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háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
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A Szociális Munka Napja alkal-
mából rendezett ünnepséget Tata 
Város Önkormányzata és a Tatai 
Kistérségi Társulás november 
16-án, a Vakok Állami Intézeté-
nek Tatai Rehabilitációs Telephe-
lyén. 
Az Országgyűlés tavaly decem-
berben döntött arról, hogy no-
vember 12-ét, a Szociális Mun-
ka Napját munkaszüneti nappá 
nyilvánítja. Ezen a napon azokra 
a szakemberekre irányul a figye-
lem, akik az év minden napján 
segítik, gondozzák a segítségre 
szorulókat, és fáradhatatlanul 
dolgoznak azért, hogy a társa-
dalom befogadó, összetartó és a 

nehézségekkel küzdő emberek-
kel szolidáris közösség legyen. A 
szociális, gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi szolgáltatások terü-
letén jelenleg mintegy 93 ezren 
dolgoznak hazánkban.
Önkormányzatunk a szociális 
törvény előírásainak megfelelően 
- a Tatai Járási Hivatal által bizto-
sított ellátások mellett - biztosítja 
a településen élő szociálisan rá-
szoruló személyek számára a sze-
mélyes gondoskodáson alapuló 
ellátások közül a pénzbeli- és ter-
mészetbeni ellátásokat, szociális 
alapszolgáltatásokat, valamint a 
szakosított ellátásokat. A pénz-
beli és természetbeni ellátások 

körében az Önkormányzat támo-
gatást nyújt a lakhatási kiadások-
hoz, a beteg hozzátartozó ápolá-
sához, a gyógyszerkiadásokhoz, 
rendkívüli élethelyzetben a lét-
fenntartáshoz, a téli tüzelő bizto-
sításához. Ezen támogatásokra a 
2017. évi költségvetésében közel 
50 millió forintot irányoztak elő.
A szociális alapszolgáltatások 
megszervezésével a járáshoz 
tartozó önkormányzatok a Szo-
ciális Alapellátó Intézményen 
keresztül nyújtanak segítséget 
a rászorulók részére saját ottho-
nukban és lakókörnyezetükben 
önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, 

mentális állapotukból vagy más 
okból származó problémáik meg-
oldásában. Tata városa társulási 
keretek között látja el a követke-
ző szociális alapszolgáltatásokat:
- étkeztetésben 90-100,
- házi segítségnyújtásban 40,
- jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtásban 100,
- támogató szolgáltatásban 100,
- közösségi ellátásban 48,
- a fogyatékosok nappali intéz-
ményében 32,
- az idősek klubjában 50,
- a hajléktalanok nappali melege-
dőjében pedig 30 főt részesít.
Szakosított ellátásban azokat 
kell részesíteni, akikről az élet-
koruk, egészségi állapotuk, va-
lamint szociális helyzetük miatt 
az alapszolgáltatások keretében 
nem lehet gondoskodni. A Ta-
tai Kistérségi Többcélú Társulás 
ezt a feladatot a Kistérségi Idő-
skorúak Otthonán, valamint a 
Szociális Alapellátó Intézmény 
Hajléktalanszálló intézményegy-
ségén, mint éjjeli menedékhelyen 
keresztül biztosítja. Az éjjeli me-
nedékhely 25 férőhellyel műkö-
dik, s ez a téli krízis-időszakban 
kiegészül további 15 férőhellyel. 
Az időskorúak otthona összesen 
156 férőhellyel működik, ebből  
97 főt látnak el a Fényes fasori 
telephelyen, míg 59 főt a Kocsi 
utcában. Az intézményben álta-
lános ápolást igénylő ellátottak 
száma 96, míg a demens foko-
zatot megállapító szakvélemény 
szerint az ellátottak száma 60. 

Folytatás a 2. oldalon

Köszönet a szociális segítőknek!

Tata Város Önkormányzata szer-
vezésében november 17-én ren-
dezték a Kistérségi Óvodapeda-
gógiai Napot, a Magyary Zoltán 
Művelődési Központban.
Az eseményen szakmai előa-
dások és művészeti produkciók 
várták a kistérségi óvodai szak-
embereket, valamint köszöntöt-
ték a nyugdíjba vonuló és a szí-
nes diplomás kollégákat is.
A már hagyományosan évente 
megrendezett esemény egyik fő 
témája idén a humor, a nevetés 
volt. Ezzel kapcsolatban Michl 
József polgármester úgy nyilat-
kozott: - Az óvodapedagógusok 
egy olyan fantasztikus életkorban 
foglalkoznak a gyermekeinkkel, 
amikor a legtöbb pozitív, jó vál-
tozásra fogékonyak, és a lega-

lapvetőbb fizikai, lelki, szellemi 
tulajdonságaik jól fejleszthetők. 
Ezért nagyon fontos megtanul-
ni, hogyan legyünk vidámak, 
hogyan adjuk át a humort, a jó-
kedvet, a mosolyt másoknak is 
az életben, hiszen a nevelésen túl 
a pedagógusok dolga a szeretet-
teljes, vidám légkör megterem-
tése is. A városvezető hozzátet-
te: - munkájáért nagy köszönet 
jár minden tatai, kistérségi óvo-
da dolgozójának, jó érzés, hogy 
ilyen nagyszerű intézményeink 
vannak, amelyek felé a szülők is 
töretlen bizalommal fordulnak.
A helyszínen Bencsik János is 
köszöntötte a szakembereket. 
Az országgyűlési képviselő ki-
emelte: - a nap egyik legfonto-
sabb üzenete az, hogy lehetünk 

mi kicsik, nagyon, alacsonyak, 
magasak, ilyenek-olyanok…de 
egyediek vagyunk. Ha pedig ké-
pesek vagyunk megszeretni az 
egyediségünket, és fel is tudjuk 
azt vállalni, akkor örömet szerez-
hetünk. Ha az óvodapedagógu-
sok közössége képes arra, hogy 
egymás egyediségének örüljön, 
és bátorítsa a másikat is önma-
ga felvállalására, akkor jobban 
érezhetjük magunkat. Hiszen 
mindenki, aki megszületik és 
szolgálatot teljesít, ugyanolyan 
belső nehézségekkel, testi-lel-
ki-szellemi problémákkal küzd, 
de azért vagyunk, hogy pró-
báljunk egymásnak segítséget 
nyújtva boldogulni - fogalmazott 
a Tatai-medence országgyűlési 
képviselője.
A helyszínen a szakmai előa-
dások sorában Dr. habil Var-
ga László, a Soproni Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Kar 
dékánja, egyetemi docens: Ne-
velés és/vagy nevetés? Humor a 
pedagógiában, Dr. Simon István 
Ágoston, a Soproni Egyetem Be-
nedek Elek Pedagógiai Kar okta-
tási dékán-helyettese, egyetemi 
docens: Az outdoor tevékeny-
ségek jelentősége és szerepe az 
óvodában, és Dr. Gáspárdy Ti-
bor, a Soproni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Karának docen-

se: Kép, reklám, képzőművészet 
címmel tartott előadást.
A programban végül a nyugdíj-
ba vonuló és színes diplomás 
óvodapedagógusokat, kollégákat 
köszöntötték:
- Jenei Ferencné gyémántdiplo-
más óvónőt,
- Szabó Istvánnét, aki idén arany-
diplomás,
- Fábiánné Csányi Erikát, a Für-
dő Utcai Óvoda óvónőjét aki az 
idén vonult nyugdíjba,
- Telepi Évát, a Tatai Fürdő Utcai 
Óvoda dadusát nyugdíjba vonu-
lása alkalmából,
- Lengyel Attilánét, aki a Bartók 
Béla Óvoda szakácsaként vonult 
nyugdíjba,
- Virágh Zoltánnét, akinek dr. 
Maszlavér Petra Naszály község 
polgármestere adta át a község 
ajándékát,
- és Hohl Gabriellát, a dunaal-
mási Kék Duna Óvoda óvónőjét, 
akinek Ollé Árpád, Dunaalmás 
polgármestere adta át az elisme-
rést.
A rendezvényen közreműködött 
Jenei Márta, a Csevergő éneke-
gyüttes: Bartók Anikó, Rigóné 
Szegvári Ildikó, Dr. Székely-
né Szőke Szilvia és Tóth Nóra, 
valamint Dezső Marianna zon-
goraművész és Ribl Ilona csel-
lóművész.        Ábrahám Ágnes

Óvodapedagógusok szakmai találkozója
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Emberi figyelmetlenség, főleg az 
elsőbbség meg nem adása okozza 
a személyi sérüléses közlekedé-
si baleseteket Tatán, a Május 1. 
úton.
A rendőrségi statisztikák egyér-
telműen bizonyítják, hogy a vá-
ros egyik legforgalmasabb útján 
a KRESZ szabályainak figyel-
men kívül hagyása volt az oka 
az elmúlt években bekövetkezett 
baleseteknek. 2013-ban öt sze-
mélyi sérüléses baleset volt az 
érintett útszakaszon, mindegyik 
az elsőbbség meg nem adása 
miatt következett be, az úton il-
letve a kijelölt gyalogos-átkelő-
helyeken. 2014-ben hasonlóan 
alakultak a számok, ugyancsak öt 

baleset volt a szóban forgó hely-
színen, ezek közül négy szintén 
az elsőbbség meg nem adása, egy 
pedig a jobbra tartási kötelezett-
ség elmulasztása miatt. 2015-ben 
javult a statisztika, akkor négy 
balesethez riasztották a rendőrsé-
get, három esetben az elsőbbség 
meg nem adása, egy esetben pe-
dig a követési távolság figyelmen 
kívül hagyása miatt. A tavalyi év 
kivételes volt, hiszen 2016-ban 
nem történt személyi sérüléses 
baleset a Május 1. úton, idén 
azonban már eddig hat balesetet 
jelez a statisztika, a fő ok pedig 
– az elmúlt évekhez hasonlóan - 
továbbra is az emberi mulasztás, 
figyelmetlenség.

Az Önkormányzat hivatala és a 
képviselők is több alkalommal 
foglalkoztak már azzal, hogy a 
Május 1. út forgalmi helyzetét 
megkönnyíthetné egy zöldhul-
lám kialakítása, vagyis, hogy a 
járműfolyammal együtt a meg-
engedett sebességgel haladva, 
minden további jelzőlámpás cso-
mópontot úgy érjen el az autós, 
hogy a legnagyobb valószínű-
séggel ott szabad jelzés legyen. 
Ezt műszakilag az összehangolt 
jelzőlámpás forgalomirányítással 
lehet elérni, melynek tervezése 
folyamatban van. A megvalósí-
tás egyik műszaki alapfeltétele, 
hogy a zöldhullámmal érintett 
útszakaszon csak lámpás gyalo-

gos-átkelő helyek lehetnek, azon-
ban ennek a feltételnek a Május 
1. út jelenleg nem felel meg. A 
tervek szerint 2018-ban új üz-
letek létesülnek a Piac téren, s a 
bevásárlóközpontok épülése nyo-
mán újabb lámpás csomópontok 
alakulnak majd ki. Ezek a cso-
mópontok olyan hatással lesznek 
a közlekedésre, amely jelentősen 
befolyásolni fogja a Május 1. út 
forgalmát, ezért a forgalomirá-
nyítás átszervezése csak akkor 
valósulhat meg, ha az érintett út-
szakaszon és környékén kialakul 
a végső forgalmi rend.
Addig is vezessünk óvatosan és 
figyelmesen, csak rajtunk múlik 
a balesetek elkerülése! 

Figyelmetlenség okozza a baleseteket a Május 1. úton

Rendkívüli ülésre gyűlt ösz-
sze Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Város-
háza dísztermében, november 
15-én. Az ülésen négy napi-
rendi pontban született döntés.
A napirendi pontok között sze-

repelt egy pályázat benyújtá-
sa műszakpótlék igénylésére 
a Tatai Kistérségi Időskorúak 
Otthona intézményére vonat-
kozóan. Ezzel kapcsolatban az 
ülést követő sajtótájékoztató-
ján Michl József polgármester 

elmondta: - a Belügyminisz-
térium szociális területen kiírt 
egy pályázati lehetőséget, mű-
szakpótlék igénylésére. Ennek 
benyújtásához képviselő-tes-
tületi döntésre van szükség, 
melynek határideje indokolta 

a rendkívüli ülés összehívását.
Emellett önkormányzati ingat-
lanokkal kapcsolatos tulajdo-
nosi kérdésekről is tárgyaltak 
a képviselők, év végéhez kö-
zeledve ingatlanértékesítési 
pályázati kiírások határidejé-
nek módosításairól születtek 
döntések három ingatlan eseté-
ben: az Ady Endre u. 9. szám, 
egy ipari parki telek, és a Für-
dő utca 2. szám alatti épületre 
vonatkozóan. Az ülésen végül 
egy humánszolgáltatáshoz 
kapcsolódó előterjesztésről 
szavaztak, két tatai óvoda ala-
pító okirata, és egy szabályo-
zási terv módosításával kap-
csolatban.
Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének követ-
kező, rendes ülésére a hónap 
utolsó szerdáján kerül majd 
sor.         - áá -

Pályázati felhívás
Tata Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a tulajdonában 
álló tatai 2006/12 hrsz.-ú, 1470 
m² térmértékű ingatlan, termé-
szetben Tata, Jázmin utca 22-24. 
szám alatti ingatlan értékesítésé-
re. Az ingatlan ajánlott vételi ára 
minimum nettó 40.600.000.-Ft.
Általános pályázati feltételek, 
pályázati dokumentáció:
Pályázni csak írásban, magyar 
nyelven lehet.
A pályázati dokumentáció meg-
vásárlása az érvényes jelentke-
zés feltétele.
A dokumentáció megvásárlásá-
nak feltételei: A részvételi jelent-
kezéshez dokumentáció kerül 
összeállításra, amely 2017. no-
vember 8. napjától ügyfélfoga-
dási időben vásárolható meg.
A dokumentáció anyagának díja 
10.000.- Ft +  ÁFA, mely ösz-
szeget a hivatal részéről rendel-
kezésre bocsátott postai csekken 
kell megfizetni.
Az átvétel helye Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2890 Tata, 
Kossuth tér 1., Adó és vagyon-
gazdálkodási Iroda (II. emelet 
203. szoba.).
További információ Bakos Zsolt 
vagyongazdálkodási ügyinté-
zőtől kérhető a 34/588-659-os 
telefonszámon vagy a vagyon-
gazd@tata.hu e-mail címen.

Folytatás az 1. oldalról.

A Szociális Alapellátó Intéz-
ményben 58-an dolgoznak, az 
intézmény működéséhez és a 
biztonságos feladat-ellátáshoz az 
állami finanszírozáson felül Tata 
Város Önkormányzata 2017-ben 
43 millió forintot irányzott elő 
költségvetésében.
Az elmúlt időszakban az Almási 
u. 43. szám alatti hajléktalanszál-
lón egy ún. zsilipszobát alakítot-
tak ki, amellyel egy „nulladik tí-
pusú” ellátási formát valósít meg 
az intézmény, növelve ezzel is a 
túlélés esélyeit, különösen a téli 
krízis időszakokban. A szállón 
ellátottak egészségügyi állapotá-
nak megóvása érdekében előfor-
dul, hogy bizonyos személyeket a 
közösségi együttlétből időlegesen 
ki kell zárni (fertőzésveszély, ön-
veszélyes-, közveszélyes állapot), 
de mindezt úgy, hogy közben ők 
se maradjanak ellátás nélkül.
Az intézmény a költségvetésen 
belüli átcsoportosítással – az Ön-
kormányzat, illetve a fenntartó 
Tatai Kistérségi Többcélú Társu-
lás hozzájárulásával – a 2 millió 
forint összegű állami támogatás 
1,5 millió forinttal történő kiegé-
szítésével új gépkocsit is vásárolt 
feladatainak ellátásához.
Önkormányzatunk a felsorolt el-
látások mellett együttműködik 
és támogatja a városban és térsé-
gében működő, szociális felada-
tokat ellátó civil szervezeteket, 

amelyek kiegészítik, sokszínűvé 
teszik ellátórendszerünket. Ezek 
a szervezetek: - a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat, a Magyar 
Vöröskereszt Tatai szervezete, 
az Esőemberekért Egyesület, 
a Mozgáskorlátozottak Komá-
rom-Esztergom Megyei Egye-
sülete Tatai Sorstársak Klubja, a 
Szociális Háló Közalapítvány és 
a Tatai Karitász Csoport. Emellett 
az Önkormányzat a hajléktalanos 
és a közfoglalkoztatottak számára 
megszervezte a mentális lelki se-
gítségnyújtást, egy szakember ezt 
a feladatot kiscsoportos és egyéni 
foglalkozás keretében végzi. Az 
egyéb civil szervezetek valamint 
az egyházak is jelentősen hozzá-
járulnak az itt élők mentális és 
életvezetési problémainak meg-
oldásához, kulturális igényeik 
kielégítéséhez. Emellett Tatán ka-
pott helyet 2015. novemberében 
a  rendezvénynek is helyet adó 
Vakok Állami Intézete Tatai Re-
habilitációs Telephelye.
A szociális segítőket a tatai ese-
ményen Michl József polgármes-
ter, és Czibere Károly, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
szociális ügyekért és társadalmi 
felzárkózásért felelős államtit-
kára köszöntötte. Michl József a 
helyszínen kiemelte: - az ezen a 
területen dolgozó szakemberek 
olyan segítséget nyújtanak, mely-
nek során önmagukból kell átad-
niuk valamit ahhoz, hogy a másik 
ember élete megváltozzon. Ez 

egy nagyon izgalmas, de egyben 
rendkívül nehéz munka is, amely 
egész embert kíván. A polgármes-
ter hozzátette: - Nagyon jó dolog 
az, hogy a középiskolásoknak 
kötelező az érettségi megszerzé-
séhez 50 órás közösségi munkát 
végezniük, és minél jobb lenne, 
ha ezt az időt szociális területen 
töltenék el, mert így testközelben 
segíthetnek a rászorulóknak, és 
ha ezt megteszik, más emberekké 
válnak.
A kormány kiemelt célja, hogy 
erkölcsileg és anyagilag is támo-
gassa az ágazatban dolgozókat, 
ezért 2018-ra az átlag bruttó ke-
reset 60-62 százalékkal fog emel-
kedni a 2013-as bérekhez képest, 
az átlag bruttó bér a szociális szfé-
rában 2017-re 212 ezer forintra 
emelkedett, jövőre pedig 233 ezer 
forintra nő. Emellett támogatják a 
területen dolgozók lelki egészsé-
gének megőrzését, szupervíziót, 
személyiségfejlesztő foglalko-
zásokat tartanak országszerte, s 
megújul a szociális ágazat kép-
zési, továbbképzési programja is. 
A projekt célja, hogy visszaadják 
a szakma rangját, elősegítsék a 
munkatársak megbecsülését és 
önbecsülését, valamint biztosít-
sák a szakmai megújulás lehető-
ségét.
Czibere Károly a tatai ünnepsé-
gen elmondta: - Minden szoci-
ális problémával küzdő embert 
vissza kell vezetni a társadalom-
ba. A szociális munka napjának 

legfontosabb üzenete az, hogy a 
gyógyulás, a gyógyítás csak a he-
lyi társadalomba való visszaágya-
zottságon keresztül történhet, 
mert csak ez, vagyis a kötődés 
adja meg a reményt a gyógyu-
lásra. Az államtitkár az ágazat-
ban zajló fejlesztések kapcsán 
kiemelte: - Fontosak az ellátások, 
de csak a helyi közösség megtartó 
ereje képes a sérüléseket és sebe-
ket begyógyítani. Minden fejlesz-
tés halott kő marad, ha nincsenek 
azok a szakemberek, akik felké-
szültek, elkötelezettek, erősen 
motiváltak, a munkát hivatássá, a 
szolgáltatást pedig szolgálattá ne-
mesítik, s az ellátást minőséggé 
alakítják át.  
Az intézményvezetők javaslata 
alapján, kiemelkedő munkájukért 
a helyszínen külön is köszöntöt-
tek hat szakembert. A Szociális 
Alapellátó Intézmény részéről: 
Horváth Erzsébetet, Sárközi 
Enikőt és Sáfrán Irént, míg az 
Idősek Otthonától: Izbéki István-
nét, Kovács Anitát és Strauszné 
Bojti Andreát.
Az ünnepségen közreműködött 
Jenei Márta, valamint a Ma-
gyarock Dalszínház két művésze, 
Szekér Anna és Balogh Attila.
Gratulálunk az elismerésben ré-
szesült szakembereknek, és a kis-
térség minden szociális területen 
dolgozó munkatársának. Kívá-
nunk munkájukhoz jó egészséget, 
sok erőt, és köszönjük fáradhatat-
lan munkájukat!          - áá -

Rendkívüli ülésen szavaztak a képviselők

Köszönet a szociális segítőknek!

Felhívás
Tisztelt Ügyfeleink!

A Tata Kártya Ügyintézés
2017.11.29-től  2018. 01.16-ig 

szünetel!

Első ügyfélfogadási nap: 
2018.01.17.



Bővebb információk:
www.tata.hu      

LAKOSSÁGI FÓRUM
az Egység utcai társasházak 
lakói részére

Tisztelettel meg-
hívjuk a 06. sz. 
választókerület-
ben lévő terület 
polgárait és min-
den érdeklődőt
2017. december 

7-én, csütörtökön 17:00 órakor 
tartandó lakossági fórumra, 
melynek témája:
Az Egység utca környezetében 
lévő zöldterületek gondozására, 
a zöldhulladék elszállításának 
rendje.

  dr. Beró Henrietta alpolgár -       
mester, a 06. sz. választókerület 

képviselője 
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A 18. Megyei Pályaválasztási 
Kiállítás családi napján novem-
ber 11-én a szervezett iskolalá-
togatásokon túl, számos család 

is felkereste Tatabányán a Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztálya által szervezett ki-
állítást a Földi Imre Sportcsar-

nokban. A továbbtanulási lehe-
tőségeket bemutató rendezvényt 
három nap alatt háromezer-öt-
száznál több érdeklődő tekintet-
te meg.
A helyszínen november 11-én 
adták át a kiállítás elismerése-
it is. Az „Év kiállítója” fődíjat 
és a hozzátartozó vándorkupát 
idén a tatai Jávorka Sándor Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium nyerte el. A 
második helyezett a TSZC Bán-
ki Donát - Péch Antal Szakgim-
náziuma, a harmadik díjat a 
kömlődi Komárom-Esztergom 
Megyei Óvoda, Általános Isko-
la, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola Hegyháti Alajos Tagin-
tézménye kapta meg. A legjobb 

kulturális műsorért a tatai Talen-
tum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola, Gim-
názium és Művészeti Szakgim-
názium kapott elismerést Ha-
jasné Dr. Hertelendi Valériától, 
a KEM KH Foglalkoztatási 
Főosztályának vezetőjétől.
A kiállítást Dr. Szerencsés Lász-
ló, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnökének köszöntője zárta, 
aki kiemelte, hogy rekordszámú 
érdeklődő volt kíváncsi a pálya-
választási lehetőségekre és a ki-
állítók arról számoltak be, hogy 
a diákok céltudatosan érkeztek 
a standokhoz, kérdéseikből is 
látszott, hogy már előzetesen is 
tájékozódtak a leendő iskolájuk-
ról.           - áá -

Tatai sikerek a Megyei Pályaválasztási Kiállításon

A Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság a Nemzeti Művelődési 
Intézet felkérésére és megbízása 
alapján szervezett fórumot civil 
szervezetek képviselőinek váro-
sunk értékeinek megőrzéséről, az 
Értéktár-program létrehozásának 
eddigi helyi és megyei eredmé-
nyeiről, tapasztalatairól, és a jö-
vőbeli tervekről a Piarista Rend-
házban, november 21-én.
A helyszínen az Értéktárral kap-
csolatban Michl József polgár-
mester elmondta: - az Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
néhány évvel ezelőtt hozta létre 
az Értéktár Bizottságot, melynek 
az a feladata, hogy folyamato-
san számba vegye azokat a tatai 
értékeket, amelyeket rögzíte-
ni szeretne a Tatai Értéktárban, 
és közülük kiválogassa azokat, 
amelyeket a Megyei Értéktárba is 
szeretne tovább küldeni. Jelenleg 
14 azon értékek száma, melyeket 
bejegyeztettek a megyei értékek 

közé, de ezen túl számos olyan 
érték van, melyek a tataiak szá-
mára nagy jelentőséggel bírnak, 
bár nincs megyei vonatkozásuk. 
Szellemi kincs, épített és termé-
szeti örökség mind megtalálható 
ezek között, s a folyamatos bő-
vítésért felel a helyi bizottság. 
Mindez jóval több, mint város-
marketing, hiszen fel kell ismer-
nünk az igazi értékeket, melyek 
komoly hatással vannak a ma élő 
emberekre is. A legfontosabb, 
hogy ezeket az értékeket beépít-
sük a mindennapi életünkbe, 
mert általuk nekünk tataiaknak 
kell egyre jobbá válnunk, gazda-
gítva a szívünket-lelkünket, és a 
környezetünket – fogalmazott a 
városvezető.
A programban a helyszínen meg-
nyitották a Komárom-Esztergom 
Megyei Értéktár eddigi eredmé-
nyeit bemutató kiállítást, majd 
előadások hangzottak el a me-
gyei Értéktár Bizottság működé-

séről, Tata és térsége értékeinek 
megőrzéséről, az Önkormányzat 
tevékenységéről a helyi értéktár 
működésében, valamint a Tatai 
Értéktár működésének tapaszta-
latairól.
A helyszínen sajtótájékozta-
tón számoltak be a Népfőiskola 
nyertes pályázatairól, és az ezek 
nyomán bővülő feladatokról, el-
sősorban arról az aktuális pro-
jektről, mely az önkéntes mun-
kán és társadalmi szolgálaton 
keresztül biztosít további ismeret 
és tapasztalatszerzési lehetősége-
ket, valamint személyes támoga-
tást olyan középiskolát végzett 
fiatalok számára, akik még nem 
helyezkedtek el a munkaerő-pi-
acon, és keresik saját életükben 
a továbblépési lehetőségeket. A 
projekt értékes, és jól hasznosít-
ható tartalommal kívánja feltölte-
ni az érintett fiatalok szabadidős 
tevékenységeit, miközben segíti 
őket egy rugalmasabb szemlélet 
kialakításán keresztül az egész 
életen át tartó tanulás képességé-
nek elsajátításában. 
Bencsik János országgyűlési 
képviselő a programmal kapcso-
latban elmondta: - A Népfőisko-
la pályázati segítséggel most az 
értékteremtés útjára lép, hiszen 
több száz millió forintot tud fel-
használni arra, hogy helyi veze-
tőket, mentorokat képezzen ki, 
olyan támogató-segítő személye-
ket, akik a középiskolát már befe-
jezett, tovább nem tanuló, de még 

nem is munkavállaló fiatalokkal 
tudnak foglalkozni. Nekik ab-
ban segítenek, hogy felismerjék 
saját értékeiket, s tehetségükkel, 
személyiségükkel a hétköznapi 
boldogulás feltételeinek megte-
remtése mellett valamilyen kép-
zettséget is szerezzenek, ennek 
fejében pedig heti 20 óra közös-
ségi munkát vállaljanak, ezzel új 
területeket és lehetőségeket meg-
ismerve.
Borsó Tibor a Népfőiskolai Tár-
saság elnöke a sajtótájékozta-
tón úgy nyilatkozott: - másfél 
éve dolgoznak azon a szakmai 
programon, melynek célja úgy 
kiszélesíteni a középiskolásokra 
vonatkozó közösségi szolgálattal 
kapcsolatos tevékenységet, hogy 
az új tartalommal megtöltve akár 
egész életükön át elkísérhesse a 
fiatalokat. A Népfőiskola 2017 
elején nyerte el a támogatást pro-
jektjével, melynek során elérik 
a pedagógusokat, a fiatalokat, és 
azokat a civil szervezeteket és 
munkahelyeket, ahová az önkén-
tesek jelentkezhetnek. A program 
egyik célja a szemléletváltás, 
annak érdekében, hogy megerő-
sítsék az önkéntes munkavég-
zés hasznosságát, tudatformáló 
erejét. A munka az év folyamán 
már elindult, most a második 
ütem pályázatát nyerték el, ami 
kifejezetten a fiatalokra kon-
centrál, 18-22 éves életkorban. 
Nekik szeretnének olyan képzési 
rendszert nyújtani, amely segíti 

őket életpályájuk megtalálásá-
ban és megformálásában. Ebben 
az életciklusban a Népfőiskola 
felnőttképzési rendszere hat hó-
napon át olyan tanrendet biztosít 
150 fiatalnak, amelyben hasznos 
tudással, például jogosítvány 
megszerzésével vagy nyelvvizs-
gával gyarapodhatnak, és OKJ-s 
szakok közül válogathatnak, mi-
közben személyre szabott men-
torálásban és pályaorientációs 
szaktanácsadásban is részesül-
nek. Ezt a lehetőséget ötvözik 
az önkéntes, közösségi szolgá-
latra vonatkozó tevékenységgel, 
amely tatai intézményeket érint.
Az „Önkéntességmenedzsment 
és életpályaépítés a Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság-
nál” című projekt lebonyolításá-
ban közreműködő szervezetek: a 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft, 
a Tatabányai Tankerületi Köz-
pont, a Tatai Városkapu Köz-
hasznú Zrt., a Kuny Domokos 
Múzeum, a Tatai Atlétikai Club, 
és a Szociális Alapellátó Intéz-
mény. Egyéb együttműködő in-
tézmények a partner az iskolák, a 
Tatabányai Munkaügyi Központ, 
a Tatai Járási Hivatal Járási Mun-
kaügyi Kirendeltsége, valamint 
Tata Város Önkormányzata.
A program résztvevőit még kere-
sik, a lehetőségről az érdeklődők 
további információkat szerezhet-
nek a következő elérhetőségeken:
www.mznt.hu, info@mznt.hu
06/30-7479-544.         - áá -

December 3-án vasárnap 16 órától Adventfői Ökumenikus Ze-
nés Áhítatot rendeznek a tatai Református Templomban, Tata 
hat kórusából alakult egyesített énekkarával, és a Soltész 
István Kamarazenekar közreműködésével.
A résztvevő kórusok és karnagyok:
Egressy Kórus – Robozné Schőnfeld Zsuzsanna és 
Molnár Péter
Eszterházy Énekegyüttes – Schmidt Mónika
Kapucinus Templom Kamarakórusa –
Szabóné Lakatos Judit
Református Egyház Soli Deo Gloria Kamarakórus – 
Lakné Illés Zsuzsanna és Benya Zsuzsanna
Szent Kereszt Plébániatemplom Kamarakórusa – 
Gombosné Henzer Erzsébet
Szent Márton Kamarakórus – Varga Istvánné Katalin
Meditáció: Dr. Szabó Előd, református lelkész.
Köszöntőt mond Bencsik János, országgyűlési képviselő.

A belépés díjtalan! Önkéntes adományaikat szeretettel 
fogadjuk

a Református Egyház Ifjúsági és Közösségi Tér 
renoválására!

Már hagyománnyá vált az évente megrendezett 
Adventfői Ökumenikus Zenés Áhítat Tatán. 
Advent első vasárnapján koncerttel indítjuk a 
karácsonyi készülődést évente váltakozó hely-
színnel, a Szent Kereszt Plébániatemplomban 

vagy a Református Templomban.
Idén kilencedik alkalommal jön létre ökumenikus 

találkozó. Példamutató módon a város egyházi és fel-
nőtt kórusai összefogva, mintegy 60-80 énekessel, és a 

Soltész István Kamarazenekart is bevonva, színvonalas műsor-
ral készülnek karácsony ünnepére.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dr. Kálmán Szabolcs, megbízott szervező    E-mail: zsubolcs@t-online.hu

Népfőiskolai fórum a megyei és a helyi értékekről



Már kapható a Tatai Patrióta közéleti magazin őszi 
lapszáma.
Az új számban interjút találnak Lévai Ádám grafi-
kusművésszel, aki idén ünnepelte ötvenedik szü-
letésnapját, s olvashatnak arról, hogyan kapcsoló-
dott be Tata a magyar felsőoktatásba, és hogyan 
képviseli magát Európában. Az őszi számból ki-

derül az is, mire költi a város a 327,7 millió fo-
rintos kormányzati támogatást, amelyet a karszt-
vízszint-emelkedés okozta károk elhárítására 
kapott. Nágel Balázs, a Nordart Kft. ügyvezetője 
elmondja, miért mondott le önkormányzati képvi-
selői mandátumáról, és hogyan lett vállalkozása 
rövid időn belül a magyarországi elektromos fű-
tési piac legsikeresebb szereplője. Vámosi László, 
sport rovatunk állandó szerzője ebben a számban 
a tatai atlétika történetét dolgozta fel a kezdetektől 
napjainkig, míg Busa Mónika, a Kuny Domokos 
Múzeum néprajzosa ezúttal a tatai malmokról re-
gél nekünk. Debrecenyi Károly mentálhigiénés 
terapeuta, klinikai lelkigondozó vendégszerző-
ként osztja meg tapasztalatait a közfoglalkozta-
tottaknak szervezett mentálhigiénés programról, 
és segítséget nyújt az olvasóknak, mit tegyenek, 
ha fáj a lelkük. Ezenkívül a Talentum iskoláról, 
a Tatai Tehetséggondozó Művészeti Táborról és 
a helyi bélyeggyűjtés történetéről is olvashatnak 
izgalmas írást.
Tata közéleti magazinját a Városmarketing Irodá-
ban, a Magyary Zoltán Művelődési Központban, a 
Tatai Fényes Tanösvényen, az Új Kajakház Öko-
turisztikai Központban, a Kiskastélyban és a Tour-
inform Irodában vásárolhatják meg. Akik előfizet-
tek a lapra, a postaládájukban találják a Patrióta 
Magazin legfrissebb számát. 
A negyedévente megjelenő magazint megrendel-
hetik a tataipatriota@tata.hu címen, ahol várjuk 
véleményüket, javaslataikat is.
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 Parlamenti Napló
Novemberben nyugdíjprémiumot fizet a Kormány

Ilyen még nem volt, Magyaror-
szág történetében először, no-
vemberben nyugdíjprémiumot 
fizet a Kormány. Ennek alapja, 
a magyar gazdaság teljesítőké-
pessége. Ha a gazdasági teljesít-
mény növekedése meghaladja 
éves szinten a 3.5 százalékot, 
akkor a keletkező többletbevé-
telből a nyugdíjasoknak is ré-
szesülniük kell. Magyarország-
nak olyan hellyé kell válnia, 
amelyben minden nemzedéknek 
megvan a maga helye. Ha sike-
res az ország aktív része, akkor 
legyen sikeres a már inaktív ré-
sze is, hiszen az ő munkájuk is 
hozzájárult a most aktívak sike-
réhez.
A nyugdíjprémium maximuma 
tizenkettőezer forint, melyet egy 

átlagnyugdíjas – havi 118 ezer 
forint - teljes egészében meg 
is kap. 2010-ben a Kormány 
megállapodást kötött a nyug-
díjasokkal arról, hogy megőrzi 
a nyugdíjak értékét. A vállalást 
sikerült tartani, sőt még sze-
rény növekedés is történt. En-
nek megfelelően, a prémiumon 
felül kiegészítő nyugdíjemelést 
is fizetnek novemberben, mely 
az átlagnyugdíj esetében továb-
bi tizenegyezer forintot jelent. 
Így egy átlagnyugdíjas mintegy 
huszonháromezer forinttal kap 
magasabb ellátást november-
ben.
Fontos kiemelni, hogy az álla-
madósság évről-évre csökken, 
így a nyugdíjakat nem hitelből, 
hanem az ország valós gazda-

sági teljesítményének hozadé-
kából fizetik. A Kormány terve 
az, hogy a gazdaság növekedé-
se tartósan 3-5 százalék között 
legyen. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium 2018-ra 4,3 szá-
zalékos bővülést tervez, így 
jó reményünk lehet arra, hogy 
2018-ban is legyen nyugdíjpré-
mium kifizetés. Miután január-
tól három százalékos inflációval 
számolnak, az ugyanilyen mér-
tékű nyugdíjemelést is jelent 
jövőre.
A kormány az elmúlt évhez ha-
sonlóan az idén is minden nyug-
díjasnak, illetve nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő polgárnak 
biztosít tízezer forint értékű Er-
zsébet-utalványt. Mintegy 2,7 
millió ember részesül a juttatás-

ban. Mindazok részesülnek be-
lőle, akik 2017 novemberében 
vagy decemberében öregségi 
nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat 
vagy más nyugdíjszerű ellátást, 
például szülői nyugdíjat, árva-
ellátást, baleseti hozzátartozói 
nyugellátást, korhatár előtti el-
látást, rokkantsági ellátást, reha-
bilitációs ellátást, baleseti jára-
dékot kapnak.
Ahogy azt már korábban je-
leztem, önálló törvényjavasla-
tot nyújtottam be a közérdekű 
nyugdíjas szövetkezetekről 
szóló törvény hatálya alatt 
állók körének bővítésére. 
Az Országgyűlés no-
vember elején, 81 
százalékos több-
séggel támogatta 

azt a javaslatomat, hogy az át-
meneti bányászjáradékban ré-
szesülők is vállalhassanak mun-
kát a nyugdíjas szövetkezetek 
közreműködésével.

A tatai Öreg-tó eddig is az ország 
egyik legintenzívebben megfi-
gyelt vadlúd gyülekezőhelyének 
számított, de a Száz Völgy Termé-
szetvédelmi Egyesület egy olyan 
technikai újítást kezdeményezett, 
amellyel a megfigyelési lehetősé-
gek tárháza jelentősül bővül. Az 
Öreg-tóra érkező több tízezernyi 
vadludat webkamerán keresztül 
élőben kísérheti figyelemmel bár-
ki a világhálón.
A napelemmel működő kamera a 
tómeder azon részére került, ahol 
zavartalanul nyomon követhető 
a madarak mozgása. Az Öreg-ta-
von 25 ezer fölé emelkedett a lu-
dak száma és olyan ritkaságok is 
megfigyelhetőek (most már akár 
webkamerán keresztül is), mint a 
kis lilik, a vörösnyakú lúd, örvös 
lúd, apácalúd.
A 17. Tatai Vadlúd Sokadalmon 
november 25-én más újdonság is 
lesz, hiszen a szervezők első ízben 
hívtak meg külföldi díszvendéget 
a 40 éves születésnapját ünneplő 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
mellett, mégpedig Erdélyből a Bé-
kás-szoros - Nagyhagymás Nemzeti 
Park Igazgatóságot. Az eseményen 

a szokásos nívós természettudomá-
nyos előadásokon kívül megannyi 
gyermekprogram és látványos sza-
badtéri program várja a sok ezer lá-
togatót. Különlegesnek ígérkezik a 
lovas-sólymász bemutató a leeresz-
tett tómederben, és Levente Péter 
is külön műsorral készül. A látoga-
tókat vásári forgatag is fogadja, ki-
fejezetten olyan termékekkel, ame-
lyek megfelelnek a „zöld fesztivál” 
kívánalmainak. A szervezők külö-
nös gondot fordítanak a keletkező 
hulladékok szelektív gyűjtésére is.
A tavon gyülekező sok ezernyi ma-
darat, a madárvonulás lenyűgöző 
élményét ornitológus narrátor fogja 
egész nap bemutatni és megannyi 
nagy teljesítményű teleszkópon ke-
resztül is részesei lehetünk a más-
kor nem látható látványosságnak. 
A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság és a Száz 
Völgy Természetvédelmi Egyesület 
minden természetkedvelőt szeretet-
tel vár november 25-én a tatai Öreg-
tó partjára, ahol a Természet egyik 
legszebb őszi fesztiváljának részesei 
lehetünk.
Részletes program a 7. oldalon.

Webkamerán is nyomon követhető az 
idei Vadlúd Sokadalom

November 11-én 9 órakor a ta-
tai Honvéd Bajtársi Klub tagjai, 
ismerősei gyertyagyújtással em-
lékeztek az I. világháborúban a 
harctéren elesett katonákra. A 
kezdeményezést az első világhá-
borút lezáró  megállapodás emlé-
kére, amit 1918. november 11-e 
emlékére határozták el, hogy így 
emlékeznek Európában. A  nagy 
háború 100. évfordulójához kap-
csolódóan sok esemény, könyv, 
kiállítás hívja fel nemzedékünk 
figyelmét arra, hogy mit jelentett  
hazánknak ez a háború. Azoknak, 

akiknek volt lehetőségük az el-
múlt években a háború helyszíne-
it bejárni elmondják ”Az Isonzó 
folyó kékeszöld színe, a magas 
néhol még hófedte hegycsúcsok, 
karszthegyek látványa milyen le-
nyűgöző. Szinte hihetetlen, hogy 
100 éve fegyverek zaja törte meg 
a csendet, katonák haltak meg 
távol otthonaiktól, többségüket 
jeltelen sírokban őrzik a temetők. 
Egy tüzérszázados síremlékén 
olvasható: ”Doberdó kövein sok 
honvéd vére kicsordult. Névtelen 
sereg ez, ott halt a messze, a ho-

nért.Porló kő elenyész, nem mél-
tó őre hitüknek. Nincs ide vésve 
nevük, szívbe íródtak azok.”
Igen, szívbe íródtak, ahogy Tatán 
és környékén is, emlékműveket 
állított a hálás utókor.
A tatai.tardosi, mocsai dédapá-
ink, nagyapáink a veszprémi 
31.  ezredben, a tataiak annak 3. 
zászlóaljában,ott voltak az olasz-
országi Doberdó és Isonzó harc-
terein, és ott haltak hősi halált. 
A háborus veszteség a magyar 
hadsereg 59 százalékát érintette.
Nagy veszteségei voltak a ta-
tai zászlóaljnak is, emléküket  a 
Vaszary János Általános Iskola 
falán emléktábla őrzi. Tatáról 
1200, Tóvárosból 2000 katona 
indult akkor a frontokra, közülük 
sokan elestek vagy rokkantan tér-
tek haza, nevüket a háborús em-
lékművek őrzik, Tóvároson 214 
hős áldozat neve Tatán 152 neve 
került az emlékműre/jelenlegi is-
mereteink szerint a Tata katonái 
című könyvből/.Az emlékező 
az elmondta, hogy dr Schmidt-

mayer Richárd múzeumigazgató 
vezetésével nagy gyűjtőmunka 
folyik,amiben kérik a tatai pol-
gárok segítségét,dokumentumok, 
fényképek, levelek felkutatását, 
ezáltal még jobban megismer-
hetjük Tata és Tóváros katonái 
életét, tevékenységét a nagy há-
borúban.
A Honvéd   B ajtársi Klub köte-
lességének tartja a katonai hagyo-
mányok őrzését, ápolását,ezért 
csatlakoztunk a  székesfehérvári 
Krajcáros Alapítvány  és a Bajtá-
ri Egyesületek Országos Szövet-
sége felhívásához,hogy a nagy 

háború harctéren elesett hőseinek 
emlékére gyújtsunk gyertyát. Így 
vált november 11 a harctéren ele-
setrtek emléknapjává.
A mi nemzedékünk is átérzi a 
csatatereken maradt ük, déd és 
nagyapák áldozatát és fontosnak 
tartjuk, hogy gyermekeink, uno-
káink emlékezetében ébren tart-
suk emléküket. Ezekkel a gon-
dolatokkal gyújtottunk gyertyát 
és Lázár Antal klarinétművész a 
magyar takarodó művészi kísére-
tével  fejeztük ki  elődeink tiszte-
letét és azt az érzést, hogy soha 
többé háborút.        Sárközi József

Összeurópai gyertyagyújtás az I. világháborús hősök emlékére

Megjelent a Tatai Patrióta legújabb száma
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2017. november 24. (péntek) 
ÖREG-TÓ CLUB HOTEL

20:00 Izrael tavaszi madárvilága – dr. Riezing Norbert 
21:00 A világ végén: Új-Zéland madárvilága – Kókay Szabolcs 

2017. november 25. (szombat) 
TATAI ÖREG-TÓ, ÉPÍTŐK PARKI MADÁRMEGFIGYELŐ TORONY

5:00 Az országos madármegfigyelő versenyre érkezők regisztrációja, nevezés „fel-
nőtt” és „ifjúsági” kategóriában 
6:00  27 órás madármegfigyelő verseny kezdete  
7:00-tól  Sok ezer vadlúd kirepülésének megtekintése! – Orbán Zoltán, kiváló ornito-
lógus tolmácsolásában követhetik nyomon a tavi eseményeket 
8:15  A XVII. Tatai Vadlúd Sokadalom ünnepélyes megnyitója: ünnepi beszédet 
mond Bencsik János országgyűlési képviselő, Michl József, Tata város polgármestere, 
Hegyi Barna, Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park, Rónai Kálmánné a Bükki 
Nemzeti Park és Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
8:45  Helló, itt vagyunk! Vadlúdvonulás Magyarországon. Körkapcsolás a nemzet-
közi jelentőségű vizes élőhelyekre 
10:00 Az alkalmazkodás mesterei – állatbemutató Tóth Gáborral 
12:00  Solymász bemutató – Krekács Zoltán lovas solymász, hagyományőrző
13:30  Az alkalmazkodás mesterei – állatbemutató Tóth Gáborral
15:30 – 17:00 A vadludak esti behúzásának megtekintése a tóparton – Narrátor: Or-
bán Zoltán, ornitológus
16:00  Ünnepélyes díjátadó: Nemzeti Parki Termék védjegy oklevél és Főtámogatói 
Díj átadása
16:30  A hazaérkező vadludak köszöntése: verset mond Csernák János színművész 
A gyermekek számára hirdetett programok a „Gyerekprogramok” nagy rendezvénysá-
torban kerülnek lebonyolításra. 
11:00  Kalap Jakab Madarak és Fák műsora 
14:30  Levente Péter gyermekműsora – Ki kopog? Kacagó koncert

Előadások, filmvetítések az „Előadások” nagy rendezvénysátorban 
kerülnek lebonyolításra. 

10:00  Miért ne etessük a vízimadarakat? – Orbán Zoltán 
10:30  „Találkozások térben is időben” természetfilm – A Duna-Ipoly Nemzeti Park
11:00  „Világszép Gyilkos-tó” című film vetítése 
11:30  Kihívások és lehetőségek a természetvédelem és turizmus területén a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság munkájában – Dudás György igazgatóhelyettes
12:00  „Tiltott zóna – Harctéren a vadvilág” természetfilm vetítése 
13:00  Természetfilmezés rejtelmei, hogyan készült a „Tiltott zóna – Harctéren a vad-
világ” című film? Műhelybeszélgetés a film készítőjével, Mosonyi Szabolccsal
13:30  Vízimadarak állományváltozása a Dunakanyarban – Selmeczi Kovács Ádám 

14:00  40 éves a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság – Rónai Kálmánné, igazgató
14:30  A Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park, Székelyföld nemzeti parkja – 
Hegyi Barna, igazgató
15:00  Hajolj közelebb! Kistermetűek előnyben. Fényképes élménybeszámoló a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park növény és állatvilágáról – Bérces Sándor 
17:00  Az őszi csillagos égbolt látványosságai. Derült idő esetén távcsöves bemuta-
tóval – MCE Tatabányai Amatőrcsillagászati Klub és TIT Posztoczky Károly Csillag-
vizsgáló és Múzeum
Öreg-tó Club Hotel: 20:00 Grúzia és Örményország madárvilága – Pribéli Levente 

2017. november 26. (vasárnap) 
TATAI ÖREG-TÓ, ÉPÍTŐK PARKI MADÁRMEGFIGYELŐ TORONY

9:00 27 órás madármegfigyelő verseny zárása
10:30 Madármegfigyelő verseny eredményhirdetése

Egész napos programok: 
– A Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park bemutatkozó standja
– A 40 éves Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bemutatkozó standja
– A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakmai tevékenységének be-
mutatása önálló standokon
– A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület standja: Komárom-Esztergom megyei 
természetvédelmi programok, helyi akciók
– Madárgyűrűzés (800, 900, 930, 1030, 1130, 1300 órakor)
– „Cincér” Játszóház: kreatív játékok a „Gyerekprogramok” nagy rendezvénysátorban 
– Gábor Emese, képzőművész dedikálja könyveit
– Csodálatos madárvilág: fotókiállítás a 2016. év madárfotóiból
– Madármegfigyelés teleszkópbokrokban 
– Természetvédelmi tanácsadás
– Madár- és természetvédelmi eszközök vására
– Itthon vagy otthon! Turisztikai programajánlók, információk 
– Teleszkópok és kézi távcsövek tesztelési lehetősége 
– Játékos távcsöves madárkeresés, madaras memóriajáték, mYnest természetfotós ját-
szótér bemutatása
– Természetvédelmi könyvek, kiadványok és madárfestmények vásárlási lehetősége
– Adventi vásár: kézművesek, őstermelők, népművészek
– Önkéntes véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében

A változtatás jogát a szervezők fenntartják! 
A rendezvény és annak valamennyi programja ingyenes! 

A rendezvény ideje alatt a tómederben tartózkodni hatóságilag tilos! 
A Ramsari Egyezmény által nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyként nyilvántartott 

Öreg-tó teljes területén a madarak zavartalan pihenését a Természetvédelmi Őrszolgá-
lat hatósági apparátusa biztosítja! 

További információ: www.vadludsokadalom.hu
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A Kuny Domokos Múzeum 
szervezésében idén hatodik al-
kalommal rendezték meg a vár-
ban a „Tudományos Műhelyek 
Komárom-Esztergom megyé-
ben” című konferenciát.
Az évente megtartott találko-
zón megyei szakemberek és 
meghívott vendégek mutatják 
be eredményeiket, aktuálisan 
zajló kutatásaikat többek kö-
zött régészet, geológia, művé-
szettörténet, muzeológia, törté-
nettudomány, valamint néprajz 
témákban.

A műhelykonferencián Michl 
József köszöntötte a szakem-
bereket. A polgármester az ese-
ménnyel kapcsolatban úgy nyi-
latkozott: - a megyében zajló, 
és a múzeumokhoz kapcsolódó 
régészeti valamint más tudo-
mányos témákban a tatai múze-
umnak kiemelkedő szerepe és 
felelőssége van, emiatt is fon-
tos, hogy már 6. alkalommal 
szervezik meg városunkban ezt 
a konferenciát, amelyen a me-
gyei szakemberek beszámol-
hatnak az aktuális eredménye-

ikről, munkáikról, lehetőséget 
teremtve a tudás és tapasztalat-
cserére.
Dr. Schmidtmayer Richárd a 
Kuny Domokos Múzeum igaz-
gatója a helyszínen elmondta: 
- a konferenciának kettős célja 
van: megismertetni egymás ku-
tatásait, bemutatni a legfrissebb 
eredményeket, valamint lehe-
tőséget nyújtani bizonyos ak-
tuális témakörök részletesebb 
elemzésére és kiemelésére, kü-

lönböző évfordulók kapcsán. A 
konferenciasorozat elindítása-
kor fontos szempont volt, hogy 
az intézmények közötti együtt-
működések alapjait megszi-
lárdítsák, s ennek már számos 
területen vannak eredményei, a 
bővülő szakmai ismeretek nyo-
mán. A konferencia nemcsak 
a múzeumi szakértők számára 
nyitott, hiszen résztvevői vol-
tak a megyei múzeumok kép-
viselői mellett könyvtári, levél-

tári szakemberek valamint az 
ELTE munkatársai is.
A megyei kutatásokat össze-
foglaló eseményen a korábbi 
évek hagyományait követve a 
délelőtti szekcióülések főként 
a hosszabb időszakot felölelő 
témák aktuális eredményeit, 
valamint az újabb megyei ku-
tatásokat mutatták be, a dél-
utáni előadások pedig főként 
a Tatán zajló vizsgálatokról 
szóltak.        - áá -

Tudományos műhelykonferenciát rendeztek a múzeumban

E hónap 10-én került megrende-
zésre a KÓTA országos minősí-
tő versenye Tatabányán, a Szé-
chenyi Művelődési Otthonban. 
Az előzetes jelentkezés alapján 

a KÓTA Országos Bizottsága 
négy Komárom megyei kórust 
jelölt ki a megmérettetésre: „Be-
rek Dalkör” Tatabánya,  Fel-
sőgallai  Nemzetiségi Énekkar, 

Környei Hagyományőrző Dal-
kör, Őszirózsa Dalkör Tata. A 
színházterem zsúfolásig megtelt. 
A népviseleti ruhába öltözött kó-
rustagok mellett a vendégeknek 

alig jutott hely. Saltzer Géza a 
műsor szervezője és szóvivője 
ismertette  a zsűri tagjait, külön 
köszöntötte Erkel Ferenc  je-
lenlévő leszármazottját, a zsűri 
egyik tagját. A minősítő bizott-
ság elnöke Vatté János népze-
ne-művész főiskolai zenetanár,  
harmadik tagja Karsai Klára  
Karnagy, a KÓTA Nemzetisé-
gi Bizottságának tagja. Az első 
fellépő a Környei Nemzetiségi 
Vegyes-kórus tagjai harmoni-
ka kísérettel németajkú dalokat 
adtak elő. Ezt követte Mesterné 
Lupták Mariann  tanárnő vezeté-
sével a tatai„ Őszirózsa dalkör” 
melyet Zentai László mutatott  
be . A katonai kötődésű  tagság 
a népzene „Katonadalok „ cso-
portjából válogatta össze műso-
rát.  Nyugdíjasokból álló jövőre 
-10 éves énekkar-  tagjainak át-
lagéletkora 76 év. A többszörös 

„Arany minősítéssel” rendelke-
ző Sárberki „Berek  dalkör” Tro-
ják Frigyes Karnagy vezetésével 
különböző tájegységekről gyűj-
tött dalokból összeállított  nagy-
sikerű hagyományőrző  műsorral  
léptek fel. A Felsőgallai  Német 
Nemzetiségi Énekkar Saltzer 
Géza Karnagy vezetésével , har-
monika kísérettel  német nyelvű 
népzenével szerepelt. A zsűrizés 
szünetében a közönség Erkel Fe-
renc emlékére összeállított mű-
sort hallhatta. Az izgatottan várt 
értékelés eredménye a fellépők 
sorrendjében:
Környei Német Nemzetiségi 
Dalkőr   „Arany-fokozat ” 
Őszirózsa Dalkör Tata „Dicsé-
retes” minősítés„Berek” Dalkör   
„ Aranypáva Díj”   
Felsőgallai Német Nemzetisé-
gi Énekkar „Arany-fokozat”                                                                                                                                  
                           Id. Bankó Róbert

KÓTA minősítő rendezvény Tatabánya-Felsőgallán

Csodaszép őszi napon emlékez-
tek meg Ady Endre születésének 
140. évfordulójáról a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Csil-
la von Boeselager Gondviselés 
Háza Idősek Napközi Otthoná-
ban. A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár munkatársai 2017. no-
vember 15-én is színes program-
mal várták az érdeklődőket.
Ady Endre megpróbáltatásokkal 
és buktatókkal teli életútjának 
ismertetése közben számos vers- 

és újságcikk-részlet, művelődés-
történeti érdekesség hangzott 
el. Így például „a modern élet 
hitvallása”, melyet a költő Au-
guste Rodin Gondolkodójának 
láttán fogalmazott meg Az élet 
szobra című írásában: „Tehát Ro-
din megfaragta a modern ember 
szobrát… Arca a megfeszültség-
nek, az erőgyűjtésnek s minde-
nekfölött a töprengő gondolko-
zásnak, az útkeresésnek arca… 
Ez az ember nem ülhet itt sokáig. 

Kenyér kell, cipő kell. Élni kell… 
Miért ült le egy percre?... Tudjuk. 
A legerősebbet is megállítja egy 
percre az a világ, amelyben mi, 
mai emberek élünk… A legerő-
sebbnek is meg kell állania egy 
percre olykor, egy sziklára ülni s 
gondolkozni, hogy: hogy, mikor 
és merre?”
Az érdeklődők tréfás példákon 
keresztül ismerkedhettek meg az 
Ady által oly kedvelt anagram-
mákkal, s együtt énekelhették 
az előadóval a legközismertebb 
megzenésített Ady-verseket: a 
Fölszállott a pávát és a Kis, kará-
csonyi éneket. 
A szervezők a régi ismeretek 
felelevenítésén és a friss infor-
mációk átadásán túl a közösség 
építését is célul tűzték ki. Így a 
programsorozat szabadon láto-
gatható bárki számára. 
Várjuk Önöket szeretettel kö-
vetkező, 2017. december 13-i 
„Örökségünk Betlehem” című 
rendezvényünkre!
            Kerekesné Fuli Anikó

„Novemberi szellő…”
Halloween és a Halottak 
napja környékén a boltok 
megtelnek faragásra váró 
tökökkel és mécsesekkel. 
Válogatunk a koszorúk és 
virágok között,  miközben 
bele sem gondolunk, hogy az 
általunk kiválasztott tárgyak-
nak üzenete van. A Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár 
október 18-i előadása a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
Csilla von Boeselager Gond-
viselés Háza Idősek Napközi 
Otthonában ezekről a rejtett 
üzenetekről szólt.
Szó esett az ünnep kelta és 
római gyökereiről, ezek ha-
gyományairól, melyek ha-
tására elnyerte mai formáját 
az ír Halloween. Az érdek-
lődők megismerkedhettek a 
töklámpás ősével, a tarlórépa 
lámpással és annak legendá-
jával, a gyertyák, a mécse-
sek és koszorúk történetével. 
Áttekintettük, milyen nép-

hagyományaink kötődnek a 
Halottak hetéhez, s hogy mi-
ként élik meg ezt az ünnepet 
a világ más tájain manapság. 
Így megismerkedhettünk pél-
dául a buddhista államok Ul-
lambana ünnepével, a hindu 
Sráddhával, a kínai Quing-
minggel, az amazóniai Yuru-
pari rituáléval… Majd a szó 
Lady Mary Wortley Monta-
gura és az általa Európába 
áthozott virágnyelvre terelő-
dött. Röviden áttekintettük 
a témával foglalkozó köny-
veket, majd részletesebben 
is megismerkedtünk a virá-
gok üzeneteivel, az általunk 
leggyakrabban ajándékozott 
virágok és más növények je-
lentésével.
A résztvevők érdeklődve fo-
gadták az új információkat, 
s – a már megszokott módon 
- megosztották egymással 
saját tájegységeik hagyomá-
nyait.       Kerekesné Fuli Anikó

„A szeretet virraszt…”
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Tata Város Önkormányzata 
„Sportváros? Sportoló város!” 
címmel sportkonferenciát szer-
vezett november 8-án a Város-
háza dísztermében, ahol a város 
sportjának múltjáról és jelené-
ről, a sportfejlesztésekről, és 
az egészségnevelésről tartottak 
előadásokat. 
Michl József polgármester, aki 
a városi sportlétesítmények 
fejlesztéseiről adott tájékozta-
tót, elmondta: - óriási munkába 
fogott a város 10 évvel ezelőtt 

az új tanuszoda megépítésével, 
amit számos fejlesztés követett 
- a sportsátrak, a kajakház, a 
sportcsarnok, szabadtéri edzé-
si lehetőségek, új sportágak 
megjelenése, a futóversenyek 
bővülése - mindennek az ered-
ményei jól láthatóak Tata spor-
téletében, hiszen megnőtt a 
sportegyesületek, és az aktívan 
mozgók létszáma. A polgár-
mester hozzátette: - az a cél, 
hogy az iskoláskorú gyerekek 
számára természetes legyen a 

tanulás melletti aktív sporttevé-
kenység, hiszen ha valaki gyer-
mekként, egyesületi tagként 
rendszeresen mozog, akkor jó 
esélye van arra, hogy felnőtt 
korában is folytatni fogja a 
sportolást. Ezen a téren főleg 
a középiskolás korosztályban 
valamint az idősek között sok 
még a lemaradás.
A programban „Visszatekin-
tő Tata sportmúltjára” címmel 
először Vámosi László tar-
tott előadást, majd tájékoztató 

következett Tata 2016-2019 
közötti  sportkoncepciójáról, 
Tompa Andor mb. sportreferens 
előadásában.
A helyszínen „Esélyegyenlőség 
a sportban” címmel Toponáry 
Gábor, a FODISZ ügyvezető el-
nöke osztotta meg gondolatait a 
résztvevőkkel. Toponáry Gábor 
elmondta: - fontos átgondolni, 
hogy van-e esélyegyenlőség a 
sportban, és hogy mennyire tud 
a magyar sportélet megfelelni 
azoknak az elvárásoknak, ame-
lyek Európa-szerte ezen a té-
ren léteznek. Lényeges feladat, 
hogy egy erős közösségi ösz-
szefogás kerüljön a fogyatéko-
sok sportlehetőségeinek ügye 
mögé - tette hozzá a szövetség 
elnöke, utalva arra, hogy idén 
szeptemberben Tata Város Ön-
kormányzata és a Fogyatékosok 
Országos Diák, Verseny és Sza-
badidősport Szövetsége (FO-
DISZ) együttműködési megál-
lapodást írt alá. A megállapodás 
nyomán a FODISZ sportszak-
mai rendezvények szervezésé-
vel támogatja az Önkormányzat 
esélyegyenlőségi törekvéseit, 
melyek finanszírozási kérdése-
inek megoldásában az Önkor-
mányzat partnerként költségve-

tési lehetőségei szerint szerepet 
vállal. Városunk a jövőben kö-
zös programokat szervez a szö-
vetséggel, a fogyatékos sport 
és kulturális célú kapcsolatok 
terén új és sokrétű együttműkö-
dési formákat kialakítva.
A sportkonferencia ezt követő-
en Reisz Anett tájékoztatójával 
folytatódott a Tatai Városkapu 
Zrt. valamint  az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központ tevé-
kenységéről, majd Monspart 
Sarolta előadását hallgathatták 
meg az érdeklődők. „Egészség-
nevelés vagy sport ?” című előa-
dásával kapcsolatban Monspart 
Sarolta úgy nyilatkozott: - Az 
egészségnevelés és a sport nem 
egymástól elválasztható fogal-
mak, hiszen a rendszeres sport 
komoly esélyt ad az egészség 
megteremtéséhez, megőrzésé-
hez. Tatán ráadásul fantasztikus 
természeti adottságok vannak, 
amelyek lehetőséget nyújta-
nak a rendszeres mozgásra. Az 
egykori tájfutó világbajnok ki-
emelte a középkorú lakosságot, 
amelynek az egyik legnagyobb 
ellensége a munkahelyi stresz-
sz, ennek kezelésére pedig az 
egyik legjobb megoldás a sport 
lehet.                                    - áá -

Sportkonferencia a Városházán

Október 31-e a reformáció em-
léknapja. Luther Márton 1517-
ben ezen a napon szegezte ki 
95 tételét a wittenbergi várt-
emplom kapujára. Legfonto-
sabb elvei között szerepelt „az 
ember egyedül csak a hit által 
üdvözül, nincs különbség vilá-
gi ember és pap között”. 
Luther Mártont (1483-1546) 
szokták a reformáció atyjának 
nevezni, aki Eislebenben szü-
letett, egy bányászcsaládban.  
Szinte alig volt öt éves, és 
már a mansfeldi iskolába írat-

ták szü-
lei. Később 
Erfurtba ment 
tanulni apja kérésé-
re, aki jogásznak és hivatali 
állás betöltésére szánta fiát. Az 
egyetemen bölcseletet, logikát, 
csillagászatot és zenét tanult, 
miközben ismerkedett a lant-
művészettel is. A kitűnő elmé-
jű Luther könnyedén és buzgó 
igyekezettel tanult. „Társai 
(…) nemcsak a „filozófus” 
nevet ragasztották rá, hanem a 
„muzsikus” jelzőt is megkapta 

tőlük. Egész életén keresztül a 
zene volt az a művészet, amely 
legközelebb állott hozzá.” Az 
alapok elvégzése után válasz-
totta a jogi kart. Ezeknek az 
előtanulmányoknak a későbbi-
ekben, a teológiai tanulmányai 
során vette igazán hasznát. 
1505. július 18-án belépett az 
Ágoston rendi kolostorba. Ol-
vassa a Bibliát, tanulmányozá-
sa során rájött arra, hogy a HIT 
a fontos, az ember Istenben 
való hite, amely elvezeti őt a 
Krisztus békéjéhez.
1507. április 4. pappá szen-
telik. 1512-ben a wittenbergi 
egyetem teológiai professzora 
lett. A Római levél feldolgozá-
sa: „Az igaz ember hitből fog 
élni.” (Róm. 1:17) során ébredt 
rá a felismerésre, hogy Isten 
igazsága az maga a könyörüle-
tesség. Most értette meg igazán 
a törvény és evangélium igaz-

ságának különbségét.
A hivatalos egyház 

nem tudott azo-
nosulni Luther 
meglá t á sáva l , 
miszerint egye-
dül Jézusnak 
van ereje, sze-
rintük az ember-

nek is közremű-
ködnie kell. Ezt 

erősítve a hívek-
ben, búcsúcédulákat 

kezdtek árulni, mintegy 
a bűnt feloldó eszközt. A kor 
híres mondása a búcsúcédula 
(indulgencia) osztásával kap-
csolatban, Tetzel János nevé-
hez fűződik: „Amint a pénz 
a perselyben csörren, a lélek 
a tűzből a mennybe röppen.” 
Tetzel színrelépésekor Luther 
mélyebben kezdett foglalkozni 
a problémával, minek hatására 
„nagyszájú vásári kikiáltónak” 
minősítette őt. Mindezek a 

gondolatok és visszaélések Lu-
thert annyira felháborították, 
hogy megírta és kiszögezte 
1517. október 31-én 95 tételét 
a wittenbergi vártemplom ka-
pujára. Friedenthal így említi a 
jeles lépést: „Luther 1517-ben 
lépett ki cellájának időtlensé-
géből az időbe és a világba.” 
A 95 tétel rövidesen megjelent 
németül és a pápa karikatúrá-
jával terjeszteni kezdték. Innen 
számítjuk a reformáció kezde-
tét.
1521-ben a pápai kiátkozást 
követően, Frigyes választófe-
jedelem – szinte rajongással 
viseltetett a reformátorral – és 
segítőtársai Wartburgba vit-
ték Luthert. Itt fogott hozzá 
mindössze három hónap alatt 
a Szentírás Újszövetségi részé-
nek fordításához, görögről né-
met nyelvre és 1522-ben meg 
is jelentették a „Szeptemberi 
Biblia”-t. Régóta melengetett 
gondolata volt, hogy az Ószö-
vetséget is lefordítsa. Miután 
ezt is megtette, 1534-ben meg-
jelenhetett nyomtatásban a tel-
jes német nyelvű Biblia.
1525-ben feleségül vette Bóra 
Katalin egykori apácát. Házas-
ságukból hat gyermekük szü-
letett. Luther nagyon szerette 
feleségét, sokszor megemlítet-
te leveleiben, mint a ‹„Witten-
berg hajnalcsillagát” a „ked-
ves, jó Luther Katát”, a „szent 
aggodalmaskodó asszonyt”›, 
merthogy így gondolt az sze-
retett nőre, és ez nagyon mély 
érzelmekről tanúskodik.
1529-ben megírta a Kis kátét 
a gyermekek és a nép részére, 
amelyet a „laikusok Bibliájá-
nak” neveztek. A Nagy káté 
pedig a „szakmabelieknek”, 
azaz a lelkészeknek készült, 
teológiai írásokkal, elvekkel, 
útmutatásokkal tarkítva.

Luther számára igen lényeges 
volt a zene, az egyházi ének, 
amit Isten egyik legszebb és 
legcsodálatosabb adományá-
nak tartott. Luther 37, (egyes 
források szerint 38) énekszö-
veget írt németül, amelyek kö-
zött megtalálható egyházunk 
himnusza is: az „Erős vár a mi 
Istenünk” kezdetű. 1524-ben 
kerülhetett a hívek kezébe az 
első protestáns énekeskönyv. 
A muzsika szépségéről és jóté-
kony hatásáról megemlékezik 
az Asztali beszélgetések cím-
mel összeállított művében is.
Luther címere, a „Luther-ró-
zsa” az Evangélikus Egyház 
jelképe, „logója” lett.
Luther Márton 1546-ban halt 
meg és a wittenbergi vártemp-
lomban helyezték nyugalomra.
Luther fellépése átalakította 
Európa korabeli vallási térké-
pét, megújította a hit világát. 
A reformátor gondolkodása 
azonban messze túlnyúlik a 
teológia határain. Luther és a 
későbbi reformátorok, illetve 
a reformáció hatása a politi-
ka, a gazdaság, a zene, a jog-
tudomány, az anyanyelv és a 
modern természettudomány 
kibontakozása, illetve átalaku-
lása terén is tetten érhető.
A reformáció nem pusztán a 
16. század emléke. Egy közös 
örökség mindannyiunknak, 
melynek nélkülözhetetlen ele-
me a megújulás. A reformáció 
2017-es jubileuma arra keresi 
a választ: milyen szerepet ját-
szanak a reformáció értékei a 
mai korban? Hogyan tudunk 
belőlük meríteni? Ehhez kap-
csolódóan országszerte szá-
mos rendezvényt szerveznek 
az emlékévben.

Forrás: rakoskereszttur.luther-
an.hu, reformacio2017.hu

500 éves a Reformáció - Luther Márton élete és munkássága
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ASZTALITENISZ
december 2. szombat 15.00 
Tatai AC – CVSE NB I.
A mérkőzést a TAC székház-
ban játsszák.

KÉZILABDA
november 25. szombat
11.00, 13.00 
Tatai AC – Pécs férfi ifi és 
serdülő
november 26. vasárnap 14.00 
Tatai AC – Környe női me-
gyei
december 2. szombat 18.00 
Tatai AC – Százhalombatta 
NB I/B
december 3. vasárnap 15.00 
Tatai AC – Siófok női ifi
A mérkőzéseket a Güntner 
Arénában játsszák.

LABDARÚGÁS
november 25. szombat
11.00, 13.00 
Tatai AC – Zsámbék U19 és 
felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtá-
borban játsszák.

RÖPLABDA
december 3. vasárnap 18.00 
Tatai AC – Gödöllő női NB 
II.
A mérkőzést a Güntner Aré-
nában játsszák.

SZABADIDŐSPORT
december 2. szombat 10.30 
Mikulás futás
A központ a Cseke tavi hor-
gásztanyánál van.

A Komárom-Esztergom Megyei 
Diáksport és Szabadidő Egyesület a 
Tatai Edzőtábor Konferenciatermé-
ben rendezte idei Diákolimpiai Dí-
játadó ünnepségét november 14-én. 
A helyszínen a 2016/17. tanévi or-
szágos diákolimpiai döntők első he-
lyezettjei kaptak elismerést, a me-
gyéből 120 bajnokot köszöntöttek.
Michl József a helyszínen először 
a szülőknek gratulált, akik komoly 
munkát fektetnek abba, hogy gyer-
mekük sportolhasson, hiszen az 
anyagiakon túl az az odafigyelés, 

támogatás, ami a mindennapok 
megszervezésével, az utazásokkal, 
versenyekkel és edzésekkel jár, sok 
áldozatot jelent. A polgármester 
gratulált az edzőknek, felkészítők-
nek, és természetesen a fiatal ver-
senyzőknek is, akik a megyének 
és városunknak óriási dicsőséget 
szereztek a sikereikkel. A város-
vezető hozzátette: - az ilyen alkal-
mak is megerősítenek abban, hogy 
érdemes mozogni, hiszen a sport 
egészséget ad, és szívben-lélekben 
egyaránt képes megszilárdítani.

A díjátadón részt vett Steindl Balázs, 
a Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés alelnöke, aki elmondta: - 
nagy öröm, hogy ennyi aktív fiatal 
sportolója és bajnoka van a megyé-
nek, ez is igazolja azt, hogy milyen 
eredményes a megye sportélete. A 
testmozgás azért is fontos, mert a 
sportoló fiatalok példát mutatnak a 
kortársaiknak, és a mozgás a testen 
túl a szellemet is képes fejleszteni.
Az eseményen közreműködtek a 
Talentum Iskola és a Kőkúti Álta-
lános Iskola Fazekas utcai Tagin-
tézményének diákjai.         - áá -

Megyei diákolimpikonokat köszöntöttek

Három győzelemmel várta az 
őszi utolsó fordulót a TAC lab-
darúgó csapata. Hazai pályán a 
Kecskéd ellen szerették volna 
begyűjteni a három pontot. A 
vendégszurkolók szép szám-
mal kísérték el a fiúkat, dobbal 
és nagy hanggal jó hangulatot 
teremtettek. A pályán inkább 
küzdelem folyt, mint szép já-
ték, így aztán igazi helyzetek 
sem alakultak ki. A gólnélküli 
első félidő után Nagy találata 
a vezetést jelentette a hazaiak-
nak. Az utóbbi 3 mérkőzésen is 
betalált a fiatal játékos, akinek 
ez a gólja éppen úgy a győ-
zelmet jelentette, mint a múlt 
héten Esztergomban. A TAC 

ezzel a három ponttal megszi-
lárdította helyét az élmezőny 
mögött. A hét végén pedig már 
a tavaszi első fordulót játssza 
szintén hazai pályán a Zsám-
bék ellen.
Tatai AC – Wati-Kecskéd 
KSK 1-0 (0-0)
Vezette: Katona B.
Góllövő: Nagy 48
Edző: Wéber Roland
- nagy küzdelemben úgy 
gondolom sokat tettünk azért 
hogy nyerjünk. Tudtuk hogy 
nehéz lesz, de mindenki hoz-
zátette a magáét. Örülök hogy 
Nagy sorozatban betalál a ka-
puba. Jövő héten igazi rangadó 
lesz a Zsámbék ellen.         - ta-

Pénteken este hazai pályán fo-
gadta a NEKA együttesét a TAC 
kézilabda csapata. Volt miért 
visszavágni, hiszen az elmúlt 
idényben oda-vissza nyertek a 
fiatalok. A 7.percig most is ők 
vezettek 1-1 góllal, azután át-
vette az irányítást a tatai gárda 
és volt, amikor már 5 góllal is 
vezetett (13-8, 15-10). A máso-
dik félidő végig szoros volt, de 
végül Kállai vezérletével itthon 
tartotta a 2 pontot a csapat. Egy-
egy bírói ítéletnél hol az egyik 
hol a másik edző reklamált, Si-
balin Jakab sárga lapot is kapott. 
A közönség a lefújás után nagy 

tapssal köszönte meg a győzel-
met.
Tatai AC – NEKA 29-26 (18-
14)
Vezette: Réti T., Szedmák M.
Góllövő: Kállai 7, Kanyó Á., 
Schekk 4-4, Győrffi, Kisék B., 
Pap 3-3, Endrédi 2, Galambos, 
Lehőcz, Szám 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Számítottunk rá hogy a vendé-
gek rohanni fognak. Próbáltunk 
átlövésekkel operálni ami be 
is jött. Voltak jobb és rosszabb 
időszakok, de az a legfontosabb 
hogy kiélezett küzdelemben si-
került nyernünk.      Tompa Andor

Az amatőr NB-s női kosárlabda 
bajnokságban nehéz hazai mér-
kőzés várt a TSE-re. A Győr első 
osztályú csapatának utánpótlás 
gárdája érkezett a Vaszaryba. 
Magas lányokból nem volt hiány 
a vendégeknél, míg a hazaiaknál 
ez az adottság hiányzik. A Győr 
kezdett jobban, az első pontokat 
palánk alól szerezték. Lendér 
duplája és triplája után viszont 

már a tataiak vezettek. Az első 
félidőben végig fej-fej mellett 
haladtak a csapatok és a szünet 
2 pontos vendég vezetéssel kez-
dődött. A második félidő már a 
TSE-ről szólt, Lendér, Takács és 
Korsós-Bogdán szórta a triplá-
kat, de mindenki hozzátett a já-
tékhoz pontokat, de leginkább a 
harcosságot. A végén a 100 pon-
tot is elérték a hazaiak és 16 trip-

lát dobva nyertek az esélyesebb 
Győr ellen.
Tatai SE – Győri Kosárlabda 
Akadémia 102-90 ( 25-26, 22-
23, 24-21, 31-20)
Vezette: Nepp L., Hartai T.
Ponszerző: Lendér 30/18, Kor-
sós-Bogdán 24/18, Takács 22/6, 
Kiss J. 10, Gusztafik 9/3, Kiss 
Cs. 5/3,     Strupka 2
Edző: Szabó Judit                - ta -

Asztalitenisz
NB I.    Pénzügyőr SE I. – Tatai 
AC I. 9-9
Pontszerző: Bedő 3, Sipos, Nagy 
2-2, Leskó 1 és a Bedő-Sipos páros
NB III.  Tatai AC II. – Balatonal-
mádi 11-7
Pontszerző: Krebs 4, Szakál 3, Ba-
rassó 2, Szendi 1 és a Barassó-Krebs 
páros
Labdarúgás
U19   Tokod – Tatai AC 2-5 (2-2)
Vezette: Szűcs S.
Góllövő: Sztojka 4,7 ill. Sziranidisz 
29,71, Kovács 41, Fekete 62,87
Tatai AC – Wati-Kecskéd KSK 
5-1 (1-1)
Vezette: Komáromi N.
Góllövő: Lázár 2,76, Fekete 66, Ha-
uzer 71, Járóka 86 ill. Neckernusz 
38
Edző: Kele Zoltán
U16     OBSK Oroszlány – Tatai 
AC 5-1 (1-1)
Vezette: Gaszner T.
Góllövő: Frigur 32,75,87, Hideg 50, 

Babai 80 ill. Kiss 82
Edző: Kisék Szabolcs
U14    Tatai AC – Sárisáp 8-0 (4-0)
Vezette: Dr Hegyi G.
Góllövő: Marton 24,32,43, Veres 
30,38, Vörös 61,64, Gerecs 74
OBSK Oroszlány – Tatai AC 2-2 
(1-1)
Vezette: Gaszner t.
Góllövő: Molnár 39, Dancsok 61 ill. 
Vörös 4, Hartmann 80
Edző: Schweininger Ferenc
Női U17  Amazonok - Tatai AC  
1-5 (1-3)
Vezette: Büki G.
Góllövő: Rimóczi 15 ill. Barta 
10,16,29, Jenei 34, Szemeti 47, 
Rigó 52
Edző: Schaffer Péter
Kézilabda
Férfi II.osztály, ifi Tatai AC – Ba-
latonfüredi KSE II. 27-23 (14-12)
Vezette: Horváth G., Horváth K.
Góllövő: Csics 15, Steczina 7, Ko-
vács-Makai 2, Becze, Virág, Véber 
1-1

Férfi II. osztály, serdülő  Tatai AC 
– Balatonfüredi KSE II. 19-24 (9-
15)
Vezette: Horváth G., Horváth K.
Góllövő: Csányi 9, Bolyán 3, Willi, 
Takács, Szi-Benedek 2-2, Velencei 1
Női III. osztály, ifi. Büki TK – Ta-
tai AC 25-22 (11-14)
Vezette: Gáspár S., Vörös B.
Góllövő: Nyitrai 13, Zolnai 3, Csics, 
Willi 2-2, Szabó, Kovács 1-1
Tatai AC – Komáromi VSE 28-28 
(18-11)
Vezette:Erdélyi P., Kornreich G.
Góllövő: Nyitrai 8, Csics 4, Kru-
pánszki,Willi, Zolnai 3-3, Szabó, 
Puleo 2-2,
Kovács, Lehoczki, Barkócz 1-1
Női megyei Ácsi Kinizsi II – Tatai 
AC 15-34 (9-18)
Vezette: Puss H., Szabóné
Góllövő: Zink 14, Kurcsik 6, Nyitrai 
4, Németh 3, Lehoczki, Molnárné 
2-2,
Krupánszki, Csics, Ivády 1-1
Edző: Gubicza István           - ta -

Győzelemmel ért véget az őszKüzdés és győzelem

A verseny célja: 
Lehetőség a sportolásra, a 
Mikulás fogadása 
A verseny időpontja: 2017. 
12. 02. szombat 10:30.
A verseny helye: Cseke-tó, 
Horgászház és környéke
A verseny rendezői: Tata 
Város Önkormányzata
TAC Atlétikai Szakosztálya
Felnőtt Utazók Klubja
Regisztráció : 09.30.-tól, 
a rajtok előtt. Nevezési díj 
nincs!                         
Díjazás: A Mikulás és a 
Krampusz mindenkit meg-
ajándékoz!

Időrendek és távok :
10.30. 500 m – 2011-ig szü-
letettek
10.40. 800 m – 2009-2010-
ben születettek
10.50. 800 m – 2007-2008-
ban születettek
11.00. 2130 m (1 Cseke kör) 
mindenki futhat
Egyéb: Öltözési lehetőséget 
nem tudunk biztosítani!
Információ: 
Tompa Andor 30-749-7343 
( Tata Város )
Csabai Ágota 20-298-6516 
( TAC )
Lentulai Mária 34-384-791 
este ( FUK )    

CSEKE – MIKULÁSFUTÁS  2017

FUSS TE IS EGYÜTT A MIKULÁSSAL !

Illusztráció

Eredmények

Száz pont fölött a TSE
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