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Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
szervezésében rendezték meg idén
is az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett megemlékezések
sorában a hagyományos, ünnepi
felvonulást október 26-án.
A felvonulás „Hinni a feltámadásban”címmel 15 órakor kezdődött a
forradalom és szabadságharc tatai
szereplőinek felelősség- és áldozatvállalása előtt tisztelegve. A
menet a következő emlékhelyeket
érintette:
-Kossuth tér (Tatai Református
Gimnázium), dr. Némethi László
emléktáblája,
-Rákóczi utca, dr. Mészáros Gábor
emléktáblája,
-Hősök tere, a kommunista diktatúra áldozatainak emléktáblája,

-Tópart, 1956-os kopjafa,
-Kodály tér, Hősök emlékműve,
-Ady Endre út, rendőrség, 1956-os
emléktábla,
-és Baji út, 1956-os emlékkő.
A felvonulás utolsó állomása Bajon, az egykori laktanya előtti
emlékkőnél volt, ahol ünnepi beszédet mondott Bencsik János. „A
mai napon nem ünnepelni jöttünk,
hanem emlékezni. Emlékezni, és
egy kicsit elmélkedni az áldozatról” –kezdte beszédét a Tatai-medence országgyűlési képviselője.
Bencsik János kiemelte: - Az áldozat, nem kötelesség. Vannak
kötelezettségeink, amelyeket teljesítenünk kell, hogy egyensúlyba
tudjuk azokat hozni a jogainkkal.
Minden joghoz kötelezettség jár,
ez így természetes. De legyen bármilyen fontos is egy kötelezettség,

telgett az 1956-os forradalom
emléke előtt. A megemlékezést
Szigethy Gábor, Dutka Átkos,
Hudy Ferenc, Lakatos István,
Buda Ferenc és Utassy József műveinek felhasználásával állították
össze. A rendezvényen közreműködtek: a MH. 25. Klapka György
Lövészdandár Zenekara Román
Géza vezetésével, Jenei Márta,
Petrozsényi Eszter színművész,
Gútay Jánosné, Hartmann Mártonné, Kotaska Zoltánné és Keresztesi József, a Tatai Versbarátok Köre
tagjai, valamint tatai középiskolás
diákok: Benyó Eszter, a Tatai Református Gimnázium, Bagi Attila, az Eötvös József Gimnázium,
és Gaál Kármen a Bláthy Ottó
Szakgimnázium tanulója.
- áá Az esemény fotói Képriport c.
rovatunkban láthatóak.

Kálmán Attila emlékszoba nyílt a Református Gimnáziumban

Kosárlabda:
Parádés győzelem
		
		
10. oldal

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

egy áldozatvállalás sokszor többet
ér. Lemondani az életről valami
nagy cél érdekében, óriási áldozat. A vérünket áldozni, odaadni
valamiért, nem elvárható: olyan
mértékű odaadás, amelyet józan
ésszel, normális körülmények
között nem lehet elvárni. A képviselő hozzátette: - Gyakoroljuk
az áldozatvállalást a hétköznapok
apró dolgaiban, a kicsi lemondásokban azért, hogy egymást segítsük, tehermentesítsük, elsősorban
a saját családunkban, a legkisebb
közösségünkben, és a nemzet
közösségén belül. Akkor fogjuk
tudni értékelni a saját és egymás
erőfeszítéseit, és akkor egy erősödő, gyarapodó közösség részesei
lehetünk.
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ezzel a rendezvénnyel tisz-

Fotó: Tatai Református Gimnázium

79 évvel ezelőtt, 1938. október
22-én született, és két évvel
ezelőtt, 2015. október 28-án
költözött haza Teremtőjéhez
Dr. Kálmán Attila pedagógus,
országgyűlési képviselő, államtitkár, presbiter, egyházmegyei
főgondnok, zsinati világi elnök,
testvér, férj, édesapa, nagyapa,
barát, kolléga… iskolánk alapí-

tó igazgatója. E kettős évforduló
alkalmából emlékeztünk rá a Tatai Református Gimnáziumban.
Először a templomban elevenítettünk fel néhány mozaikot
az életéből, melyeket tanáraink
tolmácsolásában
hallgathattunk meg. Ezután átvonultunk
a régi zeneiskola udvarára, ahol
négyszázan álltuk körbe az on-

nan nyíló Dr.
Kálmán Attila emlékszoba ajtaját, és
énekeltük el
a reggeli ködben kedvenc
népdalát, az
„A csitári hegyek alatt…”
kezdetűt. A
helyiséget Dr.
Márkus Mihály püspök
úr és Illés Dániel igazgató
úr avatta fel.
Kálmán Attila halála után
egy évet élt
még felesége, Erzsike, majd
megüresedett az Új úti házuk.
Ekkor vetettük fel a gondolatot
fiainak, Attilának és Endrének,
hogy ha van a hagyatéknak
olyan része, amelyet ránk bíznának, szívesen megőriznénk az
iskolában. Így kerültek hozzánk
a család jóvoltából jellegzetes

bútordarabok, könyvek, okmányok, festmények, dísztárgyak
és rengeteg személyes dokumentum. Minél többet pakoltuk és rendezgettük a hagyaték
nálunk lévő részét a mintegy
20 négyzetméter alapterületű
helyiségben, annál inkább az
fogalmazódott meg bennünk,
hogy valójában felbecsülhetetlen, mekkora kincs birtokában
vagyunk. Óriási értéket képviselnek a könyvei, amelyek
műveltségéről és széles látóköréről tesznek tanúbizonyságot.
Rengeteg lexikont, művészeti
könyvet, albumot, útikönyvet,
szépirodalmi és történelmi, közéleti kiadványt rendeztünk el a
polcokon. Majdnem négyszázra
tehető azoknak a könyveknek a
száma, amelyeket a szerzőjük
személyesen Kálmán Attilának
dedikált – köztük Németh László, Illyés Gyula, Sütő András,
Sánta Ferenc, Jókai Anna vagy
Gyökössy Endre.
Folytatás a 3. oldalon.
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Hulladékká vált növényvédő szerek szankció- és
térítésmentes begyűjtése
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Pató Pál Napok nemzetközi vendégekkel

Tisztelt Gazdálkodók, Kereskedők és Lakossági felhasználók!
A mezőgazdasági termelés során széles körben felhasznált
növényvédő szerek bizonyos
körülmények folytán hulladékká
válhatnak. A lejárt felhasználhatósági idejű, a forgalomból kivont
(ide értve a rendszerváltás előtti
időkből megmaradt „történelmi”
készleteket is), az azonosíthatatlanná vált, és a nem legális forgalomból beszerzett növényvédő
szerek veszélyes hulladéknak
minősülnek, melyek birtoklása
és/vagy felhasználása jogsértőnek minősülhet, és szankciókat
vonhat maga után. A hulladékká
vált növényvédő szerek tárolása
sok esetben nem szabályszerűen
történik, megsemmisítésük költséges, ezért terhet jelentenek a
felhasználóknak, kereskedőknek,
és komoly környezeti veszélyt
mindannyiunk számára. A hulladékká vált növényvédő szerek
nem megfelelő kezelése, megsemmisítése ugyanis vissza nem
fordítható károsodást okozhat a
felszíni- és felszín alatti vizekben, vagy a talajban.
A Földművelésügyi Minisztérium
felismerte, hogy a gazdálkodóknál, kereskedőknél és lakossági
felhasználóknál nagy mennyiségben halmozódhatott fel hulladékká vált növényvédő szer, ezért
ezek szankció- és térítésmentes
felmérésével és begyűjtésével a
Magyar Növényvédő Mérnöki
és Növényorvosi Kamarát bízta meg. Mindazon gazdálkodók,
kereskedők és lakossági felhasználók, akik élni szeretnének ezzel
a lehetőséggel, vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Növényvédő
Mérnöki és Növényorvosi Kamara területi szervével:
Magyar Növényvédő Mérnöki
és Növényorvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
Cím: 2890 Tata, Ady Endre u.
13. (Zsigmond Udvar)
Telefon: 34/587-132
E-mail:
kem.novkamara@gmail.com
Honlap:
www.magyarnovenyorvos.hu
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Szőgyén Község Önkormányzata testvértelepüléseivel közösen
ünnepelt a hagyományossá vált
rendezvényen, a tizedik alkalommal megrendezett Pató Pál Napok
programsorozatán.
Érkeztek vendégek a testvérvárosi
Tatáról Varga András Tata Város
önkormányzati
képviselőjének
vezetésével, Bajótról Tóth Zoltán
polgármesterrel az élen, az erdélyi
Szovátáról Nagy László önkormányzati tanácsos érkezett, a csehországi Bystrice küldötteit Roman
Wróbel polgármester vezette, és a
lengyelországi Pinczowból Marek
Zatorski alpolgármester hozta el a
város küldöttségét.
Pénteken, a délutáni órákban két
kiállítással nyitott a háromnapos
rendezvény. A községben egy héten át működő 16. Nemzetközi
Képzőművészeti Alkotótábor zárókiállítását, és a szintén egy hétig
tartó 16. Csiribiri Kézműves Tábor
zárókiállítását tekinthette meg a
nagyérdemű közönség. Ezt követően a főtéren felállított színpadon
Écsi Gyöngyi „Angyalbárányok”
című bábos meseelőadásával nyűgözte le a közönséget, kicsiket és
nagyokat egyaránt. Kihozták a főtérre értékes és finom termékeiket
a helyi kistermelők, míg az estébe
nyúló programban Sukola Tamás
és vendégei közreműködtek, majd
Mikle Peti húzta hajnali kettőig a
talpalávalót.

7-i, 356-os számú határozata alapján, és a Tata – Szőgyén testvértelepülési szerződésének 20. évfordulója alkalmából két díszpolgári
és öt Szőgyén Község Díjat adományozott.
Szőgyén Község Díszpolgára címet Varga András tatai képviselő
kapta, a Szőgyén és Tata közötti
testvértelepülési ifjúsági kapcsolatok megszilárdítása érdekében
tett odaadó és töretlen hittel végzett munkája, valamint a diákság
körében végzett nemzeti öntudatra való eltökélt nevelőmunkája elismeréseképpen.
A másik kitüntetett Kun Imre, aki
Szőgyén szülötte, és kisgyermekként került a kitelepítési listára.
Szőgyén és Tata közötti testvértelepülési kapcsolatok elkötelezett
híveként önzetlenül gyakorolt, a
múlt átörökítése területén végzett
hűséges és áldozatkész munkája
elismeréseképpen vette át az elismerő oklevelet és emlékérmet.
A Szőgyén Község Díja címet
Dinga László, Kaszál József, Kőhalmi Zoltán, Szabó Szerafína és
Sárköi Krisztína kapta, az elmúlt
húsz év alatt kifejtett munkásságukért, melyet a két település
tanintézményeinek megerősítésében, a nemzeti kultúra és közös
történelem ápolása terén kifejtett
munkásságukért értek el.
A kultúrház színháztermében levetítésre került a Szőgyéni Te-

Elkezdődött a lehalászás az Öreg-tavon

A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!

Szombaton délután a Testvériség keresztjénél folytatódott az
ünnepség, ahol Vígh Gábor polgármester és Varga András Tata
Város önkormányzati képviselője
mondott ünnepi beszédet, emlékezve a kapcsolatra, mely a két
települést összeköti, és amely a
felvidéki kitelepítésekben gyökerezik. Tatán, a Mindszenty téren
emelkedik magasba a szőgyéni
kereszt pontos mása, annak a korpusznak a másolatával, melyet a
kitelepített Méri család vitt magával a száműzetésbe, és amely
ilyen módon hazatért. Farkas
Zsolt esperesplébános imát mondott a szenvedésekért, amelyekért
ugyan a mai napig senki sem kért
bocsánatot, mégis hálát adunk Istennek, aki a rosszat is üdvösséggé
változtatta, és virágzó barátságot
teremtett a két település között.
Az ünnepségen Méri Mátyás gimnazista Babits Mihály Jónás imája
című versét tolmácsolta. Jelen volt
a Magyar Közösség Pártja Nyitra
Megye Önkormányzatának képviseletében Farkas Iván, Szigeti
László, valamint Bolya Szabolcs
az MKP Érsekújvári Járás elnöke,
és Retkes János elnökségi tag.
Ezt követően a színpadon folytatódott az emlékezés, ahol a delegációk vezetői szóltak az egybegyűltekhez, majd Vígh Gábor
polgármester Szőgyén Község
Képviselőtestülete 2017. június

levízió dokumentumfilmje, a
„Laprattek”, mely a Szőgyénből
kitelepítettek kálváriáját mutatja
be, valamint egy másik rövidfilm
„Szőgyén 2017 – az élet kertje”címen, mely a település jelenkorát
és jövőjét mutatja be a szakember,
és a településvezető szemével.
Szabadtéri programok várták
a közönséget, ahol a szőgyéni
népviseletbe öltözött Metz Alíz,
a Csongrády Lajos Alapiskola
tanulója, a járási népdalverseny
aranysávos versenyzője népdalt
énekelt, fellépett az Iglice Néptáncegyüttes Szarka Andrea vezetésével, a Csemadok mellett
működő Szőlővirág Népdalkör
Alt István művészeti vezetővel
az élen, az esztergomi Mozdulat
Táncművészeti Egyesület két fiatal táncosa Szép Zoé és Lalus
Kata, és az Iringó TáncStúdió
három csoportja. A magyar nótát
kedvelőknek Sárközi Pál és cigányzenekara muzsikált, Kosáry Judit énekelt, majd Szvrcsek
Anita és Kosik Anita csillantotta
meg az igényes külföldi örökzöldek dallamait. A keményebb zenei
élmények kedvelőinek a Csehországból érkezett, 1999-óta töretlen sikerrel játszó Witch Hammer heavy metal zenekar játszott.
Késő éjszakába nyúlóan az MC
Hawer és a Tekknő mulatós popzene emelte a hangulatot, majd DJ
Luigi volt a hajnalig tartó utcabál
főszereplője.
A sport is teret kapott ezen a napon. A Szőgyéni Sport Klub meghívására a községbe érkezett a
Tatai Atlétikai Club, sor került
asztalitenisz tornára, barátságos
futballra, és stratégiai megbeszélést tartottak a V-4-ek, szőgyéni,
tatai, bystricei és pinczowi sportolók. Az Esztergomból érkezett
Városi Kisvonat az esti órákig
járta Magyarszőgyén és Németszőgyén utcáit, melyre nemcsak
a vendégek, de a helyi lakosok is
szívesen felültek.
Vasárnap hálaadó szentmisével zárult a 10. Pató Pál Napok
rendezvénye. A reggeli órákban
szlovák nyelvű szentmisén vettek
részt a cseh és a lengyel delegáció
tagjai, majd délelőtt magyar nyelvű szentmise keretében imádkozott a testvértelepülésekért Farkas
Zsolt atya.
Berényi Kornélia

Fotó: Domokos Attila

Az Öreg-tó melletti várárokban
november 7-én megkezdődött a
halállomány kitermelése, miután
a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. a
tóba 561 mázsa halat telepített
idén márciusban és áprilisban.
Most elsősorban pontyok kerülnek a hálóba, de emellett keszegfélék, harcsa, csuka és süllő,
valamint amúr is található az állományban.
Lévai Ferenc, a Tatai Öreg-tó
Halászati Kft. együttműködő
szakmai partnere, az Aranyponty
Zrt. vezérigazgatója a helyszínen
elmondta: - 1200-1300 mázsa
halra számítanak. A lehalászás
egyik célja, hogy ne kelljen az
Öreg-tóban halászni, ezért „átszöktetik” a halakat a zsilipen
a vízfolyás segítségével, és a
nemrég felújított várárok részben, a halágyban szeretnék őket
kifogni. Az első, 100-150 máz-

sányi haltétel már a pihentető
térben van, ennek kezdődött meg
először a kitermelése. A teljes
munka a tervek szerint körülbelül 10 napot vesz igénybe, de ez
nagyban függ a következő napok
időjárásától, és a víztől is. A lehalászás során gépekkel segítik
a munkát úgy, hogy a halak ne
sérüljenek, és gyorsan a tartályokba kerülhessenek. Karsainé
Haris Hajnalka az Önkormányzat cégének ügyvezetője hozzátette:- nagy izgalommal várják a
lehalászás eredményét, és remélik, hogy a Tatai Öreg-ztó Halászati Kft. néhány év alatt igazán
jól működő vállalkozássá növi ki
magát.
A halállomány egy részét most
közvetlenül a vevőkhöz szállítják, a többi pedig a decemberi
tatai karácsonyi halvásárra kerül
majd. 			
- áá -
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Új sportpark várja a tataiakat a Cseke-tó mellett

Átadták városunk legújabb szabadtéri sportparkját a Cseke-ligetben, ahol a gumiburkolattal
ellátott 10×15 méteres alapterületen, hat elemcsoportból 15
szabadtéri funkcionális edzésre
alkalmas, saját testsúlyos gyakorlatok végzésére tervezett eszköz
várja a mozogni vágyókat.
A „D” típusú sportpark a Nemzeti
Szabadidős - Egészség Sportpark

Program keretében, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Sportközpontok és Tata Város Önkormányzata
együttműködésével készült el.
A helyszínen Michl József polgármester elmondta:- A tataiak
nagyon szeretnek mozogni, sok
tagja van a sportegyesületeknek,
és sokan élnek a szabadtéri mozgás lehetőségeivel, ezért a cél az,

hogy az Öreg-tó és a Cseke-tó
partján is olyan parkok létesüljenek, amelyek alternatívát jelenthetnek a szabadban sportolók
számára. Emellett az is fontos,
hogy az eszközök az iskolák közelében legyenek, így még változatosabbak lehetnek a testnevelés
órák.
A körzet önkormányzati képviselője, dr. Beró Henrietta a közel

13 millió forintos beruházással
kapcsolatban tájékoztatott arról,
hogy a saját testsúlyos edzésekre lehetőséget biztosító eszközök
kihelyezésére hét helyszínnel pályázott a város, ebből a Cseke-ligeti pályázat került ki győztesen.
Ez a park utat mutat a jövőre,
mivel szeretnék később tovább
bővíteni a szabadtéri sportparkok
számát Tatán. Az alpolgármester
hozzátette: - A Cseke-ligeti pálya ideális a funkcionális edzés
kedvelőinek, hiszen a tó körüli
futást kiegészíthetik a különböző
erő és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokkal, de a helyszín családi programokhoz is kiváló, mert
a szomszédos játszótérrel együtt
a gyerekek és a szülők egyaránt
hasznosan tölthetik ott a szabadidejüket.
A helyszínen a különböző eszközök használatát egy információs tábla is bemutatja, segítve
a gyakorlatok helyes kivitelezését. Városunk új sportparkját
az átadás napján a Vaszary Iskola növendékei is kipróbálták
egy testnevelés óra keretében, s
a jövőben a tataiak korlátlanul
használhatják ha a jó levegőn
szeretnének mozogni.
- áá -
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FOGADÓÓRA
Sasvári Beáta és Gerébi Ákos
önkormányzati képviselők

2017. november 9-én,
16-18 óra között fogadóórát tartanak az MSZP városi irodájában (Tata, Agostyáni utca 1.).

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

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

Kálmán Attila emlékszoba nyílt a Református Gimnáziumban
Folytatás az 1. oldalról.
Ezen kívül két széles polcot
foglalnak el azok a könyvek és
folyóiratok, amelyekben cikket
írt, vagy amelyek róla szólnak.
Az elkövetkezendő évek munkája lesz, hogy ezeket is rendszerezzük, mint ahogy a leveleit, dokumentumait, a maga által
rendkívül precízen gyűjtött újságcikkeket is. Az emlékszoba
polcain meg lehet nézni Kálmán
Attila általános iskolai és középiskolai bizonyítványait, egyetemi indexeit, diplomáit, igazolványait. Valószínűleg tiltakozott

volna az ellen, hogy a kitüntetéseit egy vitrinben helyeztük
el – de az általa gyakran emlegetett „Soli Deo Gloria” mondás szellemében azért érdemes
végignézni őket. Az íróasztalán
ott van a szemüvege, a karórája,
a falon függ a családi címer, a
fogason a sapkája, a bejárati ajtó
mellett pedig kint áll a kerékpárja, amellyel fáradhatatlanul rótta
Tata utcáit.
Köszönetet mondunk a Kálmán
családnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották az emlékszoba tárgyait, és köszönjük minda-

zoknak, akik ötleteikkel, kétkezi
munkájukkal hozzájárultak a helyiség és környezetének méltó
kialakításához. Szeretnénk lehetőséget biztosítani minden érdeklődőnek, hogy megtekintse a
szobát, és eltölthessen ott egy kis
időt. Jelenleg még kidolgozás
alatt áll, hogy mikor és milyen
formában, de reménység szerint
novembertől lesz látogatható
(további információ iskolánk
honlapján lesz olvasható a www.
refi-tata.hu oldalon).
Ahogy Márkus Mihály püspök
úr megnyitó gondolataiban is ki-

emelte: egy emlékszoba hivatása
nem(csak) az, hogy visszarepítsen bennünket a múltba, hanem
hogy az ott látottak ismeretében,
élményeinket és emlékeinket felelevenítve a jövőbe tekintsünk.
Illés Dániel igazgató úr úgy
fogalmazott: ismerve Kálmán
Attila gondolkodását, minden
megemlékezésnél többre értékelné, ha életünk vezetésében,
viselkedésünkben
követnénk
azt a példát, azt a keresztyén és
nemzeti értékrendet, amit Ő állított elénk. Soli Deo Gloria!
Geiszelhardt Zsófia

Tovább erősödik a duális képzés a Jávorka iskolában
Partnerségi együttműködés segíti a jövőben a duális képzést a
Jávorka iskolában, ahol már jó
ütemben halad a kollégium épületének energetikai korszerűsítése is. A helyszínen október 19-én
tartottak sajtótájékoztatót.
A Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara májusi partnerségi
keretmegállapodása
nyomán
írtak alá további együttműködési megállapodásokat Tatán, a
Jávorka iskolában. A még magasabb színvonalú iskolai szakemberképzés, a tudás megújítása szakképzésekkel, valamint a
felnőttképzési igények és a duális képzési rendszer kibővítése
szorosabb együttműködést kíván
az agrár-szakképző iskolák valamint az őket körülvevő gazdasági szereplők között. Ennek
szellemében május 8-án írt alá
keretmegállapodást Dr. Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter, és Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
elnöke. A megállapodás célja
a minisztérium fenntartásában
lévő szakképző intézmények
szakmai színvonalának fejlesztése, a jelentős szerepet betöltő
agrárszereplők bevonásával. A

tatai sajtótájékoztatón Dr. Szinay
Attila jogi és igazgatási ügyekért
felelős helyettes államtitkár elmondta: - a helyi partnerségi
megállapodások kulcsfogalma a
duális képzés, amely megerősíti
az iskolák és a cégek-vállalkozások közötti kapcsolatot, mely
mára gyakorlattá vált. Hozzátette, hogy a minisztériumi intézményhálózat egy agrárszakképzési koncepció alapján működik,
s ebben a munkában jelentős
szerepe van az Agrárgazdasági
Kamarának. A FM fenntartású
intézményekben jelenleg országszerte komoly infrastrukturális fejlesztések is folynak,
ennek részeként újul meg a Jávorka Iskola kollégiuma.
Az október 19-én aláírt megállapodások megkötésével a
partnerek nagy hangsúlyt fektetnek a duális képzés további
erősítésére, a beiskolázások támogatására, a magas színvonalú felnőttképzésre, valamint a
végzett fiatal szakemberek munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének elősegítésére. Ezzel
kapcsolatban Szeifert István
iskolaigazgató
hangsúlyozta,
hogy a Jávorka Iskola oktatási koncepciójában kiemelkedő

szerepe van a munkára nevelésnek. Ebben fontos eszköz a duális képzés, ami a partnerek segítségével megvalósuló gyakorlati
oktatás során még közelebb hozza a diákokat szakmájukhoz, segíti őket az ismeretek elméleten
túli, gyakorlati megtapasztalásában.
A képzések megvalósításában
komoly feladat hárul a kamarára
- nyilatkozta Dr. Balogh Zoltán,
a NAK megyei elnöke, aki hozzátette: - a Jávorka iskola megléte nagy öröm és óriási lehetőség,
ami feladatot is ad a színvonalas
oktatás megteremtésében. Fontos, hogy az aláírt együttműködési megállapodások tartósak,
hosszú távúak legyenek, és minél több tartalommal teljenek
meg.
A sajtótájékoztatón Bencsik János országgyűlési képviselő a
partnerségi együttműködés kapcsán elmondta: - az aláírás egy
bizalomépítő együttműködést
jelent, melyet a felek együtt
alakítanak ki, és amely megerősítheti a fiatalok bizalmát is
a képzőintézmények valamint a
munkáltatók irányába.
A tájékoztató résztvevői az aláírásokat követően megtekintet-

ték az iskola kollégiumának épületét, amelyben már jól haladnak
a felújítási munkálatok. A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
sikeresen bekerült a „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” projektbe. A KEHOP – 5.2.10. projekt a
kollégium energetikai korszerűsítését tartalmazza: külső nyílászárók cseréjét, külső fal utólagos
hőszigetelését, és padlásfödém
szigetelést. A projekt kivitelezése a tervek szerint 2018 áprilisá-

ra fejeződik be, összköltsége: 97
775 914 forint, mely 100 %-ban
támogatott.
A kollégium 1941-ben épült földszintes épületként, majd 1978ban történt az emelet ráépítése
és az udvarra néző szárny hozzáépítése. Az épület infrastruktúráján már látszottak az öregedés
nyomai, a felújítás indokolttá
vált. A korszerűsítés után jelentős lesz az energia megtakarítás,
csökkennek a fűtési költségek.
Az utcai front már elkészült, és
a projekttől függetlenül zajlik a
tető felújítása is.
- áá -
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Tatai Vadlúd Sokadalom - november 25.

November 25-én idén is vár minden érdeklődőt a Tatai Vadlúd Sokadalom, a megszokott helyszínen az Öreg-tó partján, az Építők
parki madármegfigyelő toronynál.
A program szervezői: a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Komárom-Esztergom
Megyei Csoportja, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság, és a
Száz Völgy Természetvédelmi
Egyesület.
Ha elérkezik a november, az év
egészében megannyi szépséget
rejtő Tata egy egészen különleges
élettel és hangulattal kezd megtelni. A télre készülődő városra mintha varázslat szállna… vadludak,
vadrécék és sirályok ezrei, tízezrei
érkeznek a távoli Északról, a sarkvidék fagyos világából. Az Öregtó iszaphátakkal tarkított, sekély
vízfelületére naponta egyre több
madár ereszkedik le, november
végére és december elejére a számuk akár az 50-60 ezret is elérheti. A hideg téli éjszakákat itt töltő
nagy madársereglet reggelente
felkerekedik és a szélrózsa minden irányába kirepül a tóról, hogy
aztán a nappali órák csendje után
alkonyatkor ismét megismétlődjön a különleges természeti jelenség, mely már évszázadok óta így
zajlik, hiszen Tata a vonuló madarak képzeletbeli égi vándorútján
különleges helyet foglal el. A tatai
Öreg-tó Európa egyik legjelentő-

sebb vadlúd gyülekezőhelye, mely
a Ramsari Egyezmény és a Natura
2000 védelme alatt is áll.
A madárvonulás lenyűgöző jelensége ihlette a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesületet,
hogy 2001-ben útjára indítsa a Tatai Vadlúd Sokadalmat, városunk
egyik ikonikus téli fesztiválját. A
rendezvény szervezői köre 2005től kibővült a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal, majd
2008-tól a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesülettel is. E három
szervezet mintegy 100 önkéntese
évről-évre óriási lelkesedéssel
szervezi a különleges eseményt,
mely ma már Magyarország legjelentősebb
természetvédelmi
fesztiválja.
A szervezők elsődleges célja az,
hogy a madárvonulás látványos
jelenségén keresztül bemutassa a
tatai Öreg-tó szépségét, nemzetközi természetvédelmi jelentőségét és egy egész napos, hangulatos családi fesztivál keretében
nyújtson találkozási, bemutatkozási lehetőséget a hazai madárvédelem, természetvédelem hivatásos és civil szereplői számára is.
A fesztivál egész napos, színes
programot kínál természettudományos előadások, gyermekfoglalkozások, különböző kisállat- és
sólymász bemutatók formájában,
a látogatók részesei lehetnek a
madárgyűrűzésnek,
kulturális

programok zajlanak és hangulatos
adventi vásár is kiszolgálja a több
ezer látogatót.
A Tatai Vadlúd Sokadalom ma
már Magyarország legnagyobb
természetvédelmi fesztiváljának
számít, de európai viszonylatban
is kiemelkedik. Látogatottsága –
az időjárás függvényében – elérheti a 20 ezer főt is. Amitől e látványosság Európa-szerte, de talán
világviszonylatban is egyedülálló,
az az, hogy az Öreg-tó az egyetlen
olyan nemzetközi jelentőségű madárpihenőhely, amelyet egy város
szinte teljesen körülvesz. Nem is
akármilyen város! Tata, a „Vizek
Városa” Magyarország legjelentősebb vízi várával, a barokk
építészet megannyi műemlékével
olyan keretet nyújt a madármegfigyeléshez, amelynek élményéért
több kontinensről is érkeznek látogatók.
A Tatai Vadlúd Sokadalom főszereplői az 5-6 ezer kilométeres
vándorúttal ideérkező vadludak,
ők gondoskodnak a fesztivál legfőbb hangulatáról, a csendről és a
vadlúd zsivajról, amit persze ornitológusok értő tolmácsolása tesz
minden korosztály számára még
hangulatosabbá.
A rendezvény weboldalának
címe: www.vadludsokadalom.hu
Facebook oldala: https://www.
facebook.com/vadludsokadalom.
wildgeesefestival/?fref=ts

Fő szervezők: Csonka Péter
– 30/663-4659
Musicz László – 30/247-0613
E-mail cím:

Katona nemzedékek 6. találkozóján, az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulóján
emeltük a következő szöveggel:
„A háborúkban elesett, és a békében elhunyt katonabajtársak
emlékére.” Ezekkel a gondolatokkal kezdte emlékező beszédét Sárközi József, a klub elnöke. Felidézte 1848, az I. és a II.
világháború, a Magyar Néphad-

sereg, az 1956-os forradalom és
szabadságharc, valamint a mai
Magyar Honvédség, köztük több
tatai elhunyt katona bajtársak
emlékét. Külön szólt arról a kezdeményezésről, hogy a Hősök
napján a tatai temetőkben nyugvó katonák sírjaira 2015-ben az
Almási úti-, 2016-ban a Kocsi
úti-, 2017-ben a Környei úti temetőben nemzeti színű szalagot
kötöttünk elhunyt katonák sírjaira a Tatabányai Érdekvédelmi
és Toborzó Iroda tisztje, Fojtik
Ádám hadnagy segítségével. A
misszióban elhunyt bajtársakra
is kegyelettel emlékeztünk, akik
az Almási- és a Kocsi úti temetőben alusszák örök álmukat.
Dr. Szabó Előd a tatai Református Egyházközség vezető lelkipásztora megemlékezésében
szólt arról, hogy 1917-ben,vagyis 100 esztendővel ezelőtt soka-

kat foglalkoztatott a nagy háború. Nem volt ez alól kivétel a
Tatai Egyházmegye sem, amelynek gondnoka megfogalmazott
néhány olyan gondolatot, amely
akkor véresen aktuális volt.
„A múlt esztendei közgyűlésen
azon reményemnek voltam bátor kifejezést adni, hogy talán a
háború végéhez közeledünk. Ebben a reményünkben csalatkoztunk, mert ma még ádázabbak az
ellenségeskedések, mint valaha.
Azok a fordulatok, amelyek a
béke siettetésének hangoztatásával jöttek közbe,még bizonytalanabbá teszik a harc végét....
Hiszen mindnyájan vágyunk
a külső és belső béke után. „A
békét azzal szolgáljuk igazán,
ha (...) itthon(...) összetartva,
mindent megteszünk” -ezeket
a gondolatokat emelném ki a
gondnok jegyzőkönyvben rög-

zített akkori hozzászólásából.
Ezt követte Szabó Előd dr. lelkipásztor igeolvasása, Mikeás
próféta könyve 4. rész 1-5.verse
„Ha minden nép a maga istenének nevében jár is, mi az Úrnak,
a mi istenünknek nevében járunk
mindörökké.”- ezt fejti ki az 5.
vers. Ezt követte az elhunytakért mondott ima, amely lelki
megnyugvást jelentett a résztvevőknek.
Az emlékezést a koszorúzás, a
virágok és a mécsesek meggyújtása követte.
Az emlékezés zárásaként Lázár
Antal klarinétművész a magyar
takarodó művészi előadásával
köszönte meg az elhunyt bajtársaknak az életükben végzett áldozatos szolgálatát. Emléküket
megőrizzük, nem felejtjük, amit
tettek a haza szolgálatában.

most átadott második gyárukban
pedig gyógyszerkutatásokhoz
használatos reagenseket állítanak elő. A nagy hozzáadott
értéket jelentő tevékenységet
magasan kvalifikált – biológus,
biokémikus – munkatársak végzik, akik az ország klinikai múlttal rendelkező nagyvárosaiból
érkeztek, de többen is európai
munkahelyüket adták fel az itteni karrier reményében.
A gumiabroncsokat gyártó japán Bridgestone ugyancsak a
második üzemegységét építette
fel mintegy 78 ezer négyzetméteren, melynek köszönhetően
megduplázták termelési volumenüket, és sikeresen meghonosították a K+F tevékenységet is.

Milyen tanulságokat vonhatunk le a fent ismertetett száraz
tényadatokból? Elsőként azt,
hogy szomszédos települések
– nemzetközi összevetésben csak egymással együttműködve
lehetnek sikeresek. Miután húsz
esztendővel ezelőtt az akkori tatai városvezetés visszautasította
együttműködési
ajánlatomat,
ezért Környe közigazgatási területén folytattuk az ipari park bővítését. Környe ma már egymilliárdos adóbevételt könyvelhet
el évente.
A másik fontos következtetés, hogy térségünk
munkavállalói, eddigi
teljesítményükkel megszi-

lárdították a befektetők irántunk
meglévő bizalmát, s egyre nagyobb hozzáadott értéket képviselő tevékenységeket telepítenek
a Tatai-medencébe. A bővülési
folyamat pedig hamarosan Tatán
folytatódik.

csonkapeter8@gmail.com
fabalis@gmail.com
Találkozzunk november 25-én az
Öreg-tó partján!

Elhunyt katona bajtársaikra emlékeztek

A Honvéd Bajtársi Klubban hagyomány, hogy a Mindenszentek
és Halottak napjához közeledve
a közösség is emlékezzen a halott katona bajtársakra. Az Almási úti temetőben a Kajla Ferenc
tatai kőszobrász alkotott emlékoszlopnál a ravatalozó mellett
tartottuk az idei megemlékezésünket 2017. október 26-án. Ezt
az emlékoszlopot 2006-ban a

Sárközi Józsefné

Parlamenti Napló

Gyáravatók Tatabányán
A mögöttünk hagyott hetekben
három ünnepélyes gyáravatóra
is sor került a Tatabánya-Környe
Ipari Parkban. Ha csak a száraz tényeket nézzük, akkor 100
milliárd forint értékű beruházás
keretében, 120 ezer négyzetméteres gyártófelületen, 900 új
munkahely létesült. A háromból
két fejlesztés az orvostechnológia, egy pedig a járműipar területén valósult meg.
Amennyiben részletesebben is
megvizsgáljuk az új fejlesztéseket, megállapíthatjuk, hogy
mindhárom befektető az ezredfordulót követően, de még 2010
előtt telepedett meg a Tatai-medencében. A dán orvostechnológiai vállalat, a Coloplast – mely

sztómazsákokat gyárt – közel
tizenöt évvel ezelőtt érkezett,
s ez idáig négy gyártócsarnokot épített fel közel ötvenezer
négyzetméteren. A most átadott ötödik, mintegy harmincezer négyzetméteres csarnokban logisztikai és disztribúciós
központot hoztak létre, hogy a
Magyarországon gyártott termékeiket vevőspecifikus módon
csomagolhassák és kézbesíthessék a közép-európai és a fejlődő
államokbéli megrendelőik számára.
Az ugyancsak orvostechnológiai eszközöket előállító amerikai
Becton Dickinson korábban egy
előre tölthető orvosi fecskendőket gyártó üzemet létesített. A
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Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt. szervezésében rendezték meg idén
is az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett
megemlékezések sorában
a hagyományos, ünnepi
felvonulást október 26-án.
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Tatán mutatták be Dr. Mészáros Gábor börtönnaplóját
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett ünnepi megemlékezések sorában, október 25-én
a Városháza dísztermében mutatták be Dr. Mészáros Gábor, a tatai forradalmi események kimagasló alakjának börtönnaplóját. A
„Szegedi R. Gábor (Dr. Mészáros
Gábor): Börtönnapló” című kötet
a szerző börtönévei alatt megírt
verses költeményeit tartalmazza.
Mészáros Gábor 1946-ban költözött családjával Tatára, ahol a
kórházban szülész főorvosként
dolgozott, református presbiter volt. Az 1956-os forradalom
meghatározó tatai alakja lett,
amelyért a megtorlás idején,
1957. május 29-én letartóztatták,

majd 10 évre elítélték-végül
1963-ban szabadult.
A szerző később börtönverseit
Szegedi R. Gábor név alatt tervezte megjelentetni - a névben az
R. betű a rabot jelenti, a szegedi
szó pedig arra utal, hogy börtönéveinek végét és a tatai időszakot
megelőző éveket is Szegeden töltötte.
A kiadványt a kötet szerkesztője,
Dr. Schmidtmayer Richárd történész mutatta be. A Kuny Domokos Múzeum igazgatója elmondta: - 2015 decemberében az 56-os
forradalom évfordulójára készülve jutott a múzeum tudomására,
hogy ezek a fennmaradt írások
megszerezhetőek, s Tata Város
Önkormányzata támogatásával a
verseket sikerült megvásárolni.
Idő és kapacitáshiány miatt akkor
nem sikerült a könyvet kiadni, de
idén már sor kerülhetett az anyag
feldolgozására. A kötet tartalma
1964 tavaszára készült el teljesen, több tisztázata marad ránk,
melyeknek nagy része a múzeumba került. Mészáros Gábort,
aki az 56-os események idején
jelentős szerepet töltött be Tatán, valamint szervező és szónoki
képességeinek köszönhetően Tatabányán és a Győri Nemzeti Ta-

nácsban is, 1957-ben tartóztatták
le, akkor kezdődött a verses gyűjtemény története. Dr. Schmidtmayer Richárd úgy fogalmazott:
- A kötetet forgatva rálátunk egy
mély hittel rendelkező, polgári
világban nevelkedett, széles műveltséggel bíró személyiségre, s
arra, hogyan tudja a versein keresztül megakadályozni, hogy a
rendszer megtörje őt. A verseket
olvasva bepillantást nyerhetünk a
börtön falai közötti szenvedésekre, azokra a taktikákra, melyekkel
a rabokat próbálták megtörni, de
a könyv egy hihetetlen irodalmi
kalandtúra is egyben, hiszen számos utalással veszi végig azokat
a magyar és európai munkákat,
melyeknek a megidézésével kitágultak a cella falai az író számára.
A tatai könyvbemutatón részt vett
a szerző unokája és lánya is. Mészáros Klára elmondta:- sokszor
gondoltak arra, hogy a régi iratokat és dokumentumokat valamilyen formában megőrizzék és
megosszák másokkal, de eddig
többszöri próbálkozás után sem
sikerült megtalálni a lehetséges
megjelenés végső formáját. A
könyv idei megjelenése csodálatos érzés - nyilatkozta Mészáros
Gábor lánya hozzátéve, hogy

ezek az értékek mindenkinek
szólnak, nem csupán a családtagoknak.
A helyszínen Michl József mondott köszöntőt hangsúlyozva,
hogy nagy munkán van túl a
múzeum munkatársi közössége,
amiért köszönet jár nekik. A városvezető kiemelte: - Mindig örömet okoz, amikor valamit megmentünk a jövőnek, s ezzel az
emlékiratként is olvasható versgyűjteménnyel egy olyan munka
került elő, amiről mindenki azt
hitte, hogy elveszett. Dr. Mészáros Gábornak Tata nagyon sokat
köszönhet, nemcsak az életében
végzett óriási munkáért, hanem

mindazért, ami az 56-os kiállását
és szeretetét jelentette, és amivel
túlélte a börtönéveket úgy, hogy
közben megfogalmazta ezeket
a gyönyörű verseket.Tata Város
Mészáros Gábort díszpolgárává,
majd 2006-ban a Zsigmond Király Díja „A magyar szabadságért
1956-2006” fokozatával, posztumusz tüntette ki.
A verses kötet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásának köszönhetően került kiadásra, a kiadvány
a Kuny Domokos Múzeumban és
a Városházán ingyenesen szerezhető be.
- áá -

100 éve született Kerti Károly

Emléktábla avatással és életmű
kiállítással emlékezik Tata Kerti Károlyra. A Munkácsy-díjas
grafikusművész 1917. október
21-én született Magyarbólyon,
s 1957-ben költözött városunkba. Tatán, s a modern magyar
művészetben egyaránt a kultúrés művészettörténet meghatározó jelentőségű személyisége
volt.
Október 27-én először a Vaszary János Általános Iskolában avattak fel emléktáblát az
intézmény egykori tanárára
emlékezve. A táblát Tata Város Önkormányzata, a Vaszary
Iskola és a Tatai Helytörténeti
Egyesület állíttatta. Ezt követően a művész életművét bemutató kiállítás nyílt a Kuny Domokos Múzeumban Kerti Károly
(1917-1986) születésének 100.
évfordulója alkalmából.
Kerti Károly a magyar grafika nagy korszakának alakja,
részese és alakítója volt. Életművét ismerte a szakma, minőségét díjakkal ismerték el,
városának megbecsült polgára
volt, akire tájékozódási pontként tekintettek. Születésének
centenáriumára emlékezve a

tatai múzeum egy életművét
bemutató kiállítással készült,
mely újszerű válogatásban
mutatja be a klasszikussá érett
életművet.
Kövesdi Mónika a tárlat megnyitóján elmondta: - Kerti Károly a magyar grafika varázslatos évtizedei alatt alkotott,
amikor a műfajt nagy figyelem
kísérte, és preferált terület volt.
A tatai kiállítás országos jelentőségű válogatás, hiszen ennek
az életműnek ott van a helye a
grafika derékhadában, a művészet történetének kiemelkedő
eredményei között. Kerti Károly nagy tiszteletnek örvendő
csendes, visszafogott, művelt
ember volt, városunk életének
fontos szereplője. Az emlékkiállítás anyagának összeválogatásával kapcsolatban a múzeum
művészettörténésze kiemelte: igazából egy családi válogatást
láthatnak a látogatók, és olyan
képek is megjelennek a termekben, amelyekre sokan nem számítottak, a gyűjtemény igazi
kuriózum.
A kiállítás anyagát Kerti Katalin, Kerti Károly György,
Kövesdi Mónika, Lévai Ádám
és Wehner Viola válogatta. Kurátora Kerti Károly György és
Kövesdi Mónika. A megnyitón
közreműködött Kerti Áron és
Kerti Júlia. 		
- áá -

Emléktábla-avatás Kerti Károly emlékére /1917-1986/
2017. október 27-én, a THE elnökének kezdeményezésére a
100 évvel ezelőtt született Kerti
Károly Munkácsy- díjas grafikus
emléktáblájának avatására került sor, a Vaszary János Általános Iskolában.
Az Alba Regia díjas /1958/ a
Munkácsy-díjas /1961/, a Csók
István díjas /1965/, a Pro Tata
díjas /1974/ grafikus Komárom
megye és Tata városának művészeti életében jelentős szerepet
játszott. A Magyar Képző- és
Iparművészek
szövetségének
tagja, a Vaszary János Általános
Iskola rajztanára volt. Munkássága a XX. századi kultúr - és
művészettörténetben is fontos
szerepet játszott. A festőként
induló Kerti Károly életműve
nemcsak grafikai ágazatok terén
teljesedett ki, kisplasztikákat,
monumentális fali- és térkompozíciókat is alkotott. A Vaszary
János Általános Iskola számára
készítette el az Életfa című falburkolatát. Az emléktábla elhelyezése a műve mellé került.
Felavatása ünnepélyes keretek
között történt.
Ünnepi beszédet dr. Kiss Tiborné, a THE elnöke mondott,
Michl József Tata városának
polgármestere, Kóthay Ernő és
Lévai Ádám visszaemlékeztek

tanárukra. Az emléktábla-avató ünnepélyen közreműködtek a
Vaszary János Általános Iskola
diákjai.
Kerti Károly grafikusművész a
Baranya megyei Magyarbólyon
1917. október 21-én született. Általános iskolai tanulmányait Magyarbólyon, gimnáziumi tanulmányait Bonyhádon végezte el.
1937-42 között a budapesti Képzőművészeti Főiskola hallgatója, ahol festő szakon végzett. A
világháború, a hadifogság után
1947-ben Orosházán telepedett
le, ahol alkotott és tanított. 1957től 1968-ig /haláláig/ Tatán élt.
1957-től 1979-ig a Vaszary János Általános Iskola rajztanára,
1969-70-es tanévben az Eötvös
József Gimnáziumban tanított.
Kiváló pedagógusként nagy
szakmai tudással rendelkezett.
1947 óta az általános és gimnáziumi tanulók százait tanította a
rajzolás és a festészet alapismereteire, a művészetek szeretetére
nevelte őket. 1957-től haláláig
Tata városának képzőművészeti
szakkörét vezette, melynek alapítója is volt. Kitűnő pedagógiai módszereivel, tudásával úgy
tudott hatni tehetséges iskolai
és szakköri tanítványaira, hogy
többen közülük rajztanári képesítést szereztek és hivatásuknak

a művészi pályát választották.
Rajzpedagógiai tevékenységéért a Munka Érdemrend aranyfokozatát kapta meg. 1953 óta
kiállító művész volt. Első önálló
kiállítását a budapesti Fényes
Adolf teremben rendezte meg.
Alkotásait számos önálló kiállításon mutatta be. 1977-ben
nemzetközi hírnévre is szeret tett.
Lipcsében egy kiállításon grafikáit bronzéremmel jutalmazták.
Grafikáit önálló és csoportos kiállításokon, külföldön is megismerhette a művészeteket kedvelő
közönség. 1971-ben a Komárom
megyei Művelődési Központ támogatásával Brém Ferenc szobrásszal, Kóthay Ernő festőművésszel, Krajcsirovics Henrik
festőművész-grafikus tanárral,
Végvári János festőművésszel
a „Jel” elnevezésű képzőművész-csoportot hozta létre, mely
1977-ig működött. Évente rendeztek kiállításokat az ország
különböző pontjain, ahol bemutatták munkáikat. Kerti Károlyt,
1986-ban bekövetkezett haláláig, szokatlan alkotó munka jellemezte.
Művészete az utókor számára alkotásaiban fennmaradt, tanítványaira pedig szellemi örökséget
hagyott.
dr. Kiss Tiborné, a THE elnöke
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Egész napos kirándulás Nikolsburgba, Fellner Jakab szülővárosába
A Fellner Jakab Kulturális Egyesület
2017-ben ünnepelte megalakulásának 25.
évfordulóját, programjainkat egész évben
ennek jegyében szerveztük. Idén nyáron a
Cseh-Morva területen lévő Nikolsburgba
(magyarul: Miklósvár, cseh nyelven: Mikulov) utaztunk névadónk, Fellner Jakab
szülővárosába.
Csoportunk három és fél óra utazás után
érkezett meg a gyönyörű barokk városba. Amikor az utat szerveztük felvettük
a kapcsolatot egy ottani utazási irodával.
Szerettük volna megtudni, hogy Fellnernek megvan-e a szülőháza, vagy van e
esetleg emléktáblája? Megdöbbenésünkre
a városban még csak nem is hallottak róla,
aki abban a korban a legjelentősebb építész volt. Ez annak is tudható, hogy Fellner Jakab igen korán 16-17 évesen elkerült
szülővárosából, munkája, megbízatásai
elsősorban Bécshez kötötték. Pfeiffer János kiterjedt levelezéseinek köszönhetően
rábukkant a keresztlevelére, mely szerint
Nikolsburgban született 1722. július 25-én
(Révhelyi Elemér közlése szerint). Sajnos
semmi emléke nincs a városban, csak az a
templom, ahol megkeresztelték.
Megérkezésünk után a városközpont felé
vettük utunkat. Amikor a történelmi főtérre értünk, még a lélegzetünk is elállt az elénk táruló látvány előtt. A barokk Főtér
gyönyörű épületei és a város fölé
emelkedő, egy sziklaoromra épült
13. századból való várkastély
pompás látványa tárult elénk. A
várkastélyban a kastély történetét
és a bor évszázadai című kiállítást
néztük meg. A vár Liechtenstein
majd a Dietrichstein család birto-

kában volt, gótikus, reneszánsz és barokk
átépítésen esett át. A környék történelmi
borvidék, ma is kiváló borok teremnek,
érdemes volt megkóstolnunk.
Idegenvezetőnk segítségével a Főtér barokk házait tekintettük meg. Az első a
városháza épülete, amely eredetileg az
uradalom sörfőzdéje volt. 1606-ban Maximilian von Dietrichstein megvásárolta az
épületet a városnak.
A városban 1784-ben az épület egy része
a nagy tűzvésznek esett áldozatul. Ez volt
Nikolsburgban az egyik legnagyobb tűzvész, háromszáz ház égett le. A városháza
mai formája 1929-ből származik.
A tér következő jelentős épülete a Posta,
Nikolsburg fontos állomás volt a Brno és
Bécs közötti útvonalon. A kétszintes kapufeljárós ház 1592-től szolgált postaállomásként. A tűzvészt követően klasszicista
stílusban építették át. A Főtér 3 számú
ház reneszánsz stílusban épült „Vendéglő
a Nyúlhoz” elnevezésű fogadó, amelyet
1688-ban átépítettek. A tűzvészt ennek a
vendéglőnek a szakácsa okozta, a forró
zsírt a szomszédos posta szemétdombjára
öntötte. A vendéglőt klasszicista stílusban építették

át és emeletráépítéssel a sóhivatal és a
bankigazgatóság székhelye lett. 1960-ig
itt volt a járásbíróság és a börtön, ismét
átépítették és azóta agrártechnikai iskolaként működik.
A Főtéren található a Lorettoi Szent Anna
templom. A 17. század közepén a déli falához egy sekrestyét csatoltak kincstárral,
amelyben a nikolsburgi Loretto-kápolna
ajándékait és liturgikus tárgyait őrizték.
Csodálatosan szép a „Graffitis ház a lovaghoz”, amely 1591 előttről származik, a
karakteres sarokerkélyével a főtér legérdekesebb házai közé tartozik.
A reneszánsz graffitik, amelyek bibliai és
antik jeleneteket mutat
nak be, a 17. század első
negyedéből származnak,
a felső emelet magasságáig nyúlnak.
A következő ház,
az egyszintes polgár
ház 1784-ből származik, melyet
a város-

falnál két középkori parcellán alakítottak
ki. Szent György szobra díszíti a gazdagon
tagolt klasszicista homlokzatot. A történelmi Főtéren még együtt megtekintettük a
Szentháromság szobrot, Pomona istennője
szökőkútját és a Szent Vencel templomot,
ahol Fellner Jakabot megkeresztelték. Sajnos zárva volt, a templomot csak kívülről
lehetett megtekinteni. Ezután szabadprogram következett és a továbbiakban mindenki érdeklődésének megfelelően fedezhette fel a várost.
Meg lehetett nézni a volt Szent Anna templomot, amely most a Dietrichstein család
sírboltja. Az ügyesebbek „felszaladtak” a
Szent Dombra, a legrégebbi cseh keresztút visz fel a Szent Sebestyén kápolnához
(17. századi búcsújáró templom), amely
természetvédelmi területen található. A
városban jelentős zsidó gyülekezet volt,
amelynek középkori zsinagógája, mikéje
és temetője látogatható. A városban még nagyon sok szép látnivaló van, de egy napba csak ennyi
fért bele. Mindnyájan azzal az
érzéssel indultunk hazafelé, hogy
ide vissza kell jönnünk, hiszen a
város atmoszférája és szépsége
csalogató.
A városunknak érdemes lenne
felvenni a kapcsolatot Nikolsburg
vezetőivel, hiszen Tata arculatát
Fellnernek köszönheti, megérdemelné, hogy méltóképpen ápoljuk
közösen az emlékét. Öt év múlva
Fellner Jakab születésének
300. évfordulóját együtt ünnepelhetnénk.
Kaszál Józsefné
egyesületi titkár

Idén újra szellemi akadályverseny volt az Öreg-tónál az Országos Könyvtári Napokon
Idén újra szellemi akadályverseny volt az Öreg-tónál az Országos Könyvtári Napokon
A tatai Móricz Zsigmond Vá-

rosi Könyvtár által rendezett
szellemi
akadályversenyen,
2017. október 4-én, a Bláthy
Ottó Szakgimnázium és Szak-

középiskola valamint a Jávorka
Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskola három osztálya vett részt 5-6-7 fős kiscsapatokra osztva. Térkép alapján
egy rövid gyalogtúrát tett az
ifjúság. Az útvonalon állomásokat állítottunk föl. Minden
személynek egyedi szöveg elolvasása volt a feladat minden állomáson. A neki szóló kérdés az
ő szövegére vonatkozott vagy
az abban tárgyalt dologgal volt
kapcsolatos. A szövegrészletek
a természettel, növényekkel, állatokkal, évszakokkal, időjárás-

sal, vadászattal foglalkoztak, elsősorban Fekete István tollából.
Ő olyan szeretettel és költőiséggel ábrázolja a természet jelenségeit, folyamatait és szereplőit, hogy a játék elsődleges célja
az volt, hogy a diákok ízelítőt
kapjanak Fekete István szép
elbeszéléseiből és látásmódjából, miközben tényeket tudnak
meg tőle a környező természetről. De voltak nem irodalmi
igénnyel megírt, egyszerűen
csak érdekes ismeretterjesztő
szövegek is, melyek elolvasása szintén hasznára válhatott a
játékosoknak. Mikor mindenki

Ajánló
A TIT Posztoczky Károly
Csillagvizsgáló
és Múzeumban
2017. november 10-én
(péntek) 18 órakor a
Magyar Tudomány Ünnepe
második előadását
dr. Garai Zoltán csillagász,
az ógyallai Szlovák Központi
Csillagvizsgáló
tudományos kutatója tartja.
Előadásának címe:
„Széteső exobolygók a Kepler
űrtávcső adatbázisából”

A Honvéd Bajtrsi Klub
2017. novemberi prograjai
November 11. 9.00 óra Erzsébet
tér, I. vh. emlékmű
Megemlékezés a háborúban
elesett katonákról, közös
gyertyagyújtás.
November 11. 10.00 órától
15.00 óráig
Az Őszirózsa dalkör minősítői
szereplése Tatabányán.
A dalkör megkezdi felkészülését az
adventi szereplésre.

	Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		
TATA-Környei ú.
temető
Pallós Gyula
Baksi Lászlóné
Mészáros Jánosné
Nagy Mártonné
Matus György
Lukács Viktor

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

2017. októberben elhunytak
Nagy László
Szabó Lajosné
Kollár Péter

TATA- Almási úti
temető
Szűr Ernőné
Bánáti Lászlóné

VÉRTESSZŐLŐS
Szűz Mihály
Ferenc
AGOSTYÁN
Schlepp Ferenc
DUNAALMÁS
Domján László

Szlukovényi
Gézáné
Gyarmati Gergely
Pétervári László

Béke
poraikra!

November 23. 15.00 óra Műv.
Ház: vízimalom terem
Kerek évfordulós klubtagok
köszöntése. Elnöki köszöntő,
emléklapok átadása.
Az ünnepeltek vendégül látása.
November 29. 17.00 óra Müv.Ház
színházterem
Arany János születésének 200.
évfordulója alkalmából Toldi című
költeményének bemutatója.
ÚJRAFÖSTVE
(Nógrádi Szofi naplója)
november 22.
(szerda) 17.00 óra

Szeretettel várjuk az érdeklődőket
SZAKÁCS ZSUZSA
könyvének bemutatójára!
Helyszín: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Felnőtt könyvtár, olvasóterem

A részvétel ingyenes!

válaszolt a saját olvasmányához
tartozó kérdésekre, a csapat a
menetlevelén kapott egy pecsétet és folytathatta a sétát. Az
indulás/érkezés állomáson az
egyes csapatok elindulása és a
játék végén beérkezésük között
eltelő várakozási időt szintén
kedves Fekete István prózarészletekkel töltötték ki a fiatalok.
Az ezekhez kapott kérdésekre
együtt adogatták össze a választ figyelmesen, összeszedetten, gondolkodón. Úgy láttuk,
a „versenyzőket” felfrissítette
a rendhagyó irodalom és természetismeret óra.
- sn -

10 Sport
PROGRAMAJÁNLÓ
Asztalitenisz
november 18. szombat 15.00
Tatai AC – Balatonalmádi NB
III.
Kézilabda
november 10. péntek 15.30,
17.00 Tatai AC – Balatonfüred
serdülő, ifi.
november 17. péntek 18.30
Tatai AC – NEKA NB I/B
november 19. vasárnap 15.00
Tatai AC – Komárom III.oszt.
női ifi.
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Kosárlabda
november 19. vasárnap 13.00
Tatai SE – Győr NB-s női
A mérkőzést a Vaszary iskolában játsszák.
Labdarúgás
november 11. szombat 9.30,
11.30 Tatai AC – Sárisáp U 14,
U 16
november 12. vasárnap 9.30
Tatai AC – Süttő női U 19
A mérkőzéseket a Jávorka iskolában játsszák.
november 18. szombat 11.00,
13.00
Tatai AC – Wati Kecskéd KSK
U 19, felnőtt
A mérkőzést az Edzőtáborban
játsszák.
Röplabda
november 19. vasárnap 18.00
Tatai AC – UTE NB II. női
A mérkőzést a Güntner Arénában játsszák.

2017. november 9. III. évfolyam, 23. szám

Parádés győzelem
Elég vegyes képet mutat az
NB-s női kosárlabda bajnokság
Fehér csoportjának a tabellája,
Bár hivatalosan az 5. fordulóra
került sor, a lejátszott meccsek
száma csapatonként 1-4 között
van. A TSE a negyedik találkozóját játszotta, ebből kettőt
idegenben ( 1 gy-1 v) egyet
hazai pályán, most a Szombathelyi Egyetem ellen újból a Vaszaryban. A vasiaknak ez volt
a második meccse, de az elsőt
Győrben magabiztosan nyerték.
Szabó Judit edző nagy iramú,
akár a durvaságig fajuló találkozóra számított. A nagy iram
bejött, mindkét gárda rohant, de
sok hiba is becsúszott közben.
A hazaiak magabiztosan ját-

Hazai pályán még nem sikerült
pontot szerezni a TAC NB/I-es
kézilabda csapatának. Újabb

3 gólt dobott. 16-16-nál volt
megint döntetlen, aztán 19-19nél, innen pedig már a Győr
uralta a meccset és elvitte a 2
pontot.
Tatai AC – SZESE Győr 2326 (11-7)
Vezette: Horváth G., Horváth
K.
Góllövő: Krupánszki, Nyitrai
6-6, Kovács 4, Willi 3, Zolnai
2, Csics, Szabó 1-1
Edző: Gubicza István
- Sajnos a nem megfelelő edzéslátogatottság alapján nem tudunk 60 percig hajtani. Az első
félidő jó volt, de a másodikban
elfogytunk. Nem volt lendület
és a védekezésünk is gyengült.
Naggyá tettük a vendégek kapusát.			
- ta -

Röpis győzelem

Ebben az idényben a TAC női
röplabda csapata a SZESE Győr
együttesével fuzionált és így elindult az NB II-es bajnokságban.
Már hat mérkőzésen túl vannak
a lányok és 50 %-os a mérlegük. Az aktuális fordulóban az
MTK-t fogadták a Güntner Aré-

		
TSE
Szhely
Közeli
61 %
33 %
Középtávoli 40 %
11 %
Távoli
26 %
9%
Büntető
60 %
46 %
Tatai SE – Szombathelyi
Egyetem 83-43 (17-13,238,15-9,28-13)
Vezette: Bátovszky Zs.,
Lázár Zs. Gy.
Pontszerzők: Takács 14, Lendér 13/9, Novák 11/3, Horváth
11/3, Kiss J. 9/3, Orsós Bogdán
8/6, Strupka 7/6, Kiss Cs. 6,

Pécs ellen 2 pont

A Győr még jobb
A TAC a III. osztályú ifjúsági
bajnokságban indította el női
kézilabda csapatát. A lányok
az eddigi meccseken bizonyították, hogy helyük van ebben
az osztályban. Most egy olyan
találkozó várt rájuk hazai pályán a SZESE Győr ellen ahol
igazolhatták az eddigieket. Jól
kezdődött a mérkőzés, hiszen
2-2 után 6-3, 9-6, 11-7 állt az
eredményjelzőn s ez utóbbi a
félidő eredménye is lett. Szünetben nyilván elhangzott, hogy
nagyon kell figyelni, mert a
vendégek mindent meg fognak
tenni a javítás érdekében. Nos,
valóban mindent megtettek,
lőtték a gólokat, jól védekeztek
(néha talán durván is), a TAC
pedig 9 perc alatt mindössze

szottak és negyedről-negyedre
növelve az előnyt nem várt fölénnyel nyertek. Főleg a közeli és a középtávoli dobásokban
mutatkozott nagy különbség.

nában. Szép számú közönség
biztatta a csapatokat, hiszen a
vendégeket is elkísérték szurkolók. A hazaiak ellentmondást
nem tűrően kezdtek, Horváth
7-0-ig el sem jött a nyitó helyről. Az első játszmát 17 perc
alatt 25-12-re nyerték. A követ-

kísérletet pénteken este tettek
a fiúk az első győzelem érdekében. Nem várt könnyű talál-

Kerpics 2, Gusztafik 2
Edző: Szabó Judit
- Álmosan kezdtünk, de aztán mindenki odatette magát.

Felvettük a kesztyűt, jól védekeztünk és azt hiszem ilyen
arányban is megérdemelten
nyertünk.
Tompa Andor

kozó rájuk, hiszen a Pécs ellen
mindig nagy csatákat vívtak
eddig is. Nagy rohanásban 2
perc után már 2-2 volt és gyakorlatilag 54 percen át 2 gól
volt a legnagyobb különbség
a két gárda között. Akkor sikerült a hazaiaknak háromra
növelni az előnyt, amit még
megtoldottak kettővel, nem
sokkal a vége előtt. A végjáték
viszont megint a vendégeké
volt, de egy gól megmaradt
az előnyből. így a csapat megkezdte a hazai pontgyűjtést is.
Legközelebb november 17-én
játszanak megint itthon, akkor

a NEKA lesz az ellenfél.
Tatai AC – Pécsi VSK 28-27
(16-14)
Tata: 200 néző. Vezette: Felhő
F., Öcsi T.
Góllövő: Győrffi 8, Kállai 7,
Kisék B. 4, Galambos 3, Kanyó Á., Pap 2-2, Schekk, Szám
1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Tudtuk, hogy nehéz lesz, ráadásul az elején kicsit bele is
aludtunk. A védekezésben nem
tudtuk megállítani Szabót, de
jól küzdöttünk és azért biztosabb volt a győzelmünk mint
amit az eredmény mutat. - ta -

Eredmények
Kézilabda
III.oszt. női ifi. Sárvári Kinizsi
SE – Tatai AC 20-29 (7-16)
Vezette: Poller Z., Szűcs A.
Gólszerző: Nyitrai 12, Willi 5,
Zolnai, Puleo 4-4, Szabó, Szeiler,
Barkócz, Kovács 1-1
Megyei női Kisbér KC – Tatai
AC 16-32 (6-17)
Vezette: Puss H., Rada K.
Gólszerző: Zink 13, Kurcsik 6,
Krupánszki 5, Nyitrai, Stodola,
Varga 2-2, Ivády 1,
Lehoczki 1
Ácsi Kinizsi I – Tatai AC 18-25
(10-13)
Vezette: Horváth G., Horváth K.
Gólszerző: Zink 16, Varga 3, Ivády, Csics 2-2, Kurcsik, Nyitrai 1-1
Edző: Gubicza István
Labdarúgás
U 19 Bokod – Tatai AC 0-8 (0-4)
Vezette: Frank V.

Gólszerző: Dragonya 10,20,28,
Járóka 16,66,70, Jónás 63, Dácher
86
Tatai AC – Nagyigmánd 10-1 (10)
Vezette: Frank V.
Gólszerző: Jónás 22,48, Kovács 50, Járóka 60, Sziranidisz
66,68,70,88, Krizsán 67,
Suhai 85 ill. Rózsás 63
Edző: Kele Zoltán
U 16 Tatai AC – Nyergesújfalu
SE 8-0 (6-0)
Vezette: Kreitl T.
Gólszerző: Binks 7,19, Martonfi
15, Kiss 22,30, Krecsmajer 26, Józsa 60, Gombos 82
Zsámbék – Tatai AC 3-6 (2-4)
Vezette: Schüller Zs.
Gólszerző: Budai 10,63, Kondás
44 ill. Kiss 14,34,42,83, Martonfi
16,72
Edző: Kisék Szabolcs

U-14 Tatai AC – Nyergesújfalu
SE 5-0 (3-0)
Vezette: Kreitl T.
Gólszerző: Vörös 13,23, Marton
18,80, Farkas 66
Zsámbék – Tatai AC 1-2 (1-2)
Vezette: Bankó I.
Gólszerző: Bíró 16 ill.Farkas 6,
Vörös 39
Edző: Schweininger Ferenc
Női U 19 Tatai AC – Wati Kecskéd KSK 0-1 (0-0)
Vezette: Józsa Cs.
Góllövő: Erdélyi 57
Női U 17 Wati Kecskéd KSK –
Tatai AC 4-1 (1-1)
Vezette: Korcsok D.
Gólszerző: Faragó 13, Kirschner
37, Horváth 40,51 ill.Hartai 15
Tatai AC – Zsámbék 2-0 (1-0)
Vezette: Hegedűs R.
Gólszerző: Váradi 18, Szabó 40
Edző: Schaffer Péter
- ta -

Nem volt keserű az Igmándi
kező szett is hasonlóan alakult,
bár 1-2 még az MTK javára volt.
Innen aztán beindult a TAC henger, Sinai 9, Tóth 6 alkalommal
nyithatott zsinórban. Az MTK
megint tizenkettőig jutott csak.
Aztán a harmadik játszmában
felcserélődtek a szerepek és a
vendégek nagyon belejöttek,
vagy a mieink aludtak egyet (de
jó hosszút). Mindenesetre 4-14
után ébredtek fel és 22-22-nél
utol is érték az MTK-t, de a végét megint az ellenfél bírta jobban és 23-ra nyert. A negyedik,
s mint később kiderült az utolsó
játszma megint a TAC kezében
volt, végig vezetve biztosan
nyert 25-14-re, így a meccset is
hozta 3-1-re. 		
- ta -

Hazai mérkőzésen a Nagyigmándot fogadta a TAC a megyei labdarúgó bajnokságban.
Bokodon egy héttel ezelőtt
sikerült nyerni (1-3), így a
hazaiak bizakodva várták a
találkozót. Gyakorlatilag 30
perc alatt lerendezte a mec�cset a Tata hiszen 3-0-ra vezetett. A szünet után szinte
azonnal emberelőnybe kerültek és a szurkolók már arról beszélgettek hogy most
azután jönnek az újabb hazai gólok. Elég volt néhány
könnyelműség és a vendégek
15 perc alatt kétszer is betaláltak. Közben kimaradtak a
jobbnál-jobb tatai helyzetek
és bizony ebben az időszak-

ban a döntetlen is benne volt a
meccsben. Aztán csak sikerült
még egyszer betalálni, így ha
nehezen is de megszületett a
hazai győzelem.
Tatai AC – Nagyigmándi
KSK 4-2 (3-0)
Vezette: Erdélyi D.
Góllövő: Rába 18, Csordás
D.23, Szűcs 30 ill. Pintér 53
(11-ből),68
Edző: Wéber Roland
- nagyon jól kezdtünk és kézben tartottuk a meccset. Az
emberelőny után talán tudat
alatt elhitték a fiúk, hogy ez
már megvan és ez majdnem
megbosszulta magát. Azért ha
a helyzeteket berúgjuk, akkor
könnyebb lett volna.
- ta -

