükség van. Ma már – legalább 
is szűkebb környezetünkben - 
nem a munkahelyek számának 
növelése a legfontosabb kérdés, 
hanem a munkajövedelmek nö-
velése! Lehet mondani, hogy 
ez már végképp nem önkor-
mányzati feladat, de – vélemé-
nyem szerint - a közösség ereje, 
szolidaritása itt is eredményre 
vezethet! Mert csak a család 
szeretete, egymás tisztelete, a 
közösség összefogása teheti 
élhetőbbé mindenapjainkat és 
persze az Önkormányzat, amely 
képes mindennek az élére állni! 
E munkához és törekvések-
hez kérem támogatásukat!  
  Gerébi András

35 éve itt élek a választókör-
zetben, Tata az otthonom. Fele-
ségemmel is itt kezdtük közös 
életünket, és kisfiunkat is már 
ide hoztuk haza, a Május 1. úti 
lakásunkba. Szüleim becsüle-
tes munkásemberek, édesapám 
nyugdíjas vízvezeték szerelő, 
édesanyám pedig könyvelő-
ként dolgozott.  A gyakorlatias, 
gyors és a mindenkire odafi-
gyelő és segítőkész hozzáállást 
tanulhattam meg tőlük. Fele-
ségemmel egyéni vállalkozók 

vagyunk, mindketten társasház-
kezelést végzünk. Közel 800 
tatai lakás tartozik hozzánk. A 
Május 1. úton és a mellette lévő 
utcákban, a választókerületben 
közel 200 lakás kezelését vé-
gezzük. Kiegyensúlyozott, jó 
viszonyt alakítottunk ki, jön-
nek az újabb megkeresések, jó 
együttműködésben vagyunk az 
itt élő családokkal. Nagyon sze-
retjük a munkánkat! Jó dolog 
közvetlenül, itt élve segíteni, 
nehéz helyzeteket megoldani, 

komoly felújításokat a lakók-
kal együtt megtervezni, meg-
valósítani. Kemény munkával 
beletanultunk, felelősséggel és 
odaadással igyekszünk mindent 
megtenni a ránkbízottakért. Jó 
a kapcsolatunk a többi társas-
házkezelővel is, hiszen közös 
az ügyünk, legyen szebb és biz-
tonságosabb a társasházak éle-
te. Célunk feleségemmel, hogy 
ebben a vállalkozásban dolgoz-
va, minél magasabb színvonalú 
szolgáltatás nyújtásával segít-
sük az itt élőket. 
Életkorom, családi és egzisz-
tenciális állapotom lehetőséget 
teremt arra, hogy a közössége-
mért, szűkebb lakókörnyeze-
temért ennél többet is tegyek. 
Ebből fakadóan is kerestem a 
közéleti feladatokban való rész-
vétel lehetőségét, a városi spor-
téletben való részvétel mellett, 
szeretnék bekapcsolódni jobban 
a város, a közösség építésébe 
is. Folyamatosan figyelemmel 
követtem eddig is a város éle-
tét, az elmúlt tíz év változásait 

én is nyomon követhettem, de 
jól ismerem az itt élők konkrét 
problémáit és javaslatait is. Be-
szélgetéseim során rendre meg-
emlegetjük a Komáromi utca - 
Új út kereszteződés tarthatatlan 
állapotát, nagyon kellene egy 
körforgalom, de legalább egy 
lámpás kereszteződés, vagy a 
Csever lakóparknál egy jól be-
látható zebra az Új útra. Sokat 
egyeztettem a panel programok 
kapcsán is, a fűtéskorszerűsítés  
vagy a park- és játszótérfejlesz-
tések során.  Nagyon vártuk, 
hogy elinduljon végre a vissza-
térő források okozta gondok ke-
zelése is, személyesen tanulmá-
nyoztam a Május 1. úti tömbök 
víztelenítésének lehetőségeit, 
tudom milyen fellélegzés lesz, 
ha ez is megoldódik.  
Nekem a saját munkámban is 
nagy segítségemre volt a Ma-
gyary-terv, szerintem egy jó 
iránymutatás, merre menjen a 
város. Persze nagyon sok, ne-
héz, megoldandó feladat vár 
még a városra: itt vannak a ben-

nünket közvetlenül érintő forrá-
sok okozta gondok, az útjaink 
és járdáink állapota, a szociális 
feladatok, a gyerekeink játszó-
terei, a városi sportfejlesztések, 
a további munkahelyek létreho-
zása és hosszan folytathatnánk. 
A városi képviselői munkát 
olyan feladatnak látom, aminek 
sosem lesz vége, mindig van 
mit fejlődni. Én ebben kínálok 
szövetséget a tataiaknak, a vá-
lasztókerületemben élőknek, 
összefogva, ahogy eddig is szé-
pen haladhatunk tovább. Most 
ebben az időközi választásban 
is Önök döntenek, a Május 1. út, 
az Új út a Kazincbarcikai utca és 
a Keszthelyi út környékén élők-
nek még hatékonyabb képvise-
letre van szükségük. 
Jöjjenek el október 15-én, és ké-
rem szavazzanak rám és építsük 
tovább hatékonyabban a város-
nak ezt a szép részét, közös ott-
honunkat! Képviselőként a haté-
konyabb képviseletet vállalom.
Itt vagyok, itt élek, itt dolgozok 
Önökkel.              Purgel Zoltán

Purgel Zoltán a hatékonyabb képviselet 
a Fidesz-KDNP jelöltje

Gerébi András az MSZP-DK jelöltje

A közölt bemutatkozó programismertető újságcikkeket a jelöltek írták, azokon a szerkesztőség nem módosított.

Ülésezett Tata képviselő-testülete
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Megkezdődött az Országgyű-
lés őszi ülésszaka, melynek 
első napján – az ország al-
kotmányos rendjének megfe-
lelően – a Miniszterelnök úr 
tájékoztatást adott a legutolsó 
üléstől eltelt három hónap kor-
mányzati döntéseiről. Felszó-
lalásában megerősítette, hogy 
összességében 300 milliárdos 
iskolafejlesztési programot in-
dít a Kormány. Külön nevesí-
tette azt a hat települést, ahol 
egyenként egymilliárd forint 
feletti általános iskolai fejlesz-
tésre kerül sor. Tata városának 
neve is említésre került.
Az ünnepélyes tanévnyitó ke-
retében, már szeptember első 
napján örömmel jelenthettem 
be magam is, hogy a Vaszary 

János Általános Iskolában, és 
annak Jázmin utca tagintézmé-
nyében 1 milliárd 160 millió 
forint értékű fejlesztésre kerül 
sor, melyet az Európai Unió és 
a Magyar Állam finanszíroz. 
A beruházás keretében ki-
cserélik az elöregedett víz-, 
csatorna-, fűtés- és villamos-
hálózatokat, újjáépítik a vi-
zesblokkokat. Az épületeket 
akadálymentesítik, a kisebb át-
alakításokat követően kifestik. 
Felújítják az iskolai sportudva-
rokat és mindkét intézmény-
ben egy-egy új tornaterem 
épül. Ezzel elismerésre kerül 
az a magas szintű nevelői és 
oktatói munka, mely az isko-
la nevelőtestületét jellemzi. A 
Vaszary János Általános Iskola 

alkalmassá válik arra is, hogy 
térségi módszertani feladato-
kat lásson el. 
Az elmúlt két esztendőben a 
Kőkúti Általános Iskola köz-
ponti telephelyén történtek je-
lentős fejlesztések, köztük az 
új sportcsarnok és annak meg-
közelítését biztosító fedett átjá-
ró, továbbá a jégpálya megépí-
tésével. Most a Fazekas utcai 
tagozat épületében kerülhet sor 
kisebb felújításokra mintegy 
24 millió forintos összegben. A 
beruházás keretében kicserélik 
a tetőtéri ablakokat, felújítják a 
tetőtéri és a földszinti folyosók 
burkolatát. Megoldásra kerül 
az udvari vízelvezetés is.
Egy másik pályázat elnyerése 
teszi lehetővé, hogy mintegy 

180 millió forint értékben újul-
hassanak meg a város iskolái-
ban működő főző- és tálaló 
konyhák, továbbá az ét-
kezdék. Hamarosan be-
fejeződik a Bláthy Ottó 
Szakközépiskola kollé-
giumának – az egykori 
apácazárdának – 
az energetikai 
korszerűsíté-
se, s hama-
rosan 

kezdődik a Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági Szakközépis-

kola kollégiumának 
felújítása is.

Milliárdos fejlesztés indul a Vaszary János Általános Iskolában

A Nyitott Templomok ünnepé-
hez kapcsolódva, a Tatai Szent 
Kereszt Plébániatemplom bú-
csúja tiszteletére Vadász Attila 
adott hangversenyt. Különle-
ges élménynek lehettek tanúi a 
résztvevők. A fiatal orgonamű-
vész játékát nem csak hallani, 
hanem látni is lehetett, ugyanis 
az orgonaregiszterek hangjait 

különféle színárnyalatokkal 
ábrázolta egy különleges vetí-
tőszerkezet.
Izing László a COLORGAN 
megjelenítő rendszer tervezője 
emlékeztetett, hogy a legna-
gyobb természetességgel be-
szélünk a zene mély regisztere-
inek sötét tónusáról, énekesnők 
magas hangjainak ezüstös csil-
logásáról. Magától értetődőnek 
találjuk, hogy a zenekarnak 
színpompája van, és hogy az 
indiszponált művész színtele-
nül, szürkén ad elő. 
Számos komponista meggyő-
ződése szerint a zene alkalmas 
arra, hogy általában vizuális 
tartalmat kifejezzen. A prog-

ramzene megteremtői maguk 
is képeket, színeket látnak írás 
és zenehallgatás közben. Ér-
tékes emberek nem sajnálták 
egész életüket rááldozni a han-
gok és a velük kapcsolatban 
észlelhető színjelenségek ösz-
szefüggésének kutatására, és 
kutatásaikban meglepő egye-
zéseket találunk. 
A technika fejlődése újabb esz-
közöket ad a kezünkbe, hogy 
megpróbálkozzunk a zene és 
a látvány összefüggéseinek 
feltárásával. A koncerten lá-
tott egyszerűbb megoldás az 
orgonista által a billentyűk 
leütésének adataiból indul ki. 
A kialakított számítógépes 

rendszer a megszólaló hangok 
hangmagasságának megfelelő-
en mértani idomokat helyez el, 
amiket a megadott színpalettá-
nak megfelelően, ugyancsak a 
hangmagasságtól függő szín-
nel jelenít meg. Készül a prog-
ram következő változata, mely 
már a különféle orgonaregisz-
terek hangszíneit is képes lát-
tatni.
Az ötletgazda beszámolt róla, 
hogy nyáron egy zarándok-
csoporttal sikerült eljutnia és 
megcsodálni a spanyolországi 
Leonban a székesegyház szín-
pompás, egész falakat kitöltő 
üvegablakait. A Sagrada Fa-
mília katedrális belső terében 

pedig a tervező nyilvánvaló 
szándéka szerint a délutáni nap 
szinte a mennyországot mutat-
ta meg a beáradó, megint csak 
az ablakok által megfestett fé-
nyözönnel. Ezek az élmények 
is ösztönzik törekvéseit.
Elmondható, hogy ebben a 
szép templomi környezetben 
az orgonaszóhoz kapcsolódó 
színes látvány tovább fokoz-
ta Charles-Marie Widor, múlt 
századi híres orgonaművész 
által megfogalmazott érzé-
sét, amely szerint: Orgonán 
játszani annyi, mint az örök-
kévalóság megérzéséből és 
megértéséből fakadó erőt ki-
nyilvánítani.

A kórushangverseny elején Izing 
László a Tatai Civil Társulás élet-
re hívója szólt a helyi civil össze-
fogás kezdeteiről, és megemléke-
zett a 2004-ben először rendezett 
civil napról. A TCT alelnökeként 
megnyitotta a már hagyományos, 
immáron 14. programsorozatot.
A nyitó hangverseny létrejöt-
tének alapötlete egy kiadvány 
bemutatása volt. A Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége fennál-
lásának több mint negyedszáza-
da óta központi feladatának érzi 
a magyar nemzet egységének a 
szolgálatát. Ez akkor vált lehet-
ségessé, amikor Kárpát-medence 
szerte rátalált társ-  szervezete-
ire. Közös programjaik között 
kiemelkedő jelentőségű az ének-
gyűjtemény, amely a különböző 

nemzedékek közösségi, zenei 
igényét hivatott szolgálni. 
A népénektár öt régió, a Felvidék, 
Kárpátalja, Erdély, Délvidék és 
az Anyaország egyházi imádsá-
gait tartalmazza. Az ott működő 
társszervezetek közreműködésé-
vel gyűjtötték össze a meglévő 
zenei anyag színe-javát. A keresz-
tény értelmiség így kíván példát 
és utat mutatni a nemzeti kultúra 
ápolására, nemcsak elméleti tu-
dásával, hanem azzal is, ahogyan 
együtt imádkozik és vigad.
A KÉSZ a gyűjtemény bemu-
tatását először a történelmileg 
Magyarországhoz tartozó régi-
ókban szervezte meg, de idén 
már az anyaországban is rendez-
nek könyvismertető koncerteket. 
A tatai eseményen 15 énekkel 

adott keresztmetszetet a könyv 
anyagából a Tatai Esterházy 
Énekegyüttes, Schmidt Mónika 
vezényletével. A gyűjtemény ke-
letkezéséről felépítéséről, érde-
kességekről Brunner Krisztián, a 
KÉSZ elnökségi tagja, a soproni 
helyi csoport elnöke számolt be.
A kiválasztásánál szempont volt, 
hogy mind az öt régióból han-
gozzanak el szemelvények. Az 
énekegyüttes repertoárja alapján, 
korábbi gyakorlatától függően 
hallhattunk énekeket egy szó-
lamban, vagy háromszólamú női 
illetve férfikari változatokat is. A 
közismert Bach korál vegyes kari 
hangzással szólalt meg, de nem 
hiányzott a német nemzetiségi 
környezetben szokásos „tercelő” 
előadásmód sem. Kedves meg-

lepetés volt Gerencsér Rékát a 
kocsi Vincze Imre református ál-
talános iskola tanulóját hallgatni. 
Eredeti stílusban és viseletben 
mutatta be a csángó földről szár-
mazó gyöngyszemeket a kocsi 
katolikus templom ifjú előéneke-
se. A közönség által is ismerteket, 
mint a karácsonyi énekek, vagy 
a „Boldogasszony Anyánk” kez-
detű korábbi himnuszt az egész 
templom zengte.

A könyvbemutató végeztével ki-
osztásra került kb. 50 db könyv, 
amit a jelenlévő hívek örömmel 
fogadtak és vittek haza otthona-
ikba. Így lesz a zarándoklatokon, 
konferenciákon, ifjúsági találko-
zókon, egyéb közösségi alkal-
makon használható és haszonnal 
forgatható ez a kiadvány; jobban 
megismerve egymás kedvelt éne-
keit, dallamvilágát szerte a Kár-
pát-medencében.

Az Esterházy Énekegyüttes koncertje volt a Tata és Térsége Civil Napok nyitó programja

Tatai színorgona koncert az Ars Sacra fesztiválon

Budapesten, a Máltai Rend pat-
rónája, Filermói Boldogasszony 
ünnepének alkalmából rendezett 
fogadáson vehette át Michl József 
Tata Város polgármestere a Szu-
verén Máltai Lovagrend tiszti ke-
resztjét, mely a rend legmagasabb 
civileknek adható elismerése.
Az ünnepségen a lovagrend 
magyarországi és nemzetkö-
zi, valamint az egyházi és dip-
lomáciai testületek képviselői 
mellett részt vett Kozma Imre, 
a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat elnöke is. A díjat Szabad-

hegy Kristóf, a Magyar Máltai 
Lovagok Szövetségének elnöke 
adta át a városvezetőnek, aki a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
tatai és regionális szervezetének 
támogatásáért részesült az elis-
merésben. A kitüntetés átadá-
sakor kiemelték:- Michl József 
rendkívüli érzékenységgel segíti 
a támogatói szolgálat munkáját, 
az elmúlt években aktív részese 
volt a szeretetszolgálat fejleszté-
seinek - így többek között a tatai 
máltai játszótér létrehozásának -, 
valamint a szervezet akcióinak és 

rendezvényeinek.
A polgármester az elismeréssel 
kapcsolatban elmondta:- öröm-
mel vette át a kitüntetést, mely 
nagy megtiszteltetés számára. 
Michl József hozzátette:- mint 
minden elismerés, elsősorban 
ez a kitüntetés is arra ösztönöz, 
hogy tovább folytassam a mun-
kám, és Tata polgármestereként 
a jövőben is mindent megtegyek 
a helyi szervezetek és önkénte-
sek munkájának támogatásáért, a 
szegények és elesettek megsegí-
tésében.         - áá -

A Szuverén Máltai Lovagrend tiszti keresztjét vehette át Michl József

A Bach fuga záróakkordja
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Lehetőség Folyamatosan szapo-
rodnak a nyugdíjas-szövetkeze-
tek, júliustól már több mint tíz, 
időseket foglalkoztató közössé-
get alapítottak országszerte. A 
KSH felmérése szerint a nyug-
díjasok 29 százaléka szeretett 
volna már tovább dolgozni. Je-
lentősen megugorhat a munkába 
állók létszáma, mivel sok cég 
adhat megbízást idősek foglal-
koztatására – nyilatkozta Kováts 
Balázs, az országos lefedettségű 
Szomszédok szövetkezet ügyve-
zető igazgatója. 
A Szomszédok Közérdekű 
Nyugdíjas-szövetkezet három 
regionális irodája már működik. 
A napokban várhatóan a negye-
dik, a Pesti Szomszédok is el-
indul. Még ebben a hónapban 
megalakulhat az érdekképvise-
letük is, amely összefogja a kö-
zösségeket, emellett biztonságot 
nyújt a tagoknak.  
A Szomszédok mellett a Harma-
dik Kor szövetkezet már elin-
dult, Miskolc környékére, illetve 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
re fókuszál. Nemrégiben alakult 
meg a Coop-hálózat első szövet-
kezete Szolnokon, ahová eddig a 
Coop-üzletekben dolgozó nyug-

díjasok léptek be, de a közösség 
nyitott más munkakörökben dol-
gozókra is. A CBA már felvette 
a kapcsolatot a Magyar Nyugdí-
jasok Egyesületeinek Országos 
Szövetségével annak érdekében, 
hogy segíthessenek a nyugdíjas 
munkavállalók foglalkoztatásá-
ban a CBA hálózatán belül – je-
lezte Fodor Attila kommunikáci-
ós igazgató. 
A kiskereskedelemben dolgozó 
nyugdíjasok a szövetkezeti for-
mának köszönhetően az eddi-
gi keresetüknél legalább 10-12 
százalékkal magasabb összeget 
vihetnek haza havonta – mond-
ta el Zs. Szőke Zoltán, az ÁFE-
OSZ-Coop elnöke. Ennek oka, 
hogy a szövetkezeten keresztül 
végzett munkára csak a 15 szá-
zalékos szja-t kell megfizetni. 
Vagyis a jelenleg már dolgozó 
nyugdíjasoknak is érdemes be-
lépniük, és a nyugdíjba készülő-
ket szintén az eddiginél kedve-
zőbb feltételekkel lehet tovább 
foglalkoztatni. Mindeközben 
nemcsak az öregségi nyugdíja-
sok dolgozhatnak nyugellátásuk 
megtartása mellett, hanem a 40 
év munkaviszony után nyugdíj-
ba vonult nők is.         Forrás: MW

A csok bevezetése óta már csak-
nem 51 ezren éltek a lehetőséggel, 
többségük, mintegy negyvenezer 
család az utóbbi másfél évben fo-
lyamodott a támogatásért. 

Mediaworks-összeállítás
kozpontiszerkesztoseg@mediaworks.hu

OTTHON 2015. július 1-jével in-
dította útjára a kormány a csalá-
di otthonteremtési kedvezményt 
(csokot),  amely a korábbiaknál 
szélesebb körben segíti elő a fiatal 
családok lakáscéljainak megvaló-
sítását. Az új építésű otthonokra 
jelentős segítséget ad az állam.
Minden ötödik család a 10 millió 
forintos, a legalább három¬gyer-
mekeseknek vagy ennyi utódot 
tervezőknek szóló csokot kérel-
mezte – közölte a szaktárca. Az új 
lakás építésére vagy vásárlására 
szóló kérelmek kétharmada érke-
zett nagycsaládosoktól. Ők össze-
sen csaknem 74 milliárd forintot 
kaptak (átlagosan 9,2 milliót), 
vagyis a két év alatt folyósított 
támogatási összeg több mint felét.  
Dömötör Csaba, a Miniszterel-

nöki Kabinetiroda államtitkára 
egy korábbi sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy ebben a formában 
136 milliárd forintot kaptak mos-
tanáig a családok.  
Sokan kezdtek új ház építésébe, 
az adatok szerint folyamatosan 
nő a bejelentett és elkészülő csa-
ládi otthonok száma. A lakásépí-
tési engedélyek növekedése az 
építőiparon belül 7 százalék volt 
az elmúlt öt év átlagában, ez a 
becslések szerint 2017-ben 10-12 
százalékra emelkedik – mondta 
korábban Marczinkó Zoltán ál-
lamtitkár. 
Szakértők szerint a kisebb telepü-
léseken az alacsonyabb telekárak 
miatt jóval többet érhetnek az ál-
lami támogatások egy családi ház 
építése esetén, mint egy nagyvá-
rosban – mondta korábban a Ba-
logh László, az egyik ingatlanfor-
galmazó portál vezető gazdasági 
szakértője. Erre utalhat az is, hogy 
a használt házak árai a kisebb 
falvakban stagnáltak, a nagyobb 
városokban viszont csaknem 10 
százalékkal emelkedtek egy év 
alatt. Az áremelkedés hátterében 

az áll, hogy miközben a kereslet a 
meglévő házakra másfélszeresére 
nőtt, addig a piacuk csak 17 szá-
zalékkal bővült. Több felmérés 
szerint  az idei telekadásvételek 
jóval több mint fele Pest megyé-
ben zajlott, amelyet a sorban Bu-
dapest és Győr-Moson-Sopron 
megye követ.
A kormányzatnak két célja volt 
az otthonteremtési programmal, 
a gazdasági növekedés felgyor-
sítása mellett minél több család 
otthonhoz juttatása – mondta Hor-
nung Ágnes államtitkár. 

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.

Ősszel tárgyalja a kormány a csok kibővítésének lehetőségeit

Milliókkal segíti az állam a családi otthonteremtést

Használt lakásokra is 
igényelhető lesz
A családi otthonteremtési ked-
vezmény őszi kormányzati ér-
tékelésekor szóba kell hozni, 
hogyan lehet növelni a támoga-
tást használt lakások vásárlása 
esetében – mondta korábban Lá-
zár János, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter. Tájékoztatása 
szerint jelenleg mintegy 300 ezer 
eladó használt lakás van az or-
szágban, fele beköltözhető álla-
potban van.

 Ajánló, hirdetés

A boltokba kell leginkább az idős munkaerő 

Egyre többeket vonz
a szövetkezeti forma
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Előnyben a nagycsaládosok
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Az egyetlen magyar alapítású 
férfi szerzetesrendről szólt a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár 
2017. szeptember 20-i előadása 
a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Csilla von Boeselager Gond-
viselés Háza Idősek Napközi 
Otthonában. 
A rend történetének ismertetése 
közben az érdeklődők hallhattak 
a pálosok jelmondatának jelen-
téséről és szentírási gyökeréről, 
a rend címerének heraldikai 

jellemzőiről, a rendalapító Bol-
dog Özséb esztergomi kanonok 
életéről, a jelentősebb pálos mo-
nostorokról és templomokról, az 
ágostonos reguláról és a szer-
zetesek viseletéről, az Erdélyt 
megszervező Fráter György esz-
tergomi érsekről és galántai Es-
terházy Pál László pécsi püspök-
ről is, aki II. József rendeleteit 
megkerülve Püspökszentlászlón 
biztosította a pálosok fennma-
radását. De szó esett a rend tör-

ténetét feldolgozó márianosztrai 
állandó kiállításról is…
A könyvtár munkatársai azonban 
most is hűek maradtak az intéz-
mény arculatához, hisz a könyv-
bemutatók mellett számos pálos 
íróról és irodalmi alkotásról is szó 
esett, mint pl. Bátori László első 
magyar nyelvű, részleges Bib-
lia fordításáról, a Jordánszky- és 
Festetics kódexekről, Ányos Pál, 
Verseghy Ferenc és Virág Bene-
dek munkásságáról.

Az előadást – a már megszokott 
módon – beszélgetés követte, 
ahol a résztvevők megoszthatták 
egymással a témával kapcsolatos 
élményeiket, tapasztalataikat. 
Az utóbbi időben egyre többen 
érdeklődtek a könyvtárban, meg 
lehetne-e tartani az előadásokat 
esti időpontban is? Jó hír, hogy a 
következő előadás már számukra 
is elérhető lesz. 
Október 18-án (szerdán) a Min-
denszentek ünnepével és Halottak 

Napjával kapcsolatos néphagyo-
mányokról, a koszorú és a mé-
cses történetéről és a virágnyelv-
ről hallhatnak az érdeklődők. 
Délelőtt 10 órától – a már meg-
szokott módon - Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Csilla von 
Boeselager Gondviselés Háza 
Idősek Napközi Otthonában, 
délután 16.30-tól pedig a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár 
olvasótermében. Várjuk Önöket 
szeretettel!     Kerekesné Fuli Anikó

A pálos rend története

Idén ünnepli megalakulásának 25. 
évfordulóját a Fellner Jakab Kul-
turális Egyesület, melynek szer-
vezésében a Városi Képtárban 
nyitották meg a VII. Aquarell Bi-
ennálét Tatán, szeptember 22-én.
Az Aquarell Biennálét az egye-
sület vezetősége 12 évvel ezelőtt 
hozta létre a neves tatai rajzta-
nár, Dobroszláv Lajos Munká-
csy-díjas festőművész emlékére. 
A biennálét az elmúlt 12 év alatt 
három alkalommal a Magyary 
Zoltán Művelődési Központban, 
szintén háromszor az Esterházy 
kastélyban, ebben az évben pedig 
már a Városi Képtárban rendez-
ték meg. Célja az aquarell festé-
szet népszerűsítése - a műfajnak 
városunkban nagy hagyományai 
vannak -, és egyben bemutatko-
zási lehetőség is napjaink művé-
szeinek.
A biennálé megnyitóján Michl 
József polgármester köszöntötte 
a művészeket, a látogatókat és a 
25 éves Fellner Jakab Kulturális 
Egyesületet. A polgármester ki-

emelte: - az egyesület felismerte 
azt, hogy a városban lévő fantasz-
tikus szellemi és természeti vala-
mint épített örökség megmentése, 

tovább éltetése, gazdagítása, nem 
csupán a városvezetés vagy az ál-
lam feladata, ennek a munkának 
aktív részese lehet a helyi közös-

ség is. Ebben pedig számos szép 
példát felmutattak az elmúlt két és 
fél évtizedben. Ezért a szeretettel-
jes munkáért az egyesület minden 

tagjának, vezetőjének köszönet 
jár – tette hozzá Michl József.
A tárlatot Kövesdi Mónika mutat-
ta be a közönségnek hangsúlyoz-
va, hogy Tatán az aquarell egy 
nagyon fontos, tisztelt és ismert 
művészeti hagyomány, melynek 
művelésére az egész táj és ter-
mészeti környezetünk is szinte 
felszólítást ad. A Kuny Domokos 
Múzeum művészettörténésze el-
mondta: - Ennek a technikának az 
elsajátítása komoly művészet és 
tudomány, melynek célja a fény 
megragadása, a fénynek mint 
energiaforrásnak és mint szépség-
nek az átadása, s ezzel az aqua-
rell festészet sikerének titka is az, 
hogy a művész mennyire képes a 
fény ragyogását megmutatni.
Az eseményre meghívásra idén 
hatodik alkalommal küldtek test-
vérvárosaink alkotói képeket: 
2017-ben Magyarkanizsáról és 
Montebellunából érkezett anyag a 
kiállításra, melyen 12 művész 34 
műve látható. A tárlatot október 22-
ig látogathatják az érdeklődők.- áá -

VII. Aquarell Biennálé

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
az aradi vértanúk tiszteletére tartandó, koszorúzással egybekötött megemlékezésre

2017. október 6-án, pénteken 16.30 órai kezdettel a Fenyő - téri emlékoszlopnál,
melyet a Szövetség Tatáért Alapítvány kezdeményezésére Cs. Kiss Ernő fafaragó alkotott 2013-ban

Beszédet mond:
Bencsik János

a Tatai-medence országgyűlési képviselője

Műsorvezető: Petrozsényi Eszter
Közreműködik: a Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara Belső Máté vezetésével,

a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola és a Tatai Református Gimnázium tanulói

A megemlékezést követően szentmisére várjuk a tataiakat a kapucinus templomba,
ahol 18 órai kezdettel Benkó Attila, győri kórházlelkész celebrál szentmisét az aradi vértanúkért

Szeretettel várjuk a tatai polgárokat!
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Ajánló

Idén október 7-én szombaton rendezik a hagyományos 
Által-ér vízitúrát, melynek programja reggel 7 óra 45 
perckor kezdődik.
AZ EMLÉKTÚRA TERVEZETT PROGRAMJA:
07.45 - Gyülekező, regisztráció 
(Tata, Berta Malom, a táv-13 km.)
08.15 - Oroszlányi VÉRT SE - Vidrasport Kft. Kajak-
pólósok bemutatója
08.30 - Köszöntők – Arany Evező Plakett átadása
08.50 - Kreatív tutajosok felvonulása
09.10 - Evezősök indítása
A szervezők Ferencmajorban ingyenes frissítő állomás-
sal segítik az evezősöket, majd érkezéskor Dunaalmáson 
(nagy zsilip), a Révalmási Tutajosok „Vendégmarasztaló 
babgulyással” várják a résztvevőket. 
A Mikoviny Emléktúra kiegészítő rendezvényeként Duna-
almáson, az ottani források természetének és élővilágának 
megismerésére kerékpáros természetismereti túrát szervez-
nek Márkus Ferenc természetvédelmi ökológus szakveze-
tésével október 7-én szombaton 10.30 és 12.00 óra között. 
TOVÁBBI INFORMÁCIó A PROGRAMRóL: 
Oláh András 30/549-2006, 20/596-48-80, 
Mocsi Ádám 70/385-7981. 
zoldszigetkor@gmail.com,  www.zszk.hu 

Mikoviny Sámuel XXII. Által-ér Vízitúra
Október 7.

A Komárom-Esztergom megyei 
filmgyártás történetének 100. év-
fordulója alkalmából rendeztek 
sajtótájékoztatót Tatán, a Város-
háza dísztermében.
Idén ünnepli 100. születésnapját 
a magyar filmgyártás története, 
melynek komoly kötődése van 
térségünkhöz, hiszen 1917-ben 
már leforgatták az első film-
kockákat Komárom-Esztergom 
megyében. A jeles évforduló al-
kalmából Cserteg István filmes 
projektvezető évek óta kutatja a 
megyei filmtörténetet, és munká-
ja nyomán eddig 200 filmet sike-

rült összegyűjtenie - ezekből 52 
készült Tatán.
1917-ben Korda Sándor, Jano-
vics Jenő és Pásztory Miklós ala-
pította a hazai filmgyárat, Korda 
1917 októberében Corvin Films-
túdió néven hozta létre a magyar 
filmgyártás első stúdióbázisát 
Budapesten. Az elmúlt száz év-
ben a telepen a történelem vi-
szontagságai, világháborúk, tu-
lajdonos és névváltások, csődök 
és újraépítések, felújítások és 
modernizálások közepette egyet-
len dolog maradt csak állandó: 
a filmes tevékenység. Komá-

rom-Esztergom Megyében 1917-
ben forgattak először játékfilmet. 
Deésy Alfréd rendező abban az 
évben több magyar játékfilmet 
forgatott Tata-Tóvárosban a Star 
Filmgyár megbízásából. Bár zaj-
lott az első világháború, még-
is igen gazdag élet jellemezte a 
háttér országot, s kezdetét vette 
a magyar kultúra újabb fejezete, 
amelyben a mozgóképek játsz-
szák a főszerepet.
A filmes korszak hajnalán Lugo-
si Béla - aki Drakulaként, és már 
híres amerikaiként meghódította 
a világot - Tatán forgatott filmek-

ben szerepelt. 1918-ban Korda 
Sándor Komáromban forgatta 
le Jókai Mór művének felhasz-
nálásával „Az aranyember” első 
filmes változatát. Míg Deésy a 
vérzivataros időkben itthon ma-
radt és gazdagította a hazai film 
és mozi ipar megújulását, addig 
Korda az amerikai filmes világ-
ban dolgozott, majd létrehozta az 
angol nemzeti filmgyártást.
Cserteg István 4 éves filmes ku-
tatásának célja, hogy a Komá-
rom-Esztergom megyében for-
gatott filmek megmaradjanak az 
emlékezetben. Legendás hazai és 
nemzetközi színészek fordultak 
meg megyénkben az elmúlt 100 
év alatt, s 200 filmet készítettek 
el. Rekordergyanús, hogy a me-
gye 76 településéből több mint 
negyvenben forgattak filmeket. 
A hazai stábok mellett svéd, 
osztrák, francia, angol, német, 
amerikai, olasz, kanadai, japán, 
indiai, spanyol és szlovák fil-
mesek is dolgoztak a mozgókép 
sikeréért. Az Oscar díjas Szabó 
István rendező szintén készített 
filmet térségünkben, s az Oscar 
díjas Légy című animációs film 
ugyancsak Tatán kapott ihletet.
A sajtótájékoztató alkalmával 
Michl József Tata város pol-
gármestere, és Cserteg István a 
Komárom-Esztergom megyei 
filmek kutatója üdvözölte a 100 
éves évfordulót történetekkel, 
filmekkel, képekkel. Cserteg 
István elmondta: - érdemes ösz-
szegyűjteni, megmenteni a me-

gyében gyártott filmeket, hogy 
rendszerezhessük, mikor, kik 
és milyen történeteket forgat-
tak a térségben. A filmes kutató 
a sajtótájékoztatón felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az évforduló 
kapcsán számos módon ünnepel-
hetjük a magyar és a helyi film-
gyártást. Filmvetítésekkel, em-
léktáblákkal, barangoló túrákkal 
a megye települései külön-külön 
is megemlékezhetnek a jeles 
évfordulóról, amelyhez kapcso-
lódva a tervek szerint 2018-ban 
a Magyar Kultúra napjához kö-
tődően egy kiadvány és egy do-
kumentumfilm kerülhet bemuta-
tásra a megyei filmgyártás elmúlt 
100 évéről.
Michl József köszöntőjében ki-
emelte: - a filmtörténet ilyen szo-
ros kapcsolódása városunkhoz 
ismét bizonyítja, hogy Tata mi-
lyen fontos központja a szellemi, 
művészeti élet gazdagításának. 
A megyei filmgyártás elmúlt év-
századának ismerete hozzájárul 
a tataiságunkhoz, és városunk 
történelméhez. A polgármester 
hozzátette, a jövőben jó lenne egy 
olyan filmes fesztivált létrehozni 
a városban, amely új oldalról kap-
csolódna be a hazai filmművészet 
vérkeringésébe, a helyi alkotók, 
és az itt élők bevonásával.
A sajtótájékoztatón részleteket 
vetítettek a megyénkben készült 
alkotásokból is. Az eddig össze-
gyűjtött filmekből 120-at a Megyei 
Könyvtár weboldalán már megte-
kinthetnek az érdeklődők.    - áá -

100 éves a megyei filmgyártás története
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ASZTALITENISZ
szeptember 30. szombat 15.00  
Tatai AC II. – Vértesszőlős  NB 
III.
október 7. szombat
15.00  Tatai AC – KSI NB I
A mérkőzéseket a TAC székház-
ban játsszák.

LABDARÚGÁS
szeptember 30. szombat 14.00  
Tatai AC – Pilismarót női U-17
október 7. szombat 14.00 
Tatai AC – Nyergesújfalu női 
U-17
A mérkőzéseket a Jávorka iskola 
pályáján játsszák.
13.00, 15.00  Tatai AC – Ácsi 
Kinizsi megyei I. osztály U-19 
és felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtábor-
ban játsszák.

Egész héten az időjárás előrejelzé-
seket fürkészték a szervezők, hi-
szen a hét végére hol esőt, hideget, 
hol csak borult időt jósoltak. Aztán 
szombat hajnalban kitartóan esett 
és még a nevezés megkezdésekor 
is hullott az égi áldás. Ám az igazi 
futókat egy kis víz nem tarthatja 

vissza, így aztán nem volt megle-
pő, hogy 8 óra után megjelentek 
az első jelentkezők. Ezután már 
az időjárás felelős is úgy gondolta 
elállhat az eső és valóban mire az 
első versenyszám, a 2 km indulói 
elrajtoltak egész kellemes idő lett. 
Azért az indulók számán meglát-

szott, hogy ilyen időjárás mellett 
a messzebbről jövők nem indultak 
el a bizonytalanba. A megszokott-
nál lényegesen kevesebben álltak 
rajthoz az egyes távokon. De a 
verseny kevesebb résztvevővel is 
verseny, amit az indulók igazol-
tak. Remek eredményeket hozott 

mind a 7.1 km, mind a 14.2 km 
befutója. A rövidebb távon Nagy 
Juli a Margitszigeti AC verseny-
zője fél perccel előzte meg a ta-
valyi győztes Varga Dorottyát. A 
férfiaknál a szintén MAC színei-
ben induló Gold Levente nyert. A 
hosszabbik távon a hölgyeknél Dr 
Varga-Márfy Anna futott be első-
ként közel 10 perces előnnyel, míg 
a férfiaknál Altrichter Zsolt lett az 
első. A kiegészítő versenyszámok 
közül a 2 km-en Buthi Kinga és 
Fenyvesi Márk, a 3.5 km-en Kakas 
Lili és Labossa Döme Ákos ért a 
legjobb idővel a célba.  A Tata Vá-
ros Önkormányzata, a TAC Atléti-
kai Szakosztálya, a Fiatal Utazók 
Klubja és a KEM Szabadidősport 
Szövetség által rendezett verseny 
ismét igazolta, hogy van igény az 
ilyen rendezvényekre. Legköze-
lebb a Szilveszteri futásra várják 
a szervezők a futókat. Tompa Andor

Igazi őszi Tó-futás

Elkezdődött az asztalitenisz NB 
I. ahol a TAC újoncként sze-
repel. Az első két fordulóban 
a mezőny talán két legerősebb 
csapatával játszott és szenvedett 
tisztességes vereséget. Hazai 
pályán a Csákvár együttesét fo-
gadták és játékukkal sok tapsot 

kaptak a szépszámú közönségtől 
még a vereség ellenére is.
BVSC-Zugló – TAC 13-5
Pontszerző: Nagy 2, Leskó 1, 
Sipos 1
TAC – Aqital Csákvár TC 6-12
Pontszerző: Bedő 2, Leskó 2, 
Nagy 1, Sipos 1         - ta -

Szeptember 3. hétvégéjén va-
lamennyi bajnokságban elkez-
dődött a 2017/2018-as idény. 
Négy csapattal a TAC is érde-
kelt. A legmagasabb osztályban 
(NB I/B) szereplő férfi együttes 
idegenben kezdett. Szigetszent-
miklóson jól játszottak, az első 
félidő végén egy góllal vezettek 
is. Végül meg kellett elégedni az 
1 ponttal, amit a 23-23-as dön-
tetlennel hozhattak haza.
Szigetszentmiklósi KSK – Ta-
tai AC 23-23 (10-11)
Vezette: Paska P., Vastag S.
Góllövő: Győrffi 7, Schekk 6, 
Kállai 4, Kanyó Á 3, Kisék 
B.,Endrédi, Balogh 1-1
Az első hazai mérkőzésen a Ba-
latonfüred U-20 együttesét fo-
gadták a Güntner Arénában. Szép 
számú közönség előtt fej-fej mel-

lett haladtak a csapatok, jobbára 
a Füred vezetett. Az utolsó 45 
mp.-ben az egyenlítésért támad-
hatott a TAC, de nem sikerült. A 
játékvezetők nem mindig mértek 
azonos mércével, ebből inkább a 
hazaiak jöttek ki rosszabbul. 
Tatai AC – Balatonfüred U-20 
19-20 (9-10)
Vezette: Altmár K., Horváth K.
Góllövő: Győrffi, Venczel 4-4, 
Balogh, Kállai 3-3, Szám 2, Ka-
nyó Á.,Kisék B., Schekk 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- tudtuk hogy nehéz meccs lesz, 
mert erős, jó csapat a Balatonfü-
red. Nem mindig azt játszottuk 
amit megbeszéltünk. Ezzel a játék-
vezetői kettőssel ilyen vereségeket 
szenvedünk. Sok ziccer kimaradt, 
naggyá tettük a vendégek kapusát.
A TAC vezetése a nyáron úgy dön-

tött, hogy a női szakágban a me-
gyei bajnokság mellett az ifjúsági 
bajnokság III. osztályának Nyu-
gati csoportjában is elindít egy 
csapatot. A lányok Celldömölkön 
mutatkoztak be és fölényes győ-
zelmet arattak.
Celldömölki VSE – Tatai AC 
13-34 (7-18)
Vezette: Gál L., Ludvig B.
Góllövő: Krupánszki 11, Szórádi 
10, Zolnai 4, Willi, Csics 3-3, Le-
hoczki 2, Nagy 1
A második fordulóban hazai pá-
lyán is láthatták a szurkolók a 
csapatot. Az ellenfél a nyitányon 
vereséget szenvedő KÖFÉM 
együttese volt. Nem volt könnyű 
dolga Gubicza István edzőnek 
hiszen mind az ifi mind a felnőtt 
csapat egy napon játszott, ráadá-
sul egymás után. A fiatalok ki-

tettek magukért, újabb fölényes 
győzelmet arattak és két forduló 
után a tabella élén állnak.
Tatai AC – KÖFÉM SC 26-16 
(16-8)
Vezette: Kurcsik N., Suszter A.
Góllövő: Nyitrai 7, Krupánsz-
ki 6, Szórádi 5, Csics 3, Szabó, 
Willi 2-2, Kovács 1
Edző: Gubicza István
A megyei bajnokságban szereplő 
csapat az első fordulóban hazai 
pályán a Kisbér ellen magabiztos 
győzelemmel kezdte az idényt. 
Mindenki győzelmet és jó játékot 
várt, amiből a győzelem meg lett.
Tatai AC – Kisbér KC 28-9 (15-4)
Vezette: Horváth K., Őri E.
Góllövő: Zink 8, Kurcsik 6,
A második körben ismét hazai 
pályán játszhattak a lányok. Az 
ellenfél az Ácsi Kinizsi az első 

fordulóban szabadnapos volt, mi-
vel csak 5 együttes indult a me-
gyei bajnokságban. Két hiányzó-
ját megérezte a TAC. Álmosan, 
gépiesen játszott a hazai gárda, a 
vendégek pedig ezt kihasználták. 
Gyakorlatilag végig vezettek, bár 
a meccs végén a TAC kezében 
volt a lehetőség
Tatai AC – Ácsi Kinizsi I 17-17 
(9-11)
Vezette: Horváth G., Horváth K.
Góllövő: Nyitrai 6, Kurcsik, 
Szórádi 3-3, Lehoczki, Kru-
pánszki 2-2, Varga 1
Edző: Gubicza István
- Gyáva népnek nincs hazája. 
Gyengén, gyáván játszottunk. 
Megbeszéltük mit csináljunk, 
hova lőjünk. A vendégek kapusa 
nem tudott nem védeni, mindig el-
találtuk. De lesz ez még jobb. - ta -

Értékes pontok kézilabdában

A labdarúgó Magyar Kupa or-
szágos főtáblájára jutott TAC 
az NB III Keleti csoportjában 
szereplő Putnok együttese ellen 
játszhatott a 64 közé jutásért. 
A sok eső miatt eléggé felázott 
pálya és kevés néző várta a csa-
patokat az Edzőtáborban. A ha-
zaiak egy remekül eltalált Zuggó 
lövéssel gyorsan megszerezték 
a vezetést és az első félidőben 
több lehetőségük volt az előny 
növelésére, bár a vendégek is 
veszélyeztettek. A TAC jól száll-
ta meg saját térfelét és bízott a 
gyors ellentámadásokban. A 
második játékrészre felpörgött a 
Putnok és a  49-60. perc között 
lerendezte a meccset 5 gólt sze-
rezve. A tataiak dicséretére le-
gyen mondva a nagy hátrányban 
sem adták fel és Zuggó hatalmas 
szabadrúgás góljával szépítettek 
az eredményen.
Tatai AC – Putnok FC 2-7 (1-0)
Vezette: Molnár A.
Góllövő: Zuggó 9,90 ill. Sápi 
49,50,64, Kemény 54, Balogh 

60, Takács 84, Icsó 88
Eredmények:
U-14    Tatai Ac – Nagyigmándi 
SE 14-1 (4-0)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Veres 13,21,57, Vörös 
16,42,74, Fekete 38,78, Marton 
53,71, Barzsó 65, Szeidemann 69,
Ballester 70,75 ill. Bálint 80
Bábolna – Tatai AC 0-8 (0-7)
Vezette: Dávid R.
Góllövő: Barzsó 3, Clerc 6, Sze-
idemann 11, Hartmann 15, Mar-
ton 16,23, Stark 17, Farkas 74
 U-16      Tatai AC – Nagyig-
mánd 12-0 (2-0)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Kiss 8,23,56,60,61,65, 
Schaffer 50, Mártonfi 
55,57,63,66, Brinks 91
Bábolna – Tatai AC 0-7 (0-4)
Vezette: Dávid R.
Góllövő: Martonfi 22,26,27,78, 
Kiss 39, Józsa 55, Jakabovics 67
Tatai AC – Ácsi Kinizsi 7-2 (4-1)
Vezette: Szűcs S.
Góllövő: Kiss Zs.15,24,39, Eck-
hardt 26,72, Mártonfi 49,84 ill 

Gerencsér 7,68
Női U-17  Fortuna – Tatai AC 
0-1 (0-0)
Vezette: Józsa Cs. Góllövő: Bar-
ta 59
Tatai AC – Bakonysárkány 2-1 
(1-0)
Vezette: Vojvoda M.
Góllövő: Szemeti 15, Szabó 53 
ill. Ritter 41
Szákszendi SE – Tatai AC 0-6 
( 0-3)
Vezette: Korcsok D.
Góllövő: Veres 39  ill. Szemeti 
9,20,59, Jenei 21, Szabó 31, Bar-
ta 43
Női U-19     Süttő – Tatai AC 
1-7 (1-6)
Vezette: Korcsok D.
Góllövő: Veres 39 ill. Szeke-
res 16,19, Barta 17,33,61, Jenei 
29,36
Tatai AC – Vértessomlói KSK  
5-0 (3-0)
Vezette: Dr Hegyi G.
Góllövő: Barta 16,55, Horváth 
28, Szemeti 38, Hartai 70 Edző: 
Schaffer Péter          - ta -

Mármint rendben lezajlott a 22. 
Kerékpárlabda OB, amit az isko-
la tornatermében rendeztek meg. 
A színvonalat külföldi csapatok 
is erősítették, így cseh és német 
párosok is indultak. A főszerepet 
mégis a hazaiak, a Baj KSK és 
a TAC együttesei játszották. Jó 
mérkőzéseket hozott a bajnokság, 
ahol az is eldőlt, hogy az Áren-
dás-Toma páros készülhet a világ-
bajnokságra. Üde színfolt volt a 
bajiak női párosa, akik a juniorok-

nál bronzérmet szereztek.
Iskolás kategória:  1. Hárskuti, 
Holló (TAC), 2. Lippai, Bognár 
(Baj KSE)
3.Weiszdorn,Nédermüller(TAC)
Junior kategória: 1. Réső, Bog-
nár (Baj KSE), 2. Jánó, Virizlai 
(TAC), 3. Czindermann, Csontos 
(Baj KSE)
Felnőtt kategória: 1. Krajci test-
vérek (Favorit Brno), 2. Árendás, 
Toma (Baj KSE,TAC)
3. Posselt, Mayfahrt ( SG Lauters-
dorf)           - ta -

Az Öreg-tó adott helyet a 
Hódy SE rendezésében lezaj-
lott Csuló emlékversenynek. 
Főleg a megyében működő 
kajakos egyesületek jelentek 
meg, de Velencéről,Dunake-
sziről, Győrből, Vácról és Ko-

márnóból is érkeztek csapatok. 
Különböző korosztályokban, 
egységesen 2000 m-t kellett 
megtenniük a versenyzőknek. 
A 21 futamban több mint szá-
zan álltak rajthozés eveztek az 
erősen hullámzó Öreg-tavon. 

A verseny végén a pontver-
senyt a Hódy SE 10 pontos 
előnnyel nyerte meg a Velen-
cei Vízi Sportiskola előtt. A 
hazai versenyzők nyakába 8 
arany, 8 ezüst és 4 bronzérem 
került.                                - ta -

Nem volt baj Bajon Putnoki továbbjutás

Csuló emlékverseny
Pattog a kaucsuk


