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A főváros hat kerülete mellett
négy vidéki város is bekerült hazánk 10 legélhetőbb városa közé.
Az Otthon Centrum harmadik
alkalommal volt kíváncsi arra,
miért vonzóbb egyik város a máLakótelepből lakópark		 siknál, azaz hol jó ma élni Magyarországon. Az első tíz helye					
zett között hat fővárosi kerület,
			4. oldal
valamint Eger, Veszprém, Tata
és Szekszárd találhatók. Tavaly-

hoz képest szinte nincs változás a
listán, továbbra is az I. és V. kerületetekben a legjobb lakni Budapesten. A vidéki nagyvárosoknál pedig 2018-ban is Egerben,
Veszprémben és Tatán a legkellemesebb lakni - derült ki az Otthon
Centrum harmadik alkalommal
publikált „életminőség-indikátora” elemzésből. A felmérésben a
20 ezer főnél népesebb városokat

vették sorra, és vizsgálták azok
életminőség szempontjából lényeges mutatóit: az egészségügyi
ellátásra, az oktatási és munkahelyi lehetőségekre vonatkozó
statisztikai adatokat. A listán szereplő vidéki városokra jellemző például az is, hogy nem kell
sokat ingázni a munkahelyekre.
Michl József polgármester ismét
örömmel fogadta a felmérés ered-
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Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu
Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
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Telefon: (34) 589-555
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A Digitális Jólét Program keretében „Civitas Sapiens – Okos
Városok – Bölcs Közösségek”
címmel rendeztek szakmai konferenciát Tatán, a volt piarista rendház épületében április 26-án.
A Digitális Jólét Program (DJP)
átfogó fejlesztési stratégiaként a
magyar gazdaság, az állami működés és a magyar társadalom
digitális fejlesztésének szinte
valamennyi területén megfogalmazza a digitalizációt támogató
programokat. A DJP egyik külön
nevesített beavatkozási területe
az un. okos város megoldások és
megközelítés elterjesztése. Ennek
fontos előfeltétele, hogy az egyes
települések, térségek fejlesztésében meghatározó szerepet betöltő köztisztviselők, háttérintézmények vezetői, munkavállalói
értsék és készség szintjén tudják
alkalmazni, mit jelent a fejlesztéseket „okos város” megközelítésben megvalósítani.
Tata Város Önkormányzata, Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata, a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, valamint az Edutus Főiskola
tavaly együttműködési keretmegállapodást kötött, a Digitális Jólét
Program által támogatott okos
város fejlesztési koncepcióban

való közös munka helyi megvalósítása érdekében. A Digitális Jólét
Program 2.0 keretén belül Tata
azon kísérleti programok egyik
helyszíne, ahol okos város fejlesztéshez kapcsolódó eljárásokat
fejlesztenek ki és vezetnek be. A
megállapodás célja az, hogy tatai
központtal a település- és térségfejlesztés nemzetközileg is jegyzett szakmai központját hozzák
létre, a Civitas Sapiens Műhely
bázisán. A felek az együttműködés keretében közös kutatási,
fejlesztési és képzési programokat valósítsanak meg, növelve az
érintett önkormányzatok működési hatékonyságát és a települések lakóinak életminőségét. A
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
az együttműködés céljait megismerve szintén csatlakozott a
megállapodáshoz. A fejlesztések
érdekében országosan jelentős
képzési programokat indítanak,
először a közigazgatásban dolgozó közel 60 ezer szakember
legalább egy százalékát szeretnék
elérni, s nekik tartanak továbbképzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével.
Ebben a folyamatban Tata kulcs�szerepet szeretne betölteni, mint
az okos város fejlesztések érdekében történő együttműködések

egyik jó példája.
Ennek nyomán
városunkban
elindult a „digitális térségfejlesztési szakember” szakirányú
továbbképzési
szak.
A képzéshez kapcsolódó „Civitas
Sapiens – Okos
Városok – Bölcs
Közösségek”
elnevezésű konferenciát Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos nyitotta meg,
ezt követően az érdeklődők a nap
folyamán előadásokat hallhattak
a témában.
Városunknak a programban betöltött szerepével kapcsolatban a
konferencia helyszínén Deutsch
Tamás elmondta: - Tata a Civitas
Sapiens műhely egyik alapítója,
így nem véletlen, hogy most amikor az okos városi képzés közel
100 magyarországi és határon
túli magyar település önkormányzati munkatársainak részvételével
elindul, a képzés első gyakorlati
lépései is itt Tatán valósulhatnak
meg. Nagy szükség van a különböző települések közösségeinek
elkötelezettségére annak érdekében, hogy sikerrel járhassunk
az okos városi fejlesztéseket illetően. Fontos a jó gyakorlatok
felmutatása, azon városok fejlesztési tapasztalatainak, eredményeinek közismertté tétele, amelyek már korábban hozzáláttak
ilyen fejlesztésekhez, és amelyek
a tapasztalataik átadásával segítséget tudnak nyújtani annak megértésében, hogy a gyakorlatban
mit is jelent egy ilyen okos városi
fejlesztési programnak a kidolgozása: hogyan lehet hozzákezdeni,

ményét: –A tataiak szeretnek itt
élni. Nagyon régi városról van
szó, amelynek hagyományai, a
természeti, az épített és a szellemi
öröksége meghatározó a mai életünkre vonatkozóan is.
A polgármester szerint a jó eredmény többek a nagy múltú oktatásnak is köszönhető, amelyet a
piaristák alapoztak meg a városban, de kiemelte a három egyházközség fontosságát is. Mindezek
mellett Tata folyamatosan fejlődik és szépül. –Huszonegy új pályázatot nyert a városunk, de az
előző ciklusban is számos projekt
valósult meg, köztük az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ
és a Fényes Tanösvény, és megújultak az intézményeink is, egy
új sportcsarnok és új futball pálya
is épült a városban –magyarázta
Michl József.
A listán szereplő települések
mindegyikére –így Tatára is– jellemző, hogy nem kell sokat ingázni a munkahelyekre, amit a
közelben elérhető munkahelyek
biztosítanak.
Prokl Violetta

helyben kialakítani a partnerséget
a helyi piaci szereplőkkel, intézményekkel, s a különböző szakmai és társadalmi szervezetekkel.
A miniszterelnöki biztos hozzátette: - Tata ebből a szempontból
a gyakorlatban immár végrehajtott fejlesztései alapján is azon
hazai települések közé tartozik,
amelyek már rendelkeznek ilyen
jó gyakorlattal, melynek megismertetése
mindenféleképpen
segíti ennek az elképzelésnek a
megvalósítását.
Az országban ( többek között
Tatán) 10 pilot projekt indul el,
melyek keretében a Digitális Jólét Programból biztosított forrással mind a 10 város olyan munkát tud elvégezni, amivel teljes
mértékben el tudják készíteni a
saját okos város fejlesztési programjukat.
Michl József a tatai konferencián
úgy nyilatkozott: - Olyan innovatív emberek éltek és dolgoztak a
múltban Tatán, például: Öveges
József, Magyary Zoltán, vagy az
Esterházy család tagjai, akik egy
határozott utat kitaposva irányt
mutatnak számunkra ahhoz, hogy
a nyomdokaikon járva kitaláljuk,
hogyan tudjuk minél hatékonyabban és minél emberibb módon
üzemeltetni a várost a jelen digitális technológiai fejlesztéseire
alapozva. Ebben az okos város
program egy óriási lehetőség, hiszen a képzés és a konferenciák
által közvetlenül, első kézből tudunk tanulni, s a magunk eszközeivel bekapcsolódni a folyamatba – fogalmazott a polgármester.
A tatai rendezvény ideje alatt
a piarista rendház épületében a
Smart City Kiállítás várta az érdeklődőket, akik számos korszerű
technológiai fejlesztésről tájékozódhattak az intelligens városi
- áá megoldások területéről.
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Önkormányzat

FOGADÓÓRA
Dr. Kórósi Emőke
jegyző

2018. május
3-án (csütörtökön), 09:00 és
11:00 óra között
fogadja a hozzá
forduló polgárokat a Városházán
hivatali helyiségében, Tata,
Kossuth tér 1. I. em. 108. szoba.
A választópolgárok fogadása
előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik, melyre a
34/588-616-os telefonszámon
van lehetőség.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Tatai Közös Önkormányzati
Hivatalban
a pénztár nyitva tartási rendje
2018. április 23-tól ideiglenesen a következők szerint
változik:
Hétfőn 13 órától -15:30 óráig
Pénteken 10 órától 12 óráig
Kérjük ügyeik intézésénél a
fentiek figyelembevételét.
Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal

TATA KÁRTYA FELHÍVÁS
Tisztelt Ügyfeleink!
A közelgő PATARA Fesztiválra
a Tata Kártya ügyintézése, érvényesítése a következő:
2018. május 15-én 13:00-17:30;
2018.május 16-án 9:00-12:00
vagy 13:00 – 17:30
Várjuk Önöket!

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
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Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Horváth Gábor Ferenc
nyomdavezető
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Közhasznú Zrt.

A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!
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Elfogadták a Városgazda üzleti tervét
Ülésezett a képviselő testület

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 25-én tartotta
soron következő ülését a Városháza dísztermében, ahol ezúttal 21
napirendi pontban született döntés.
A napirendi pontok megtárgyalása
előtt Michl József polgármester
megemlékezett a közelmúltban elhunyt Cs. Kiss Ernő tatai fafaragó
művészről. A városvezető kiemelte: - Cs. Kiss Ernő halála nagy
veszteség számunkra, hiszen személye, városunk iránti szeretete és
a népművészet, néphagyományok
iránti elköteleződése nagyon fog
hiányozni, köszönjük, hogy ismerhettük őt, és köszönünk mindent,
amit Tatának adott.
Szintén az ülés elején Tata polgármestere köszöntötte Bencsik
Jánost, aki nagy fölénnyel nyerte
meg az országgyűlési választást
Komárom-Esztergom megye 1.sz.
választókerületében április 8-án.
„Köszönjük neki az elmúlt négy év
kemény munkáját, és arra kérjük,
hogy Tata továbbra is legyen ott a
szívében, s támogassa azokat a fejlesztési elképzeléseinket melyekben eddig is segített minket, hiszen
példaértékű ahogyan felkarolja az
egész Tatai-medence megújulását”
– fogalmazott a városvezető, aki
egy, az elmúlt négy év eseményeit
megörökítő fotóalbumot ajándékozott Bencsik Jánosnak.
A képviselők munkájukat rendelet-alkotáshoz
kapcsolódó
előterjesztések
megvitatásával
kezdték. Ezek között szerepelt
egy rendelet-tervezet Tata Város
Önkormányzatának a 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet-

módosításáról. Ez főleg a pályázati
összegek, több mint 3 milliárd forint átvezetését jelentette a költségvetésen. Ugyancsak döntés született a sport és a kulturális alapok
kiírásáról 2 illetve 3,5 millió forint
összegben, az ezekre vonatkozó
pályázati kiírások hamarosan megjelennek.
Az ülés folytatásaként került sor
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és a Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-főkapitányság közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, valamint egy
beszámolóra a helyi közbiztonság
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az
azzal kapcsolatos feladatokról - a
beszámoló hamarosan teljes részletességgel megismerhető lesz Tata
honlapján. Összességében az adatok alapján megállapítható, hogy
a rendőrség hatékony és jó munkát
végez, a mutatók mind a közlekedés mind pedig a közbiztonság terén továbbra is pozitívan változnak.
Döntés született a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói
munkakörének betöltésére beérkezett pályázatról is, a vezetői beosztásra egy pályázat érkezett Sinkó
Ildikótól az intézmény jelenlegi
vezetőjétől, így a képviselők döntésének értelmében újabb öt évre
ő nyerte el a megbízást a könyvtár
vezetésére. Michl József megköszönte Sinkó Ildikó elmúlt években végzett munkáját, a sikerrel
teljesített többletfeladatait, hozzátéve, hogy egy magas színvonalú
új könyvtár létrehozását szeretnék
megvalósítani a jövőben a korábbi

tiszti klub épületében, amelynek
megújulása az év második felében
kezdődhet meg.
A képviselők áprilisi ülésükön szavaztak a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának megbízásáról - a város cégét újabb öt éven
át Berczelly Attila fogja vezetni. A
jövőben bizonyos feladatok átszerveződnek majd a Városkapu életében, emellett pedig újabb, főleg
turisztikai jellegű megbízatásokkal
bővül majd a Zrt. tevékenységi
köre, például a Kőfaragó Ház és a
Malomkert működtetésével. Michl
József a napirendi pont megtárgyalásakor szintén köszönetet mondott
Berczelly Attilának és munkatársainak az elmúlt években végzett magas színvonalú munkájukért.
A képviselők elfogadták a Tatai
Városgazda Nonprofit Kft. idei
üzleti tervét is. Ezzel kapcsolatban
sajtótájékoztatóján Michl József
elmondta:- a Városgazda nagyon
komoly és nehéz munkát végez,
miközben gondot jelent a közfoglalkoztatottak számának drasztikus
csökkenése, hiszen az elvégzendő
munka mennyisége nem változik.
Korábban a rájuk háruló feladatokat 150-200 közfoglalkoztatott végezte, mára a számuk nem éri el az
ötvenet. Ez indokolja, hogy a cég
életében most egy új időszak indul
el: újabb gépeket kell vásárolni
melyek kevesebb emberi erőt igényelnek, érdemes elgondolkodni a
több műszakos beosztáson, valamint emelni kell a fizetéseket is.
A testületi ülésen a humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között kapott helyet a

„Gyermekbarát Város” 2018. évi
intézkedési tervének meghatározása. A témában azokat a feladatokat,
teendőket tekintették át, melyeket a
tatai gyerekek érdekében szeretne
megtenni a város. A polgármester a
témával kapcsolatban hangsúlyozta: - nagyon fontos, hogy gyermekeink egészségesen nőjenek fel,
ehhez pedig egyaránt szükség van
a sportra és a művészetekre, vagyis a testi-lelki egyensúlyra és harmóniára. Michl József hozzátette,
komolyan számítanak az egyházközségekre is, hiszen segítségükkel egy olyan plusz élményhez
juthatnak a legkisebbek, amelyen
keresztül megtanulják, hogyan lehet odaadóan egy közösség tagjaként boldog életet élni – mindez
kiemelkedő eleme Tata „Gyermekbarát Város” programjának.
A képviselők a Városházán tárgyaltak az Eötvös József Gimnázium fenntartói jogának átadásáról
is. Ez egy fontos állomás az intézmény életében, hiszen idén állami
fenntartásba kerül, az eddigi fenntartója a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. volt, a jövőben a fenntartói
feladatokat a Tatabányai Tankerületi Központ látja majd el.
Az ülés végén tájékoztató hangzott
el a jelenlegi Európai Uniós pályázatokról, a megvalósítás aktuális
lépéseiről. Michl József polgármester ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: - minden testületi ülésen
helyet kap egy ilyen beszámoló,
hiszen áttekinthető, átlátható és
folyamatosan ellenőrizhető módon
költjük el az uniós és a magyar állam által adott forrásokat arra, hogy
Tata tovább szépüljön és erősödjön.
A munkát képviselői kérdésekkel
zárták a Városházán, majd egy informális ülés keretében az érdeklődők tájékoztatót hallgattak meg az
Angolkert rehabilitációjának harmadik ütemében megvalósuló Angolkerti Malompark kialakításának
tervezett lépéseiről.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését
várhatóan május utolsó szerdáján
tartja majd.
Ábrahám Ágnes

Még jobb kezekben a legkisebbek

„Még jobb kezekben” címmel
rendezték meg a bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztését
célzó EFOP-1.9.9 -17 sz. projekt
tatai nyitó rendezvényét a volt piarista rendház épületében, április
24-én.
A pályázat bölcsődei fenntartók
részére, a bölcsődei szolgáltatások bővítése, a szakemberállomány szakmai fejlesztése, a
bölcsődei zenei nevelés kultúrájának fejlesztése, valamint a
kompetenciafejlesztő képzéseken
való részvétel támogatása érdekében került kiírásra. Tata Város
Önkormányzata konzorciumi for-

mában sikeresen pályázott, így a
támogató döntése alapján 14 984
815 forint vissza nem térítendő
támogatásra jogosult a „Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban” elnevezésű
projekttel. A konzorciumi tagok:
Tata Juniorka Alapítvány, Baj
Község Önkormányzata, Kocs
Község Önkormányzata és Naszály Község Önkormányzata.
A helyszínen Acsainé Dávid Ágnes projektmenedzser elmondta:
- A pályázat olyan képzési lehetőségeket teremt a bölcsődékben
dolgozók számára, melyek a
mindennapi munkájukat segítik

majd. Ahhoz, hogy megfelelő
szakemberek foglalkozzanak a
legkisebbekkel, alapos és magas
színvonalú képzettséget kell szerezniük azoknak, akik az életüket
a tanításnak és a nevelésnek szentelik, ezért fontos segíteni őket
abban, hogy felsőfokú oktatási
intézményben is megszerezhessék a pedagógusképzés alapjait.
Ezt segíti elő a nyertes pályázat.
Szegedi Erika a projekt szakmai
vezetője úgy nyilatkozott: - Fontos része a programnak, hogy
általa a bölcsődében dolgozó
munkatársak bejuthatnak a csecsemő és kisgyermeknevelő BA
képzésre. Ezt két formában tudják majd segíteni: egyrészt újra
érettségit tehetnek a jelentkezők
magyar nyelv és irodalomból,
történelemből valamint szakmai
tartalmú tárgyakból, emellett pedig nyelvtanulási lehetőséget is
biztosítanak számukra, hiszen a
nyelvtudás többletpontot jelent
a felvételinél, és a diploma megszerzésének is feltétele.
A projekt megvalósítása négy fő

programelemből áll:
- A bölcsődei ellátásban dolgozók
képzése, érzékenyítése, melynek
segítségével az intézmények,
szolgáltatások alkalmassá válnak
a Kodályi zenei nevelési elvek és
módszer befogadására, valamint
további fejlesztő módszerek alkalmazására.
- A projekt során megszerzett
készségek alkalmazását szolgáló
programok megvalósítása: zenei
foglalkozások (Ringató), zenés
családi délután, hangszerbemutató foglalkozások.
- Bölcsődei ellátásban dolgozó, középfokú végzettséggel
rendelkező kisgyermeknevelők
felkészítése a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak
megszerzéséhez, és
- Bölcsődei ellátásban dolgozó, középfokú végzettséggel
rendelkező kisgyermeknevelők
felkészítése a csecsemő- és
kisgyermeknevelő alapképzési
szakra való jelentkezéshez.
A projekt várhatóan 2019 végén
- áá fejeződik be.
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Választás 2018 - Tata

Az összesítés után a következő választási eredmény született Tatán. 18218 fő szerepelt a
választási névjegyékben, átjelentkezettek nélkül, akik közül
13546 fő, vagyis a választójogosultak 74,35 %-a vett részt a
választáson.
Tatán a 13526 szavazólap közül
73 volt érvénytelen, míg érvényes 13453. Ezek közül a négy
legtöbb szavazatot kapott jelöltek között az eredmények az
alábbiak szerint oszlanak meg:
Bencsik János, a FIDESZ-KDNP jelöltje 6519 érvényes szavazatot kapott, amely 48,45 %.
Fekete Miklós, az MSZP-Párbeszéd Magyarországért Párt je-

löltje 3461, amely 25,72 %.
Boda Bánk László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje 2260, amely 16,79 %.
Körtvélyfáy Menyhért, a Lehet
Más a Politika (LMP) jelöltje
569, amely 4,22 %.
Tatán összesen 425 fő szerepelt
az átjelentkezettek névjegyzékében, akik közül 404 fő élt is
a választás napján szavazati jogával.
Tatán a 24 szavazókörben működő szavazatszámláló bizottságban összesen 171 fő
bizottsági tag és mellettük 25
jegyzőkönyvvezető végezte a
választásnapi feladatokat, minden gond és probléma nélkül.

Köszönet a kisgyermeknevelőknek!

A Bölcsődék napja alkalmából
rendezett ünnepséget Tata Város
Önkormányzata április 19-én a
Városháza dísztermében, ahol a
tatai és kistérségi bölcsődék kisgyermeknevelőit és munkatársait
köszöntötték. A Bölcsődék napja
2010 óta államilag is elismert,
miniszteri rendelet által szabályozott ünnepnap, emlékezve azokra,
akik 1852. április 21-én megnyitották Budapesten a Kalap utcában az ország első bölcsődéjét.
A helyszínen Michl József köszöntötte a vendégeket. A polgármester az eseménnyel kapcsolatban elmondta: - A bölcsődében
dolgozókat kicsit szociális, egészségügyi munkatársnak és pedagógusnak is szokták tekinteni, hiszen egy igazán összetett munkát
végeznek, és valójában nagyon
jó édesanyák, akik minden gyermeket úgy tudnak szeretni, mint
a sajátjukat. A városvezető hozzátette: - a bölcsőde nem gyermekmegőrző, hanem egy olyan
lehetőség, olyan szeretetteljes
tér, ahol a kisgyermekek legalább
olyan jól érzik magukat, mintha

otthon lennének. Nagyon nagy
köszönet jár a tatai és kistérségi
bölcsődék minden munkatársának azért a szorgalomért és szeretetért, amellyel a legkisebbeket
gondozzák, építik és erősítik nap,
mint nap.
Az esemény vendégeként a Városházán Levente Péter tartott
„lelki-derű gyakorlatot”. A népszerű színész, rendező, író a
Bölcsődék napjával kapcsolatban
úgy nyilatkozott: - Az embernek
a legtöbb jót a fogamzás pillanatától 18 éves koráig lehet adni,
egészen addig, amíg el kell engednünk a gyermekeinket. Ezért
a bölcsődei és óvodai dolgozók,
valamint a pedagógusok, a néptáncosok és a könyvtárosok a
legfontosabb emberek, ezért vállaltam el Michl József felkérését
- fogalmazott a művész.
A hagyományokhoz híven a
bölcsődék napja alkalmából idén
is elismeréseket adtak át. Ebben
az évben a Csillagsziget Bölcsőde
két munkatársa vehetett át külön
elismerést, melyet Michl József
polgármester, dr. Beró Henrietta

alpolgármester és Fekete Éva intézményvezető adott át.
Nagyné Czérna Éva kisgyermeknevelő hivatását általános ápoló,
általános asszisztensi végzettséggel kezdte az egykori tatai I. számú Fürdő utcai bölcsődében. Ezt
követően rövid ideig gyermekápolóként a városi kórház gyermekosztályán is dolgozott, majd útja
visszakanyarodott a bölcsődei
ellátáshoz és 1985-ben elvégezte
a csecsemő- és gyermekgondozónői szakosító tanfolyamot. A
Csillagsziget Bölcsődében 1999
szeptemberétől dolgozik. Elköteleződése hivatásához példaértékű. Munkáját megbízhatóan,
nagy hozzáértéssel végzi, nyugalmat sugárzó jellemével, kellemes,
halk hangjával már az első pillanatban elvarázsolja a bölcsődébe
érkezőket. Csoportjaiban évek
óta folyamatosan vannak eltérő fejlődésmenetű gyermekek,
akiknek neveléséhez-gondozásához még több türelem, szakmai
hozzáértés és empátia szükséges.
A gyermekek hamar a bizalmukba fogadják, de fontos számára
a szülőkkel való kapcsolattartás
is. Szívesen vesz részt szakmai
továbbképzéseken, aktívan közreműködik a kisgyermeknevelő
főiskolai hallgatók gyakorlati
képzésében. Kollégái felé is empatikus, segítőkész, rendszeresen
invitálja színházi előadásokra
munkatársait. A bölcsődében a
folyosó dekorációjának állandó,
tevékeny „varázslója”, megbízható, pontos, precíz, az új irányvonalakra, változásokra nyitott
munkatárs.
Bartus Ferencné szakácsnő munkáját élelmiszer eladói képesítéssel 1977-ben a Generál Kereskedelmi Vállalatnál kezdte. A

Csillagsziget Bölcsődében 1988
óta dolgozik. Kezdetben konyhai kisegítőként tevékenykedett,
majd szorgalmával, megbízhatóságával, a munkához való pozitív
hozzáállásával
bebizonyította,
hogy szakácsnőként is megállná a helyét, így munka mellett
szakács szakképesítést szerzett
és jelenleg is szakácsnőként dolgozik a bölcsődében. Dietetikus
irányításával ő gondoskodik az
ételallergiás gyermekek ételeinek
elkészítéséről. A speciális csoport
működése óta több lett a feladata, az ott lévő gyerekek táplálása
nehéz feladat, minden nap újabb
kihívás azért, hogy az elkészített
ételeket el is fogyasszák a kicsik.
Folyamatosan kikéri és figyelembe veszi a kisgyermeknevelők
kéréseit, véleményeit. A bölcsődében rendezett ételbemutatókra
mindig ízletesen elkészített ételekkel készül, melyek nem csak a
testet táplálják, hanem esztétikai
élményt is nyújtanak. Szakácsnői
munkája mellett tűzvédelemi feladatokban is szerepet vállal. Az
intézményből a Katasztrófavédelemi Igazgatósághoz beérkező
tűzjelzés esetén ő is az értesítendők között van, s gyakran már a
tűzoltók előtt az intézménybe érkezik. Számos éjszaka kellett otthonról elindulnia a téves jelzések
miatt-ezt külön köszönjük neki.
Hamarosan jól megérdemelt pihenését fogja tölteni, hiszen 2019
márciusától nyugdíjba vonul,
munkavégzés alóli felmentése az
ősz folyamán kezdődik.
Az ünnepségen közreműködött
Jenei Márta, és Láris Zsófia a Tatabányai Szakképzési Centrum
Bláthy Ottó Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
tanulója.
- áá -

Megszavazták: marad az ügyeleti rendszer
Rendkívüli ülést tartott a Tatai
Kistérségi Többcélú Társulási
Tanács április 24-én a Városháza
dísztermében.
Az ülésen két napirendi pontot
tárgyaltak. Először tájékoztató
hangzott el a „Humánszolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán
mintajárásában” című, EFOP1.5.2-16-2017-00043 azonosító
számú projektről, majd ezt követően zárt ülésen tárgyaltak a
központi orvosi ügyelet jövőbeni
működtetéséről. Ezzel kapcsolatban Michl József, a Társulási Tanács elnöke az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: - a tatai

kistérség az elmúlt időszakban a
központi orvosi ügyeleti feladatokat nem saját szervezésben végezte el, hanem egy külső cég bevonásával, ennek a cégnek lejár a
szerződése ezért új közbeszerzést
írtak ki, három évre meghirdetve
a feladatellátást. A felhívásra egy
pályázó jelentkezett az orvosi
ügyelet megszervezésére, az INTER-AMBULANCE Egészségügyi Szolgáltató Zrt., amely az
elmúlt két évben már sikeresen
szervezte a sürgősségi orvosi ellátást, így a Társulási Tanács újra
őket javasolja elfogadásra a térségi önkormányzatoknak. Mi-

chl József hozzátette: - az INTER-AMBULANCE eddig is
mindenki megelégedésére végezte a feladatát, amennyiben a

döntést a települések jóváhagyják, a következő három évben
tovább folytathatják munkájukat.
- áá -
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Elhunyt Cs. Kiss Ernő
fafaragó művész

1929-ben nagypéntek éjjelén
született Csíkjenőfalván, a Kárpátok és a Hargita közti kis
székely faluban. Az ott élő székelység élő hagyományát, a faluközösség összetartó erejét egész
életére kiható örökségként őrizte, művészete ebből táplálkozott.
Iskoláit Csíkszeredán, Marosvásárhelyen és Kolozsváron járta, ahol rendkívül erős hazafias
nevelést kaptak a diákok. A II.
világháború végén 16 évesen
Magyarországra szökött. Debrecenben lett népi kollégista, majd
az újjászerveződő néphadsereg
kultúrtisztjeként a tatai laktanyában kezdett el dolgozni. A honvédségtől a koncepciós perek
idején eltávolították, így sokrétű
művészeti tehetségéből kezdett
megélni, néptánccsoportot vezetett, moziplakátokat festett,
kirakatrendezőként dolgozott.
40 évesen egy hazalátogatáskor
rátalált gyermekkori faragásaira,
s ez olyan mélyen érintette, hogy
azonnal bizonyossá vált benne:
az ő dolga a világban a faragás. Az Országos Népművészeti
Egyesületben a fafaragó tagozat
vezetője lett, táborokat szervezett, és minden korosztálynak
tanította a mesterséget. Önálló
kiállításai voltak a megye több
városában, Budapesten, s külföldre is elvitte kultúránk jó hírét, bemutatkozott alkotásaival
Németországban, Hollandiában
és Finnországban. A Kuny Domokos Múzeumban nagy sikerrel mutattak be a 80. születésnapja alkalmából egy kiállítást.
Tatán Cs. Kiss Ernő több köztéri alkotását megcsodálhatjuk: az
Öreg - tó partján az 1956-os kopjafát, a Fenyő téri emlékoszlopot, a Geológiai Múzeum bejáratának a székely, illetve a mester
teóriája szerinti magyar kapuját.
Az utóbbi években a szakralitás
felé fordult, ennek bizonyítéka többek között a Kapucinus
Templom oltára, szentélyszéke,
Szent Erzsébet és Szent Imre
szobrai, és a Szent Korona oltár.
Fafaragó művészként a népi fafaragás hagyományának őrzéséért, a népi kultúra népszerűsítése
terén kifejtett tevékenysége elismeréseképpen Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1998-ban Tata Városáért kitüntetésben részesítette. Ezt követően Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2009-ben
kiemelkedő fafaragó művészi
tevékenységéért, Tata művészeti életében való több évtizedes,
meghatározó jelentőségű szerepvállalásáért, a város művészeti
értékeinek gazdagításáért Tata
Város Zsigmond Király díjában
részesítette Cs. Kiss Ernőt. Tata
Város Önkormányzata mély
részvéttel osztozik a család fájdalmában.
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Lakótelepből lakópark

Április 25-én újabb egyeztetéssel
és tájékoztatóval folytatódott a
Bacsó Béla út 66. szám környezetének zöldterületi fejlesztését
középpontba állító projekt.
Tata Város Önkormányzata és
a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság közös szervezésében tavaly novemberben rendeztek lakossági fórumot „Legyen inkább
lakóPARK!” címmel, a Juniorka
Óvodában. A Bacsó Béla 66. szám
több társasházat is érint, s a cél az,
hogy lakótelepből lakóparkká alakuljon a terület. Ezt a folyamatot
szolgálta már korábban virágosítás, a zöld növényzet tervezett átalakítása és játszótér-fejlesztés is,
de számos olyan feladat van még,
amelyről érdemes egyeztetni az ott
élőkkel. Személyes találkozások
során korábban felmérték, hogy
a területen kik gondoznak kiskerteket, és egyeztettek arról, hogy
a zöldfelületeket hogyan lehetne
közösen ápolni. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság élve a
helyi támogatási lehetőségekkel
tavaly jelentkezett a Környezetvé-

delmi Alap pályázati kiírására egy
közösségi kert megvalósításának
tervével, mely az elméleti képzéseken, szakmai segítségen túl gyakorlati megoldásokat is magában
foglal. A Bacsó Béla úti terület
kiváló terep ehhez, hiszen található rajta számos zöldfelület, önkormányzati tulajdonú közterület, és a
kis zárt kertekben nagy segítséget
jelenthet a szakmai támogatás is. A
tavaly őszi projektindító fórumon
bemutatták a Népfőiskola tervezett
közösségi kert kialakítási programját, s a helyi zöldterületi fejlesztések terveit. A jó idő beköszöntével
most eljött az ideje a gyakorlati
megvalósításnak, így a következő
lépésekről tartott egyeztető fórumot Michl József polgármester, és
a Népfőiskola képviselői.
Herczig Szabolcs a Népfőiskolai
Társaság alelnöke, a projekt felelőse a Juniorka Óvodában megrendezett fórumon elmondta: - a
téli időszakban a tervezés kapta a
főszerepet, melynek eredményeként mára elérkeztek a közösségi
kert tényleges megvalósításához.

Elkészült a közösségi kert házirendje, s már a fizikai munka, vagyis a kert kialakítása is folyamatban
van. Első lépésben fákat vágtak ki,
füvet kaszáltak, kiszedték az elavult kerítéseket, és elkezdték egy
grillező helyének kialakítását.
Michl József a tájékoztatón kiemelte: - A Bacsó Béla lakótelepből lakóparkot szeretnének fejleszteni,
hiszen a két szó között komoly
különbség van, az itt élők pedig

már régóta dolgoznak a környezetük megszépítésén. A helyszínről
új térkép is készül, amely segíteni
fogja az eligazodásban azokat, akik
először járnak a területen. Emellett
az Önkormányzat újabb szabadtéri
sportparkok telepítésére nyert pályázatot, az egyik ilyen parkot itt
szeretnék létrehozni, ennek pontos helyéről szintén egyeztetéseket
kezdtek a lakótelepen élőkkel.
A projekt folytatásában tervezik

többek között egy gyógynövény
tanösvény létrehozását kifejezetten óvodásoknak és iskolásoknak
tematikus órák megtartására, és
olyan parcellákat is kialakítanak,
melyeket az idősebb korosztály
könnyebben elérhet. A Népfőiskola most egyéb pénzügyi forrásokat is keres a projekt folytatásához, melyeknek segítségével
a közösségszervezési és oktatási
terveiket tudnák kibővíteni. - áá -

Szakmaismereti nyári tábor várja a diákokat Tatán

„Mesterségem Címere” címmel
tartott sajtótájékoztatót a Tatabányai Szakképzési Centrum nyári
szakmaismereti tábor indításáról
április 26-án Tatán, az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban.
Komárom-Esztergom megyében
az általános iskolások pályaválasztásának elősegítése érdekében több szakmai és oktatási
szervezet is együttműködési
megállapodást kötött tavaly. Ennek egyik országosan is példaértékű innovatív eleme a szakmaismereti nyári tábor szervezése,
amelyben a hagyományos nyári
szabadidős programok mellett
játékos, interaktív formában a

fontosabb szakmákat és ezekhez
kötődő tipikus karrier utakat is
megismerhetik a táborlakók. A
cél, hogy a szakmák kézzelfoghatóvá váljanak a fiatalok számára, illetve pályaválasztásuk során
úgy dönthessenek, hogy már ismerik képességeiket, a lehetséges szakmákat, a majdani szóba
jöhető munkahelyeiket.
A táborokba általános iskolák
ötödik, hatodik, hetedik osztályos tanulóinak jelentkezését
várják, tervezetten 45 fő/turnusban. Velük együtt vesznek részt
a programokon a Tatabányai
Szakképzési Centrum iskoláinak
tanulmányi, szakmai, közösségi

szempontból kiemelkedő tanulói is. Ők egyrészt segítik az általános iskolásokat a tábori élet
minden területén, másrészt élményeik, benyomásaik átadásával
kedvet ébreszthetnek választott
szakmájukhoz, s példaként is
szolgálhatnak a kisdiákok számára.
Berczellyné Nagy Marianna a
Tatabányai Szakképzési Centrum
főigazgatója a sajtótájékoztatón
elmondta: - Minden szakképzési
centrumnak, így a tatabányainak
is nagyon fontos feladata a pályaorientáció és tanácsadás, amit
a tapasztalatok szerint minél korábban el kell kezdeni, s érdemes

már kisgyermekkorban megismertetni a gyerekeket azokkal
a tevékenységekkel, amelyekre
aztán később a szakmák tanulása
is épül. A nyári táborban elsősorban az a cél, hogy a diákok
szórakoztató-interaktív módon
el tudjanak mélyülni a manuális, szakmákat megalapozó tevékenységekben, így amikor elérkezik a pályaválasztás időszaka,
akkor építkezhetnek majd ezekre
az élményekre, és dönthetnek
úgy, hogy valamilyen szakma
irányában tanulnak tovább. Ezért
kiemelkedően fontos az érdeklődés felkeltése, élményszerű foglalkozások szervezése – fogalmazott a főigazgató.
A tatai „Mesterségem Címere”
tábor tervezett időpontjai:
Első
turnus:
2018.07.022018.07.06. - komplex szakmaismereti tábor.
Második turnus: 2018.07.092018.07.13. - komplex szakmaismereti tábor.
Harmadik turnus: 2018.07.302018.08.03. - tematikus robotika
tábor.
A táborok tervezett helyszíne a
tatai Fényes Fürdő területe.

Kedves volt és jelenlegi Eötvös-diákok!

Az Alma Mater iránti szeretet hozta létre 1989-ben a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak
Egyesületét, amely az idei évben
is szeretne a város és az iskola javát szolgáló programmal bekapcsolódni Tata kulturális életébe.
Az egyesület Tata és Tóváros
egyesítésének 80. évfordulója al-

kalmából a város legjelentősebb
iskolája, nagymúltú gimnáziuma
történetének megismerésére irányuló iskolatörténeti vetélkedőt
szervez.
A vetélkedő címe: VARÁZSHEGY.
A cím azonosítja a tópart fölötti mésztufa sziklán magasodó,
gyönyörű épületet, de megfo-

galmazza a tudás varázslatát, és
a mindenkori diákok tiszteletét a
tekintélyes iskola iránt.
A vetélkedő a gimnáziumról
szól. Múltjáról, történetéről, a
főgimnázium 1912-vel kezdődő
virágzásáról, valamint az Eötvös
József Gimnázium múltjáról és
jelenéről. A jelentkező csapatok
ne tényszerű, száraz iskolatörténeti vetélkedőre számítsanak,
hanem egy élményekkel teli játékra, amelyben természetesen
szükség lesz ismeretekre is.
Játékos kedvű, lelkes, 4 fős csapatok jelentkezését várjuk. A
csapattagok között volt és jelenlegi Eötvös-diákokat szeretnénk
látni (nem kizárólagosan), de a
csapattagok lehetőleg több generációt képviseljenek, ez a játék
során komoly előnyt fog jelente-

ni. Akár családok is benevezhetnek, vagy idősebb és fiatalabb
öregdiákok, jelenlegi diákok
szülőkkel, nagyszülőkkel.
A játék több fordulós. A május
19-ig benevező csapatok online
feladatokat kapnak, minden hónapban egyet (június, július,
augusztus). Szeptember elején
az online fordulókban legjobb
megoldásokat beküldő csapatokat hívjuk versenybe. Ekkor
már csak a felkészülés van hátra.
A felkészüléshez a benevezett
csapatoknak irodalmat fogunk
küldeni. A vetélkedőt a döntőbe
jutott csapatok számára a gimnázium dísztermében, október elején rendezzük meg.
Számítunk rá, hogy az iskolatörténeti játék lázba hozza a
gimnázium egykori és mai di-

Az ötnapos tábor keretében a
szakmaismereti célokon túl változatos formában szeretnék a
szervezők bemutatni a térség
több munkáltatóját is, köztük
azokat, akik a jövőben duális
képzést majd munkalehetőséget
tudnak ajánlani a fiataloknak,
ezért a tábor ideje alatt két alkalommal gyárlátogatásra viszik a
résztvevőket. Kiemelt figyelmet
fordítanak a tábor közösségi életére, melyet napi rendszerességgel visszatérő együttműködési
csapatjáték segít majd, Gazdálkodjunk okosan! címmel.
A tábort a gyerekek számára
ingyenesre tervezik, a várható
túljelentkezés miatt azonban a
hagyományos jelentkezési lap
mellé egy pályázati alkotás beküldését is kérik, amelyben a
jelentkező indokolhatja érdeklődését és együttműködési készségét a tábor iránt. A keretszámot a
pályázatok elbírálása után töltik
majd fel.
A Mesterségem címere tábor
honlapját, regisztrációs felületét május 2-án indították el, jelentkezni kizárólag elektronikus
úton lehet: www.tszc.hu. - áá -

ákjait. Mindannyian szeretettel
gondolunk tanárainkra, boldog
diákéveinkre, társainkra, halljuk
fülünkben az iskolacsengő hangját, látjuk az emeletre vezető,
kikoptatott lépcsőfokokat. Kedves Öregdiákok! Emlékezzünk
együtt diákéveinkre, térjünk vis�sza a régi falak közé, játsszunk
együtt gyermekeinkkel! Kedves
Mai Diákok! Éljetek a hazai pálya előnyével és vegyetek részt
egy emlékezetes játékban!
Várjuk az érdeklődő csapatok jelentkezését a Varázshegy-vetélkedőre a tataioregdiak@freemail.hu email címen, akár névvel,
akár jeligével, akár csapatnévvel, május 19-ig.
a Tatai Gimnázium
Öregdiákjainak Egyesülete,
Hojka János elnök
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A Tatai Kenderke és Pötörke mellett
tatabányai és kocsi hagyományőrző
csoportok hölgytagjai vették birtokba a Kossuth teret, ahol több mint
150-en mutatták be a karikázó hagyományát. A népviseletet öltött
lányok és asszonyok az egyszerű lépésekből álló körtánccal és a tavaszköszöntő népdalok eléneklésével
szerettek volna különleges élményt
nyújtani az érdeklődők számára.

Ajánló

„Két világ határán”
Felhívás a várostörténeti évforduló alkalmából rendezett képzőművészeti kiállításon való részvételre
Az Öreg-tó forráskúpból képzett,
mesterséges szigetén áll Keresztelő Szent János szobra.
A szobor története tanulságos. A
Tatát várossá álmodó Magyary
Zoltán szerezte meg szülővárosa
számára a tehetséges fiatal szobrász, Kovács Mária díjnyertes
szobrát, amely 1940-ben a Velencei Biennálén is ki volt állítva. A
Jordán vizében keresztelő próféta
szoboralakja vizes környezetet
kívánt, nem véletlen, hogy Magyary professzornak Tata bőven
fakadó vizeit juttatta eszébe.
Később a szobrot a Nagytemplomba menekítették. A rendszerváltás első, szimbolikus eseménye a szobor visszaállítása volt.
Eredeti helyére, a Malom-patak-mellé, az elapadt forrásvizek
miatt már nem lehetett visszaállítani, így került a tómederbe.
A Tata és Tóváros 1938-as egyesítésének évfordulójára készülő
képzőművészeti kiállítás ezt az
akkori közegbe ágyazódó, ma
már a város emblémájává nőtt
szobrot ajánlja kiindulópontul.
Felhívásunk nyitott, nem kizárólag a város művészeit szólítja
meg, nemcsak az itt élő, vagy
innen elszármazott alkotókat,
hogy a városjubileum alkalmából
a Nagy-Kovács Mária-féle Ke-

resztelő Szent János-szoborra reflektálva vegyenek részt tervezett
kiállításunkon, szabadon támaszkodva a szobor tematikájára, sorsára, táji környezetére, vagy akár
Keresztelő Szent János igéire. A
kiállítás címe az Ószövetséget
és az Újszövetséget összekötő
próféta alakjára utal, de gondolhatunk egyben a várostörténeti
jelentőségű eseményre is, amely
a két város egyesítésével a mezővárosi múltból a modern korba
való átlépést jelentette.
A „Két világ határán” című tárlat
megrendezésére, a kiállítás megnyitására a piarista rendházban,
2018. június 21-én kerül sor.
A kiállításra technikai és méretbeli megkötöttség nélkül lehet
beadni maximum 2 alkotást június 12. és 15. között a helyszínen. Mivel katalógust szeretnénk
készíteni, kérjük a művészeket,
hogy szíveskedjenek munkáikról
május 25-ig nyomdai minőségű
felvételeket küldeni a kereszteloszentjanoskiallitas@gmail.com
címre.
A kiállítás legszebb darabjait a
rendezők (Tata Város Önkormányzata, a Mecénás Közalapítvány és a Kuny Domokos Múzeum) által felkért zsüri díjakkal
jutalmazza.

Májusi Könyves Szerda
a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban
Vendégünk:
Böszörményi Gyula író,

a népszerű Ambrózy
Báró-sorozat, valamint
számos gyermek- és ifjúsági
könyv szerzője.

Időpont: május 16. 17.00
Helyszín: Magyary Zoltán
Művelődési Központ,
Vízimalom terem (2890
Tata, Váralja utca 4.)
A belépés ingyenes!
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„Életem története versekben”

Fotók: Balázs Viktor

Különleges nyugdíjas délutánt
tartott április 25-én a Bajtársi
Klub. Egyik klubtagunk, Bankó
Róbert versekben mutatta be életútját. Sárközi József klubvezető
köszöntötte dr. Beró Henrietta
alpolgármestert, Troják Frigyest
az Életet az Éveknek Megyei
Szervezetének elnökét, Palásti
Péter újságírót, a klubtagokat és
a Bankó Róbert által meghívott
vendégeket. Népszerűségét bizonyítja, hogy a délutánon közel
90 fő jelent meg. Sárközi József
elmondta, hogy Bankó Róbertet
különösebben nem kell bemutatni, hisz régóta tatai lakos, aktív
résztvevője a klubnak, sokol-

dalúságáról és verseiről ismert
egyéniség. Ezután átadta a szót
Bankó Róbertnek, aki felsorolta
a hobbi szintű tevékenységeit.
Többek között sportol, sakkozik,
verseket ír, kertészkedik. Rengeteg szervezetnek, egyesületnek
tagja. Köztük az Életet az Éveknek Tatabányai Szervezetének a
sportfelelőse. Sokáig tagja volt
a budapesti Cserháti Művészkörnek, ahol különböző kitüntetéseket kapott. Sok verse jelent meg
könyvekben, újságokban. A sok
száz verséből a mai napon tizennégyet mutatott be, amelyekből
tükröződik a szeretet. „Mert a reménykedő ember mindig szeret,

a jövőbelátó boldog képzelet, a
remény és szeretet a jóságot testesíti meg” – írja a Szeretet című
versében. Vagy „Mit ér az élet
szeretet nélkül? Mint öreg fát körülvevő megannyi gaz, és művelő
kezek hiánya nélkül lassan, lassan kiszárad az.” (Öregség című
verséből)
A szüleitől kapott szeretetét
megőrizte, mikor verseiben róluk tett említést, könny szökött
szemébe. Szinte minden alkalomra tud verset írni, így barátai köszöntésekor, vagy az életből való távozásukkor. Számos
gyermekverset, mondókákat írt.
Versben mondta el, hogy négyen
voltak testvérek. 1964-ben érettségizett Budapesten a Könyves
Kálmán Gimnázium latin szakos
osztályában. A gimnázium után
dolgozott nyomdában, majd egy
bőrgyárban. Ennek köszönhetően került Tatára. Később megismerkedett feleségével, akivel
2 év múlva megünnepelhetik az
50. házassági évfordulójukat. A
bőrgyárban a ranglétrát szinte
végigjárta. Humorosan megjegyezte, mire igazgató lett volna,
megszűnt a gyár. Ekkor született
meg a következő verse: „Munkanélküliek dala”. Megemlékezett

Kőnig Éváról, aki nemrégiben
költözött el az Örök Hómezőkre.
Ő énekelte volna a „A régi mesékre emlékszel-e még?” című
dalt. Most Koháriné Zsuzsika helyettesítette, Robi pedig szájharmonikán kísért. Majd Koháriné
unokája Sarolta – nagy sikerrel
- gyermekversekkel kedveskedett
a közönségnek. Záró számként
Bankó Róbert elszavalta a „Köszönöm az emberséget” című versét, melyben mindenkinek köszönetet mond, a jó baráttól kezdve
az orvosig, a szomszédig, stb. A
versből idézek: „Még nagyon sok
igaz ember él, kik segítve nyújtanak egymásnak kezet, kiknek
jelszavuk: a béke, hit és szeretet.
Érzem – nemsokára elmegyek,
de előbb szeretném megköszönni
az „Emberséget” nektek. Ebben

az Embertelen világban is, Embernek megmaradó Emberek”. E
vers befejezése után a közönség
felállva, fergeteges tapssal köszönte meg Bankó Róbertnek a
színvonalas előadását. Egy versfoszlányt idézek a Bölcselkedés
c. verséből: „Ne sirasd az idő,
gyorsuló múlását, a hervadó szeretetet, az őszi levél hullását. Ne
gondolj arra, hogy a múló idő
eltemet, míg hasznos vagy, értelmes lesz életed!” Bankó Róbert
élete eddig hasznos és értelmes
volt, kívánjuk neki továbbra is
ezt a szorgalmat. Ezután a vendégek csoportos fényképeket
készítettek a mai napról. Sárközi
József klubvezető szintén megköszönte a hangulatos délutánt,
majd ismertette a soron következő rendezvényeket. Nagy Olga

Tatai sikerek a Megyei Német Mesemondó Versenyen
A Vaszary János Általános Iskola
Jázmin Utcai Tagintézménye idén
is megrendezte a Megyei Német
Mesemondó Versenyt „Kedves
mesém” címmel, április 20-án.
A verseny ötlete Cséby Józsefné
tanárnőhöz köthető, aki 2 éve lakóhelyén Tatán, a Jázmin Iskolában dolgozik. Az iskola felvállalta,
hogy a mára már hagyománnyá
vált versenyt évről-évre megrendezi, hogy ezzel is népszerűsítse a német nyelvet, valamint a gyermekek
olvasóvá nevelését más nyelven is.
Évente közel 20 iskola, 50-70 tanulóval él a verseny lehetőségével, a megmérettetésen csak olyan
iskolák indulnak, amelyekben heti
két-három órában tanítják a nyelvet évfolyamonként. A versenyt
idén már második éve Dr. Kancz

Csaba kormánymegbízott és Michl
József polgármester nyitotta meg.
Ezt követően a helyszínen 41 diák
mérte össze a tudását, s végül szép
tatai sikerek is születtek:
I. korcsoportos kategóriában
(3-4. osztály):
2. helyezett: Tóth Dániel
4.b osztály – Jázmin Iskola Tata.
II. korcsoportos kategóriában
(5-6. osztály):
1. helyezett: Galgóczy Csenge –
Vaszary Iskola Tata
2. helyezett: Tőke Anna –
Kőkúti Iskola Tata
3. helyezett: Nagy Dávid –
Vaszary Iskola Tata.
III. korcsoportos kategóriában
(7-8. osztály):
2. helyezett: Nagy Letícia –
Vaszary Iskola Tata.
- áá -

Andersen újra a könyvtárban

2018 tavaszán Hans Christian
Andersen újra „betért” a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárába. A
Talentum Angol−Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium diákjai nagy
örömére áprilisban két alkalommal is különleges foglalkozáson vettek részt. Az első
alkalommal A császár új ruhá-

ja papírszínházas mese alapján
tréfás öltöztető versenyen mérték össze kreativitásukat a fiatalok. Amíg az egyik csapat a
„császár(nő)t” látta el új díszruhával, addig a többiek játékos módon ismerkedtek meg a
könyvtári raktározási renddel.
A gyerekek harmadik csoportja eközben mókás érzékelési
feladattal birkózott meg (a látásuk nélkül, terítővel letakart

tárgyakat kellett felismerniük
tapintás alapján). A program
során a csapatok folyamatosan
váltották egymást, így mindenkinek alkalma nyílt az ös�szes lehetőséget kipróbálni. A
második találkozón A fülemüle című mesét hallgatták meg
a diákok, ami után (elsősorban
magyarországi, különös tekintettel a Tatán is megtalálható)
madarakhoz kapcsolódó változatos feladatokat oldottak
meg. De jutott alkalom a felesleges energiák levezetésére
is egy zenés székfoglaló, valamint egy madárkereső versenyen keresztül. A gyerekek
rendkívül nagy lelkesedéssel
segítették a fészkükhöz az elkallódott papírmadarakat. A
rendezvény során nagy hangsúlyt kapott, hogy a diákok élvezetes módon gyarapodjanak
új ismeretekkel a gyermekkönyvtárban.
Dollmayer Bea

„A versben minden megvalósul – még Isten is…”
Április 18-án – a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében - a groteszk és az emberi
lelkek Mágusával, Gyurkovics
Tibor író-költő életével ismerkedhettek az érdeklődők a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Csilla
von Boeselager Gondviselés Háza
Idősek Napközi Otthonában.
Munkássága és életútja máig megosztja a közvéleményt. Ki ezért, ki
azért, de ismeri, hallott már Gyurkovics Tiborról. Ismerik a Lyukasórából, színházi műveiből (Fekvőtámasz, Csóka-család, Öreg, Isten
nem szerencsejátékos…), regényeiből (Rikiki, Üveggolyó…) és novelláiból (Elcseréljük egymást, A
bíboros…), de leginkább verseiből.
Kevesen tudják azonban róla, hogy
– írói pályafutása mellett - éveken
át dolgozott gyógypedagógusként
és pszichológusként (1994-ben például a magyar labdarúgó-válogatott
mellett), vagy hogy a piarista gimnázium elvégzése után pap akart
lenni… Tény, hogy bármerre sodor-

ta az élet, hitét mindvégig megőrizte.
„…Vadász vadásznak vadra
figyelő úr-cselédje
voltam, miközben kaptak
engem is puskavégre.
A füvön így rohantam,
az erdőn így szaladtam,
kapkodtam lábam, ám de
a hitet megtartottam…” – írta Istenem című versében.
„Paca” - ahogy unokái nevezték el
az írót - mindenhol otthagyta nyomát. Így az előadás látogatói között
is, akik még napokkal később is
Gyurkovics Tiborról beszélgettek.
Hívjuk Önöket továbbra is ingyenes, bárki számára látogatható rendezvényeinkre a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager Gondviselés Háza Idősek
Napközi Otthonába, a Vasút utca
64-be. 2018. május 16-án 10.00-tól
- a Magyar Katonazene Napja, s a
közelgő Regionális Katonazenekari Fesztivál alkalmából - a katonazene rövid történeti áttekintésével
várjuk Önöket. Kerekesné Fuli Anikó
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Sport

Programajánló
Kézilabda
május 5. szombat 18.00
Tatai AC – Tatabánya U20 NB
I/B
május 6. vasárnap 15.00
Tatai AC – Mosonszolnok női ifi.
III. osztály
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Kosárlabda
május 6. vasárnap 11.00
Tatai SE – PINKK Pécs NB-s női
A mérkőzést a Vaszary iskolában
játsszák.
Labdarúgás
május 5. szombat 9.30, 11.30
Tatai AC – Wati-Kecskéd SE
U-14 és U-16
május 6. vasárnap 9.30
Tatai AC – Süttő női U-19
május 12. szombat 14.00
Tatai AC – Wati-Kecskéd SE lány
U-17
A mérkőzéseket a Jávorka iskolában játsszák.
15.00, 17.00
Tatai AC – Bokod U-19 és felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtáborban
játsszák.

Kötelező győzelem
Vannak olyan mérkőzések amelyekre a szurkolók (totónyelven)
azt mondják: ez országos egyes.
Egy ilyen meccset játszott a TAC
férfi kézilabda csapata is, amikor
kötelező volt a győzelem. Bár a
Csurgó U20-as együttese ősszel
otthon nyert. Ez volt az egyetlen
győzelme. Most tehát a TAC-nak
nyerni kellett, hiszen sajnos inkább hátrafelé kell nézni a tabellán. Szerencsére nem volt vita,
magabiztos hazai győzelem született. A vendégek szinte az egész
meccsen kapus nélkül, 7 mezőnyjátékossal játszottak támadásban.
Az elején nem, de azután bátran
bevállalták a hazaiak az üres kapus lövéseket, sőt mindkét kapusunk így szerzett gólt.
Tatai AC – Csurgó U20 34-23
(17-10)
Vezette: Sándor Gy., Szabó B.
Góllövő: Schekk 6, Balogh,
Galambos, Mátó, Venczel 4-4,
Győrffi, Szám 3-3, Kanyó B.,
Szalczinger 2-2,
Kanyó Á., Kisék M., Varga 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Örülök a fölényes győzelemnek és a helyenkénti jó játéknak.
Remélem lesz hozadéka ennek a
következő hetekben.
- ta -

A futás szerelmeseinek
Nem panaszkodhatnak a következő napokban azok akik szeretnek
futni. Két olyan lehetőségük lesz
ahol tudják a teljesítményüket ellenőrizni.
Május 6-án, vasárnap a TACCseke-tó futás, 4x1 kör kerül
megrendezésre. 20 percenként
újra indítással több korcsoportban
1, 2, 3 és 4 kör.
( A köridők összeadódnak, így lesz
a végén egy összesített idő)
A versenyközpont a Liget Sörkert
épületénél lesz.
Május 13-án, vasárnap a
80. Tó-futásra várják a futókat a
szervezők. A megszokott 2 km –
3.5 km -7.1 km és 14.2 km távokon
lehet indulni. A versenyközpont az
Ökoturisztikai Központban van.
Az első rajt 9.30. A verseny ideje
alatt óvónő felügyeletével gyermek megőrző működik.
A versenykiírások megtalálhatók a
- ta www.tata.hu honlapon.
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Csaszi emlékére eveztek

Egy éve hunyt el a tatai és a hazai kajakosok jeles képviselőse
Császár Attila. Versenyzőként
is sikeres volt, 1977-ben aratta első nemzetközi sikerét az
IBV-n elért bronzéremmel. Né-

hány évvel később felnőtt magyar bajnokságot nyert Irmaival
párban. Legnagyobb eredménynek az 1983-ban Tamperében
négyesben szerzett bronzérmet
tartotta. Parti János szövetségi

Nagyüzem atlétikában
Április utolsó hetében minden
nap rendeztek atlétikai versenyt
az Edzőtáborban. A Tatai Diáksport Bizottság a körzeti bajnokságot szervezte meg a 2-3-4.
korcsoportos gyerekeknek. A
két kisebb korcsoportban szép
számú induló volt. a tatai iskolákon kívül Baj, Dunaalmás,
Naszály iskolásai is indultak.
A nagyoknál sajnos nagyon kevesen álltak rajthoz. Itt egyedül
Bajról érkezett csapat, míg Tatáról a Kőkuti és a Vaszary indított
versenyzőket.
Eredmények:
II.kcs. leány csapat: 1. Kőkuti I.
2068 pont, Vaszary I. 2010 pont,
3. Vaszary II. 1656 pont

egyéni: 1. Szeibert Anna (Kk)
448 pont, 2. Ogonovszky Luca
(Kk) 400 pont,
3. Boczonádi Bora 391 pont
II.kcs. fiú csapat: Kőkuti I. 1817
pont, 2. Vaszary I. 1619 pont, 3.
Talentum 1618 pont
egyéni: 1. Szelőczei Benjamin
(Kk) 357 pont, Benke Márton (
Vasz) 354 pont,
3. Schwarczenberger Erik (Tal)
345 pont
III.kcs. leány csapat: Kőkuti
3162 pont, 2. Vaszary I. 3327
pont, 3. Vaszary II. 3153 pont
egyéni: Porpáczy Nina (Kk)
654, 2. Szeiler Jázmin 646, 3.
Nagy Letícia (Vasz) 638
III.kcs. fiú csapat: 1. Vaszary

Egylabdás meccs volt

Eredmények
Asztalitenisz
NB I férfi: Honvéd Szondy SE –
Tatai AC 4-14
Pontszerző: Bedő 4, Leskó, Nagy,
Sipos 3-3, Laskó-Nagy páros.
Tatai AC – Pénzügyőr 7-11
Pontszerző: Bedő, Leskó, Nagy 2-2,
Leskó-Nagy páros
NB III. férfi: Tatai AC II. – Bányász Sportkör 12-6
Pontszerző: Krebs 4, Barassó, Lukács
3-3, Szakál 2.
Balatonalmádi AK – Tatai AC II. 11-7
Pontszerző: Krebs 4, Szakál 2, Barassó 1.
Kézilabda
Férfi ifi. III. osztály Pécsi VSE –
Tatai AC 34-26 (20-15)
Vezette: Rozina L., Szászfai Cs.
Góllövő:Steczina 12, Kovács-Makai
4, Bolyán, Virág 3-3, Véber 2, Borsos, Zubek 1-1. Edző: Márton Ádám
Fiú serd. III.osztály Pécsi VSE –
Tatai AC 39-20 (17-10)
Vezette: Rozina L., Szászfai Cs.
Góllövő: Szi-Benedek 8, Willi 6, Bolyán, Velencei 2-2, Horváth, Zubek

kapitány elhibázott válogatási
elvének köszönhetően nem vehetett részt a Moszkvai olimpián, míg az 1984-es olimpiát a
szocialista országok bojkottja
miatt kellett kihagynia, pedig a

legjobb korban volt és az eredményei alapján is ott lehetett
volna. Tatai versenyzőként ült a
hajóban, majd 2001-ben a TAC
kajak-kenu szakosztály vezetőedzője lett. Pályafutása és az
edzői munkája elismeréseként
2009-ben Tata Városért kitüntetés ezüst fokozatát kapta. Tisztelői, volt versenyzői április 28án emlékevezéssel emlékeztek
társukra, barátjukra, edzőjükre.
A Kajakház előtti emléktáblánál virágokat és koszorúkat helyezett el a család, Michl József
polgármester és Czina László a
Hódy SE edzője. A megemlékezés után hajóba szálltak a résztvevők ezzel mintegy megnyitva
az idei vízi szezont. Tompa Andor

Oroszlánynak nyolc
I. 2816 pont, 2. Kőkuti I. 2703
pont, 3. Vaszary II. 2360 pont
egyéni: 1. Lehoczki Attila
(Vasz) 670, 2. Rohodi Richárd
(Kk) 608, 3. Nagy Ábel (Vasz)
583
IV. kcs. leány csapat: 1. Kőkuti I.
3162 pont, 2. Vaszary 2783 pont,
3. Baj Szent István 695 pont
egyéni: 1. Hanzlik Éva (Kk)
720, 2. Csordás Karolina (Kk)
682, 3. Mellár Zsófia (kk) 605
IV. kcs fiú csapat: 1. Kőkuti
3784 pont, 2. Vaszary I. 3327
pont, 3. Vaszary II.3053 pont
egyéni: 1. Vámosi Milán
(Kk) 898, 2. Horváth Bálint
(Vasz.)777, 3. Tóth Dávid
(Vasz.) 775		
- ta -

Harmadik hazai meccsét játszotta a TSE női NB-s kosárlabda együttese. Ezúttal a DVTK
érkezett Tatára és szoros végjátékban 2 ponttal győzött. Ritka
rossz kezdést produkáltak a hazaiak. Az első mezőnykosarat
csak 8 perc után szerezték. A
második félidő már jól sikerült,
de az elején összeszedett hátrány sok volt. Többször is közel álltak a hazaiak az egyenlítéshez, de nem sikerült. Mindig
jött egy-egy hiba, amit a vendégek kihasználtak. A végén egy
labdán múlt, de nem sikerült

legalább a hosszabbítást kiharcolni.
Tatai SE – Aluinvent DVTK
U23 63-65 (7-20, 20-12, 13-16,
23-17)
Vezette: Kéri I., Pécsi Zs.
Pontszerzők: Takács 20/3, Lendér 13/6, Novák 12, Gusztafik
6, Strupka 6, Kiss Cs 3/3, Kiss
J. 2, Horváth 1
Edző: Szabó Judit
- Sajnálhatjuk, hogy a rossz
kezdés miatt nem tudtunk nyerni. A végén lehetett volna egy
kis szerencsénk. Center nélkül
nehéz.
-ta-

1-1, Edző: Csányi Gábor
Női ifi. III. osztály Tatai AC – Büki
TK 21-25 (9-14)
Vezette. Krupánszki K., Rada K.
Góllövő: Csics 13, Nyitrai 6, Puleo,
Szabó 1-1.
Női megyei Környe SE – Tatai AC
17-34 (6-15)
Vezette: Gengeliczky D., Suszter A.
Góllövő: Varga 12, Németh 7, Kurcsik, Sárközi 5-5, Ivády 4, Csics 1.
Edző: Gubicza István
Labdarúgás
Megyei felnőtt Ácsi Kinizsi – Tatai
AC 1-5 (0-2)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Zvér 52 ill. Korcsok 8,
Rába 19, 63, 71, 77
Tatai AC – Komárom VSE 1-13
(1-6)
Vezette: Kiss L.
Góllövő: Nagy 16 ill. Solymos 8,
Kiss 12, Kenesei 21, 44, Végh 39,
78, 88, Kovács 41, 81, Vincze 73,
Szabó 76, Simigla 87
Edző: Wéber Roland
Férfi U-19 Ácsi Kinizsi – Tatai AC

1-10 (1-3)
Vezette: Bábszki G.
Góllövő: Kovács 32 ill. Kalla 6,
Hauzer 16, Járóka 21, Koronczi 59,
Sziranidisz 62, 67, 84,
Kovács 73, Vágási 74 Edző: Kele Z.
Tatai AC – Etei SE 3-0
Az ellenfél nem jelent meg, 3-0-s
eredménnyel a TAC szerezte meg a
3 pontot.
Fiú U-16 Tatai AC – Etei SE 9-2
(7-1)
Vezette: Füleki M.
Góllövő: Martonfi 5, 12, 32, Kozma
21, Kiss 26, 40, Bakonyi 32, Jakabovics 71, 78 ill. Bögös 15, Bogdán 78
TFCE- Tatai AC 2-0 (1-0)
Vezette: Hegedűs R.
Góllövő: Nagy 20, Hadobás 59
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U-14 Tatai AC – Etei SE 10-0
(4-0) Vezette: Bartl Z.
Góllövő: Vörös 3,54, Barzsó 4,
Bognár 7, Veres 12, Marton 52, 54,
Hartmann 60, Kovács 64, Clerc 68
Esztergom – Tatai AC 0-7 (0-2)
Vezette: Kovács Zs.

Elmaradt meccset pótolt be a
TAC U-16-os csapata április
utolsó napján. Hazai pályán
fogadta az Oroszlány gárdáját.
Volt miért visszavágni, hiszen
ősszel az utolsó fordulóban
5-1-re kikaptak. Jó formában
vannak a tataiak tavasszal, 4
győzelem mellett csak 1 vereség csúszott be. Most is bizakodva várták a találkozót. Eddig 13 olyan meccs volt ahol
háromnál több gólt szereztek.
Negyed óra kellett az első hazai gólhoz, amit a házi gólkirály Martonfi fejelt a vendégek
hálójába. Aztán fejjel, lábbal
még 5x köszönt be. A nemrég
a csapathoz került Michl góllal jelezte lehet rá számítani. A
védelem néha nem állt feladata
magaslatán, de a csatárok gólképesek voltak.
Tatai AC – OBSK Oroszlány
8-3 (4-2)
Vezette:Büki G.
Góllövő: Martonfi 15, 27, 29,
49, 59, 65, Michl 42, Binks 68
ill. Rostás 31, Hideg 44,56
Edző: Kisék Szabolcs
- Örülök, hogy a múlt heti
TFC-től elszenvedett vereség
után javítani tudtunk. Jó volt
a hozzáállás, szép gólokat
szereztünk. Ilyen mentalitással még szép sikereket fogunk
aratni.
- ta -

Góllövő: Farkasdy 28, 33, Vörös 50,
Marton 70, 71, 74, 79
Tatai AC –OBSK Oroszlány 8-0
(4-0)
Vezette: Füstös B.
Góllövő: Marton 13, 24, 72, Hartmann 16, Vörös 25, Kézi 43, Szeidemann 46. Edző: Schweininger Ferenc
Női U-19 Wati-Kecskéd KSK –
Tatai AC 1-1 (1-1)
Vezette: Balogh I.
Góllövő: Somogyi 40 ill. Nagy 19
Fortuna SE – Tatai AC 2-4 (1-1)
Vezette: Udvardi K.
Góllövő: Gaál 39,71 ill. Szabó 38,
80, Nieszner 63, Somogyi 65
Edző: Schaffer Péter
Lány U-17 Tatai AC – Környe SE
1-0 (1-0)
Vezette: Hegedűs R.
Góllövő: Horváth 17. Edző: Schaffer P.
Kosárlabda
Tatai SE – PEAC-Pécs- Pingvinek
69-74 (23-14, 13-30, 17-11, 16-19)
Legjobb dobók: Gusztafik 20/3, Takács 15/3, Kiss J. 14/6, Lendér 10/3,
Novák 10, Edző: Szabó Judit. - ta -

