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Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
szervezésében rendeztek ünnepi
megemlékezéseket városunkban
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából,
október 22-én és 23-án.
Az ünnep előestéjén ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartottak az Öreg-tó partján lévő kopjafánál valamint a várban, ahol
ünnepi beszédet mondott Michl
József polgármester. A megemlékezésen közreműködött Petrozsényi Eszter színművész, és Lázár
Antal tárogatóművész. A rendezvényen részt vettek a Tatával 30
éve testvérbarátságot ápoló németországi Gerlingen város képviselői is.

Október 23-án, hétfőn délelőtt az
ünnepi megemlékezés és koszorúzás a körforgalomnál található
1956-os emlékműnél folytatódott. A helyszínen beszédet mondott Bencsik János. A Tatai-medence országgyűlési képviselője
kiemelte:- a mi közös értékrendünk, a hitünk, a családunk, a
nemzetünk, a nyelvünk, s a kultúránk, ezzel szemben pedig a másik oldalon áll egy olyan szövetség, amely mindezeket semmibe
veszi, s a megtartóerővel bíró
közösségeket leépíti annak érdekében, hogy a pénz és a gazdaság
uralmát ki lehessen terjeszteni az
egész világra. Most is erről van
szó, egyik oldalon áll a gazdaság hatalma, mely azt mondja,

hogy az ember van a gazdaságért,
míg a nemzetállamok azt mondják, hogy a saját népükért van a
gazdaság, és mindennek azért
kell történnie, hogy saját kultúránkban, a szabadság örökségét
megélve tudjunk élni. E két nagy
eszme és életgyakorlat között kell
választani: feloldódni a nagyvilág
globális nyitott társadalmi rendszerében, vagy megmaradni magyarnak, szabadnak.
Michl József polgármester az
ünnepségen beszédében hangsúlyozta: - ma divatszó és életszemlélet lett az önmegvalósítás, s a baj
az, hogy ez életcéllá is vált. Pedig
az önmegvalósításnak át kell fordulnia az önátadásba – nem az önfeladásba-, az önátadásnak pedig

az önfelülmúlásba, s ezt kell követnie az önfeláldozásnak. Nem
lenne családunk, hazánk, ha csak
önmegvalósítanánk.
Önátadás,
önfelülmúlás és önfeláldozás nélkül nincs Magyarország, nincs
Tata. Ezt köszönjük meg most
az elődeinknek: köszönet nekik
önfeláldozásukért, és köszönet
önöknek is, hogy a rossz idő ellenére sem maradt el a tatai ünneplés-fogalmazott a városvezető.
Az ünnepségen megosztotta gondolatait Krkos Gergő diákpolgármester, közreműködött Petrozsényi Eszter színművész, a Menner
Bernát Zeneiskola fúvószenekara
Belső Máté vezetésével, valamint
a Tatai Református Gimnázium
diákjai.
Ábrahám Ágnes

„A szeretet a tartópillér” - 30 éves Tata és Gerlingen testvérkapcsolata
Fotó: Domokos Attila
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A Tata és Gerlingen közötti
testvérvárosi
együttműködés
megkötésének 30. évfordulója
alkalmából rendeztek ünnepséget október 21-én a Városháza
dísztermében.
Tata és Gerlingen testvérkapcsolata még a rendszerváltás előtt
született. Létrejöttében meghatározó szerepet játszott az, hogy
Gerlingen város a patrónusa a
II. világháború után Magyarországról elűzött és Baden-Württembergbe kitelepített németeknek. Az egykori hazában még
fellelhető német hagyományok
nyomában jutottak el Gerlingen
városi vezetői Tatára. A kapcsolatkötés előkészítésében az akkori városvezetők mellett kulcs�szerepe volt dr. Szatmári Sarolta
múzeumigazgatónak, de a két
város sportolói, futói ugyancsak

jelentősen hozzájárultak ahhoz,
hogy ez a barátság szárba szökkenjen. A testvérvárosi megállapodást 1987. szeptember 18án Tatán, a Városházán írta alá
Albrecht Sellner polgármester,
Dietrich Schönfelder polgármester-helyettes, Papp Sándor tanácselnök és dr. Nagy Sándor vb.
titkár.
Tatának ma már kilenc hivatalos testvérvárosi kapcsolata van
szerte Európában. Ezek közül a
gerlingeni az egyik legintenzívebb: a hozzánk érkező testvérvárosi vendégek mintegy negyede gerlingeni, és a programokra
kiutazó tataiak közül is minden
negyedik-ötödik náluk vendégeskedik, köszönhetően a három
évtizedes igen sokszínű kulturális, sport, idegenforgalmi, ifjúsági és szakmai programoknak.

Egy testvérkapcsolat működtetéséhez sok energia – sok energikus, és a barátság iránt elkötelezett ember szükségeltetik. Tata
szerencsésnek mondhatja magát,
hogy Gerlingenben sokan voltak
azok, akik a kezdetektől fogva,
vagy később bekapcsolódva,
nagy lelkesedéssel és energiákkal erősítették, vitték tovább
az együttműködés ügyét. A tatai ünnepségen Michl József,
aki polgármesterként a harminc
éves testvérbarátság legutóbbi
tíz évében vett részt kapcsolataink alakításában, elmondta:- A
jubileum alkalmából most 30 év
távlatából értékelhetjük, hogy
milyen remek ötlet volt három
évtizeddel ezelőtt a testvérvárosi
szerződés aláírása. Mára pedig
beérett mindazok erőfeszítése,
akik ezt a köteléket építették. A
városvezető felelevenítette az elmúlt időszak közös eseményeit,
és megköszönte mindazok munkáját, akik segítették ezt a barátságot, hozzátéve, hogy a kezdeti
kibontakozás, egymás megismerése a megbecsülésen túl eljutott
az egymás iránt érzett szeretethez. A polgármester kiemelte:
- a testvérré válás folyamatában
városaink jól vizsgáztak, s a jövőben a feladatunk a folyamatos
megújulás, és a szerves fejlődés.
Köszöntője után Michl József,

Lévai Ádám grafikusművész
egyik alkotását ajándékozta
Georg Brenner, gerlingeni városvezetőnek.
Gerlingen polgármestere ünnepi
beszédében úgy fogalmazott: - A
Városháza dísztermében érezhető mit is jelent az a 30 éven átívelő kötelék, amire emberek képesek, ha barátságban, békében
találkoznak, egymásra figyelve.
Georg Brenner külön köszönetet
mondott azoknak az önkormányzati dolgozóknak, akik részt vettek és vesznek a két város közti kapcsolat építésében, hiszen
mint fogalmazott: személyes
elszántságuk garantálja a barátságot. Utalva a múlt közös programjaira a gerlingeni városvezető hangsúlyozta: - a testvérvárosi
kapcsolat egyik nagy nyeresége
az a társadalmi és kulturális sokszínűség, amely a fiatalabb generációt is arra ösztönzi, hogy részt
vállaljanak ebből a munkából.
A legfontosabb azonban a közös hullámhossz, ami nem más,
mint a szeretet, s ami kezdettől
fogva a barátságunk tartópillére
- mondta Georg Brenner.
Az ünnepségen közreműködött Jenei Márta, Geiszelhardt
Zsófia, Berczelly Attila valamint
Orbán Gábor a Menner Bernát
Zeneiskola tanára, és növendéke
Váczi Judit. 		
- áá -
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Önkormányzat

Pályázati felhívás
A Szociális Alapellátó Intézmény (Tata) pályázatot hirdet
CSALÁDSEGÍTŐ munkakörbe
A közalkalmazotti jogviszony
helye: SZAI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Tata, Deák
F. u. 5.
Ellátandó feladat: Tata és a tatai
járás településein családsegítés
és gyermekjóléti szolgáltatás.
Pályázati feltételek:
-Főiskola, felsőfokú szociális
végzettség,
-magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
-cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-szakmai önéletrajz,
-szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
-90 napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány,
-pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majorosi Mónika igazgató-helyettes
nyújt, a 06-34/586-328 -as telefonszámon.

A temetők ünnepi
nyitvatartása:
Tata Környei úti temető:
Október 28. - november 2.
7:00-21:00
Tata Almási úti temető:
Október 29. - november 1.
7:00-20:00
Tata Új úti temető:
Október 29. - november 1.
7:00-20:00

Hirdessen
Ön is lapunkban!
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Üléseztek városunk képviselői

Október 25-én tartotta soron következő ülését Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Városháza dísztermében. A
képviselők ezúttal 13 napirendi
pontban döntöttek.
A helyszínen napirend előtt
Markos Anikó, Tata Város Helyi
Választási Bizottságának elnöke
tartott tájékoztatót az október
15-én megtartott helyi önkormányzati képviselő, valamint
települési lengyel nemzetiségi
önkormányzati képviselők időközi választásáról. Ezt követte
az időközi választáson mandátumot nyert Purgel Zoltán, a testület új önkormányzati képviselőjének eskütétele.
A napirendek sorában első helyen állt Dr. Lőke János főigazgató és Dr. Frankó Andrea
főorvos tájékoztatója, mely a
tatabányai Szent Borbála Kórház valamint a tatai Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház
és Rendelőintézet idén nyáron
megvalósult
integrációjáról
szólt. Dr. Lőke János beszámolójában hangsúlyozta: - az integráció igazi sikertörténet lett, és
mára nagyon jó együttműködés
valósult meg a tatai kórházzal,
amit továbbra is kisvárosi kór-

házként szeretnének üzemeltetni. Michl József az ülést követő
sajtótájékoztatóján elmondta: - a
két intézmény hosszú évek óta
szoros együttműködésben dolgozott különállóként, de ezzel
az integrációval eggyé váltak.
Azáltal, hogy ez megtörtént, a
tataiak egy magasabb színvonalon működő kórház lehetőségeihez is hozzáférnek. A tatai
kórház jövőjével kapcsolatban
elhangzott, hogy a tatabányai
kórház továbbfejlesztése során
a tervek szerint egy új rehabilitációs részt hoznak majd létre,
így ennek következtében pár
év múlva a rehabilitációs ellátás átkerül a szomszéd városba.
A feladat most olyan javaslatok
megfogalmazása és kidolgozása, amelyek a tatai kórház épületének jövőbeli hasznosításával, új egészségügyi funkciók
meghatározásával kapcsolatosak. A városvezető hozzátette:
- olyan funkciókra, ellátásokra
van szükség, melyek az itt Tatán
és a kistérségben élők igényeit
szolgálják, a hely adottságaihoz
mérten. Ez egy komoly munka,
melyben szükség van a közös
gondolkodásra, ezért várják a
tataiak javaslatait, hiszen a helyi

Lakossági fórum a jövőbeni tatai horgászati lehetőségekről
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közösség véleménye nélkül ebben a kérdésben nem születhet
döntés.
A második napirendi pont a Tatabányai Tankerületi Központ
fenntartásában működő köznevelési intézményekre vonatkozó
fejlesztési terv véleményezése
volt. Az egész megyét átfogó
tankerület beszámolójával kapcsolatosan a tatai iskolák helyzetéről tárgyaltak a képviselők,
hiszen a tankerület komoly
fejlesztéseket valósít meg városunkban, az infrastrukturális
fejlesztések pedig a szakmai
munkát is elősegítik. Több mint
1 milliárdos beruházás indul a
Vaszary Iskolában, kicserélik a
Zeneiskola tetőszerkezetét, megújul a Jávorka Iskola kollégiuma
- a Földművelésügyi Minisztériumnak köszönhetően, valamint
szintén korszerűbbé válik a Bláthy Iskola kollégiuma is.
Az ülésen városüzemeltetési témához kapcsolódott az az előzetes tájékoztató, mely a KNYKK
2017. évi helyi közszolgáltatási
tevékenységére
vonatkozott.
A képviselők arról döntöttek,
hogy a jövő évi költségvetésben
mekkora összeggel tervezzék be
a KNYKK támogatását, és egy

minimális (2,5%-os) bérlet ill.
jegyár változásról is szavaztak,
mivel a költségek nőnek, de
a helyi közösségi közlekedést
használók száma nem emelkedik a városban. Michl József a
témában elmondta:- továbbra is
szívesen várják az itt élők javaslatait és véleményét a járatokról,
a helyi közlekedésről, az útvonalak kihasználtságáról.
A testület tagjai októberi ülésükön döntöttek a Szomódi úti
iparterület és a Déli Ipari Park
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról. A folyamatos foglalkoztatás fejlesztés része az is,
hogy az Önkormányzatnak kötelessége a legjobb lehetőségeket
biztosítani az ide települő cégek
számára, vagy a már itt lévő cégek fejlesztéseihez – nyilatkozta
a napirendi ponthoz kapcsolódóan Michl József. Ebben segítenek a hatékonyságot növelő
szabályzók, és az, hogy a lehető
leggyorsabban tudjon a város
döntést hozni - erre vonatkozik a
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás, mert ennek nyomán lerövidülnek az engedélyezési idők,
és mindkét érintett területen
gyorsabban lehet majd döntést
hozni az újabb fejlesztésekről.
Mindez szervesen hozzájárulhat
új munkahelyek megteremtéséhez, és a város adóbevételeinek
növekedéséhez is.
A folytatásban a képviselők vagyongazdálkodáshoz és humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztésekről tárgyaltak, majd
tájékoztatást kaptak a központi
címnyilvántartó rendszer létrehozásával összefüggő feladatokról. Végül elfogadták azt a
javaslatot, mely Purgel Zoltánt
javasolja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságban megüresedett hely betöltésére. Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebb novemberben ülésezik majd.
- áá -

A Magyary Zoltán Művelődési
Központban tartott lakossági fórumot Michl József polgármester
a tatai horgászati lehetőségekről,
október 18-án.
A városvezető a helyszínen ös�szegyűlt hatvan érdeklődőnek
tájékoztatást adott az Öreg-tavi
halgazdálkodásról is. A magyar
állam az öreg-tavi halgazdálkodási jog haszonbérbeadására
nyilvános pályázatot írt ki 2016.
áprilisában. A felhívásra az Önkormányzat cége a Tatai Öregtó Halászati Kft., és a Tatai
Sporthorgász és Környezetvédő
Egyesület Polgári Jogi Társasága
nyújtott be pályázatot. Az ered-

ményes szereplés érdekében a
felek között polgár jogi társaság
alapítására vonatkozó szerződés
és polgár jogi szerződés jött létre.
A Polgár Jogi Társaság a pályázaton eredményesen szerepelt,
elnyerve a halgazdálkodási jogot.
2017 elején megkezdődött az
egyeztetés a felek között az idei
haltelepítésre vonatkozóan. Mivel az egyesület a költségekhez
nem tudott, nem kívánt hozzájárulni, ezért az Öreg-tó Halászati
Kft. egy szakmai együttműködő
partnert vont be. A PJT tagjai
között létrejött szerződés rögzíti,
hogy a Tatai Öreg-tó Halászati
Kft. köteles ellátni a haltelepítés-

re, halasításra, halgazdálkodásra,
halak védelmével összefüggő
beruházásokra, halbiológiai és
vízminőségi célú beavatkozásokra vonatkozó feladatokat, de
lehetősége van sporthorgászati
tevékenység kezdeményezésére,
turisztikai célú hasznosításra is.
Ezen feladatok ellátásának kötelezettjeként a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. megállapodást kötött
egy szakmai együttműködő partnerrel. A szerződést Tata Város
Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, s így áprilisban
megindulhatott a haltelepítés. A
munka elindult az Öreg-tavon,
és ennek eredményeként újra
megcsodálhattuk a lehalászást
is a hétvégi Öreg-tavi Nagy
Halászfesztiválon. A halászati tevékenység újraindításának
köszönhetően a tó tisztasága és
az ökológiai egyensúlya a nyári
időszakban is nagyon jó volt, a
víz minőségének jelentős javulásához nagyban hozzájárul a halgazdálkodás.
Michl József a Cseke-tó jövőbeli halgazdálkodási jogáról is
tájékoztatta az érdeklődő horgászokat. Ezzel kapcsolatban elmondta: - a tó a város tulajdona,
a halgazdálkodási jogot az Önkormányzat korábban haszonbé-

rletbe adta a Tatai Sporthorgász
és Környezetvédő Egyesület részére. A szerződés 2017. december 31-én lejár, az Önkormányzat
ezért jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy hogyan folytatódjon a Cseke-tavi horgászat.
Ezzel kapcsolatban a polgármester hangsúlyozta:- az biztos,
hogy lesz horgászat a jövőben is
a Cseke-tavon, s biztosan folytatódik a tatai horgászok régi hagyománya, mely a tó környezetének hangulatát is meghatározza.
A képviselő-testület döntésének
megfelelően vagy új szerződés
megkötésére, vagy új pályázat
kiírására kerülhet a jövőben sor.
A tájékoztatón Michl József
megköszönte a munkát mindazoknak, akik a halászati tevékenységben részt vesznek, és a
munkát segítik. A fórumon sok
kérdés hangzott el az egyesület
és a város együttműködésével,
a Cseke-tó vízminőségével, az
egyesület vezetőjének tevékenységével és a jövőbeni lehetőségekkel kapcsolatban. A
város környezetvédelmi referense és a szakmai együttműködő cég vezetője részletesen
válaszolt a polgármesterrel
együtt a felmerülő kérdésekre,
javaslatokra. 		
- áá -
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A 2017. október 15. napjára kiírt helyi időközi választás eredménye
Tata Város Helyi Választási Bizottsága a tatai 03. egyéni önkormányzati választókerületben a 2017. október 15. napjára kiírt időközi választás eredményét a 23/2017.(X.15.) határozatában állapította meg,
mely alapján az időközi választást a FIDESZ-KDNP jelöltje, Purgel
Zoltán nyerte.
A szavazás eredményeiről részletesen:
A 03. egyéni önkormányzati választókerületben - mely a 07 – 08 -09.
szavazókört foglalja magába - a névjegyzékben lévő választópolgárok
száma 2.188 fő volt. A vasárnapi szavazáson 575 fő élt a voksolás le-

hetőségével, mely 26,27 %-os megjelenést jelent.
Az 568 érvényes szavazat közül a választókerületben induló 4 jelölt
között a szavazatok az alábbiak szerint oszlanak meg a szavazólapon
szereplő sorrend figyelembevételével:
Ábrahám József a Munkáspárt jelöltje 10 érvényes szavazatot 1.76 %
Gerébi András az MSZP-DK jelöltje 123 érvényes szavazatot 21.65 %
Purgel Zoltán a FIDESZ-KDNP jelöltje 366 érvényes szavazatot
64.43 %
Balogh István a Jobbik jelöltje 69 érvényes szavazatot 12.14 % kapott.

A választókerülethez tartozó 3 szavazókörben a részeredmények az alábbiak:
Szavazókör

07.
08.
09.

Névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma:

Szavazóként
megjelent választópolgárok
száma:

Érvényes
szavazólapok
száma

Érvényes szavazatok megoszlása
Ábrahám
József

Gerébi András

792
681
715

214
184
177

212
181
175

5
4
1

55
43
25

Szintén október 15-én zajlott le a lemondás következtében megüresedett két települési lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselői hely
betöltésére is az időközi választás. A szavazás eredményeként Tata
Város Helyi Választási Bizottsága a 24/2017.(X.15.) határozatában
megállapította, hogy az időközi választáson a választás eredményes
volt, s a három induló képviselő-jelölt közül Bros Stanislaw Wojciechné és Murányi Janek a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális
Egyesület jelölő szervezet jelöltjei a megválasztott képviselők.
Az eredményről részletesen: a névjegyzéken 55 választópolgár szere-

Purgel Zoltán
124
114
128

Balogh István
28
20
21

pelt, vasárnap 25 fő élt szavazati jogával. A három jelölt közül Murányi
Janek 20, Bros Stanislaw Wojciechné 24, míg Erdélyi Rita 5 érvényes
szavazatot kapott. A két legtöbb szavazatot Bros Stanislaw Wojciechné és Murányi Janek kapta, így velük egészül ki a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete.
dr. Kórósi Emőke jegyző,
Tata Város Helyi Választási Iroda Vezetője

Tata Város Helyi Választási Bizottsága határozata a www.tata.hu oldalon, a „Választás” fül alatt olvasható.

Purgel Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az időközi választást

Nagy fölénnyel, 64,43 %-al Purgel Zoltán nyerte az időközi önkormányzati választást, Tata 3.
számú egyéni választókerületében.
Tata Város Helyi Választási Bizottsága 2017. október 15-re
tűzött ki időközi választást a 3.
számú egyéni választókerületben,
miután a körzet korábbi képviselője Nágel Balázs lemondott
mandátumáról. A szavazók négy

jelöltre voksolhattak, közülük
Purgel Zoltán, a Fidesz-KDNP
jelöltje nyerte a választást, 366
szavazattal.
Purgel Zoltán 35 éve él Tatán, feleségével és kisfiával a Május 1.
úton lakik, így a körzet életében
nap mint nap személyesen is részt
vesz. Társasházkezeléssel foglalkozva mintegy 800 tatai háztartás
mindennapjait kíséri figyelemmel,
segítve az ott élők problémáinak
megoldását. Az elmúlt években
komoly tapasztalatot szerzett a
tataiak, és szűkebb környezetében élők mindennapjairól, hiszen
munkájából adódóan folyamatos,
személyes kapcsolattartás során
segít a lakóközösségek tagjainak
aktuális problémáit megoldani,
felmerülő igényeiket gyorsan és
hatékonyan kezelni. Tata képviselő-testületének új tagja a munkája során szerzett tapasztalatai

nyomán döntött úgy, hogy elindul
a választáson. Saját motivációjával kapcsolatban elmondta:- az
elmúlt években többször is együtt
dolgozott Nágel Balázzsal, a körzet korábbi önkormányzati képviselőjével, és már akkor látta, hogy
sok a hasonlóság a munkájukban.
Szeretek segíteni az embereknek,
a problémákat megoldandó és
megoldható feladatoknak látom,
örömmel tölt el ha tehetek a közösségért, amelyben élek – fogalmazott.
Korábbi, bemutatkozó sajtótájékoztatóján Purgel Zoltán hangsúlyozta:- a körzetben kiemelten
fontosnak tartja a visszatérő források miatt a Május 1. úti épületek
víztelenítésének mielőbbi rendezését. A választások estéjén a képviselő megerősítette, a következő
időszakban a visszatérő források
okozta károk rendezése elsődle-

ges feladat. Emellett körzetében
újabb parkolók kialakítását, járdafelújítást, játszótér bővítést tervez, valamint egy lámpás kereszteződés kialakítását az Új út és a
Komáromi út találkozásánál.
És, hogy milyen érzésekkel kezdi
munkáját? A képviselő megválasztása után így nyilatkozott: Először nehéz volt elhinni, hogy
sikerült, főleg miután megláttam,
milyen magas arányú volt a győzelem, de azt hiszem elsősorban
a hála volt a meghatározó érzés
amit átéltem, hiszen nagy köszönettel tartozom a választóknak a
bizalmukért, és annak a csapatnak is, aki segítette a munkámat,
a felkészülésemet. Még egyszer
köszönöm mindenkinek, ez az
eredmény megerősítette az elhivatottságomat, amit nemcsak a
választókörzetemért, hanem az
egész városért érzek.
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FOGADÓÓRA
MicHl József

Tata Város Polgármestere
és a 7. egyéni választókerület
képviselője

2017. október
26-án (csütörtökön)12.30 -14.30
óra között
fogadja a hozzá
forduló polgárokat
a Városházán
hivatali helyiségében, Tata,
Kossuth tér 1. I.em. 101.szoba.
Dr. Beró Henrietta

alpolgármester és a 6. egyéni
választókerület képviselője

2017. november
2-án, csütörtökön
13.00-15.00 óra
között fogadja
a hozzá forduló
polgárokat a
Városházán
hivatali helyiségében, Tata,
Kossuth tér 1. I. em. 101.szoba.
Dr. Varga András

Tata város 8. számú önkormányzati választókerületének
képviselője

2017. október
31-én, kedden
17.oo – 18.oo
óra között
fogadóórát tart a
Szociális Alapellátó Intézmény
újhegyi helyiségében (Tata,
Szélkút u. 1/6.sz.).

Dr.Friedrich gábor
r. ezredes

2017. november
15-én, 10.0012.00 óra között
tartja fogadónapját hivatalában,
Tata, Ady Endre
u. 27. szám alatt.

Bővebb információk:
www.tata.hu

Halászati, vadászati, erdészeti és vízjogi szakemberek találkoztak Tatán

Október 20-án és 21-én rendezték
Tatán az I. Nemzetközi Halászati, Vadászati, Erdészeti, Vízjogi
Konferenciát („HA-VA-ER-VI”),
a Piarista Rendház épületében.
Tata a királyi vadászatok egyik
fő helyszíne, Mátyás király legkedvesebb vadászterülete volt.
Az Öreg-tavat Zsigmond király
főként haltárolási célból létesítette, s a tó kiváló vízminősége
a tervszerű halászatot is lehetővé
tette, mely az Esterházyak idején
élte fénykorát. 2016-ban városunk 15 évre elnyerte az Öreg-tó
halgazdálkodási jogát, ezért az
Önkormányzat egyik célja fele-

leveníteni az ezzel kapcsolatos
hagyományokat. A konferenciát
a Pécsi Tudományegyetemmel
közösen szervezték meg, tisztelegve a múlt előtt, s utat mutatva
a témával foglalkozó jövőbeni
képzési lehetőségeknek. Ezzel
kapcsolatban a konferencia kezdeményezője, dr. Beró Henrietta
elmondta: - ez a rendezvény egyfajta nyitány, amely a szakmának
szól, továbbviszi a hagyományokat, és lehetőséget biztosít arra,
hogy a városban újra megjelenjenek ezek a szakmák, választhatóvá váljanak a fiatalok számára,
és neves oktatók jöjjenek el hoz-

zánk. Az alpolgármester hozzátette: - a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban (KFKK)
a tervek szerint a jövőben a szakterülettel kapcsolatos új képzések
indulhatnak el. Városunk újabb
felsőoktatási intézményekkel létrejövő együttműködései alapján
szeretnék, ha a Piarista Rendház
falai között halgazdálkodási mérnök, és vadászati szakjogász képzés is elindulhatna, valamint ezt
követően más speciális képzések,
az igényeknek megfelelően.
Az Öreg-tavi Nagy Halászfesztiválhoz kapcsolódó két napos találkozón elismert hazai szakértők,
egyetemi oktatók, és minisztériumok képviselői osztottak meg aktuális információkat az előadások
és szekcióülések során. A rendezvény pénteki nyitónapján Michl
József úgy nyilatkozott: - a konferencia olyan esemény, amely ös�szehozza a szakmát, de számunkra más jelentősége is van. Miután
Tata 2010-ben elnyerte a „Magyarországi Biodiverzitás Fővárosa”
címet, azt reméljük, hogy abban
a komoly munkában, ami a biodiverzitás természetes visszaállítását
és megerősítését jelenti, valami-

lyen módon ezzel a rendezvénnyel
is részt vehetünk – fogalmazott a
polgármester.
Bencsik János országgyűlési képviselő a helyszínen elmondta: - a
konferencia ablakot nyit Tatára,
hiszen az az elit, melynek tagjai
hazánkban hivatásszerűen foglalkoznak a hal, vad és erdőgazdálkodással, képet kap arról a munkáról, ami a városban zajlik az
Önkormányzat koordinálásával, és
egyben képet kapnak egy fantasztikus turisztikai adottságokkal rendelkező térségről is, ahová sokszor
visszatérhetnek még a jövőben.
Prof. Dr. habil. Kecskés László,
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának
dékánja az esemény megnyitóján
hangsúlyozta, hogy nagyon jó az együttműködésük városunk Önkormányzatával, elsősorban
jogi továbbképzési lehetőségekkel kapcsolatban,
amelyek a konferencia
gerincét alkotó témákhoz
kapcsolódnak.
Szombaton a program
a Kastély téren kezdődött, az Öreg-tavi Nagy

Halászfesztiválon az esemény
résztvevői megtekintették a látványhalászatot, és részt vettek a
fesztivál megnyitóján. Ezt követően folytatódtak a szakmai előadások a Piarista Rendházban, ahol
a délelőttöt a Pipacs Kürt Együttes fellépései is színesítették. A
nap folyamán Michl József polgármester átadta Prof. Dr. habil.
Kecskés Lászlónak a KFKK és a
Pécsi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kara között létrejött együttműködési szerződés
díszpéldányát.
A konferencián közreműködött
Jenei Márta, valamint a Geszti Óvoda apróságai, akik ünnepi
műsorukkal köszöntötték a részt- áá vevőket.		
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Dajka képzés indult

Október 9-én kezdődött el Tatán a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében a legújabb óvodai dajka képzés a Piarista Rendházban.
A Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége sikerrel
pályázott a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatalnál óvodai
dajka képzésre. Az oktatások szervezésével a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal GINOP
5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” és
5.2.1 „Ifjúsági Garancia” elnevezésű projektjeinek tevékenységét
segítik.
A képzés első napján, a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban Süttő Erika, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség igazgatója elmondta: - A
gondos kiválasztást követően a közel 50 jelentkezőből felvételt nyert
17 hallgató, 320 órás oktatás során
sajátíthatja el a szakma alapjait. A
leendő dajkák először egy 192 órás
elméleti oktatáson vesznek részt,
ahol megismerkedhetnek többek
között az óvodai nevelés feladataival valamint a gondozás és az
egészségnevelés ismereteivel.

Országos megnyitó Tatán

Az elméleti oktatást követően a
képzésben résztvevők három családias légkörű tatai óvodában fogják
teljesíteni a 128 órás gyakorlati oktatást. A leendő dajkák közül tízen
a Bartók Béla Óvodában, négyen
a Geszti Óvodában, hárman pedig
a Kertvárosi Óvodában dolgoznak
majd. A képzés során szakképzett
oktatók gondoskodnak róla, hogy
a sikeresen levizsgázó, már OKJ
bizonyítvánnyal rendelkező dajkák jó eséllyel pályázzanak majd a
megüresedő munkakörökbe.
Acsainé Dávid Ágnes, a tatai
KFKK vezetője elmondta: - szeretnének teret és helyszínt adni olyan
képzéseknek, amelyekkel segítik a
megyében élők munkahelykeresését és képzési igényeik kielégítését.
A Képzési Központ minden lehetőséget megragad annak érdekében,
hogy olyan változatos kínálatot
alakítson ki, amelyből mindenki talál magának, érdeklődési körének,
adottságainak megfelelő képzést
az előrelépése érdekében. Az intézmény ezért folyamatosan bővíteni
szándékozik a jövőben egyetemi
kapcsolatait, különleges oktatási
lehetőségek után is kutatva, például a sporttal, a rekreációval és a
turisztikával kapcsolatosan. - áá -

A Vakok Állami Intézete szervezésében városunkban nyitották
meg a Fehér Bot Napja alkalmából rendezett programsorozatot
a Fehér Bot Heteket, az intézet
tatai telephelyén. A nemzetközi
megemlékezés célja, hogy felhívja a figyelmet a látássérült
emberek sajátos helyzetére.
A programsorozat a hónap
végéig tart.
A helyszínen Czibere Károly az EMMI szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára nyitotta meg az ünnepséget, hangsúlyozva: - a
kormány alapvetően abban
érdekelt, hogy az élet minden területén megteremtse a
teljes és autonóm élet feltételeit
a vak és látássérült emberek számára. A Fehér Bot Napja akkor
válik igazán jelentőségteljessé,
és nyeri el értelmét, ha át tudjuk
törni a közöny falát, amely elszigeteli a fogyatékos embereket a
többiektől. Az államtitkár hozzátette: - Csak úgy lehet a társadalmi integrációt, az el és befogadást teljes mértékben garantálni
és elérni, ha az élet összes területén képesek vagyunk megadni
az esélyt a fogyatékos emberek
számára az önálló életre.
A 2. születésnapját ünneplő tatai intézményben Michl József
is köszöntötte a vendégeket. A

polgármester elmondta: - Nagy
megtiszteltetés, hogy Tatán nyitják meg ezt a rendezvénysorozatot, hiszen a városban minden
új fejlesztésünket úgy tervezzük
meg, hogy az nemcsak a mozgásukban korlátozottak, hanem
a látássérültek számára is meg-

közelíthető, használható legyen.
A város igyekszik mindenben és
mindenkor megélni és továbbvinni azt a szolidaritást, amit az
őseinktől megtanultunk, és szeretnénk ha a gyermekeink is érzékenyek lennének ezen a téren.
Ahhoz, hogy a szociális terület
gondjait, problémáit és feladatait a gyerekeink is értsék, be
kell őket vonni már kiskorban,
és természetessé kell számukra
tennünk ezt a kapcsolódást – fogalmazott Michl József.
Az ünnepi köszöntők sorában
Dr. Nagy Sándor, a Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke a társadalmi pár-

beszéd lényegét hangsúlyozta,
kiemelve, hogy nagyon fontos,
a „semmit rólunk-nélkülünk”
elvet maradéktalanul érvényesíteni, ezáltal is törekedve egy
eredményes és jobb társadalmi
párbeszédre.
Az október 15-i Fehér Bot Világnapja alkalmából a hivatalos köszöntők mellett az
idei év különlegessége, hogy
a helyszínen két kiállítást is
bemutattak. Flamann Ildikó
tapintható kerámiái mellett
az intézet folyosóján kapott
helyet egy tárlat, régi Braille-írás készítő eszközökből. A kiállításokat Szabóné
Berta Irén, a Vakok Állami
Intézete igazgatója mutatta
be, kiemelve, hogy 10 éve beszélhetünk Fehér Bot Hetekről,
hiszen korábban csupán a Fehér
Bot Napját ünnepelhették, mára
azonban már egy egész hónapos
programsorozattal tudják felhívni a figyelmet a látássérültekre,
látóknak és nem látóknak rendezett különböző programjaik során. A rendezvény végén került
sor Raffay Béla: Szent Lúcia – a
vakok és szembetegek védőszentje című szobrának leleplezésére. A két kiállítás a rendezvénysorozat egész időtartama
alatt, egy hónapig látogatható.
Az ünnepségen közreműködött a
Csevergő ének- együttes. - áá -

Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál

Elmúlt hétvégén rendezték
meg Tatán az Öreg-tavi Nagy
Halászfesztivált. A rendezvény változatos programokkal és halkülönlegességekkel
várta a vendégeket. A fesztivál egyik legtöbb érdeklődőt
vonzó látványossága a kora
reggeli órákra tervezett hagyományos hálóvetés és halászat volt.

Parlamenti Napló

Magvetés ideje
A hétvégi bőséges eső szépen
megöntözte azon gazdák vetését, akik időben elhintették a
jövőévi kenyérnekvaló magjait.
Ők már az őszi munkák nagyrészének elvégzése után arra is
időt tudtak szakítani, hogy részt
vegyenek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tatai gazdtalálkozóján. Gondolom, hogy az ott
elhangzottakkal nem voltak maradéktalanul elégedettek, hiszen
legtöbbször a globális gabonakereslet kiszámíthatatlanságáról
esett szó, amely viszont a gabonatőzsde árainak alakulásán
keresztül szinte minden gazdát
érzékenyen érint.
Kivéve azokat, akik a terményt
fel is dolgozzák, vagy a haszonálatokkal fel is etetik. A maga-

sabb feldolgozottságú termékek előállításához viszont több
munkáskézre lenne szükség,
az pedig a mezőgazdaságban
sem nagyon található. A fórum
keretében többen is hangot adtak ennek az egyre súlyosbodó
problémának. Nehezen megoldható gordiuszi csomó ez, de
valamikor mégiscsak neki kell
látni ennek is.
Úgy tűnik, hogy a mezőgazdasági szakképzésben most jött
el a magvetés ideje. A Földművelésügyi Minisztérium és
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara partnerségi megállapodása
alapján a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola közös asztalhoz ültette

a megye nagyobb agrárvállalkozásait. Az eszmecsere közös
megállapodással zárult, melyet
a résztvevő felek aláírásukkal is
megerősítettek. Közös célként
határozták meg a gyakorlatorientált iskolai rendszerű és az
iskolarendszeren kívüli középfokú agrárszakképzés megerősítését és népszerűsítését, mely
elősegítheti a megyében működő agrár- és élelemgazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások munkaerő utánpótlását és
ezzel együtt a vidék népességmegtartó erejének erősödését. A
magvetés tehát itt is megtörtént,
most már csak tettekkel kellene
azt öntözgetni.
Ahhoz, hogy a pályakezdő fiatalok, és azok szülei számá-

ra is vonzó legyen a Jávorka,
elengedhetetlen annak infrastrukturális fejlesztése is. Első
lépésként a vidéki fiatalok elszállásolását és tanulmányi előrehaladását szolgáló kollégium
épületének felújítása kezdődött
meg. A 110 millió forintos beruházás keretében szigetelik az
épületet, kicserélik az elöregedett ablakokat, korszerűsítik a
fűtési rendszert, s lecserélik a
tetőhéjazatot. A TAO támogatási rendszernek köszönhetően
hamarosan megkezdődhet az
iskola tornatermének felújítása is.
A küllemben való megújulást persze a belső
tartalmi
fejlesztéseknek is követniük

kell. Szép dolog, hogy a város
eredményesen újította meg az
Öreg-tó halgazdálkodását, de
az első lehalászás idején mily jó
lett volna az ott segédkező szakiskolások szájából több magyar
szót hallani.

2017. október 26. III. évfolyam, 22. szám

Társadalmi célú hirdetés

5

6

Társadalmi célú hirdetés

2017. október 26. III. évfolyam, 22. szám

2017. október 26. III. évfolyam, 22. szám

Társadalmi célú hirdetés

7

8

Kultúra

2017. október 26. III. évfolyam, 22. szám

Kultúra
Közélet

2017.október
április 13.
szám
2017.
26.III.
III.évfolyam,
évfolyam,8.22.
szám

9

Megnyílt a Cellarius Tatai Kincsesház

A jövőben helyi termékek bemutatására szolgál az egykori nyári
konyha épülete az Angolkertben.
Az 1803-ban épült nyári konyhában, mely idén ősztől a Cellarius Tatai Kincsesház nevet viseli, helyi és
környékbeli művészek alkotásait és
termelők portékáit lehet megtekinteni. A cellarius szó egy melléknév,
az éléskamrában található dolgok

jelzője. A bemutatóhelyen jelenleg
40 termelő és alkotó munkái láthatóak, melyek a város számos pontján megvásárolhatók, többek között
a nyári lakban is.
Michl József a helyszínen elmondta: - ez alkalommal is fejet hajthatunk az Esterházy család előtt,
akiktől ma is tanulhatunk, hiszen
folyamatosan építették városunkat,

megőrizve annak kincseit. Az ő értékteremtő munkájukhoz méltó az
épület új funkciója, amely lehetőséget ad a helyi művészeknek és termelőknek a bemutatkozásra. Jó egy
helyen, együtt látni ezeket a termékeket és alkotásokat, melyek akár
remek ajándékként szolgálhatnak. A
polgármester hozzátette: - remélik,
hogy azok a termelők és művészek,
akik még nem képviselik magukat
a Kincsesházban, hamarosan kedvet
kapnak ahhoz, hogy bemutatkozzanak, és így Tatán egy ponton ös�szegyűjtve lehet megmutatni a saját
értékeinket.
Dr. Beró Henrietta a sajtótájékoztatón kiemelte: - egy hagyatékot megszerezni jó dolog, de azt gondozni
is tudni kell. Az Esterházyak hagyatéka nemcsak kincs számunkra,

„Szép tubicám, jóillatú piros rózsám”

A Magyar Népmese Napja alkalmából a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár
hagyományoamesemondó versenyét. A programot
2017. szeptember 29-én tartottuk
mintegy harminc versenyző részvételével.
Érkeztek kis mesemondók a tatai
Kőkúti, a Fazekas, a Talentum és
a Jázmin Utcai Általános Iskolából, de a vidékiek is képviseltették
magukat, hiszen köszönthettünk
gyermekeket a baji, a naszályi,
a neszmélyi és a szomódi általános iskolából. A megmérettetésen
háromtagú zsűri értékelte a látottakat, elfogadta meghívásunkat
Oszkóné Kálmán Ildikó nyugdíjas pedagógus, Fábiánné Csány
Erika nyugdíjas óvodapedagógus
és Kelemen Petra Piroska népmesemondó. Utóbbi zsűritag csodá-

latos népviseletben érkezett.
A gyermekek által választott
népmesékben, meserészletekben
valamilyen madár vagy virág szerepelt. Gyermeki lelkesedésből
nem volt hiány, és sokan azon
túl, hogy megtanulták a szöveget, kiváló előadásmódról tettek
tanúságot. Amíg az ítészek a díjakról döntöttek, Kerekesné Fuli
Anikó könyvtáros megmozgatta
és finomságokkal kínálta meg a
gyermekeket. Kelemen Petra Piroska felvidéki mesemondó pedig
népies szóval mesélt a résztvevőknek, akik ámulattal hallgatták
őt. Petra zsűri elnökként értékelte a versenyt, felhívta a figyelmet a pontosság fontosságára, és
arra, hogy bizony nem mindegy,
milyen hangsúllyal mondunk ki
szavakat, vagy hogyan állunk,

miközben mesélünk. Az emléklapokat Oszkóné Kálmán Ildikó
nyújtotta át valamennyi diáknak,
majd a könyvjutalmak következtek. Két kategóriában díjaztuk a
versenyzőket, sőt a különdíjak is
gazdára találtak.
A gyermekek közül többen már
nem először vettek részt versenyen. Nemcsak a tanulók, hanem
szüleik is hálásak azért, hogy a
könyvtár lehetőséget biztosít a
megmérettetésre, segítve ezzel a
gyermekek magabiztosabb kiállásra és szorgalmas felkészülésre
való ösztönzését. Goldschmidt Éva
Eredmény:1-2. osztály:
Tóth Dórina Regina (2. oszt., Angyalffy Ált. Isk, Naszály)
Vajda-Kolek Fülöp (1. oszt., Kőkúti Ált. Isk.), Sámson Panna (1.
oszt., Talentum Ált. Isk.), Különdíj: Pásztor Benjamin (1. oszt.,
Kőkúti Ált. Isk.)
3-4. osztály:
Lukács Péter (4. oszt., Talentum
Ált. Isk.), Heicz Simon (4. oszt.,
Jázmin Utcai Ált. Isk.), Szabó
Bence (3. oszt., Talentum Ált.
Isk.)
Különdíj: Palánkai Panna Sára
(4. oszt., Íriszkert Ált. Isk., Szomód)

azt tartalommal megtöltve tovább
is kell tudnunk adni, a nyári konyha pedig megtestesíti mindazt, amit
egy hagyaték gondozása jelent. Az
üres teret meg kell tölteni élettel,
és mi lehetne számunkra szebb,
mint olyan élettel megtölteni, ami
bennünket jellemez, és tükrözi azt,
ami a szívünkben van és amire képesek vagyunk. Ha lehetőségünk
van mindezt átadni és megosztani
másokkal, az a hagyaték ápolásának
legnemesebb formája- fogalmazott
az alpolgármester.
Berczelly Attila a Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt. vezérigazgatója a
sajtótájékoztatón elmondta: - a több
mint 200 éves épület megérdemli,
hogy ne a nyári konyha nevet viselje, hanem egy szép, patinás, sokatmondó neve legyen, hiszen a Tatai

Kincsesház azt az értéket szeretné
megmutatni, amit a helyi termék
jelenthet. Ezek a termékek segítenek abban, hogy identifikáljuk önmagunkat, hogy megfogalmazzuk
kik vagyunk mi a mai globalizált
piacon, mi az amit mi tudunk előállítani. Ettől válik a mi közösségünk
egyedivé - így a Cellarius közösségteremtő erővel is bír. Ezáltal ez a
kincsesház segít abban is, hogy még
inkább tataiak legyünk – nyilatkozta Berczelly Attila.
A Cellarius Tatai Kincsesház a nyári lakkal párhuzamos nyitva tartással működik, keddtől vasárnapig
9-14:30-ig, remélve, hogy a bemutatóhelyen a jövőben még több
termék jelenik meg, hiszen folyamatosan várják a helyi termelők és
alkotók jelentkezését.
- áá -

Erdélyben jártak a kőkútis hetedikesek

Október első hetében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által meghirdetett Határtalanul!,
tanulmányi kirándulás hetedikeseknek országos program keretében (Kultúrtörténeti utazás
Tündérkertben címmel, HAT17-01-2017-00203 számmal) hat
napot töltöttünk Szovátán, Tata
testvérvárosában. A tanulmányi
kiránduláson megismerkedtünk
Erdély gyönyörű tájaival, épített- és kulturális örökségével.
Odafelé úton látogatást tettünk
Csucsára és Körösfőre, majd
szovátai szállásunkról felkerestük Székelyudvarhelyt, Csíkszeredát, Farkaslakát, ahol a magyar

kultúra és művészet emlékhelyeit látogattuk meg. Érdekes élményekben volt részünk a parajdi
sóbányában, a fazekas mesterség
otthonában, Korondon. Október 6-án a szovátai gyerekekkel
együtt emlékeztünk meg a 1849es szabadságharc hőseiről, majd
közös játék következett, és a Tatáról hozott ajándékok átadása.
A Madarasi-Hargita csúcsának
meghódítása és az onnan látható panoráma mindenki számára szép élményeket adott, mint
ahogy hazaúton, a kolozsvári
nevezetességekkel való ismerkedés is.
Kőkúti Általános Iskola
7. b és c. osztályos tanulói

Országos Könyvtári Napok - „Édesanyám sok szép szava”
Az Országos Könyvtári Napok
keretében 2017. október 4-én Kelemen Petra Piroska volt a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
vendége. Az Édesanyám sok szép
szava című előadás a magyar népmesék eredetéről, a magyar népdalok dallam- és szövegvilágáról
szólt. A hallgatók és az előadó kö-

zött azonnal megszületett az összhang, a beszélgetés már a rendezvény előtt elkezdődött.
Kelemen Petra Piroska hivatása
a magyar néphagyományok egészére kiterjed. Nem csak viseleteket gyűjt és készít, hanem mesét
mond, táncol, énekel is. A Kárpát-medence számos tájegységén

– felvidéki, erdélyi és az anyaországi területeken – megfordult
már gyűjtései kapcsán. A népmesemondást nagyszüleitől tanulta,
de körútjain is számos értékes
tapasztalattal gazdagodott.
Petra az Alsó-Garam menti kurtaszoknyás falvak egyikében,
Bényben nőtt fel, szülőföldje

viseletét ma is büszkén hordja.
Az előadáson egy kétszáz éves
menyasszonyi ünneplőben jelent
meg, melyben már üknagyanyja is állt az oltárnál. A rendkívül
aprólékos és időigényes munkával elkészített ruhák és fejdíszek
varrása, valamint restaurálása
és karbantartása Kelemen Petra

szenvedélye és mindennapi munkája.
Az előadót Maraszin Mónika
népdalénekes – A Népművészet
Ifjú Mestere (2007) – kísérte
moldvai csángó és székely dallamokkal. Az előadás végén közösen egy bordalt is elénekeltek a
hálás közönségnek.

sei, amelyet az irodalomtörténet
Nagykőrösi balladák gyűjtőnév
alatt tárgyal.
A magyar műballadát Arany János emelte világirodalmi szintre,
mintaként a skót és székely népballadát tekintette. A balladák a
legjobban szerkesztett költeményei. A nemzet ügyét kívánta
szolgálni velük: nemzeti öntudatot, a nemzet erkölcsi erejét, a
jövőbe vetett hitet szerette volna
ébren tartani. Történelmi balladái
nagyrészt allegorikus jelentésűek.
Bár tárgyukat a nemzeti múlt nehéz korszakaiból merítik, rejtett
jelentésükkel a jelenhez szólnak.
A vendéglátó nagykőrösiek gaz-

dag programmal (no meg valódi kőrösi pálinkával és borral,
és kis harapnivalóval) várták az
egyesület tagjait. Bemutatták az
egyre jobban szépülő várost, a
nagyhírű (és természetesen Arany
János nevét viselő!) Református
Gimnáziumot, a templomokat, a
levéltárat, az évforduló kapcsán
kialakított új emlékhelyeket. Az
egyesület megkoszorúzta a költő
templomkertben álló szobrát, s
elhangzott egy Arany vers is. A
városnéző séta után finom ebéd
várta a résztvevőket a helyi étteremben, ahol mi más lehetett volna a menü, mint Arany kedvence:
paprikás csirke túrós csuszával.

A költő emléke előtt tisztelgő
nap zárásaként az emlékkiállítást
nézték meg a tagok, ahol Arany
életének személyes tárgyai, pl. a
pipája, sétabotja is láthatóak.
Emlékezetes, szép nap volt, s
egyben alkalom s indíttatás arra
is, hogy újra elolvassuk, felelevenítsük a verseit magunknak, s
elgondolkodjunk arról, miért is
szeretjük ezt a szelíd tekintetű
költőóriást. Szerb Antal fogalmazza egy helyen: „Minden szál
hozzá vezetett, és minden szál
tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja.”
Arany János 200 éve született. 		
		
Szabó Szerafina

Arany János nyomában
Megjött az ősz. Lassan a végéhez
közeledik az Arany-év, ritkulnak
a bicentenáriumról megemlékező
rendezvények, alkalmak, híradások. A tatai Helytörténeti Egyesület Nagykőrösre látogatott el,
hogy lerója tiszteletét. Nagykőrös nagy költőnk életének egyik
fontos állomáshelye, s a város
sok emléket őriz ebből az időből,
amelyet most megmutat a látogatóknak az emlékév kapcsán.
Arany János köztudottan hallgatag ember volt, aki legjelentősebb
gondolatait elsősorban a papírral
osztotta meg – így pedig a magyar irodalom legszebb alkotásait
hozta létre. A szabadságharc bu-

kása után anyagilag, egzisztenciálisan összeomlott, elvesztette állását. Egy ideig Geszten, a Tisza
családnál volt házitanító.
1851-ben Nagykőrösre került
a református főgimnáziumba.
Aranyt a kőrösi református egyháztanács hívta gimnáziumi professzornak. Mentovich Ferenc
első felkérő levelére Arany még
nemet mondott, de a kedvező feltételek hatására mégis elhatározta, hogy családjával a kisvárosba
költözik. Magyart és latint tanított. Itt töltötte az ’50-es éveket.
Pályájának ezeket az éveit nevezzük nagykőrösi korszaknak. Itt
születtek azok a halhatatlan ver-
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PROGRAMAJÁNLÓ
Asztalitenisz
október 28. szombat15.00
Tatai AC – Honvéd Szondi SE NB I.
A mérkőzést a TAC székházban
játsszák.
Kézilabda
november 3. péntek18.30
Tatai AC – Pécs férfi NB I/B
november 5. vasárnap 15.00
Tatai AC – Győr női NB II. ifi
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Kosárlabda
október 29. vasárnap 13.00
Tatai SE – Szombathely női
amatőr NB-s bajnokság
A mérkőzést a Vaszary iskola
csarnokában játsszák.
Labdarúgás
október 28. szombat 9.30, 11.30
Tatai AC – Nyergesújfalu U-14, U-16
november 4. szombat 14.00
Tatai AC – Zsámbék női U-17
A mérkőzést a Jávorka iskola
pályáján játsszák.
11.30, 13.30
Tatai AC – Nagyigmánd U-19 és
felnőtt
A mérkőzést az Edzőtáborban
játsszák.
november 5. vasárnap 9.30
Tatai AC-Wati Kecskéd KSK női U-19
A mérkőzést a Jávorka iskola
pályáján játsszák.
Röplabda
november 4. szombat16.00
Tatai AC – MTK női NB II.
A mérkőzést a Güntner Arénában
játsszák.

Eredmények
Asztalitenisz
NB I. PTE-PEAC – Tatai AC 9-9
Pontszerző:Sipos 3, Bedő, Leskó
2-2, Nagy 1, Bedő-Sipos páros.
NB III. Esztergomi ASE – Tatai
AC 6-12
Pontszerző: Barassó 4, Krebs 4,
Szakál 2, Szendi 1,
Tatai AC – Várpalotai BSK
8-10
Pontszerző: Krebs 3, Barassó,
Szakál 2-2, Krebs-Barassó páros
Kézilabda
Férfi ifi. II. osztály Tatai AC –
Grundfos Tatabánya KC II. 2831 (13-16)
Vezette: Gyalog E., Juhászné
Góllövő: Csics 9, Steczina 7, Lovász 5, Kovávs, Velencei, Véber
2-2, Magyar 1
Edző: Márton Ádám
Női ifi III. osztály: Körmendi
DMTE – Tatai AC 24-19 (13-11)
Vezette: Atyimov L., Lakics T.
Góllövő: Nyitrai 10, Willi, Zolnai 3-3, Csics 2, Kovács 1
Tatai AC – Veszprémi Pannon
26-26 (18-16)
Vezette: Gengeliczky M., Roda K.
Góllövő: Nyitrai 13, Krupánszky
7, Willi 4,
Női megyei: Környe SE - Tatai
AC 20-24 (11-10)
Vezette: Puss H., Szabóné
Góllövő: Zink 8, Varga 6, Kurcsik 3, Lehoczki 2, Kovács, Krupánszki, Ivády 1-1,
Szórádi, Zolnai 1-1
Edző: Gubicza István
Labdarúgás
U-19 Etei SE – Tatai AC 3-1
(1-1)
Vezette: Németh R.
Góllövő: Proceller 32,64,67 ill.
Hauser 29
Tatai AC – Vértesszőlős 7-2 (3-0)
Vezette: Bábszki G.
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A Komárom bánta
A legutóbbi hazai mérkőzés után
a Tatai Tv-nek nyilatkozva mondta azt Babicz Tamás hogy lassan
összeáll a csapat és Komáromba
is győzni mennek. És ha egy csapatkapitány ezt mondja azt komolyan kell venni. Mint ahogy a csapat is komolyan vette a meccset
és a megyei labdarúgó bajnokság
eddigi legnagyobb meglepetését
okozta. A toronymagas bajnokesélyes Komárom otthonában nagyon taktikus, fegyelmezett játékkal nyert a TAC. A hazaiak nem
tudtak mit kezdeni a jól játszó

vendégcsapattal. Persze ilyenkor
mondják azt: egy idegenbeli siker
akkor ér valamit ha utána otthon
is nyernek. Ezt a Vértesszőlős elleni rangadón hozhatta a TAC.
Komárom VSE – Tatai AC 0-1
(0-0)
Vezette: Tamási P.
Góllövő: Berki 72
Az előző mondat feltételes módját igazolta a mérkőzés. A TAC
hozhatta volna ha nyer. Remekül
kezdődött a meccs hazai szempontból, hiszen mire felocsúdtak
a vendégek már 2-0-ra vezetett

a tatai gárda. Előbb egy büntető,
majd egy megpattanó lövés után
került a Vértesszőlős kapujába a
labda. Helyzetek adódtak mindkét oldalon, így a nézők számára
nem volt unalmas a rangadó. Még
a félidő előtt szépítette a vendégek. A második játékrészben a
TAC kétszer is eldönthette volna
a meccset, de Gibár kapus kivédte
a szinte kivédhetetlent. És a foci
igazságtalansága ? igazsága? ismét bejött, két védelmi hiba után
két gólt szerezve a Vértesszőlős
megnyerte a találkozót. A TAC

Éremszüret a Tatai Atlétáknál

Október 7-én, szombaton Budapesten rendezték meg a Gyermekek Országos Bajnokságát. Szakosztályunk hat fős kis csapata nem
várt sikert aratva összesen kilenc
érmet gyűjtött be a versenyen.
Ehhez a sportolóink nagyszerű
teljesítménye mellett hozzájárult
még az a tény is, hogy vidékről

viszonylag kevesebb szakosztály fiataljai képviselték
egyesületüket.
Az U-11-es fiúk közül Vámosi Máté volt a legeredményesebb: 300 méteren az
abszolút és a vidék bajnoki
címet is megszerezte. Kislabda-hajításban abszolút
2. és vidék 1. helyen végzett. 4 x 200 m-es váltóban
a vidék bajnoki címet érte
el.
Fenyvesi Márk 300 méteren az abszolút 3. , a vidékiek között Máté
mögött a 2. helyen zárt. A 600 méteres futamokat a vidéki 4. helyen
sikerült befejeznie. Szintén vidék
bajnoki arany érmet szerzett a 4 x
200-as váltó tagjaként.
Pergel Tamás egyéniben mind a

Döcög a szekér

Góllövő: Dragonya 11,44,63,
Kovács 40, Járóka 57,76, Tóth 86
ill. Nádudvari 69, Farkas 80
Edző: Kele Zoltán
U-16
Tatai AC – TFCE 3-0
(2-0)
Vezette: Szíjártó M.
Góllövő: Józsa 10, Kiss 30, Eckhardt 76
Wati Kecskéd KSK – Tatai AC
2-6 (1-2)
Vezette: Mohos K.
Góllövő: Nagy 29,82 ill. Martonfi 6,25,47, Eckhardt 53, Binks
67, Schaffer 77
Edző: Kisék Szabolcs
U-14 Tatai AC – FC Esztergom
1-0 (0-0)
Vezette: Szíjártó M.
Góllövő: Hopka (ö) 69
Wati Kecskéd KSK – Tatai AC
0-5 (0-4)
Vezette: Varga I.
Góllövő:Lehoczki 21, Vörös 22,
Szeidemann 26,31, Gerecs 58
Edző: Schweininger Ferenc
Női U-19 Vértessomló KSK –
Tatai AC 0-5 (0-1)
Vezette: Kovács M.
Góllövő: Szekeres 22, Barta
46,53,60, Hartai 49
Női U-17 Környe SE – Tatai
AC 1-3 (1-1)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Majtán 6 ill. Szabó
12,61, Barta 41
Edző: Schaffer Péter
Kosárlabda
ELTE-BEAC Újbuda – Tatai
SE 106-76 (27-18,24.18,2119,34-21)
Vezette: Győri R., Varga F.
Pontszerző: Lendér 20/9, Orsós
Bogdán 14/9, Gusztafik 12/6, Takács 10, Kiss J. 6,
Kiss Cs. 6, Strupka 3/3, Horváth
3/3, Novák 2
Edző: Szabó Judit
- ta -

Második hazai meccsét játszotta a
TAC NB I/B-s kézilabda csapata
és ismét nem sikerült a pontszerzés. Az elsőt a végjátékban bukták
el a Balatonfüred ellen. Most jól
kezdtek a bajnokesélyes Vecsés ellen és 29 percig tanítani való módon jöttek az átlövés gólok mind
Kállaitól mind Venczeltől. Aztán
az első félidő utolsó percében több
technikai hibával egy gólra felhoztuk az ellenfelet, 16-15-el zárult a
játékrész. A második 30 percben a
vendégek elkapták a fonalat (főleg
Vitáris a kapuban) és 2-3 góllal vezetve meg is nyerték a találkozót.
Tatai AC – Vecsés SE Él-Team
26-29 (16-15)
Tata: 200 néző.
Vezette: Bátori
B., Szécsi Lantos B.

magának köszönheti a vereséget.
Tatai AC – Vértesszőlősi SE 2-3
(2-1)
Tata: 150 néző.
Vezette: Széplábi G.
Góllövő: Rába(11-ből) 11, Nagy
16 ill. Bognár 28,68, Kiprich 59
Edző: Wéber Roland
- A gyors vezetés után nem azt
játszottuk amit megbeszéltünk. A
vendég gólokat helyezkedési hibák miatt kaptuk. Naggyá tettük
a vendégek kapusát ahelyett hogy
eldöntöttük volna a meccset a magunk javára.
Tompa Andor

300 , mind a 600 méteres távon, a
mezőny elején végzett. Azonban Ő
sem utazott haza érem nélkül, hiszen tagja volt a győztes 4 x 200-as
váltónak.
Az U-13-asoknál Nagyszegi
Zsombor képviselte városunkat.
A 300-as mezőnyben a vidékiek
közül a bronzérmet akasztották
a nyakába, míg 600 méteren alig
lemaradva a negyedik helyen végzett . A 4 x 200-as váltó tagjaként
aranyéremmel térhetett haza Ő is.
Lányoknál az U-13-as kategóriában Nagy Letícia nagyszerű hajráinak köszönhetően két érmet is
bezsebelhetett. A 300-as futamok
során az abszolút és a vidéki 3. helyen fejezte be a verseyt , míg 600
méteren vidék bajnoki ezüst érmet
nyert .

Szerény létszámú, de annál eredményesebb küldöttségünk favoritja az U-11-es korosztályú Rózsahegyi Bori volt, aki mindent
megnyerve lett a bajnokság legjobb versenyzője. Mindkét számában kimagasló eredményt produkálva lett az abszolút és a vidék
bajnoki cím tulajdonosa. 60 méteren gépi időméréssel 8,81 másodpercet futott és távolugrásban is
messze kiemelkedett a többi versenyző közül a 443 cm-es ugrásával. Eredményei elismerést vívtak
ki a nagy egyesületek vezetői és
edzői körében .
Fáradtan, de boldogan utaztunk
haza, újabb fénylő csillagokat
gyújtva városunk – Tata sportolói
múltjára büszke égboltján.

Góllövő: Kállai 7, Venczel 6, Schekk, Endrédi D. 4-4, Kanyó Á. 2,
Kisék B., Kanyó B., Győrffi 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- nem hiszem hogy rosszul játszottunk, de többször rossz döntéseket
hoztunk. A vendégek volt válogatott játékosai szinte végig pályán
voltak és az ő rutinjuk döntött.
Kellett a siker
Ha itthon nem megy akkor idegenben kell vitézkedni. Nem várt
könnyű túra a hétvégén a csapatra, hiszen Veszprémben a Telekom
Veszprém U20-as együttesnél léptek
pályára. Egy U20-as gárda ellen már
megszenvedett a TAC és hát két hazai találkozón is pont nélkül maradtak. Idegenben eddig jobban megy
hiszen Szigetszentmiklóson döntet-

len Ajkán pedig győzelem született.
Egy hazai vereség után nem kön�nyű idegenben pályára lépni, szinte
győzelmi kényszerben. Ráadásul
egy fiatal, a tabellán a TAC előtt
álló csapat otthonában. A dac és az
önbecsülés is kellett ahhoz, hogy a
meccset hozták a fiúk, ráadásul úgy
hogy 30 perc után még a hazaiak
vezettek. Legközelebb újból hazai
pályán, november 3-án -pénteken- a
Pécs ellen játszik a csapat.
Telekom Veszprém U20 - Tatai AC
22-25 (14-13)
Vezette: Ágnecz T., Sipos O.
Góllövő: Kállai 5, Balogh, Győrffi,
Kanyó Á., Lehőcz,
Schekk 3-3, Venczel 2, Galambos,
Kisék, Papp 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- ta-

Sándor Péter szakosztályvezető

A rutin aranyat ért a TAC atlétáinak

Gyönyörű, napsütéses idő fogadott minket a 32. Spar
Budapest Maraton V-4 elnevezésű 4x2 km-es versenyén a Hősök-terén. Rövid, de annál intenzívebb
melegítés után váltóink kezdő emberei elfoglalták helyüket a sűrű mezőnyben a rajtvonal mögött. A csapataink soron következő tagjai a kijelölt váltózónában
folyamatos mozgás közben izgatottan várták , hogy
feltűnjenek az egyen TAC-os pólós futótársak, átvehessék a váltóbotot tőlük és vágtathassanak végre ők
is a cél felé.
Az első váltásnál még a reményt keltő 3.-4. helyen
került át mind a férfi , mind a női vezér váltónk kezéből a bot a második futóhoz . Második férfi futónk,
Labossa Tamás már biztos előnnyel adta át a stafétabotot a legfiatalabb csapattagnak. A nőknél fixen
még mindig tudtuk tartani a dobogós helyünket. Egy

váltóversenyen általában mindig az utolsó emberek
közötti csatában dőlnek el a helyezésekért zajló futások. Ez sem volt másképp ezen a napon.
Csapatunk befejező tagja Zsótér Balázs edzőnk volt,
aki kb. 10-12 méteres hátránnyal kezdte az utolsó
szakasz teljesítését. Hatalmas csata végén, a célegyenesben dőlt csak el az aranyérem sorsa. Balázs
versenyzői rutinja sikeresen verte vissza minden
próbálgatását az ellenfél élre törési kísérleteinek, így
meggyőző fölénnyel – elsőként hozta be váltónkat a
célba!
A 200 váltót számláló férfi-vegyes váltó mezőnyben
még a második számú fiú váltónk is a 15. , az ös�szességében 200 évet elérő Öregfiú csapat a 26. , míg
a férfiaknál értékelt 3 leány-1 fiú összetételű vegyes
váltónk is a 62. helyen zárt.
A nőknél az 1. számú csapatunknak sikerült végig
megtartania a nagyszerű harmadik helyet, míg a 2.
számú leány váltónk is az előkelő 6. helyen fejezte be
a versenyt az 54 váltó között .
Immáron negyedik alkalommal, így szinte hagyományt teremtve mindkét váltónk ismét dobogón állhatott ezen a nagyszerű népes sporteseményen.
Fáradtan, de boldogan tértünk haza, hogy készüljünk
az elkövetkező versenyeinkre – erőpróbáinkra.Szép
volt lányok, szép volt fiúk, hajrá TAC! Sándor Péter

