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háztartásba eljut. 
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Boldog karácsonyt, 
szép ünnepet,

sikerekben gazdag
 új évet, Tata! 

Elfogadták 2018 költségvetését
Soros ülését tartotta az Önkormányzati Képviselő-testület 

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete december 20-án 
tartotta idei utolsó ülését a Vá-
rosháza dísztermében.
Az ülés előtt a Hajnalcsillag Re-
formátus Óvoda gyermekei adtak 
ünnepi műsort a testület tagjainak 
és a meghívott vendégeknek. Ezt 
követően a képviselők 20 napi-
rendi pontban tárgyaltak. 

Az ülés a Tata Város Önkor-
mányzatának 2018. évi költség-
vetéséről szóló rendelet-tervezet 
megvitatásával kezdődött. Ezzel 
kapcsolatban Michl József pol-
gármester az ülést követő sajtó-
tájékoztatóján elmondta: - a vá-
rosnak három fő bevételi forrása 
van, az egyik a saját bevételi ol-
dal, melynek nagy részét a helyi 

adók teszik ki, ez megközelítőleg 
2 milliárd forintot jelent, a má-
sodik az állami támogatás, ami 
mintegy másfél milliárd forint, 
a harmadik pedig az ingatlanér-
tékesítésekből befolyó összeg. 
A 2018.évi költségvetés összege 
9.522.266 milliárd forint, ebből 
6.860.316 milliárd forint vonat-
kozik működésre, 2. 661.950 

milliárd pedig fejlesztésre. A mű-
ködési kiadások között 100 millió 
forint működési tartalékot, és 15 
millió forint általános tartalékot, 
a fejlesztési kiadások között pe-
dig 50 millió forint felhalmozási 
tartalékot terveztek, az év közben 
esetlegesen felmerülő, nem ter-
vezett feladatok finanszírozására. 
Folytatás a 2. oldalon.
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Szeptember 1-jén indult el Ma-
gyarországon a felnőttek kész-
ségeit mérő eddigi legátfogóbb 
nemzetközi kutatás, a PIAAC. 
A felmérés a 16 és 65 év közötti 
népesség mindennapi életben és a 
munkavégzés során használt alap-
kompetenciáit, azaz szövegértési, 
elemi olvasási, matematikai és 
IT problémamegoldó képessége-
it, valamint ezek munkaerő-piaci 
hasznosulását vizsgálja.
A PIAAC (Programme for the In-
ternational Assessment of Adult 
Competencies – Nemzetközi Fel-
nőtt Képesség- és Kompetencia-
mérési Program) olyan alapvető 
készségeket vizsgál, amelyek nél-
külözhetetlenek az egyén számá-
ra a fejlett, 21. századi társadal-
mak életében való részvételhez, 
a hétköznapi és munkahelyi kihí-
vások sikeres teljesítéséhez. Ezek 
az alapkészségek – vagyis az ol-
vasási készség, a hétköznapi szá-
molási készség és a technológiai 
alapú problémamegoldás – azért 
lényegesek, mert más, magasabb 
szintű képességek elsajátításának 
alapjait jelentik. A kompetenciák 

mérésén kívül a PIAAC olyan 
alapvető demográfiai adatokat is 
kérdez, mint az életkor, a képzett-
ségi szint vagy a megkérdezett 
személy foglalkozási helyzete. A 
munkavállalók ezenkívül a mun-
kakörükkel, munkahelyi környe-
zetükkel, valamint a munkájuk 
során alkalmazott készségeikkel 
kapcsolatban is átfogó kérdéseket 
kapnak. A kapott adatok alapján 
felismerhetők a felnőttek képes-
ségeit és készségeit befolyásoló 
tényezők.
A nemzetközi felmérés 2008-ban 
indult, és az elmúlt években vi-
lágszinten 33 országban zajlott le 
sikeresen. Magyarország 2016-
ban – a felmérés harmadik hul-
lámában – csatlakozott a résztve-
vők közé. A hazai felmérés 2017 
szeptember 1-jén kezdődött és 8 
hónapon át tart, az adatgyűjtés 
során összesen 6000, tudomá-
nyosan megalapozott statisztikai 
módszerrel véletlenszerűen kivá-
lasztott, magyarországi lakcím-
mel rendelkező 16 és 65 év közöt-
ti lakos kompetenciáit vizsgálják. 
A felmérés egy számítógépen ki-

töltött háttérkérdőívből, valamint 
számítógépen vagy papíron egya-
ránt megoldható feladatokból áll. 
Az adatgyűjtésben való részvétel 
önként vállalt társadalmi feladat.
„A PIAAC-felmérés különleges-
sége abban áll, hogy – a korábban 
végzett hasonló felmérésektől el-
térően – a kompetenciák munka-
erőpiacon és a mindennapi élet-
ben való hasznosulását is méri, 
valamint nemzetközileg összeha-
sonlítható adatok születnek azál-
tal, hogy a programban részt vevő 
országok szigorú előírások sze-
rinti egységes módszertant hasz-
nálnak” – mondta Janák Katalin, 
a KSH Életmód-, foglalkoztatás-, 
és oktatásstatisztikai főosztályá-
nak vezetője.
Országosan 127 összeíró 250 
helyszínen kezdte el a munkát, 
a nagyvárosok mellett Budapest 
valamennyi kerülete és a kisebb 
települések is reprezentáltak a 
mintában. A KSH önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvétele Tatán 2017 szep-
tember 1. és 2018 április 30. 
között zajlik. A mérés kizárólag 

statisztikai célból történik, az 
egyedi adatokat bizalmasan ke-
zelik, azok mások számára nem 
hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés 
során a statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény, valamint az 
információs önrendelkezési jog-
ról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 
előírásainak megfelelően járnak 
el. A mintavétel reprezentatív, a 
címek kijelölését véletlenszerű 
kiválasztással hajtották végre. Az 
adatgyűjtés során a KSH megbí-
zásából a Statek Kft. fényképes 
igazolvánnyal rendelkező kérde-
zői keresik fel a válaszadókat.
A lakosság és az önkormányzat 
részére hétfőtől csütörtökig 8:00 
és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 
14:00 óra között a 06 (80) 200 
766 telefonszámon, vagy a pia-
ac@ksh.hu e-mail címen adnak 
további felvilágosítást. Az adat-
gyűjtéssel és eredményekkel 
kapcsolatosan a kutatás hazai 
(https://piaac.nive.hu/) és nem-
zetközi honlapja (http://www.
oecd.org/site/piaac/) nyújt tájé-
koztatást.

Elindult a felnőttek képességeit vizsgáló PIAAC-felmérés

Tata legforgalmasabb gyalogos 
átkelőhelyeire helyeztek ki az 
elmúlt hetekben 18 figyelmezte-
tő táblát, melyek a kerékpárosok 
biztonságosabb közlekedését 
szolgálják. A táblákról december 
7-én tartottak sajtótájékoztatót, a 
Május 1. úton.
Iványi István, a Tatai Rendőr-
kapitányság rendőr századosa a 

táblákkal kapcso-
latban a helyszínen 
elmondta: - A Má-
jus 1. út belterüle-
ti szakaszán négy 
sávon kell a gyalo-
gosoknak áthalad-
niuk, ezért a köz-
lekedésbiztonsági 
szempontok alap-
ján már évekkel 
ezelőtt járdaszige-

teket építettek be az átkelőhe-
lyekre. A tapasztalat azonban azt 
igazolja, hogy sok esetben sem a 
gépjárművezetők nem figyelnek 
oda eléggé a gyalogosokra, sem 
a gyalogosok a gépkocsi forga-
lomra. Kiemelt problémát jelen-
tenek a kerékpárosok is, mert ha 
áthajtanak a zebrán, a gépkocsi-

vezetők nem tudják felmérni a 
sebességüket, ez pedig baleset-
hez vezethet. Emiatt Tata Város 
Önkormányzata valamint a váro-
si és a megyei Balesetmegelőzé-
si Bizottság összefogásával elké-
szültek a figyelemfelhívó táblák, 
melyek a „hajtva tilos - tolva 
szabályos” ábrákat mutatják.
A táblákat mindkét irányból jól 
láthatóan szerelték fel a Tatai 
Városgazda Kft. munkatársai. A 
sajtótájékoztatón Michl József 
polgármester hangsúlyozta: - ki-
emelt fontosságú a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés bizton-
sága, s bár a térségben folya-
matosan fejlesztik a kerékpárút 
hálózatot, elkerülhetetlen, hogy 
a közutakat is használják a bi-
ciklisek. A városvezető hozzá-

tette:- az elmúlt években nem 
nőtt a balesetek száma a Május 
1. úton, azonban a statisztikák 
egyértelműen azt mutatják, hogy 
a balesetek oka az emberi figyel-
metlenség, és a közlekedési sza-
bályok be nem tartása.
A tatai rendőrkapitányság mun-
katársai heti rendszerességgel 
tartanak kifejezetten kerékpáros 
és gyalogos szabálytalanságokra 
vonatkozó fokozott ellenőrzést, 
ám ennek ellenére a közlekedők 
sokszor akkor sem tartják be a 
szabályokat, ha látják az ellenőr-
ző rendőröket. A most kihelye-
zett figyelmeztető táblák a Má-
jus 1., a Vértesszőlősi valamint 
a Bacsó Béla úton segítik a jö-
vőben a biztonságos kerékpáros 
közlekedést.                         - áá -

Táblák a biztonságos kerékpáros közlekedésért
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Soros ülését tartotta az Önkormányzati Képviselő-testület

Hirdessen 
Ön is

9000 példányszámú, 
kéthetente ingyenesen   

megjelenő városi 
lapunkban!

06-30-962-4556       
tataivaroskapu.ujsag

@gmail.com

Felhívás
Tisztelt Ügyfeleink!

A Tata Kártya 
Ügyintézés

2017.11.29-től  2018. 
01.16-ig szünetel!

Első ügyfélfogadási nap: 
2018.01.17.

Folytatás az első oldalról.

A fejlesztési célú bevételekhez 
a magyar kormány a Széchenyi 
Program keretében európai uni-
ós társfinanszírozással mintegy 
másfél milliárd forintot már át 
is utalt Tata Város Önkormány-
zatának, ami hat pályázat támo-
gatási összegét jelenti, de ezen 
felül a város további pályázato-
kat is elnyert több mint 1 milli-
árd forint értékben, és jelenleg 
még három pályázat eredmény-
hirdetésére várnak. Emellett 
közvetetten helyi intézmények, 
így például a Vaszary Iskola 
is komoly összeget nyert el, 1 
milliárd 160 millió forintból 
újul meg az intézmény a Jázmin 
Iskolával együtt a következő 
két évben. A jövő évi költség-
vetésben szerepel még egy la-
kóterület fejlesztési projekt is, 
az Önkormányzat rendelkezik 
a Fényes fasor mentén egy 24,2 
hektáros területtel, amelyen in-
gatlanfejlesztést szeretnének a 
jövőben végrehajtani- vagy a 
terület értékesítésével (1 milli-

árd forint értékben), vagy egy 
befektetőtárssal, vagy helyi cé-
gekkel együttműködve. Ezáltal 
az új lakásokra vonatkozó igé-
nyek kielégítését szeretné segí-
teni az Önkormányzat, hiszen 
a CSOK-nak is köszönhetően 
egyre többen vásárolnak Tatán 
is lakóingatlanokat. Michl Jó-
zsef tájékoztatott arról, hogy 
intézményeikben, melyekben 
220 fő dolgozik, mintegy 47 
millió forintos bérfejlesztést 
hajtanak végre, ami átlagosan 
7,3%-os béremelkedést jelent. 
Az önkormányzati intézmé-
nyekben emellett beruházásra, 
felújításra külön saját forrásból 
48 millió forintot fordítanak 
jövőre. A Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatalban szintén 
bérfejlesztésre kerül sor 2018-
ban, a köztisztviselői alapillet-
mény eddigi 38.500 forintos 
összegét emelik fel 44.000 fo-
rintra, s a bérfejlesztés az Ön-
kormányzat cégeit is érinti. 
Az ülésen városrendezési té-
mában szavaztak a képviselők 
a SPAR Magyarország Kft-vel 

kötött városfejlesztési megálla-
podásról. A SPAR üzletközpon-
tot épít Tatán, s a beruházáshoz 
kapcsolódó városfejlesztési 
megállapodás többek között 
tartalmazza a közlekedési cso-
mópontok fejlesztését az üz-
let, valamint az Új út, a leendő 
új városi piac és a Május 1 út 
tekintetében, és a leendő par-
kolók kialakítását is. A SPAR 
Magyarország Kft. jogi kép-
viselője az ülésen elmondta: 
- a beruházás 2018 tavaszán 
megkezdődik, és terveik sze-
rint 2019-ben, még húsvét előtt 
megnyílik a tatai Interspar üz-
let.
A vagyongazdálkodáshoz 
kapcsolódó témák sorában 
szerepelt egy előterjesztés az 
Önkormányzatot megillető 
halgazdálkodási jogok jövő-
beni hasznosításáról. A Tatai 
Sporthorgász és Környezetvé-
dő Egyesület azzal a kéréssel 
fordult az Önkormányzathoz, 
hogy az új elnökség megvá-
lasztásáig hosszabbítsák meg a 
jelenlegi szerződésüket február 

28-ig. (A Cseke-tóra vonatko-
zó halgazdálkodási jogot az 
Önkormányzat korábban ha-
szonbérletbe adta a Tatai Sport-
horgász és Környezetvédő 
Egyesület részére, a szerződés 
2017. december 31-én jár le). 
A testület döntött arról is, hogy 
Horváthy Lórántot, a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság 
elnökét delegálja az egyesület 
elnökségébe, míg a TAC elnök-
ségébe Purgel Zoltánt delegál-
ják a következő időszakra.
Az ülést követően került sor a 
Városházán Tata Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületé-
nek idei közmeghallgatására, 
melyen tájékoztató hangzott 
el a város 2018. évi költség-
vetéséről, Kiss Zsolt főépítész 
ismertette a Tatai Települési 
Arculati Kézikönyv alapjait, 
végül pedig a képviselők sze-
mélyes beszámolója követke-
zett az idei képviselői tevé-
kenységükről.
Városunk képviselő-testülete 
következő ülését 2018. január-
jában tartja.         Ábrahám Ágnes

Bővebb információk:
www.tata.hu

Tatai Tv képújság      
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Lakossági fórumot tartott de-
cember 7-én dr. Beró Henrietta, 
a 6-os számú választókerület 
képviselője, az Egység utcán. A 
fórum témája: a zöldterületek 
gondozása és a zöldhulladékok 
elszállításának rendje volt.
Az alpolgármester a helyszínen 
elmondta:- három évvel ezelőtt 
egy korábbi lakossági fórumon a 
lakók kérték, hogy ők kezelhes-
sék a társasházak közötti zöldte-
rületeket. Mivel azonban azóta 
számos ingatlan cserélt gazdát, 
és sok új lakó érkezett az 1-13-

as tömbökbe, felvetődött: ismét 
érdemes megbeszélni, hogy jó-e 
így ez a gyakorlat, vagy a kör-
zetben élők inkább szeretnék 
visszaadni a zöldfelületeket az 
Önkormányzat kezelésébe. Dr. 
Beró Henrietta hozzátette: - a 
lakók példaértékűen kezelték a 
kis zöldterületeket, ezt a munkát 
szívesen támogatja a jövőben is a 
város például zöldhulladék gyűj-
tő zsákokkal vagy növényekkel, 
de természetesen az ott élőknek 
kell eldönteniük, hogy a jövőben 
is vállalják-e ezt a feladatot.

Michl József polgármester a la-
kossági fórumon úgy nyilatko-
zott: - 300 hektárnyi zöldfelületet 
gondoz az Önkormányzat, ebben 
nincsenek benne a kertvárosi ré-
szek családi házai előtti területek. 
Tatán számos társasházi körzet-
ben jelent feladatot a zöldterüle-
tek gondozása, de sok példa van 
arra, hogy a lakóközösségek saját 
ízlésüknek megfelelően gondoz-
zák ezeket a kis kerteket. Az ilyen 
közösségi összefogásokat a jövő-
ben is támogatják, a lakók pedig 
ízlésüknek megfelelően alakíthat-
ják a környezetüket.
A lakossági fórumon döntés 
született arról, hogy az elhang-
zottakról külön minden érintett 
háztartás levelet fog kapni, és a 
tájékoztató alapján határozhatnak 
arról, hogy a jövőben folytatód-
jon az eddigi gyakorlat, vagy a 
zöldterületek ápolása újra az Ön-
kormányzat feladata legyen. - áá -

Horváthy Lóránt, az 5. sz. válasz-
tókerület képviselőjének szervezé-
sében tartottak lakossági fórumot 
december 11-én a Menner Bernát 
Alapfokú Művészeti Iskola Fenyő 
téri telephelyén. A fórum témája: a 
Fenyő tér és a  környezetében lévő 
zöldterületek gondozása volt.
Horváthy Lóránt a helyszínen el-
mondta: - a fórum valójában a Fe-
nyő tér sorsáról szólt, hiszen ko-
rábban a téren és környékén élők 
már jelezték, hogy aggódnak a nö-
vények állapotáért, és szeretnének 
tenni is a környezetükért. Fontos 
egyeztetni, hogy a lassan kiöre-

gedő fenyőállomány helyén a jö-
vőben majd hogyan újuljon meg a 
növényzet, milyen növényeket le-
het ültetni, és hogyan folytatódjon 
a parkosítás. A képviselő hozzátet-
te: - Számos elképzelés fogalma-
zódott meg a lakók részéről, akár 
olyan pihenőhelyek kialakítására, 
amelyek a közelben lévő Szociális 
Alapellátó Intézmény, vagy a Va-
kok Állami Intézetének tatai telep-
helyén lakókat is szolgálhatnák. 
A fórumon a lehetséges fejleszté-
sekről tartott tájékoztatót Michl 
József polgármester, majd Mürkl 
Levente számolt be a növényzet 

megújítási lehetőségeinek szak-
mai hátteréről. A Városfejlesztési 
és –üzemeltetési iroda irodaveze-
tő-helyettese úgy nyilatkozott:- a 
téren lévő fenyők már elég koro-
sak, ami nem jelenti azt, hogy ki 
kell őket vágni, de nagyobb oda-
figyelést igényelnek, ezért el kell 
kezdeni gondolkodni a jövőjükön, 
s ezzel párhuzamosan a környező 
zöldterület fejlesztési lehetősége-
in. Jó alkalom erre egy lakossági 
fórum, amelyen az érintettek is 
elmondhatják ötleteiket, vélemé-
nyüket. A helyszínen a résztvevők 
megállapodtak abban, hogy jövő 
év tavaszán az Önkormányzat és 
a körzetben élők összefogásával 
egy közös akció során megtisz-
títják és megújítják a Fenyő teret, 
fametszéssel, ültetéssel, szemét-
szedéssel. Ezt követően 2018-
ban elkészül egy zöldterületi terv, 
amely az érintett terület konkrét 
fejlesztési koncepcióját tartal-
mazza majd.                       - áá -

Lakossági fórum az Egység utcán

Lakossági fórum a Fenyő tér jövőjéről

December 15-én a Városháza 
dísztermében rendezte idei utolsó 
ülését a Tatai Kistérségi Több-
célú Társulási Tanács, melynek 
megbeszélése sajtótájékoztatóval 
kezdődött, egy a kistérséget érintő 
humánszolgáltatás-fejlesztéshez 
kapcsolódó nyertes pályázat kap-
csán.
Tata Város Önkormányzata kon-
zorcium keretében pályázatot 
nyújtott be a „Humán szolgálta-
tások fejlesztése Magyary Zol-
tán mintajárásában” címmel az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azo-
nosítószámú projektre. A konzor-
cium vezetője Tata Város Önkor-
mányzata, a tagjai: Vértestolna, 
Tardos, Szomód, Naszály, Kocs, 
Dunaszentmiklós és Baj önkor-
mányzatai, valamint a Tatai Tele-
vízió Közalapítvány. A partnerön-
kormányzatok saját programmal 
és eszközbeszerzéssel vesznek 
részt a programban. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma de-
cember 4-i támogatási döntése 
értelmében 499.449.200.- Ft visz-
sza nem térítendő támogatásban 
részesítette önkormányzatunkat, 
és a konzorciumi megállapodást 

kötött településeket, illetve a Tatai 
Televízió Közalapítványt.
A nyertes pályázattal kapcsolatos 
sajtótájékoztatón Bencsik János 
országgyűlési képviselő elmond-
ta: - nagyon fontos a gazdaság, a 
munkahelyteremtés, de legalább 
ugyanennyire fontos az, hogy az 
itt élők számára ne csak az anya-
gi, hanem a szellemi és kulturális 
javak tekintetében is megfelelő 
legyen a szolgáltatási színvonal. 
Ehhez nyújt segítséget a magyar 
állam és az Európai Unió által biz-
tosított pályázati összeg Tata és a 
kistérséghez tartozó települések 
számára. Tata, az általa felvállalt 
kulturális, közösségépítő szolgál-
tatásokra fordítandó költségvetési 
kiadásainak egy részét ezáltal meg 
tudja takarítani, miközben szép, 
a helyi közösséget építő rendez-
vényeket, és szolgáltatásokat tud 
megvalósítani.
A projekt fő céljai:
-A humán szolgáltatások terén je-
lentkező szakemberhiány enyhíté-
sét szolgáló ösztönző programok 
megvalósítása.
-A hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztathatóságra való felké-

szítésének, munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és 
munkaerő-piacon való megjelené-
sének elősegítése.
-A helyi kisközösségek társada-
lom-szervező szerepének megerő-
sítése.
-A vidék megtartó képességének 
erősítése, valamint az ezzel kap-
csolatos disszemináció támogatá-
sa, és
-a kultúrák közötti párbeszéd erő-
sítése.
Michl József polgármester a Vá-
rosházán úgy nyilatkozott:- Az 
elnyert összeget  három évre szó-
lóan a város és a kistérség humán 
fejlesztéseire költik, többek között 

a rendezvényeinkre, kommuniká-
ciós eszközfejlesztésre, és számos 
olyan programra-szolgáltatásra, 
melyek Magyary Zoltán mintajá-
rásához méltóan fogják a humán 
közszolgáltatásokhoz való hozzá-
férést javítani, s a helyi közösségi 
erőforrásokat erősíteni.
A januárban induló és 2020 no-
vemberéig tartó projekt során több 
mint 100 program és szolgáltatás 
valósul majd meg.
Ditzendyné Frank Mariann, a 
HROD Közösségi Gazdaság- és 
Társadalomfejlesztési Központ 
ügyvezetője a pályázatról tartott 
tájékoztató előadását összefog-
lalva elmondta: - első körben a 

humánszolgáltatások fejlesztése 
a cél humánszakemberek foglal-
koztatásának lehetőségével, hogy 
a különböző szakemberek - a 
pszichológusoktól kezdve a men-
torokon át a közösségfejlesztési 
szakértőkig - három éven keresz-
tül dolgozhassanak a konzorciumi 
partnerekkel.
A sajtótájékoztatót követően nyolc 
napirendi pontot tárgyalt idei utol-
só ülésén a Társulási Tanács, töb-
bek között a 2018. évi költségvetés 
koncepciójáról, a központi orvosi 
ügyelet jövőbeni működtetéséről 
és a Tatai Járás Települései Szoci-
ális Szolgáltatástervezési Koncep-
ciójának felülvizsgálatáról.   - áá -

Humánszolgáltatások fejlesztésére nyert pályázatot Tata és a kistérség
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December 18-án a piarista 
rendházban tartotta évzáró, 
karácsonyi ünnepségét a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft.
A helyszínen a cég több mint 
70 munkatársa gyűlt össze, 
akiknek Michl József polgár-
mester, és Acsai Zoltán ügyve-
zető igazgató mondott köszö-
netet. A Városgazda elsősorban 
városüzemeltetési feladatokat 
lát el, de minden évben szá-
mos olyan területen is jelen 
vannak, amelyek Tata továb-
bi fejlesztését szolgálják. Ezt 
szimbolizálta az évzáró talál-
kozó helyszíne is, hiszen a pia-
rista rendház kiemelt feladatot 
jelentett ebben az évben a cég 
munkatársainak. Ezzel kapcso-
latban Acsai Zoltán elmondta: 
- az év legkülönlegesebb mun-
kája idén a piarista rendház fel-
újítása, karbantartása volt, ami 
ugyan nagy kihívást jelentett, 
de örömmel végezték. Ezen 
kívül természetesen a megszo-
kott feladataiknak is eleget tet-
tek: kertészeti, városüzemelte-
tési és köztisztasági területen, 
valamint az  utak és árkok kar-
bantartásával. Az ügyvezető 
hozzátette: - 2017-ben tovább 
fejlődött a cég kommunikáció-
ja, mivel megújult a honlapjuk, 
és egy közösségi médiafelüle-
tet is létrehoztak. Ez azért lé-

nyeges, mert így sokkal köz-
vetlenebbé vált kapcsolatuk a 
tataiakkal, gyorsabbak és ha-
tékonyabbak lettek a visszajel-
zések, a segítő hozzászólások 
pedig még eredményesebbé 
teszik a munkájukat.
Michl József a helyszínen ki-
emelte: - 2017-ben ismét sok 
feladatot bízott az önkormány-
zat a cégre, amellyel talán a leg-
többet találkoznak év közben a 
tataiak, hiszen munkatársaik 
az egész városban megtalálha-
tóak az utcákon, a parkokban, 
és számos intézményben, vagy 
éppen a több száz önkormány-
zati lakóingatlan kezelése, és a 
300 hektárnyi zöldfelület kar-
bantartása során. Emellett a 
városüzemeltetési feladatokon 
túl a cég minden évben plusz 
feladatokat is végez, amelyek 
újdonságnak számítanak. Idén 
ilyen volt a piarista rendház 
megszépítése, amiért nagy kö-
szönet jár nekik-fogalmazott a 
polgármester.
Az évzáró találkozón elhang-
zott: a korábbi években a mos-
taninál jóval nagyobb létszámú 
közfoglalkoztatott munkatárs 
segítette a feladatok elvégzé-
sét, de mivel a számuk folya-
matosan csökken, így a jövő-
ben szükség lesz a cég dolgozói 
létszámának bővítésére.    - áá -

A piarista rendházban köszön-
tötte dolgozóit a Városgazda



December 5-én, az Önkéntesség 
Világnapján adták át a megyei 
önkéntes díjakat a tatai Új Kajak-
ház - Ökoturisztikai Központban.
A díjat 2011-ben, az önkéntesség 
évében alapították azok elismeré-
sére, akik ezen a területen példa-
értékű munkájukkal segítenek. A 
Bázis Gyermek és Ifjúsági Egye-
sület kezdeményezésének alapve-
tő célja, hogy minél több ember 
számára tegye vonzóvá az önkén-
tesség lehetőségeit, és elismer-
hessék azokat, akik munkájukkal 
sokat tettek egy-egy közösségért. 
Az idei év önkénteseire négy ka-
tegóriában lehetett szavazni a Ko-
márom-Esztergom Megyei Csa-
lád, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház közösségi oldalán.
„Az Év Önkéntese” elisme-
rést Lamatsch János, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Sprint 
Futóklub elnöke vette át Bencsik 
János országgyűlési képviselő-

től. „Az Év Önkéntes program-
ja” címet a TUnderground Club 
„Aputestek” - jótékonysági nap-
tárakciója érdemelte ki, amellyel 
eredetileg egy sérült kislány or-
vosi ellátásra gyűjtöttek. Az ere-
detileg viccnek szánt kezdemé-
nyezésnek olyan nagy sikere lett, 
hogy az idei esztendőben kiadják 
a folytatást, amelyben anyukák 
pózolnak a jó ügy érdekében.
Az internetes szavazáson „Az Év 
Önkéntes Szervezetének” a Szent 
Borbála Kórházat választották. 
Az elmúlt években megemelke-
dett a kórházban dolgozó önkén-
tesek száma, akik rendszeresen 
járnak a betegekhez, és külön-
féle területeken nyújtanak segít-
séget. A díjak sora nemrég egy 
negyedik kategóriával egészült 
ki, amelyet az idén Michl József 
polgármester adott át.  „Az Év 
Jótevőjének”, amellyel azon ma-
gánszemélyt, szervezetet, vagy 

vállalatot díjaznak, aki az elmúlt 
egy évben  a társadalmi felelős-
ség-vállalás keretében újszerű 

módon adott támogató segítsé-
get civil szervezetek,  különféle 
kezdeményezések és programok 

számára. 2017-ben a díjat a Tatai 
Televízió szerkesztősége  vehette 
át.                       Prokl Violetta
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 Parlamenti Napló
Véget ért az őszi ülésszak
Ahogy indult, úgy is ért véget 
az Országgyűlés őszi üléssza-
ka. Szeptemberben született 
döntés a legújabb nemzeti 
konzultáció elindításáról, s 
most decemberben, az utolsó 
parlamenti ülésen fogadtuk el 
azt a határozatot – a kérdésben 
véleményt formáló 2.3 millió 
magyar állampolgár elvárásá-
nak eleget téve -, mely eluta-
sítja az Európai Parlament no-
vember 16.-án elfogadott, az 
Európába irányuló bevándor-
lás felgyorsítását szorgalmazó 
döntését. 
A magyar Országgyűlés eluta-
sítja, hogy állandó betelepítést 
és kötelező szétosztást indítsa-
nak el az európai nemzetek ká-
rára. A gazdasági bevándorlók 
állandó behozatala és kötelező 

kvóta alapján történő szét-
osztása visszafordíthatatlanul 
megváltoztatná Európa jövő-
jét és kultúráját. Felhívtuk az 
uniós döntéshozók figyelmét, 
hogy a schengeni külső határ-
védelemi kötelezettség egyes 
tagállamok általi be nem tartá-
sa nem teremthet alapot arra, 
hogy a jogsértők szolidaritásra 
hivatkozva követeljék a határ-
védelem hiánya miatt érkezett 
bevándorlók államok közötti 
szétosztását.
Sajnálatos módon kettős be-
szédet folytat az ellenzék. Mi-
közben idehaza tagadják a be-
telepítési terv létezését, addig 
uniós képviselőik rendre meg-
szavazzák az ezzel kapcsola-
tos rendelkezéseket. Ennek 
tényéről árulkodnak a belga, 

spanyol, holland, svéd és olasz 
uniós képviselők által adott in-
terjúk, melyek a magyarorszá-
gi televíziók híradásaiban is 
hallhatók voltak. 
Miután a ránk erőltetett be-
vándorlás elutasítása egy pár-
tokon átívelő nemzeti ügy, 
ezért külön szeretném megkö-
szönni a Tatán élőknek, hogy 
részt vettek a konzultáción és 
elmondták véleményüket. A 
magyar emberek ilyen széles 
támogatása minden másnál 
nagyobb erőt és felhatalma-
zást ad a Kormánynak, hogy 
eredményesen tudja képvisel-
ni nemzeti érdekeinket Brüsz-
szelben. Ennek hiányában az 
Európai Bizottság által szor-
galmazott bevándorlási-terv 
érzékelhető veszélyt jelente-

ne településeinkre, melynek 
következtében megszűnne a 
mindennapok biztonsága.
Köszönöm megyénk rendőre-
inek és katonáinak, hogy az 
idei esztendőben is biztosítot-
ták hazánk határainak védel-
mét. Néhány nappal ezelőtt 
nagyszerű volt hallani a város 
sportcsarnokában megtartott 
katonai eskütétel so-
rán, az alapkikép-
zést sikeresen le-
záró katonáink 
hűségfogadal-
mát.

Köszönöm a Tataiak idei esz-
tendőben nyújtott támogatá-
sát. Áldott Karácsonyt és sike-
res Újesztendőt kívánok!

“Az Év Jótevője” a Tatai Televízió

Tatán a Városházán rendezte so-
ros elnökségi ülését az Által-ér 
Szövetség december 7-én.
Az aktuális napirendi pontok 
között szerepelt egy tájékoztató 
az Által-ér Szövetség partner-
ségével megvalósuló pályáza-
tokról. A témával kapcsolatban 
Musicz László szakmai igazgató 
elmondta: - egy szlovák-magyar 
határon átnyúló pályázati prog-
ram keretében sikerült elnyerni 
a szövetség eddigi történetének 
legjelentősebb összegét, melyet 
a Gerecse Natúrpark fejleszté-
seire fognak fordítani 100 millió 
forint értékben. Ez egy szlovák 
és magyar partnerekkel közö-
sen létrejövő nagyobb projekt 
részeként valósul meg, melyben 

az Által-ér Szövetség a magyar-
országi főpartner. A fejlesztések 
során a következő két évben 
a Gerecse Natúrparkot érintő 
29 település határában „natúr-
park-kapukat” építenek majd, 
négy nyelvű információs pon-
tokat létesítenek, kiadásra kerül 
egy fotóalbum is a parkról, vala-
mint környezeti nevelési projekt, 
és eszközbeszerzések szerepel-
nek a tervek között.
2017-ben az Által-ér Szövet-
ség feladatainak nagy része a 
Natúrparkhoz kapcsolódott, és 
folytatódott az Öreg-tó – Ál-
tal-ér program újabb ütemének 
előkészítése is, többek között 
iszapvizsgálattal, valamint enge-
délyezési tervek elkészítésével.

Tatán tartott nyílt napot „Miért 
pont a Benedek?” címmel a Sop-
roni Egyetem Benedek Elek Pe-
dagógiai Kara december 14-én, 
a Tatai Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központban.
A központ idén szeptemberben 
kezdte meg működését a piaris-
ta rendházban, ahol a Soproni 
Egyetem Benedek Elek Peda-
gógiai Kara Csecsemő és Kis-
gyermeknevelő Alapszakot in-
dított. A képzés a bölcsődékben 
dolgozóknak a pedagógus élet-
pályához szervesen kapcsolódó 
diplomát nyújt, államilag finan-
szírozva.
Dr. Simon István Ágoston, a Sop-
roni Egyetem Benedek Elek Pe-
dagógiai Kar oktatási dékánhe-
lyettese a nyílt napon elmondta: 
- a rendezvény fő vezérfonala a 
csecsemő és kisgyermeknevelé-
si képzés népszerűsítése, hiszen 
fontos, hogy a gyermekekkel 
minél több komoly pedagógiai 
szaktudással rendelkező szak-
ember foglalkozzon a bölcső-
dékben, de szeretnék az egye-
tem, és a kar képzési palettáját 
is bemutatni. Az ősz óta Tatán 
folyó képzés eddigi tapasztalata-

ival kapcsolatban a dékánhelyet-
tes kiemelte: - a legfontosabb 
tapasztalat az öröm a hallgatók 
és az oktatók részéről egyaránt. 
A visszajelzések nagyon pozití-
vak, és azt bizonyítják, hogy a 
tatai képzésben az oktatók és a 
hallgatók jó együttműködésben 
tudnak dolgozni. Mivel közö-
sek a célok: a tudás megszerzése 
és átadása, ezért az egyetem és 
a képzésben résztvevők igazán 
egymásra találtak.
A helyszínen tájékoztató előadá-
son vettek részt a megyei bölcső-
dék vezetői, képviselői. Ezt a 
programot januárban egy széle-
sebb körű nyílt nap követi majd, 

melyen egyéni meghívások és 
regisztráció alapján vehetnek 
részt mindazok, akik érdeklőd-
nek a képzés iránt. A Tatán folyó 
oktatás lehetséges jövőbeli fej-
lesztésével kapcsolatban Dr. Si-
mon István Ágoston úgy nyilat-
kozott: - mindenképpen tervezik 
a bővítést. Első lépésben négy 
szakirányú továbbképzést sze-
retnének 2018-ban meghirdetni, 
hiszen főként pedagógus tovább-
képzésekkel kívánják kiterjesz-
teni a lehetőségek sorát. Emel-
lett egy újabb alapszak elindítása 
már a hosszabb távú célok közé 
tartozik, melyről a következő 
években születhet döntés.

Nyílt nap a piarista rendházbanElnökségi ülést tartott az Által-ér Szövetség

Fotó: Domokos Attila
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A Vaszary-iskola német nyelvet 
tanuló diákjai minden évben, így 
idén is ellátogattak Bécsbe a ka-

rácsonyi vásárra. Nagy izgalom-
mal várták az utazást. 
A csoport vezetője, Dedinszkyné 

Mészáros Erika tanárnő elmond-
ta, hogy a program első állomása   
a Technika Múzeum volt, ahol 

a gyerekek interaktív módon is-
merkedhettek meg a tudomány 
és a technika fejlődésével. Hasz-
nos ismereteket szerezhettek a 
patinás, négyszintes épület ér-
dekes és sokoldalú kiállításának 
megtekintésével, de lehetőségük 
volt arra is, hogy önálló kísérle-
tek elvégzésével sajátítsanak el 
fontos gyakorlati tudást.
Ezt követően a Time Travel Vi-
enna kiállításra vezetett az út-
juk.  Itt fantasztikus, látványos 
időutazásban volt részük, amely 
változatos módon vitte el őket az 
osztrák főváros különböző tör-
ténelmi időszakaiba. A kiállítás 
legizgalmasabb része az 5D fil-
mvetítés volt Bécs több évezre-
des történelméről.
A nap záróprogramja a városhá-
za előtti világhírű adventi vásár 

megtekintése volt, ahol a csodá-
latosan ragyogó fények, a kará-
csonyi hangulat mindenkit ma-
gával ragadott.
A gyerekek nagy örömmel cso-
dálták a gyönyörűen feldíszített 
bódékat és elkesen válogattak a 
szebbnél szebb ajándéktárgyak, 
illetve különleges játékok kö-
zött. Megkóstolták a vásár speci-
ális ételeit, italait, a gyerekpun-
csot, a sült gesztenyét, a csokiba 
mártott gyümölcsöket.
Nagyon élvezték, hogy  vásárlás 
közben próbára tehették német 
nyelvtudásukat is.
Este, a hazafelé vezető úton bol-
dogan meséltek egymásnak a 
nap eseményeiről. Az érdekes 
programokban gazdag nap élmé-
nyeit aztán az iskolában a többi 
gyermekkel is megosztották.  

Advent Bécsben

Felvidéki kirándulást szerveztünk 
autóbusszal.  Először Zólyom és 
Besztercebánya belvárosát tekin-
tettük meg. Csütörtökhelyen, az 
Árpád-kori Szt. László templomot, 
valamint a gótika gyöngyszemét, a 
Zápolya-kápolnát, amely a maga 
nemében egyedülálló. A kolostor 
együttest a ferences-atyák keze-
lik. Szepeshelyen. a kéttornyú 
katedrális is a középkort idézi. A 
fennmaradt freskón Szűz Mária 
királlyá koronázza Róbert Károlyt. 
Az itt lévő Zápolya-kápolnába te-
mették  Zápolya Imrét, Mátyás ki-
rály nádorát és Zápolya Istvánt. A 
kápolna üvegablakai egyedülállók. 
A közelben találhatók Szepesvár 
romjai, amely a hajdani Magyaror-
szág legnagyobb várromja.       Lő-
csén a Szt. Jakab-templom a gótika 
remeke. Itt látható az Európában 
meglévő legmagasabb szárnyasol-
tár. Az Ó-Városházán a történelmi 
tárgyak mellett láthatjuk meg-
festve a „Lőcsei fehér asszonyt”, 
amint az ellenséget becsalogatja 
a városba. Igen népszerű a fotó-
sok számára a „szégyen-ketrec”, 
amely mellett szinte mindig pózol 
valaki. Itt játszódik a „Fekete vá-
ros” és a „Lőcsei fehér asszony” 
története. Késmárkon felkerestük 
a híres fatemplomot, amelyet az 
evangélikusok egyetlen vasszeg 
nélkül állítottak össze. Mellette 
látható az új-templom. amelyet 
akkor építettek, amikor 1906-ban 
hazatértek Thököly Imre hamvai. 
A Szentkereszt plébánia-templom 
a középkort idézi, a gótikus és 
reneszánsz oltáraival és a jelleg-
zetes pártázatos szepesi harang-
toronnyal. Poprád a Magas Tátra 
legnyüzsgőbb városa az azonos 
nevű patak partján. Itt volt a szál-
lásunk a Hotel Poprádban. A város 

fő nevezetessége az Árpád-kori 
Szent Egyed- templom, amelyet 
az aranyművesek védőszentjéről 
neveztek el. Itt az oltárképen lát-
ható a Magas-Tátra legrégibb áb-
rázolása. A Főtér minden házának 
földszintjén cukrászdát vagy más 
vendéglátóhelyet találunk. A Bra-
nyiszkói-hágó alatt fúrt alagúton 
Eperjesre értünk, amely a hajdani 
Sáros-vármegye székhelye volt. A 
Szent Miklós-templom középkori 
eredetű, de a berendezés nagy ré-
sze barokk. Érdekessége, hogy a 
barokk főoltárba beépítették a gó-
tikus fából készült szobrokat. Kas-
sa a Felvidék második legnagyobb 
városa. A Szent Erzsébet-dómba 
temették el II. Rákóczi Ferenc és 
bujdosó társai hamvait, amelyeket 
Thaly Kálmán indítványára hoztak 
haza a törökországi Rodostóból. A 
Szent Orbán-torony előtt található 
az ország legnagyobb harangja. A 
Dóm melletti Szent Mihály-kápol-
na az egykori temetőt szolgálta. 
Ma szakszerűen restaurálva a há-
zasságkötések, keresztelők kedvelt 
színhelye. A Kassai Színház épüle-
te előtt zenélő szökőkút szórakoz-
tatja a parkban pihenőket. Szem-
ben a Fehérek-temploma a magyar 
anyanyelvű katolikus híveket 
szolgálja. A Fő utca érdekessé-
ge a beboltozott Csermely-patak, 
amelynek medrét, miután a villa-
mos közlekedést elterelték, kibon-
tották és így láthatjuk séta közben 
a csörgedezését. Kassai sétánkat 
Rákóczy Rodostón lebontott, és itt 
felépített házának, az „Ebédlő-pa-
lotának” a megtekintésével fejez-
tük be. 
A Kulturális Örökség napján az 
idei évben Veszprémbe mentünk 
kirándulni. Megtekintettük a Vár-
negyed legrégebbi műemlékét a 

Szent György-kápol-
nát, ahol Szent Imre 
herceg tett fogadal-
mat. A Gizella-kápol-
na középkori apostol 
freskóit az Érseki-pa-
lota mellett láthattuk. 
Ezen a napon előzetes 
bejelentkezést köve-
tően megtekinthettük 
a Törvényszék épüle-
te alatt három emelet 
mélységben kialakított 
várbörtönt. A börtön 
megrendítő élmény. Az 
egykori bakonyi betyá-
rok fogva tartásának   
emlékeit láthattuk. Egy 

ideig itt tartották fogva Mindszen-
thy József hercegprímást is.
A Boldog Gizella Múzeum főépü-
letében barokk szobrokat, oltárké-
peket, egyházi ötvöstárgyakat és 
ruházatot tekinthettünk meg. A Pi-
arista-templomban Szent László ki-
rályunk évfordulója alkalmából ösz-
szegyűjtötték az erdélyi és felvidéki 
középkori templomok Szent László 
legendáit ábrázoló freskók fotóit, 
amelyek mellett ötvös tárgyakat és 
liturgikus öltözeteket is kiállítottak. 
Veszprém olyan gazdag művészeti 
emlékekben, hogy nem egy nap, de 
talán egy hét sem volna elég vala-
mennyi megtekintéséhez.
Az Esztergomhoz közeli Bény-
ben  megtekintettük az Árpád-kori 
apátság kéttornyú templomát. A 
község plébánosa kimerítő „tör-
ténelemóra” keretében ismertette 
a település múltját, amely Szent 
István korára megy vissza. Lát-
hattuk a kupolás Rotundát, amely 
12 ülőfülkével rendelkezik és a 
12 apostol tiszteletére szentel-
ték.  Akusztikája kiváló. Kevesen 
ismerik a Bényben ma is látható 
háromszoros sánccal megerősí-
tett földvár maradványait, amely 
a korabeli ispánsági váraknál tíz-
szeresen nagyobb. Itt volt a köz-
pontja azon német lovagoknak, 
akik segítségével István király 
leverte Koppányt. Utunk innen 
Oroszkára vezetett. A Múzeumban 
Zsákovics László nagy szakérte-
lemmel mutatta be egyedülálló 
hadtörténeti gyűjteményét.  Itt, a 
Garam partján hat héten keresztül 
folytak a II. világháború folyamán 
a legsúlyosabb harcok hazánkban. 
Itt tartóztatta fel a Szent László 
hadosztály a mindent lehenger-
lő orosz megszálló hadsereget. A 

környékbeli falvak legalább 10 
temploma szinte rommá vált a har-
cok folyamán. Ekkor semmisült 
meg testvértelepülésünk: Szőgyén  
Árpád-kori kéttornyú Szent Mi-
hály temploma is. A gyűjtemény-
ben német tigrisek, orosz katonai 
járművek, légelhárító ágyúk, több 
nemzet katonáinak egyenruhái, 
fegyverei, személyes tárgyai egy-
aránt megtalálhatók. Külön kiál-
lítótermekben állítanak emléket 
kiemelkedő hőstettet véghezvitt 
katonáinknak. Minden év augusz-
tusában megismétlik hadijátékok 
keretében a Garam-menti csatákat. 
Ennek a gazdag gyűjteménynek a 
megtekintését a tanulóifjúság ré-
szére is különösen ajánljuk. Ha-
zaútban megálltunk Párkányban a 
Simon-Júda vásárban. A Felvidék 
legnagyobb kirakodó-vásárát év-
századok óta nagy tömegek ke-
resik föl. A város főutcáján 2 km 
hosszan kínálják portékájukat az 
öt országból ideérkezett árusok. A 
szabadtéri színpadokon szórakoz-
tató műsorokat adtak elő.
Október 23-án a Nemzeti Galé-
ria felújított kiállítását tekintettük 
meg. A közelmúltban a raktárak 
mélyéről kiváló magyar mesterek 
régen látott művei kerültek elő. A 
Ludovika-téri Természettudomá-
nyi Múzeumban bekapcsolódtunk 
a számunkra újszerű interaktív ki-
állításokba.
Testvérklub kapcsolat keretében 
a Gútai Nyugdíjas Klubot láttuk 
vendégül. Ebben az évben  Agos-
tyánba, az  Ökofaluba vittük el 
vendégeinket, amelyet nagy tet-
széssel fogadtak. A kirándulás 
után a két klub tagjai jó hangulatú 
közös délutánon találkoztak egy-
mással.
Ismeretterjesztő előadásokat 
szerveztünk. Ennek keretében a 
gyógyító ásványokról, természet-
gyógyász tanácsairól a testi-lelki 
egészség megőrzésével kapcsolat-
ban. Levente Péter-Döbrentey Il-

dikó művész házaspár lebilincselő 
előadást tartott a családról. Elfo-
gadta meghívásunkat és tagságunk 
nagy érdeklődéssel fogadta Michl 
József polgármesterünk és Ben-
csik János parlamenti képviselőnk 
aktuális témákról tartott előadása-
it. A Zoboralja-együttes „Nagya-
nyám életútja” címmel gyönyörű 
műsort adott a Nyitra környéki 
népi hagyományokról. A szerep-
lők helyi népviseletben léptek fel 
a Művelődési Központ színpadán. 
Az előadás után kötetlen beszélge-
tést folytattak klubtagjainkkal. A 
klubelnök havi rendszerességgel 
tartott vetített képes útibeszámo-
lóit is nagy érdeklődés kíséri.
Népszerűek táncos rendezvénye-
ink. Ezek közül kiemelkedik az 
Erzsébet-Katalin bál 140 fő részt-
vevővel. Hagyományosan köszön-
töttük a kerek évfordulós klubtag-
jainkat. Ebben az évben tagjaink 
közül egy fő a 90. és tíz fő a 80. 
életévét töltötte be. A Mikulás dél-
utánon és a teadélutánokon is szép 
számmal jelentek meg tagjaink. 
Dalkörünk rendszeresen készül 
az ünnepi alkalmakra. Legutóbb 
az adventi forgatagon szerepelt a 
Kossuth téren karácsonyi dalok-
kal. Az idei év utolsó rendezvénye 
a dec. 12-én megrendezett karácso-
nyi műsor volt. Meghívott vendé-
günk a „Csatkai-remete”: Ferenc 
testvér tartott elmélkedést a kará-
csonyi ünnepkörről, Jézus születé-
séről, majd megszólaltatta a betle-
hemi harangot. Ezt követően népi 
betlehemest adott elő énekelve. 
Előadása olyan nagy sikert aratott, 
hogy a jelenlévő 130 klubtagunk 
lélegzet-visszafojtva hallgatott. 
Klubunk dalköre karácsonyi dalo-
kat énekelt, magyar költők ideillő 
verseivel fűszerezve. A megható 
ünnepség a „Csendes éj” dallamai-
val zárult. Végezetül a klub elnöke 
a klubvezetés karácsonyi és újévi 
jókívánságaival köszönt el a jelen-
lévőktől.             Kun Imre klubelnök

Összefoglaló a Városi Nyugdíjas Klub utóbbi időben megvalósult programjaiból
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Ismét eltelt egy év, eljött a mérle-
gelés ideje. Személyes életünkben 
ilyenkor szinte akaratlanul is vé-
giggondoljuk, mi minden történt 
velünk az elmúlt 12 hónapban, s 
mit szeretnénk elérni, megélni a 
következő időszakban. Egy város 
életében mindez többszörös erővel 
bír, hiszen az elért eredmények, a 
kitűzött feladatok, a sikerek vagy 
éppen a megoldásra váró kihívá-
sok egy egész közösség életét, 
mindennapjait, biztonságát is be-
folyásolják. Nekünk, tataiaknak 
éppen ezért külön örömmel szol-
gált az a pár héttel ezelőtti hír, 
amely szerint a tatai járás az első 
10 helyezett között szerepel a leg-
jobb helyzetben lévő magyar já-
rások rangsorában. Az osszkep.hu 
november végén megjelent tanul-
mánya hazánk járásainak fejlettsé-
gét és helyzetét a területi tőkével 
méri, ami nem csupán a pénzben 
kiszámolható adatok vizsgálatát 
jelenti, hanem az ún. megfoghatat-
lan gazdagságot - a kultúra erejét 
és a társadalmi energiákat is fi-
gyelembe veszi. Az eredmények 
szerint Magyarországon Budapest 
és a megyei jogú városok kiemel-
kedően jó helyzetben vannak, de 
az első 10 szereplő között ott ta-
lálható a Tatai járás is, melyet 
csak megyei jogú városok előznek 
meg és követnek a TOP 10 között. 
„Megnyugtató és biztonságos he-
lyen élünk, s ehhez az eredmény-
hez viszonyítva kell értékelnünk 
a 2017-es évet is” – nyilatkozta a 
hírhez kapcsolódva Michl József 
polgármester, akivel a lassan véget 
érő esztendőt értékeltük. 
-Milyennek látja a 2017-es esz-
tendőt, az előző évekhez viszo-
nyítva?
Michl József: - Izgalmas és szép 
év volt, amelyben azért kellett so-
kat dolgoznunk, hogy a korábban 
elért eredményeinket meghaladva 
továbbléphessünk. Ebben segít-
ségünkre volt az, hogy a magyar 
kormány a lehető leggyorsabban 
írta ki az új uniós pályázatokat, 
melyekre városunk számos témá-
ban jelentkezett is, s a nyertes pro-
jektek meghatározzák a következő 

időszak fejlesztési irányvonalait. 
-A részleteket kezdjük a gazda-
sággal. Ebből az aspektusból te-
kintve mit érdemes kiemelni, ha 
az elmúlt 12 hónap eredményeit 
és elvégzett munkáját nézzük?
M.J.: - Aki mostanában járt a Tatai 
Ipari Park területén vagy a környé-
kén, láthatja, hogy sorra nőnek ki 
a földből a különböző vállalko-
zások, gyárak kisebb és nagyobb 
épületei, látványosan fejlődik az 
ipar Tatán. Megemlíthetem példá-
ul a közelmúlt nagyobb befektetői 
közül a japán NHK-t amely ha-
marosan újabb komoly bejelentést 
tesz majd, aztán a MooWa is új 
gyárcsarnokot létesített az idén - 
ezzel jelentősen növelve dolgozói 
létszámát, a szomódi ipari terüle-
tünkön pedig a Güntner készül egy 
nagy volumenű fejlesztésre. 2017-
ben ráadásul az E.ON is sokat se-
gített Tatának azzal, hogy eddigi 
legnagyobb ipari beruházásaként 
az Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. területén kiépített a Tatabá-
nyai Ipari Park ellátására egy új, 
modern transzformátor állomást 
2,5 milliárd forintból. Az új alál-
lomás létrehozásával városunk-
nak olyan plusz villamos energia 
lekötési lehetősége nyílt, mely a 
következő években ide települő 
gyáraknak már jelenleg is teljesen 
biztosítja az áramellátását. A tatai 
rész fejlesztéséhez egyébként az 
önkormányzat, és a kormány 100-
100 millió forinttal járult hozzá. 
Az év értékeléséből nem marad-
hat ki legfiatalabb cégünk, a Tatai 
Öreg-tó Halászati Kft. sem, hiszen 
az eredeti terveket is túlszárnyalva, 
rendkívül jó eredménnyel tudjuk 
zárni az első lehalászást, több mint 
1700 mázsa halat tudtak a szak-
emberek lehalászni az Öreg-tóból, 
ami nagy öröm számunkra, hiszen 
15 évre nyertük el a halászati jo-
got. Összességében elmondható, 
hogy az idei gazdaságfejlesztési 
lépések a következő években ko-
moly eredményeket szülhetnek 
majd, ami a városi adóbevételek 
további növekedését is magával 
fogja hozni.
-Ha az idei fejlesztések sorát 

nézzük, elmondhatjuk, hogy is-
mét mozgalmas volt az esztendő.
M.J.: - Számos oldalról kaptunk 
támogatást, és természetesen min-
dennek örülünk ami Tatán, a ta-
taiakért történik. Azzal például, 
hogy az oktatás fenntartói oldalról 
elkerült a várostól, az iskoláink to-
vábbi megújulásának igen komoly 
lehetőségei nyíltak meg. Említhe-
tem - részben önerőből- a Kőkúti 
Iskola sportfejlesztését, amelynek 
része volt az intézmény és a váro-
si sportcsarnok közötti összekötő 
folyosó átadása, a sportsátorban 
kialakított műanyag borítás, a tor-
naterem új burkolata, az udvaron 
kialakított futópálya, és egy új 
mikrobusz. Emellett beruházás in-
dult el a Jávorkában és a Bláthyban 
is – kollégiumi fejlesztések, állami 
finanszírozásból. A Bláthy Iskola 
esetében ráadásul egy önkormány-
zati épület újul meg a Bercsényi 
utcában, ahol hamarosan birtok-
ba vehetik a diákok a megszépült 
kollégiumot. Emellett 10 milliárd 
forintos iskolafejlesztési program 
kezdődött a Tatai-medencében, 
melynek részeként a Vaszary Isko-
lánk térségi iskolaközponttá válik. 
Egy pályázatnak köszönhetően az 
Európai Unió és a magyar állam 
támogatásával 1 milliárd 160 mil-
lió forintból újul meg az intézmény 
a Jázmin Iskolával együtt a követ-
kező két évben, s hamarosan sor 
kerül a Fazekas utcai iskola kor-
szerűsítésére is-nagy köszönet jár 
mindezért Bencsik János képvise-
lő úrnak. Mindehhez a város azzal 
járul hozzá, hogy az általános is-
kolák konyháit korszerűsítjük, ez-
zel a gyerekeink étkezési kultúrá-
ját is magasabb minőségre emelve 
2018 folyamán. Persze saját finan-
szírozású projekteket is megvaló-
sítottunk, szeptember 8-án újra ki-
nyíltak a piarista rendház kapui, az 
épületben pedig megkezdte műkö-
dését a Tatai Közösségi Felsőok-
tatási Képzési Központ, amelynek 
köszönhetően olyan képzéseket 
tudunk a városba hozni, melyek-
re egyre nagyobb szükség van, és 
amelyek nyomán itt helyben tud-
juk biztosítani számos területen 
a szakember utánpótlást. Nagy 
köszönet jár a rendház felújításá-
ért a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft.-nek, amely fantasztikus mun-
kát végzett az épületben. Fontos 
volt idén az is, hogy folytassuk a 
Gyermekbarát Város programun-
kat, új játszóteret adtunk át a Dadi 
úton, az Angolparkban pedig egy 
szabadtéri, funkcionális edzésre 
alkalmas sportpark létesült a Cse-
ke-ligetben. A Gyermekbarát Vá-
ros gondolatához visszatérve sze-
retném még kiemelni, hogy idén 
is díjaztuk azokat a tatai fiatalokat, 
akik tanulmányi eredményeikkel, 
vagy művészeti munkájukkal ki-
emelkedő eredményeket értek el. 
65 elismerést adtunk át március 
16-án a Kossuth téren, a magyar 
zászló és címer napja alkalmából 
rendezett ünnepségünkön, melyen 
a város legkiválóbb tanulói, és 
végzős diákjai vettek részt. A ha-
gyományos Tatai Sokadalomban 
pedig 2017-ben is sor került a mű-
vészeti-díjak átadására, 265 diák 
kapott elismerést, a különböző 
országos versenyeken elért kivá-
ló helyezéséért. Emellett megyei 

kitüntetésekben is részesültünk, a 
közelmúltban a Komárom-Eszter-
gom Megyei Közgyűlés 2011-ben 
alapított Vályi István Díját vehette 
át Kovács Attila önkormányza-
ti képviselő a hátrányos helyzetű 
roma gyermekekért és felnőtte-
kért végzett munkájáért, valamint 
Komárom-Esztergom Megyéért 
Szakmai Díjat kapott a Kenderke 
Református Alapfokú Művészeti 
Iskola. 
-Évről-évre visszatérő téma a 
városi közlekedés. Ezen a téren 
milyen előrelépések történtek?
M.J.: - Bár kisváros vagyunk, ta-
vaink miatt mégis hosszú útvona-
lú buszjáratokra van szükségünk, 
ezért kiemelt jelentősége van a 
helyi tömegközlekedés fejleszté-
sének. Ősszel három MAN típusú 
járművet adott át a KNYKK a he-
lyi közlekedésnek, így nyolc évre 
csökkent az autóbuszok átlagélet-
kora Tatán. Szeretnénk ezt a mun-
kát folytatni, ezért a társasággal 
minden évben igyekszünk újabb 
frissítéseket végrehajtani, és per-
sze a tatai gyerekeknek továbbra 
is biztosítjuk az ingyenes utazás 
lehetőségét a helyi tömegközle-
kedési járműveken. Idén számos 
ponton megújultak a buszvárók, 
több helyszínen a hozzájuk kap-
csolódó járdaszakasszal együtt. 
Természetesen ebben az esetben is 
az itt élők a legfontosabbak, úgy-
hogy az önkormányzat örömmel 
várja az utasok véleményét, észre-
vételeit és az ötleteit arra, hogyan 
tegyük még hatékonyabbá a helyi 
közlekedést.
-A kulturális élet, a programok, 
kikapcsolódás szempontjából 
Tata hosszú évek óta sokkal töb-
bet nyújt, mint az ekkora mére-
tű városok általában, ettől füg-
getlenül ezen a téren is sikerült 
továbblépni 2017-ben. 
M.J.: - Célunk volt az, hogy min-
den évben hozzájáruljunk valami-
lyen új produkció létrejöttéhez, 
hogy olyan újdonságok szüles-
senek itt Tatán, amelyek tovább 
erősíthetik a tataiságunkat, és egy 
különleges, egyedi színnel já-
rulnak hozzá a helyi, valamint a 
magyar kulturális-művészeti élet-
hez. 2016-ban volt az ősbemuta-
tója Másik Lehel-Medveczky Sza-
bolcs-Vizeli Csaba: „Tata 1956” 
című zenés művének, mely az 
’56-os tatai eseményeket dolgozta 
fel. Idén az Arany János Emlékév 
kapcsán állítottuk színpadra a Vö-
rös Rébék című musical balladát 
Pesty-Nagy Kati rendezésében. 
A sikeres nyári premier mellett, 
szintén az önkormányzat támoga-
tásával elkészült az a film is, amely 
Vaszary Jánosnak állít emléket 

Kroó András filmrendező munká-
ja nyomán-ezt a filmet hamarosan 
láthatja a tatai közönség. Ugyan-
csak igazi kuriózum volt számunk-
ra, hogy a városházán mutatták be 
V. Smídt Róbert: Himnusz című 
táblaképét. A 10 négyzetméteres 
és 800 kilogramm súlyú tölgyfából 
faragott táblaképet, ami a  magyar-
ság történelmét mutatja be a hon-
foglalás előtti időszaktól, először a 
tatai közönség láthatta, azóta járja 
az országot. Nagyon sok új könyv 
is született idén, többek között a 
piarista rendház történetéről, Ga-
lántai Balogh Ferenc régensről, aki 
az Esterházyak uradalmi jószági-
gazgatója volt, és a közelmúltban 
került az olvasók kezébe Dr. Mé-
száros Gábor, a tatai ’56-os esemé-
nyek egyik legfontosabb alakjának 
börtönnaplója is. Köszönet a Vá-
roskapu Közhasznú Zrt.-nek a vá-
rosi kulturális programok fő szer-
vezőjének, hiszen idén is nagyon 
sikeres rendezvényeket tudhatunk 
magunk mögött, jó évet zárt a Fé-
nyes Fürdő, népszerű volt a nyári 
napközis tábor, és nagyon szeretik 
a tataiak a jégpályát, amely ezen a 
télen is várja a korcsolyázókat.  
-A mozgalmasság nemcsak a 
kultúra, művelődés terén jelle-
mezte az évünket, de a sportélet 
is számos újdonságot tartogatott 
Tatának 2017-ben.
M.J.:- 314 sportolónak adtunk át 
emlékérmet februárban a sport-
díj-átadón, ők világ és Európa-baj-
nokságok, illetve országos bajnok-
ságok 1.-6. helyezettjei, valamint 
diákolimpiák 1.-3. helyezettjei, és 
természetesen a felkészítőik. Ez 
azért fantasztikus, mert az, hogy 
több mint 300 kiemelkedő spor-
tolót tüntethettünk ki egy ekkora 
városban, komoly eredménynek 
számít, amely mögött nagyon sok 
munka van. Természetesen sokat 
teszünk a helyi sportéletért, és idén 
még tovább szélesítettük a lehető-
ségeket. A Nagy Sportágválasztón 
már 35 sportágat ismerhettek meg 
testközelből az érdeklődők, meg-
szerveztük az I. Szabó Szonja Para 
Boccia Emlékversenyt, Tatán ren-
dezték az Országos Strandröplab-
da Bajnokság I. Mesterfordulóját, 
valamint az U14 Strandröplabda 
Magyar Kupát, és először szer-
vezték meg az Old Lake Man Kö-
zéptávú Triatlon Amatőr Magyar 
Kupát városunkban, ősszel pedig 
együttműködési megállapodást ír-
tunk alá a Fogyatékosok Országos 
Diák, Verseny és Szabadidősport 
Szövetségével. Nem maradhat ki 
a gratuláció vívóinknak, hiszen az 
országos bajnokságon a női pár-
bajtőrcsapatunk aranyérmet nyert, 
Büki Lili pedig a 3. helyet szerezte 

Az alapozás éve után az építkezések időszaka következik - 

évzáró beszélgetés Michl Józseffel

Új gyárcsarnokot épít Tatán a MooWa Kft.
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meg egyéniben 15 évesen, ami ki-
emelkedő eredmény. Persze min-
den sportszakosztályunkra büsz-
kék vagyunk, a kajak-kenusok 
például a 6. helyet szerezték meg 
a 165 hazai szakosztályból, és sok 
fejlesztés is zajlik sportterületen. 
Köszönet illeti a sok-sok támo-
gatót, kiemelten a Güntner-Tata 
Kft.-t, mely szponzorálja a Tatai 
Atlétikai Clubot, és a városi sport-
csarnok névadó szponzora is lett. 
-Számos esemény színesítette a 
város életét idén, és voltak olyan 
rendezvényeink is, amelyek to-
vább öregbítették Tata hírnevét. 
Melyeket emelné ki ezek közül?
M.J.:- Mindenképpen meg kell 
említeni a XXII. Országos Főépí-
tészi Konferenciát, amely egy na-
gyon komoly szakmai találkozó 
volt, melyen hazánk főépítészei a 
szakmai programok mellett min-
den esztendőben más más város-
ban tesznek látogatást. Nagy öröm 
volt számunkra, hogy bemutathat-
tuk augusztusban számukra Tatát, 
mert egészen egyedi látásmóddal 
nézik és minősítik a településeket, 
és igazán elismerő szavakat kap-
tunk tőlük. Köszönet Kiss Zsolt 
főépítészünknek, aki oroszlán-
részt vállalt a szervezésből, és a 
TDM-nek, hiszen ők vezényelték 
a rendezvény gyakorlati lebonyo-
lítását. Hagyományos rendezvé-
nyünk a Farsang Kupa, amit a 

Petrezselyem család 
szervez. 2017-ben 
rekord számú, 167 
versenyzővel zajlott 
az esemény a sport-
csarnokban, amely 
remekül debütált 
ebben a szerepkör-
ben is. Ugyancsak 
emlékezetessé teszi 
az évet, hogy több 
testvérvárosi jubile-
umot ünnepeltünk, 
Szőgyénnel 20, 
Gerlingennel 30, Szovátával 15, 
Magyarkanizsával pedig 5 éves 
lett Tata testvérkapcsolata. A Kár-
pát-medencei testvérvárosainkkal 
ráadásul nemcsak itt Tatán ünne-
pelhettünk, hanem pünkösdkor a 
csíksomlyói búcsúban is, ahol még 
mélyebben átélhettük nemzeti ösz-
szetartozásunk erejét. 
-A helyi civil szervezetek első 
alkalommal szervezték meg a 
Mindennapok Hősei akciót, ho-
gyan értékeli ezt a kezdeménye-
zést?
M.J.:- Ez valóban új dolog volt ná-
lunk, ami nagyon jó ötlet, mert fon-
tos, hogy észrevegyünk, értékel-
jünk másokat, és állítsuk példaként 
a közösségünk elé azokat, akik a 
mindennapokban sokszor szinte 
észrevétlenül, fáradhatatlanul vég-
zik a munkájukat értünk. 2018-ban 
ismét megrendezik majd, és mi 

szívesen segítünk ebben, a tataia-
kat pedig arra biztatom, hogy akár 
már most gondolkodjanak el azon, 
kinek adnák oda a Mindennapok 
Hőse címet 2018-ban.
-Hosszú távú nagy feladat min-
den évben adódik, de azt hiszem 
idén kiemelkedő volt ezen a té-
ren a karsztvizek okozta károk 
helyreállításának kérdése. Meg-
történtek az első lépések, de nyil-
ván ez egy hosszú folyamat lesz.

M.J.:- 327,7 millió forintos állami 
támogatást kapott Tata a magyar 
kormánytól, a karsztvízszint-emel-
kedés okozta azonnali intézkedést 
igénylő feladatok végrehajtásához, 
ezért nagyon nagy köszönet jár a 
kormánynak és a Belügyminiszté-
riumnak. A támogatás felhasználá-
sa során 46,7 millió forintot fordít-
hat a város további vizsgálatokra, 
3 milliót tervezésre, 278 milliót 
pedig kivitelezésre: a Kismosó-pa-
tak mederrendezésére, a Hajdú 
utcában meglévő vízvezeték hely-
reállítására, az Eszterházy- kastély 
udvarában való helyreállításra, és 
a Lo Presti forrás vizének elve-
zetésére-ezek a munkák hamaro-
san elkezdődnek a közbeszerzési 
eljárások lefolytatását követően. 
Jó hír az, hogy 2018 első felében 
a Belügyminisztérium az ezeket 
követő feladatok elvégzéséhez 
szükséges összegeket is meghatá-

rozza, tehát újabb összegek állnak 
majd rendelkezésünkre a munka 
folytatásához. Ehhez kapcsolódó-
an a Május 1. úttal kapcsolatban 
elmondhatom, hogy a Magyar 
Közút kérelmére megérkezett a 
vízjogi engedély, ami azt jelenti, 
hogy a Közút is el tudja indítani 
a közbeszerzést, és elkezdődhet 
jövőre a munka. Reméljük, hogy 
nyárra már megszűnik az úton 
lévő besüllyedés, és zavartalanul 

közlekedhetünk 
az úton. 
-Milyen irá-
nyok, alapelvek 
határozzák meg 
az új év indítá-
sát 2018-ban?
M.J.:- Pénzügyi 
értelemben ezt 
az évet bizton-
ságosan tudjuk 
lezárni annak 
ellenére, hogy 
például az idei 
évre tervezett 
ingatlanértéke-

sítéseinket nem tudtuk teljesíte-
ni, vagy az adóbevételeinkben 
komoly kiesést jelentett az e-út-
díj leírási lehetősége a fuvarozó 
cégek számára. Ettől függetle-
nül mindenképpen takarékos és 
stabil költségvetéssel zárunk, a 
2018-as költségvetést pedig de-
cember 20-án elfogadta a város 
képviselő-testülete. A jövő év a 

projektek megvalósításának ideje 
lesz, elindulnak a tervezett nagy 
építkezéseink, komoly beruházá-
sok valósulnak meg: elkezdődik 
az Esterházy- kastély felújítása, 
a régi TAC pályán információink 
szerint üzletet épít az Interspar és 
a Lidl, megkezdjük az új városi 
piac építését, és a megvalósulás 
fázisába lépnek azok a pályáza-
taink, melyekre már elnyertük a 
támogatási összeget: az iskolai 
konyhák modernizálása, az Épí-
tők parkjának teljes megújítása 
parkoló építéssel, a határon átnyú-
ló kerékpáros kölcsönző rendszer 
létrehozása, a Kőfaragó-    ház és 
a Kálvária domb rendbetétele, a„-
Humán szolgáltatások fejlesztése 
Magyary Zoltán mintajárásában” 
címmel egy EFOP-os kistérségi 
soft pályázat kivitelezése, és egy 
nőközpont kialakítása kifejezet-
ten a tatai nők, édesanyák támo-
gatására. Nagyon sok indulásra 
kész tervünk van tehát, amelyek-
re már másfél milliárd forintnyi 
támogatást elnyertünk, és e mö-
gött egy stabil, átgondolt, precíz 
költségvetés áll, ami biztonságos 
működést garantál városunknak 
a következő évre is. 2018 Tatán a 
nagy építkezések esztendeje lesz. 
Kívánom a tataiaknak, hogy saját 
személyes életükben is éljék meg 
a fejlődést, az előrelépést, boldog, 
áldott karácsonyt és békés új esz-
tendőt kívánok mindenkinek!

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, 
hogy a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár 
és a Bibliobox is 

2017. december 19-től  2018. 
január 1-ig zárva tart.

Nyitás: 2018. január 2-án, 
kedden 9 órakor.

Áldott, békés karácsonyt és 
boldog új évet kívánunk 
kedves Olvasóinknak!

a könyvtárosok

Szeptember 8-án újra kinyíltak a Piarista Rendház kapui

Vörös Rébék ősbemutató

Mindennapok Hősei

A Fiatal Utazók Klubja 
2018. januári programjai

01.01. Újévi koncert - ruhatár
01.05. Februári program 
 megbeszélése
01. 07. Haraszti Mihály emlék 
 séta az Öreg-tó körül
01.12.  43 éve alakult a F.U.K.
01. 18. Színház - ruhatár
01. 19. Tata utcái - ismertetés
01. 26. Kihelyezett program a  
  Malom utcában

Érdeklődni: Lentulay Mária
         34/384-791
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December 8-án az oroszlányi 
Művelődési Központban, az 
„Értékeink a középpontban” 
című rendezvényen adták át a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés kitüntető címeit: a 
Komárom-Esztergom Megyé-
ért Díjat, a Komárom-Eszter-
gom Megyéért Szakmai Díjat, 
a Vályi Díjat, valamint a me-
gyei értéktárba nemrég felvé-
telt nyert értékek emléklapja-
it. A helyszínen elismerésben 
részesült Kovács Attila, Tata 
Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének tagja, a 2. 
számú önkormányzati válasz-
tókerület képviselője, valamint 
a Kenderke Református Alap-
fokú Művészeti Iskola.
A Komárom-Esztergom Me-
gyei Közgyűlés 2011-ben ala-
pította a „Vályi István Díjat” 
a hátrányos helyzetű roma 
gyermekekkel, diákokkal és 
felnőttekkel foglalkozó peda-
gógusok, továbbá az oktatás, 
nevelés és közösségszervezés 
területén tevékenykedők elis-
merésére, akik munkájukkal 
a közösségek fejlődését, vagy 
az érintettek életpályájának 
előmenetelét segítették, és ér-
dekükben rendhagyó progra-
mokat bonyolítottak le. Idén 
a Komárom-Esztergom Me-
gyei Közgyűlés júniusi ülésén 
úgy határozott, hogy a Vá-

lyi István díjat Kovács Attila 
kapja. Kovács Attila, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
önkénteseként, a Tatai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökeként, városi képviselő-

ként, a Magyar Vöröskereszt 
Tatai Szervezetének tagjaként 
munkája során segítette és se-
gíti a hátrányos helyzetű roma 
származású fiatalok és felnőt-
tek közösségeinek együttmű-

ködését. Fegyelemre, a munka 
megbecsülésére, az együttélés 
normáinak elfogadására ösztö-
nözi a rábízottakat, munkáját 
önzetlenül, teljes odaadással 
végzi.

Megyénk közgyűlése 2001-
ben „Komárom-Esztergom 
Megyéért Szakmai Díjat” 
alapított azon személyek, 
csoportok elismerésére, akik 
kiemelkedő szakmai teljesít-
ményt nyújtottak, vagy tartó-
san átlag feletti eredményes 
szakmai munkát végeztek. A 
közgyűlés döntése értelmében 
Komárom-Esztergom Megyé-
ért Szakmai Díjban 2017-ben 
a tatai Kenderke Református 
Alapfokú Művészeti Iskola 
részesült. A művészeti iskolát 
Kun Katalin 1996-ban szülői 
támogatással alapította. Eddig 
közel 4500 gyermeket és fel-
nőttet tanítottak kiváló néptánc 
pedagógusaik. Feladatuknak 
tekintik népi kultúránk vissza-
honosítását, átadását, igényes 
színpadi megjelenítését. Mind-
ezeket a gyermekek szolgála-
tába állítják úgy, hogy épüljön 
fizikumuk, fejlődjön szelle-
mük, lelkiségük, hogy megél-
hessék az együttlét örömét, az 
iskolát összetartó szeretetet 
és a közösség biztonságát. A 
Kenderkések a megélt élmé-
nyekkel gazdagodva tudják: 
a múlt értékei segítik a jelent, 
megalapozzák a jövőt, ezért 
fontos, hogy minél többen is-
merjék meg a népművészetet. 
A díjat a helyszínen Kun Kata-
lin igazgató vette át.       - áá -

Megyei elismerésben részesült Kovács Attila és a Kenderke

Tolvaly Ferenc legújabb könyve, 
az orgonaépítő Angster-családról 
szóló Égi zene megjelenése apro-
póján érkezett a tatai Móricz Zsig-
mond Könyvtárba december 6-án. 
A könyv témája szorosan kap-
csolódik az adventi időszakhoz 
az orgonazenének és a sokszor 
elmélyült gondolatoknak köszön-
hetően. A közvetlen légkör már a 
pódiumbeszélgetés előtt kialakult. 
Tolvaly Ferencben egy sokoldalú, 
nyitott személyiséget ismerhettek 
meg az előadás hallgatói. A ma-
rosvásárhelyi születésű író mesélt 
arról, milyen érzések, gondolatok 
határozták meg első németországi 
éveit, miután családjával együtt 
disszidált 1974-ben. Egy jezsuita 

kolostorban élve mélyen megérin-
tette a vallásosság. A gimnázium 
elvégzése után érdeklődése a köz-
gazdaságtan, a filozófia, valamint 
a teológia felé fordult, de igazán 
a filmrendezés és a filmgyártás te-
rületén tudott kibontakozni. 
Humorral emlékezett az 1989-
es magyar-osztrák határnyitáson 
végzett dokumentumfilm-forga-
tásra. Az abszurd jelenetekben 
bővelkedő történet megnevettette 
a közönség tagjait. A rendszervál-
tás után Magyarországra vissza-
térő Tolvaly Ferenc Budapesten 
reklámügynökséget, valamint fil-
mforgalmazó és filmgyártó céget 
nyitott, és kulturális rendezvé-
nyek támogatását vállalta. 

A tv2 igazgatói posztját betöltve 
nehezebben született meg egy-
egy írás, a kétezres évektől azon-

ban sorozatban jelentek meg kö-
tetei. Első könyve 1978-ban látott 
napvilágot Benső Végtelen cím-

mel. A Szent Jakab zarándokútról 
szóló El Camino – Az út 2005-
ben jelent meg. A Zsolnay-kódot 
2016-ban mutatták be Pécsett, 
idén pedig az orgonaépítő Ang-
ster-család történetét bemutató 
Égi zene látott napvilágot. Az 
utóbbi két mű témája – melyek-
kel a nagyhírű iparosdinasztiák-
nak állított emléket –, a szívéhez 
oly kedves Pécs városában találta 
meg.
A találkozó résztvevői felkészült 
Tolvaly Ferenc-olvasók voltak, 
így kérdésekben sem volt hiány. 
Egy hangulatos és tartalmas be-
szélgetéssel, valamint dedikálás-
sal ért véget a 2017-es év utolsó 
Könyves Szerdája. Makuvek Nóra

A Vaszary János Általános Is-
kola és a Magyary Zoltán Nép-
főiskolai Társaság rendezvény-
sorozattal  emlékezett meg  a 
festőművész, grafikus születé-
sének 150. évfordulójáról.

„Tatai hangulatok” címmel vá-
rosi rajzpályázatot hirdettünk, 
amelyre számos színvonalas 
alkotás érkezett. Az alkotá-
sokból rajz szakos kollégáink 
kiállítást rendeztek iskolánk 

folyosóján. 
Osztályaink tanulmányozták 
Vaszary életét és munkásságát, 
és ellátogattak a festőhöz köt-
hető emlékhelyekre. A Művész 
utcai Vaszary-villánál minden 

osztály készíttetett egy osztály-
fotót. Ezek a képek az iskola 
folyosóját színesítik.
A hét programjai között szere-
pelt Kóthay Péter művésztanár 
kollégánk tartalmas előadása 
Vaszary Jánosról, amit diákja-
ink nagy érdeklődéssel fogad-
tak.
November 28-án az alsó ta-
gozatos kisdiákok mérhették 
össze tudásukat a művész éle-
tével és munkásságával kap-
csolatos ismereteikről. Hoz-
zájuk hasonló módon a felső 
tagozatosok is játékos vetélke-
dőn adhattak számot jártassá-
gukról.
Rendezvénysorozatunk méltó 
lezárásaként ünnepi gálamű-
sorral tisztelegtünk Vaszary 
János emléke előtt.  Vaszary 
életének megjelenítése Sárosi 
Csaba tanár úr ötlete volt, és 
az előadás forgatókönyvét is ő 

készítette. A megvalósításban 
segítségére volt Lázár Katalin 
tanárnő és sok lelkes diák. A 
megemlékezést színesítették a 
Kenderke Alapfokú Művészeti 
Iskola néptáncosai Jakab And-
rás és Kánya Réka táncpedagó-
gusok irányításával.
A rajzpályázat és a vetélkedők 
eredményhirdetése után a va-
szarys diákok közösen énekel-
ték el a most elkészült új Va-
szary- indulót.
 A festő születésnapjának 
megünneplése a Vaszary-villá-
nál  és az iskola épületében ko-
szorúzással  zárult november 
30-án.
Köszönet a rendezvénysorozat 
sikeréért dolgozó kollégáknak. 
A tanulók jutalmazását lehe-
tővé tette a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság anyagi 
támogatása. 

Puck Gyöngyi pedagógus

Vályi (Wáli) István születési éve 
és helye bizonytalan, Dunaalmá-
son halt meg 1781-ben. Ő ismerte 
fel először a cigányok nyelvének 
indiai eredetét akkor, amikor 1776-
ban Leydenben járt és indiai fiata-
lokkal került kapcsolatba,  nyelvü-
ket a magyar cigányok nyelvével 
összehasonlítva igen sok egyezést 
talált.
Vályi (Wáli) 1756-1781-ig Duna-
almáson szolgált református prédi-
kátorként. Éremgyűjtő és numiz-
matikus munkásságáról azonban 
keveset beszélünk, pedig az 1778-

ban Pozsonyban és Kassán kiadott 
„Római imperátorok tükre” című 
munkája jelentős tudományos mű.  
Művében nagy körültekintéssel, 
rövid és tömör életrajzok formájá-
ban mutatja be 248 római uralkodó 
életét, az általuk veretett pénzek 
segítségével. Ez a numizmatikai-
lag is páratlan mű hű bemutatója 
az európai pénzeknek a Kr.e. 90-
es évektől 1777-ig, így közel 1850 
évet fogva át. A könyv megírását 
komoly numizmatikai kutatás 
előzte meg.
Vályi (Wáli) István református lel-

kész, numizmatikus szakkönyve 
az első magyar nyelvű összefog-
laló munka Európa életét megha-
tározó uralkodókról. A mű nagy 
érdeme, hogy ösztönzőleg hatott 
a nemzeti nyelv használatára, il-
letve ekkor még az éremgyűjtő is 
ritkaságszámba ment. A könyvben 
szereplő éremrajzok saját gyűjte-
ményének darabjairól készültek, 
tehát felfoghatjuk egy korabeli 
éremgyűjtemény bemutatkozásá-
nak is.A szerző méltán példaképe 
ma is az éremgyűjtőknek, numiz-
matikusoknak.          Vámosi László

Ki is volt Vályi (Wáli) István?- Egy kitüntetés apropóján

Megemlékezés Vaszary János születésének 150. évfordulójáról

„Többek között író”



Rendező: Tata Város Önkormányzata
Fiatal Utazók Klubja
KEM SZÖSZ Természetbarát Szövetség
Rajt, cél: Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központ
Rajt: 11,00
Táv: 1 kör (kb. 7 km) az Öreg-tó körül
Nevezés: 9:30-tól. Nevezési díj nincs!
Díjazás:   az abszolút 1-3 férfi és női 
versenyző érmet és kupát kap.

Egyebek: minden rajtszámmal rendelke-
ző versenyző tombola sorsoláson vesz 
részt.
A három legötletesebb jelmezben futó 
különdíjat kap.
Információ: 
Lentulai Mária  34-384-791
Tompa Andor   30-749-7343
B U É K!  Fussunk együtt!
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Megalakulásának 30. évfordulóját 
ünnepelte december 8-án a Szoci-
ális Alapellátó Intézmény Fogya-
tékosok Nappali Intézménye, a 
Magyary Zoltán Művelődési Köz-
pontban.
Tatán az értelmi fogyatékosok 
napközije 1987-ben alakult, mű-
ködését a Kocsi u. 13. sz. alatt 
kezdte meg. 2005-ben egy pályá-
zatnak köszönhetően költözhettek 
át a Deák Ferenc u. 5. sz. alá, s 
felvették a Fogyatékosok Nappali 
Intézménye megnevezést. Jelenleg 
25 férőhellyel rendelkeznek, és fo-
gadják a Tatán valamint a kistérsé-

gében élő fogyatékos személyeket. 
Feladatuk, hogy az ellátást igénybe 
vevők részére szociális, egészségi, 
mentális állapotuknak megfelelő 
napi életritmust biztosítsanak, kö-
zösségi programokat szervezzenek 
nyitott formában, az ellátotti kör és 
a lakosság által egyaránt elérhető 
módon működve. Az intézmény-
ben az alapvető szolgáltatásokon 
túl rendszeres pedagógiai foglal-
kozásokat, pszichés gondozást, 
szabadidős programokat, kreatív 
képességeket fejlesztő, valamint 
egyéni programokra épülő gyó-
gypedagógiai foglalkozásokat is 

rendszeresen szerveznek.
Székely Csaba, a Szociális Alapel-
látó Intézmény vezetője a helyszí-
nen elmondta: - ez egy különleges 
alkalom, mert országosan is ritka 
volt három évtizeddel ezelőtt, hogy 
intézményt alapítsanak fogyaték-
kal élőknek. Ami 30 évvel ezelőtt 
Tatán elindult, igazából nem egy 
intézmény, hanem egyfajta szol-
gálat, melynek az évek során szá-
mos kiemelkedő állomása volt. A 
cél a kezdetek óta nem változott: 
segíteni a fogyatékosokat abban, 
hogy minél inkább be tudjanak il-
leszkedni a társadalomba. Székely 

Csaba hozzátette: - bár számos 
változás is jellemezte az elmúlt 
három évtizedet, de a szeretet vál-
tozatlanul, minden nap körbeveszi 
az intézmény dolgozóit és gon-
dozottjait, s ettől kovácsolódnak 
olyan közösséggé, melynek tagjai 
erős szállal kötődnek egymáshoz.
Az ünnepségen Michl József mon-
dott köszöntőt. A polgármester, 
aki korábban az ÉNO vezetője-
ként is dolgozott úgy nyilatkozott: 
- nagyon szép élmények kötik az 
intézményhez, hiszen egy olyan 
közösséggel dolgoztak, amelynek 
tagjaiban óriási erővel van jelen a 

szeretet. Az elmúlt három évtized 
során a városvezetés mindig fon-
tosnak tartotta a napközi működte-
tését, s a szülők is egyre nagyobb 
bizalommal hozták el gyermekei-
ket az intézménybe, ahol jelentős 
segítséget nyújtanak nekik abban, 
hogy napközben nyugodtan dol-
gozhassanak.
Az ünnepi műsorban közreműkö-
dött a KEMMERI Punch zeneka-
ra, az EESZI FNO Séma tánccso-
portja Győrből, és a tatai ÉNO. A 
műsor zárásaként a helyszínen kö-
szöntötték az intézmény egykori 
dolgozóit.        - áá -

30 éves a Fogyatékosok Nappali Intézménye

XXXV. SZILVESZTERI FUTÁS
2017. december 31. 11,00

Ajánló

December 7-én rendezték a 
Magyar Honvédség 25. Klap-
ka György Lövészdandárhoz 
vezényelt, alapkiképzést vég-
rehajtott állomány ünnepélyes 
eskütételét a Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnokban. A 
helyszínen 224-en tettek kato-
nai esküt.
Horváth Gábor dandártábor-
nok, a Magyar Honvédség 25. 
Klapka György Lövészdan-
dár parancsnoka a helyszí-
nen elmondta: - A 224 katona 
eredményesen befejezte az 
alapkiképzést, amely 10 hé-

ten át tartott. Az alapkiképzés 
azoknak az alapvető katonai 
ismereteknek az elméleti és 
gyakorlati elsajátításából áll, 
amelyek lehetővé teszik, hogy 
azt követően ráépítsék azokat 
a szakmai feladatokat, melye-
ket egy konkrét beosztás be-
töltéséhez el kell látni. Minden 
katonának értenie kell ahhoz, 
hogy hogyan kell a fegyve-
rét használni, ismerniük kell a 
szabályzatot, a szolgálat lefo-
lyására vonatkozó törvényi és 
jogi kérdéseket, s emellett min-
den katonának tudnia kell töb-

bek között elsősegélyt nyújtani 
és önmagát is ellátni. Horváth 
Gábor hozzátette: - a katonák 
nagyon jól felkészültek, elkö-
telezetten és lelkiismeretesen 
hajtották végre a feladatukat.
Az esküt tett állomány több 
helyőrségből tevődött össze, 
hiszen nemcsak tataiak, hanem 
több mint 20 katonai alakulat 
állományába tartozó katona 
tett városunkban esküt, mely-
nek előfeltételeként korábban 
záróvizsgán bizonyították fel-
készültségüket a katonai szol-
gálatra.       - áá -

Katonai eskütétel Tatán



Sport 2017. december 21. III. évfolyam, 26. szám10
PROGRAMAJÁNLÓ

SZABADIDŐ SPORT

december 31. (vasárnap) 
11.00 Szilveszteri futás

Tekintsünk előre
Csak ezért, hogy mindenki be-
lőhesse magának a fontosabb 
sportrendezvények időpontjait. 
A következő évben is megren-
dezi Tata Város Önkormányzata 
a hagyományos sportos rendez-
vényeit:

február 12. hétfő 
Városi Sportdíj átadó ünnepség
május 11-12. péntek-szombat         
Nagy Sportágválasztó 
(tervezett időpont)
május 13. vasárnap                         
Tavaszi Tó-futás
augusztus 4. szombat                        
Tatai Minimaraton
augusztus 24-26. péntek-vas. 
Testvérvárosi Sporttalálkozó
szeptember 15. szombat       
Őszi Tó-futás
december 8. szombat                       
Mikulás futás
december 31. hétfő                        
Szilveszteri futás

Bővebb információk:

www.tataiac.hu                 

A torna alapsportágnak számít, hi-
szen sokféle képességet fejleszt. 
Egyike azon sportágaknak amelyet 
már egész kis korban el lehet kez-
deni. Tatán is foglalkoznak torná-
val a Kőkuti Sasok DSE keretén 
belül. A lányok és a fiúk is értek 
el már szép eredményeket a Diá-
kolimpiákon és korosztályos or-
szágos versenyeken. A legfrissebb 
ilyen siker az Országos Utánpót-

lás csapatbajnokságon született. 
A „Zsebi baba” kategóriában a 
Kőkuti Sasok leány csapata ezüs-
térmet szerzett. Csak a –tornában 
is- jelentős múlttal és eredmények-
kel rendelkező Fradi tudta meg-
előzni őket. A versenyen talajon 
és gerendán mutatják be gyakor-
lataikat a csapatok és két forduló 
alapján dőlnek el a helyezések. A 
tatai lányoknak különösen a talaj-

gyakorlat sikerült jól és Hörömpöli 
Éva edző szerint ennek köszönhe-
tik az ezüstérmet. Az edző még azt 
is elmondta, hogy nagyon köszöni 
a szülők segítségét, mert nélkülük 
ez a siker nem jöhetett volna létre. 
A csapat tagjai voltak: Bobák Ve-
ronika, Cseh Tamara, Farkas Kira, 
Landberger Adél, Kóti Lotti, Tö-
rök Emese. A felkészítők: Höröm-
pöli Éva és Horváth Flóra.      - ta -

Kis tornászok nagy sikere

December 9-én csinosan öltö-
zött lányok és fiúk, nők és férfiak 
gyülekeztek az Edzőtábor kon-
ferencia termében ahol a Hódy 
SE tartotta hagyományos évér-
tékelő összejövetelét. Megtelt 
a terem, hiszen egyrészt sokan 
sportolnak a Hódy-ban, másrészt 
sokan értek el olyan eredményt 
az év folyamán, amely alapján 
itt vehették át megérdemelt ju-

talmukat. Köszöntötte a meg-
jelenteket Michl József polgár-
mester, aki megköszönte a club, 
a szülők és a versenyzők mun-
káját. Kiemelte, hogy évről-évre 
jobb eredmények születnek, ami 
azt bizonyítja, hogy jó szakmai 
munka folyik az edzéseken és 
sok a tehetséges gyerek. Hódy 
Kálmán az egyesület elnöke 
szomorúságának adott hangot 

Császár Attila elvesztése miatt, 
ugyanakkor nagyon örül az idei 
sikereknek. Először lett világ-
bajnoka a clubnak és az összesí-
tett pontversenyben a 6. helyen 
zárták az évet. Külön kiemelte, 
hogy ezt úgy érték el, hogy nincs 
felnőtt versenyző és nincs kenu 
szakág. Szinte törzsvendégnek 
számít Schmidt Gábor, aki most, 
mint a Szövetség elnöke volt itt. 

Nagyon elismerően szólt a Ta-
tán folyó szakmai munkáról és 
arról, hogy a 165 egyesületből, 
akik pontot szereztek ebben az 
évben a Hódy a 6. tudott lenni. 
Megemlítette, hogy a Szövetség 
a kiemelt sportági támogatásnak 
köszönhetően igyekszik segíteni 
az egyesületeknek, akár felsze-
relésekkel, eszközökkel, akár a 
feltételek javítása érdekében.

Tabló a győzteseknek

Ha valaki egy alkalommal nyer, 
arra lehet azt mondani hogy 
szerencse is kellett hozzá. Ha 
valaki kétszer egymás után ara-
nyat hoz, az már nem lehet csak 
szerencse kérdése. Ha pedig 
valaki sorozatban háromszor 
győz, arról már mindenki el-
ismerően szól: ez igen, itt már 
tehetség, szorgalom munka is 
van. A Kőkuti iskola IV.korcso-
portos (7-8. osztály)  fiú atléti-
kai csapata egymás után három 
évben is megnyerte a Diáko-
limpiát. Ennek emlékére az is-
kola aulájában tablót avattak a 
múlt héten. Meghívást kaptak 
az érdekelt versenyzők, akik a 
három év alatt részesei voltak 
a sikernek, a szülők és a test-
nevelők. Kőhalmi Zoltán igaz-
gató köszöntőjében kiemelte, 
nem sűrűn fordul elő, hogy egy 
iskola bármelyik Diákolimpia 
országos döntőben egymásután 
háromszor is aranyérmet nyer-
jen. Ezért a gyerekeken, testne-
velőkön kívül köszönet illeti a 
szülőket is. Készültek a fotók, 
a fiúk kicsit meghatódva nézték 
magukat a tablón. Szendvicset 
eszegetve, üdítőket kortyol-
va emlegették fel a sztorikat. 
Az egyik versenyző, Novotny 
László mondta, hogy milyen jó 
lesz majd a fiának megmutat-
ni: nézd meg apa milyen ered-
ményt ért el. A három aranyé-
rem részesei voltak: Ambrózy 
Dorián, Bolyán Ádám, Gálfi 
Szilárd, Farkasdy Levente, Go-
dina Benjamin, Gottwald Bá-
lint, Kövér Levente, Magyar 
Sebastien, Michl Sebestyén,-
Novotny László, Prónik Ádám, 
Steczina Milán, Szi-Benedek 
Balázs, Vámosi Milán. Test-
nevelők: Bán István, Gál Sza-
bolcs, Sebestyén Balázs.    - ta -

Az egész őszi idény nem úgy 
sikerült a TAC NB I-es férfi ké-
zilabda csapatának, ahogy azt a 
bajnokság kezdete előtt elkép-
zelték. Nem ment hazai pályán 
sem és ez igaz volt az utolsó ha-
zai mérkőzésen is. Ellenfélként 
a volt NB I-es PLER-Budapest 
gárdája érkezett. A tabellán hat 
hellyel előrébb álltak a vendé-
gek, így nem a TAC számított 
a meccs esélyesének. De arra 
kevesen gondoltak, hogy olyan 
sima lesz mint amilyen lett. 
Sajnos a hazaiak csak az első 

félidő 15.percéig bírták, onnan 
fokozatosan növelték előnyü-
ket a pestiek. A félidőben még 
csak négy gól (9-13), a végére 
kiütéses 11 gól lett a különb-
ség. Dinamikában, gyorsaság-
ban is felülmúlták a vendégek 
a TAC csapatát.
Tatai AC – PLER-Budapest 
17-28 (9-13)
Vezette:Bátori B., Szécsi Lan-
tos B.
Góllövő: Kállai 6, Kanyó Á. 5, 
Győrffi 3, Balogh, Kanyó B., 
Lehőcz 1-1   

Edző: Sibalin Jakab
- Amire készültünk szinte sem-
mit nem tudtunk megvalósítani. 

Ez a meccs is hű tükörképe volt 
az egész őszi szerepléseünk-
nek.        - ta -

Évet zárt a Hódy SE

Búcsú vereséggel

Fotó: facebook.com/HodySportTata/

Asztalitenisz  NB I. Tatai AC 
– Budaőrsi SC I. 12-6
Pontszerző: Bedő 4, Nagy 3, 
Leskó, Sipos 2-2, Sipos-Bedő 
páros
NB III. Szár Községi SE – 
Tatai AC 9-9
Pontszerző: Szakál 4, 
Licul-Kucera 2, Barassó, 
Szendi 1-1, Barassó-Szakál 
páros
Kézilabda 
Ffi.ifi. II.osztály
Tatai AC – LE BELIER-KK 
Ajka 37-29 (18-13)
Vezette: Bőhm Zs., Tóth J.
Góllövő: Csics 12, Magyar, 
Steczina, Véber 6-6, Becze 4, 
Kovács-Makai 3
Edző: Márton Ádám
Fiú serd.II.osztály 
Tatai AC – LE BELIER-KK 
Ajka 39-30 (21-13)
Vezette: Bőhm Zs., Tóth J.
Góllövő: Csányi 10, Magyar 
6, Szelőczei, Szi-Benedek 
5-5, Bolyán,       
Velencei 4-4, Zubek 3, 
Takács, Veisz 1-1
Edző: Csányi Gábor

Eredmények
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