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Szinte napra pontosan 421 évvel
ezelőtt a 16. század csodafegyverével, a patarával robbantotta
be a kaput, majd foglalta vissza a
várat a törököktől Pálffy Miklós
kapitány szövetséges keresztény
serege élén. Látványos csatajelenetek és a középkor hangulatát
idéző forgatag várta az érdeklődőket Közép-Európa legnagyobb
török kori történelmi fesztiválján,
a Tatai Patarán. A rendezvény a
kapupetárda vagy korabeli nevén
patara első bevetése köré épül. Az
oszmán török birodalom és a keresztény Európa harcáról szóló 15
éves háborút idézik meg minden
év májusában a Fesztiválon, ahol
több száz hagyományőr és vásáros
gondoskodik a korabeli hangulat-

ról. 1597. május 22-én gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány
mintegy 2600 katonával indult a
törökök ellen, hogy visszavegye
tőlük a Tatai várat. Ez az esemény
ihlette a fesztivált, és ennek mentén mutatják be a török kori csaták
mellett a 16. század mindennapjait
a látogatóknak. A rendezvénnyel
kapcsolatban Kisné Cseh Julianna, a program egyik szervezője
elmondta, hogy ez komoly újítás
volt akkoriban. –Ez óriási leleményesség volt abban az időben. Itt
használták először a Kárpát-medencében vagy Magyarország
területén a petárdát hadicélra, és
ennek az emlékére rendezzük meg
már tizenegyedik alkalommal a
háromnapos fesztivált –magyaráz-

ta a Tatabányai Múzeum szervezője. A fesztivál első napján már
negyedik alkalommal a diákoknak
jutott a főszerep. Az idén több mint
500 fiatal vett részt a deákpatarán.
A programon minden évben megidézik a 15 éves háború időszakát,
korabeli nyílt színi csatákat is bemutatnak a hagyományőrök. A hagyományőrökhöz az idén is csatlakoztak lengyel, szlovák, cseh,
osztrák, német és francia csapatok
is, akik nemcsak a harcászatba,
hanem a korabeli élet mindennapjaiba is bepillantást engedtek
a látogatóknak. A látogatók megismerhették a keresztény és török
katonák tábori életét is. A Magyar
faluban a táncok és kézműves foglalkozások mellett például egy ko-

rabeli pünkösdi evangélikus misét
és konfirmációt is bemutattak az
érdeklődőknek. Az idén is több
kiegészítő program társult a Patarához. A MH. 25. Klapka György
Lövészdandár fegyver- és eszközbemutatóját leginkább a gyerekek
élvezték, a képzőművészet iránt
érdeklődők pedig megnézhették
többek között dr. Kazanlár Aminollah Emil teheráni születésű miniatúra festőművész Tarot-kártya
festményeit. A Patara részeként tizenegyedik alkalommal szervezték
meg a katonazenekari fesztivált a
Kossuth téren, de nagy sikere volt
a Pötörke Népművészeti Egyesület programjának is, a Sarkantyú
peng, szoknya lebben Nemzetközi
- pv Néptánctalálkozónak is.
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 30-án tartotta
soron következő ülését. A Városháza dísztermében ezúttal 24 napirendi pontban szavaztak a képviselők.
A napirendi pontok előtt Michl
József polgármester emlékezett
meg Király Istvánról. Király István, Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testületének tagja életének 46. évében, váratlanul hunyt
el május 25-én. Michl József polgármester az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: - Király
Istvánt nagyon sokan ismerték
és szerették, hiszen már második ciklusát töltve volt a képviselő-testület, valamint a Humán és
Ügyrendi Bizottság tagja a Jobbik
színeiben. Mindig őszintén, egyenesen képviselte azokat az eszméket és irányvonalakat, melyeket a
pártja és ő maga személy szerint is
fontosnak tartott. Köszönetet mondunk a munkájáért, és nagyon fog
hiányozni, hiszen mindig támogatóan és jobbító szándékkal állt
a város ügyeihez – fogalmazott a
polgármester. Az ülés résztvevői
egy perces néma csenddel adóztak
Király István emlékének, végső
búcsúztatása június elsején pénteken 15:00 órakor kezdődik Bajon,
a Római Katolikus Templomban.
A képviselők munkájukat rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések megvitatásával kezdték,
köztük az önkormányzat 2017. évi

költségvetésének végrehajtásáról,
a vagyonkataszter felülvizsgálatáról és a tavalyi közbeszerzési
terv teljesítéséről. Az elmúlt év
költségvetésében nagy szerepet
játszottak a város által elnyert pályázatok megvalósításának kezdeti szakaszai. Emellett, bár a helyi
adóbevétel meghaladta a tervezett
összeg 100%-át, de közel 100 millió forint esett ki az iparűzési adóból, mivel a fuvarozók már leírhatták adójukból az útdíjat, valamint
a tervezett ingatlanértékesítések is
csak részben valósultak meg. 2017
egy takarékos, precízen működő
esztendő volt – nyilatkozta a témában Michl József. A város költségvetési beszámolóját a képviselő-testület többségében elfogadta.
A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések sorában
szerepelt a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. tavalyi évre vonatkozó
üzleti jelentése, pénzügyi beszámolója és közhasznúsági melléklete. A Városkapu Zrt. az elmúlt
évek során nagy céggé fejlődött,
amely Tata kulturális, humán, turisztikai és marketingmenedzsment feladatait látja el. Aktuális
feladatai között kiemelt szerepet
kap a Magyary Zoltán Művelődési
Központ épületének további sorsa, melyről még idén szeretnének
döntést hozni. Erről, és az elmúlt
év munkájáról kaptak részletes beszámolót a képviselők.
Ezt követte az Eötvös József Gim-

900 kilométer két keréken-Tatáig

názium és Kollégium 2017. évi
pénzügyi beszámolója, valamint
a Tata és Környéke Turisztikai
Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolója, illetve az egyesület idei
szakmai feladat és pénzügyi terve.
A turisztikai egyesület megszervezéséről 10 évvel ezelőtt döntöttek,
s mára olyan összetartó erővel bír,
mely a tatai turizmushoz kapcsolódó cégek, szervezetek együttműködését segíti, több mint 80 taggal.
A képviselők az egyesület beszámolóját elfogadták. Michl József
a napirendi ponttal kapcsolatban
úgy fogalmazott: - továbbra is fontos alapelv, hogy itt Tatán minden
fejlesztés elsősorban a tataiaknak
szól, de ha mindez az ide érkező
vendégeinknek is tetszik, az nagy
örömet jelent.
Az Eötvös József Gimnázium és
Kollégium pénzügyi beszámolójára utoljára került sor, hiszen az
intézmény a nyár folyamán átkerül
a tankerület fenntartásába, így a
jövőben már a magyar állam lesz
a fenntartója. Mivel a köznevelés
struktúrája az elmúlt években jelentősen átalakult, már nem volt
fenntartható a gimnázium jelenlegi
működtetési rendszere, így minisztériumi kezdeményezésre, az önkormányzattal egyetértésben válik
a Tatabányai Tankerületi Központ
az iskola fenntartójává augusztustól. A változás új lendületet és fejlesztési lehetőségeket jelenthet az
iskolának, ahogyan ezt az elmúlt

Tájékoztatás méhészeknek
Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid
típusú csávázószerrel kezelt
növényzetről.
Tisztelt Méhészek!

900 kilométer kerékpározás után
érkezett május 16-án Tatára a
magyarkanizsai Vörös Tamás,
hogy személyesen adhassa át
Michl József polgármesternek
testvérvárosunk meghívóját egy
nyári biciklitúrára.
Tamás május 12-én reggel hat
órakor indult el Magyarkanizsáról, hogy bejárja a testvérvárosaikat és mindenhol átadhassa a polgármestereknek azt a meghívót,
amely a „Mozdulj velünk!” elnevezésű testvértelepülések számára szervezett kerékpártúrára szól
július 28. és augusztus 5. között.
Tamás, aki a programot szervező

magyarkanizsai Természetjáró
Egyesület tagja, először Királyhelmecre érkezett május 14-én,
onnan Felsőzsolcára vezetett az
útja, ezt követte Budapest, majd
Tata. Városunkból elindulva
Nagykanizsa érintésével ért haza.
Teljes útjának hossza: 1700 km
volt.
Tamás egyébként Magyarkanizsától 15 kilométerre, Oromhegyesen él és CAD-CAM informatikusnak tanul. Útja során papír
alapú térképet használt, és mint
elmondta, mindig volt nála egy
üveg mogyorókrém, amiből szükség esetén energiát merített. - áá -

két évben a Bláthy Ottó Szakközépiskola példája is igazolta.
Ugyancsak a gazdasági előterjesztések között szerepeltek a Tatai
Városgazda Nonprofit Kft., valamint a Tatai Öreg-tó Halászati Kft.
egyszerűsített éves beszámolói,
melyeket elfogadtak a képviselők.
Az ülésen városrendezéshez és vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó
előterjesztésekről is szavaztak. Így
többek között Tata Építési Szabályzatának módosításáról, ingatlanok jövőbeni hasznosításáról,
és egy önkormányzati tulajdonú
ingatlan bérlőkijelöléséről. A városban található Vértesszőlősi úti
temető a Református Egyházközség, a tóvárosi Szent Imre Plébánia és a város tulajdonában van, s
korábban már többször is felvetődött, hogy jó megoldás lenne a területet egy tulajdonos kezébe adni.
Az önkormányzat most egy 5 évre
szóló részletfizetési lehetőséggel
megvásárolja a másik két résztulajdonostól az ingatlant, így annak
jövőbeni sorsáról is könnyebben
lehet majd dönteni. Emellett a
Fényes Fasoron található egy 15
hektáros beépíthető területe a városnak, s mivel jelenleg óriási az
igény Tatán újabb lakóépületekre,
lakásokra, ezért meghirdetik a területet és keresik a befektetőket, a
több mint 450 lakás megépítésére
alkalmas ingatlan megvásárlására.
Az értékesítéssel kapcsolatos hirdetés hamarosan felkerül a tata.hu
weboldalra.
A május utolsó szerdáján megtartott ülésen humánszolgáltatásokhoz kapcsolódóan került napirendre tájékoztató az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról, valamint
a Tatai Járási Hivatal tavaly végzett gyámügyi és gyermekvédelmi
hatósági tevékenységéről. Az ülés
végén többek között beszámoló
hangzott el az aktuális Európai
Uniós pályázatokról, valamint szavaztak a képviselő-testület 2018.
II. félévi munkatervéről is.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését
várhatóan június utolsó szerdáján
Ábrahám Ágnes
tartja majd.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott
ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser
350 FS, Poncho 600 FS, Ellado,
Nuprid 600 FS Red rovarölő
csávázószerekre repce, kukorica
és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére. A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei
szezonban az említett kultúrák
jelentős területi hányadát érintik.
Az említett készítményekkel
történő csávázás a jelenlegi tudományos eredmények ismeretében nem jelent elfogadhatatlan
kockázatot a méhek számára, ha
a méhcsaládok kedvező egészségügyi állapotban vannak és a
kezelt kultúráknál a méhek röp-

körzetén belül folyó növényvédelmi tevékenység során a kezelések az engedélyokiratokban
foglalt utasítások szigorú betartása szerint valósulnak meg.
Ugyanakkor el kell ismerni,
hogy a vizsgálatok során a méhekre ártalmatlan tulajdonságot
sem sikerült igazolni. A neonikotinoidok használatának másfél
évtizedes magyarországi tapasztalatai alapján a repce, napraforgó és kukorica csávázása szabályszerű felhasználás esetén
nem okozott kimutatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében kisebb a
valószínűsége és gyakorisága
méhekre kockázatos permetezőszerek használatának.
A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a
csávázószerrel kezelt virágzó
állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával
kívánják folytatni az évi méhészeti tevékenységüket.
dr. Kórósi Emőke
jegyző

Közélet
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Július végéig látható Smidt Tamás szőgyéni építész kiállítása a zsinagógában

Május 17-én Tatán, a zsinagóga
épületében nyitották meg Smidt
Tamás építész HÁZÁM című kiállítását.
Smidt Tamás Tata testvérvárosában, Szőgyénben élő építőművész
1974-ben született Érsekújváron.
2000-ben diplomázott a Pozsonyi
Műszaki Egyetemen építészmérnökként, 2001 óta önállóan dolgozik, s megalapította az Ateliersmidt
építészirodát. Épületei, alkotásai
számos magyarországi és felvidéki
településen megtalálhatóak, főbb
munkái:
-Falumúzeum, Udvard

-Gyalogos fahíd, Párkány
-Jégmadár Konferenciaközpont,
Ipolyság
-Bérlakások, Szőgyén
-Dömötör ház, Esztergom
-Kilátótorony, Kápolna Karva.
Az elmúlt években több műemléki
rekonstrukciót is megtervezett, és
számos önálló kiállításon van túl.
Smidt Tamás Tatán elmondta: - A
tárlaton az elmúlt 10 év munkái
kerülnek bemutatásra. Bár tanulmányait Pozsonyban végezte, folyamatosan kereste a magyar nyelvezetet az építészetben, és számos
Magyarországon élő mester mellett

is tanult mintegy „kétlaki” életet
élve. A kiállítás címe a HÁZÁM mely a hazám és a házam szavakat
képviseli - szintén erre utal. Az építész hozzátette: - amikor egyetemes építészetről beszélünk, akkor
is megfigyelhetőek az apró különbségek a különböző kultúrákban. Ez
alapján a magyar építészet nyelvezete is más, és megkülönböztethető
a többitől.
Smidt Tamás kézzel rajzol, balkezes kézi rajzaiból és az elkészült
épületek, terek fotóiból láthatnak
egy válogatást a kiállítás látogatói.
A tárlatot Prof. Dr. Bagdy Emőke

pszichológus, egyetemi tanár nyitotta meg, aki régóta jó barátságot
ápol a szőgyéni építésszel. Bagdy
Emőke a helyszínen kiemelte: Manapság nagy szükség van arra,
hogy az építészek visszaállítsák az
építészetet a művészet világába.
Smidt Tamás megmutatja, hogyan
jelenik meg az épület arculatában
az építész arca, miközben tiszta
egyszerűségével vonja magára a
figyelmet.
A kiállítás védnöke Michl József a
megnyitón úgy nyilatkozott: - Bár
Smidt Tamás szőgyéni testvérvárosunk építésze, és V. Smídt Róbert
szőgyéni fafaragóművész, Tata
díszpolgárának testvére, munkáival a tataiak eddig még nem találkoztak. Michl József tavaly Smidt
Tamás komáromi kiállításának
megnyitója után ajánlotta fel azt a
lehetőséget, hogy a tárlatot elhozzák városunkba is. A polgármester
hozzátette: - Smidt Tamást fantasztikus érzékkel használja a modern
építészeti lehetőségeket, ugyanakkor múltunk értékeit is megjeleníti a különböző anyagokban, mai
technikákban és formákban.
A HÁZÁM című kiállítást az érdeklődők július 30-ig tekinthetik
meg a zsinagóga épületében, a Hősök tere 7 szám alatt.
- áá -

Mezítlábas ösvény a Kincseskert Óvodában
Nevelőtestületünk kiemelt feladatának tűzte ki az óvodáskorú
gyermekek szabad mozgáslehetőségének fejlesztését. Éppen
ezért olyan természeti ösvényt
hoztunk létre, ahol „kötelező”
mezítláb járni!
Az ösvény azon túl, hogy nagyon jó szórakozást nyújt, és a
gyermekek természetes közegben megismerkednek a különböző anyagokkal – formákkal,
nagyon kedvező hatást gyakorol
az egészségükre is.
A gyermekkori szűrővizsgálatok
igazolják, hogy óvodás korban
igen magas azoknak a gyermekeknek a száma, akiknél valamiféle kezdődő mozgásszervi elváltozás jelentkezik. Ezek közül
vezető helyen szerepel a hanyag
és helytelen tartások különböző
típusai mellett a lábboltozat sül�lyedése. Úgy gondoltuk, hogy
óvodapedagógusi munkánk csak
akkor lehet eredményes, ha minden lehetőséget kihasználunk
a megelőzésre és a preventív
szemlélet kialakítására. A mezítlábas ösvény kialakítása során

nagy lehetőséget látunk a lábboltozat süllyedésének megelőzésében, hiszen a mezítláb járás
során fejlődik a talpi érzékelés,
jótékony hatással van a vérkeringésre, az akadálypályákon fejlődik az egyensúlyérzék, csökkenthető a lábboltozat süllyedés
kialakulásának kockázata, erősíti
az izomzatot és megakadályozza
a gerinc deformitások kialakulását.
A mezítlábas ösvény a Sebastian Kneipp által kifejlesztett
egészségmegőrző
módszeren
alapszik. Lényege, hogy olyan
különleges utakon, felületeken
gyalogolhatunk, melyeknek burkolata eltérő anyagokból készült.
Mezítláb megtapasztalhatják a
gyermekek, hogy milyen érzés a
nagyobb melegebb köveken, kisebb folyami kavicsokon, fakérgen, topozon, gyepen, homokon
és tőzegúton járni.
Ebben az egészségmegőrző
programban az óvodás gyermekek
környezettudatosságát
is szeretnénk tovább növelni,
melyre az óvoda udvara kiváló

Fotó:Tatai Kincseskert Óvoda

lehetőségeket biztosít, és rendkívül alkalmas a különböző tapasztalatok szerzésére.
Az óvoda udvarán ezért kialakításra került egy 25 méter hosszú,
1 méter széles, vörösfenyő szegéllyel kialakított sétálóterület,
mely különböző anyagokkal van
feltöltve.
A mezítlábas ösvény szakaszai:
Tőzeg szakasz
Kukoricacsutka szakasz
Falap szakasz
Nagykő szakasz
Farönk szakasz tőzeggel

Folyami kavics szakasz
Homok szakasz
Az ösvényt a gyermekek az udvaron tartózkodás ideje alatt szüleikkel is szabadon használhatják. A fejlesztésünk hozzájárul
a nevelő-oktató munka hatékonyabb tételéhez és az egészséges
életmód, valamint a környezettudatos attitűd kialakításához.
A megvalósítást segítették:
Tata Város Önkormányzata,
Környezet-és természetvédelmi
alap. Saját forrás.
Görözdiné Vojnits Klára
óvodavezető

Fotó: Domokos Attila

Ülésezett a Kistérségi Társulási Tanács

Május 29-én tartotta soron következő ülését a Tatai Kistérségi
Többcélú Társulási Tanács a Vá-

rosháza dísztermében, ahol négy
napirendi pontban döntöttek.
Az ülésen először költségvetési

témákban szavaztak a társulás
tagjai, majd tájékoztató hangzott
el a Társulás és a hozzá tartozó
önkormányzatok 2017. évi ellenőrzéseiről. Michl József a Társulási Tanács elnöke a költségvetéssel kapcsolatban elmondta: - a
társulásnak két fő feladata van,
az egyik a Szociális Alapellátó
Intézmény a másik pedig a Tatai
Kistérségi Idősek Otthona fenntartása, működtetése a hozzájuk
kapcsolódó feladatokkal együtt.
A két nagy intézmény költségvetése nagyságrendileg 200 millió
forintot tesz ki, ami egyben a
társulás költségvetési tételeinek
döntő hányadát is adja. Az Idősek Otthona állami támogatása

akkora, hogy a lakók által befizetett díjakkal együtt biztosított
a működés pénzügyi háttere. A
Szociális Alapellátó sokrétű feladatkört lát el, melyek finanszírozását állami támogatás és Tata
Város Önkormányzatának támogatása adja, mivel a legtöbb
feladatot városunkban látják el.
Az utolsó napirendi pontban a
résztvevők meghallgatták a Tatabányai Tankerületi Központ
tájékoztatóját, majd beszámolók
hangzottak el a térség aktuális
közbiztonsági, közfoglalkoztatási és egyéb munkaügyi kérdéseiről, valamint a jelenlegi
gyermek és családvédelmi feladatokról.
- áá -
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Elhunyt Király István
Tata Város Képviselőtestületének tagja

Életének 46. évében elhunyt
Király István, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének és a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tatai
Alapszervezetének tagja, a
tatai mentőállomás mentőápolója.
Király István 1972-ben született Tatabányán. Életének
nagy részében az egészségügy különböző területein
dolgozott. Volt kórházi szakápoló, műtős-segéd, majd
haláláig a Tatai Mentőállomás mentőápolója.
2008-ban alapító tagja volt a
Jobbik Tatai Alapszervezetének. 2009-2015-ig elnökként
irányította a szervezetet, öt
éven keresztül a párt megyei
alelnökeként is tevékenykedett, valamint több választáson megyei és választókerületi kampányfőnökként
dolgozott. A 2010-ben és
2014-ben a helyhatósági választásokon került be a Jobbik Magyarországért Mozgalom kompenzációs listájáról
a tatai képviselő-testületbe.
Mindkét ciklusban tagja volt
a humán és ügyrendi bizottságnak.
Király István hivatásában is
precíz, lelkiismeretes, segítőkész ember volt, aki önzetlen
odaadással segített másokon,
és környezetének jobbá tétele, a rászorulók támogatása
vezérelte élete minden területén.
Tata Város Önkormányzata mély részvéttel osztozik a
család fájdalmában.
Király István végső búcsúztatása június elsején pénteken, 15:00 órakor kezdődik
Bajon, a Római Katolikus
Templomban.

Tatai Egészségügyi
Alapellátó Intézmény
Dr. Cseh Tamás
intézményvezető
2890 Tata, Fürdő u. 19.
Központi orvosi
ügyelet:
Telefonszámok:
Ügyelet: +36 34 381 440
Titkárság: +36 34 586 058
Védőnők: +36 34 586 059
E-mail: ugyelet@tata.hu
A rendelés ideje:
hétfő-péntek 16.00 – 8.00
hétvégén és ünnepnapokon
8.00 – másnap 8.00
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Nagy sikerű előadást tartott Bagdy Emőke Tatán Lehullt a lepel az Ambrózy-rejtélyről
az Ambrózy báró esetei
Május 17-én a Magyary Zoltán
Művelődési Központban tartott
nagy sikerű előadást Prof. Dr.
Bagdy Emőke pszichológus,
egyetemi tanár.
Bagdy Emőke nevét országszerte sokan ismerik, hiszen egy
személyben író, egyetemi tanár, pszichoterapeuta és klinikai
szakpszichológus, akinek munkássága a körülötte lévő világ
jobbá tételét szolgálja. Az elmúlt
több mint négy évtizedben 1600
tudományos előadást tartott, 12
saját szakkönyve van, 24 könyv
szerkesztője, 104 szakkönyv fejezet írója, 9 tankönyvi
jegyzet illetve 25
tankönyv fejezet szerzője.
200 tudományos tanulmánya
van és számos
recenzió,
pályázat,
médiaszereplés
kötődik

a nevéhez.
Bagdy Emőke mindig is fontosnak tartotta a társadalommal
folytatott párbeszédet, a lélektani
ismeretek terjesztését, a szakmai
közvélemény formálását. Média szereplései, ismeretterjesztő
könyvei tették a hazai klinikai
pszichológia egyik legnépszerűbb szereplőjévé. Tatán a „Munka és a magánélet egyensúlya”
címmel tartott előadást. Bagdy
Emőke a Magyary Zoltán Művelődési Központban elmondta:
- Mint ahogyan két lábunk van
amelyeken megállunk, úgy két
fontos dolog is van az életünkben:
az egyik a személyes magánéletünk, a másik lábunk pedig a
munka. Ha egy párkapcsolatban gondolkodunk, akkor a családból kiindulva
férfi és nő úgy vesz részt a
két láb helyzetében, hogy
különböző erővel működtetik ezt a két területet, de a
nő és férfi munkamegosztása a
mai világban nagyon sajátos
a családon belül. A család azért fontosabb,
mert az érzelmi töltést, a biztonságot
adja, amely minden embernek
alapszükséglete,
hiszen nem magányos, hanem
társas
lények
vagyunk. Bagdy
Emőke kiemelte:
- Az életben két
fontos kérdést tehetünk fel: „kiért

élek?” és „miért élek?” A „kiért
élek?” kérdésére a válasz, hogy
akit szeretek és aki engem szeret,
a „miért élek?” kérdésre pedig a
szakmám, a hivatásom. Jelenleg
felgyorsult világban élünk, ahol
minden szerepmegosztás olyan
módon megköveteli az azonnali,
perfekt teljesítést, hogy valójában egy mókuskerékben létezve
próbáljuk a feladatainkat ellátni.
Ha a családi életünk biztonságos,
akkor ott megkapjuk azt a megfelelő érzelmi töltést aminek segítségével a munkánkban hatékonyak lehetünk. Minden vizsgálat
azt mutatja ki, hogy ha felborul
az ember magánélete, és boldogtalanná válik személyes kapcsolataiban, az súlyosan kihat a
munkájára. A munkában adódód
nehézségeket viszont a család
nagyon jól tudja kompenzálni.
A legfontosabb tehát az életünk
minősége, és ebben először is
azt kell tisztázni saját magunkkal
és egymással, hogy kiért, miért
élünk, s mi az értelme a létezésünknek. Ha egy párkapcsolat
szövetségében ezt jól fel tudjuk
építeni, s a kapcsolat stabil, erős
és időtálló akkor nincs probléma,
hiszen életünket a kapcsolataink
minősítik leginkább.
Bagdy Emőke előadásában a
munka és magánélet kapcsolódásáról, a párkapcsolatokról
és a boldogságkutatás legújabb
eredményeiről beszélt. Az előadást követően pedig megnyitotta
Smidt Tamás építész HÁZÁM
című kiállítását a zsinagóga épületében. 		
- áá -

Böszörményi Gyula a 80-as évek
óta foglalkozik írással, de országos
ismertséget 2002-ben ért el a Gergő és az álomfogók című meseregényével, mely azután tizenegy
részes sorozattá nőtte ki magát.
Ugyanilyen áttörő népszerűséget
hozott számára az Ambrózy báró
esetei széria első darabja, a Leányrablás Budapesten című felnőtteknek szóló regénye is 2014-ben,
melyet azóta öt újabb rész követett. A tatai könyvtár olvasói körében is hihetetlen népszerűségnek
örvendenek Böszörményi regényei, így adta magát az ötlet, hogy
a Könyves Szerda rendezvénysorozat következő vendége ő legyen.
2018. május 16-án megteltek a
Vízimalom terem széksorai. A nézők között kiskamaszok, fiatal felnőttek, középkorúak és idősebbek
is helyet foglaltak annak megfelelően, amilyen széles olvasói réteghez szólnak Böszörményi Gyula
írásai. Már a rendezvény kezdete
előtt érdeklődők sora lépett oda a
szerzőhöz, hogy néhány közvetlen
szót váltsanak vele, és gratuláljanak neki regényeihez. Az író derűsen fogadta rajongói érdeklődését.
Ugyanebben a hangulatban folyt
le a találkozó, amiből az olvasók
megtudhatták, miért helyezte a
szerző éppen a századfordulóra

regényfolyam történéseit, honnan jött az ötlet,
hogy romantikus krimit
írjon, milyen munkamódszerrel végezte kutatásait a korabeli lapokból, miért lett Budapest
és Marosvásárhely a két
helyszín. A legérdekesebb információ az volt, amikor
Böszörményi elmesélte, miért lett
éppen egy tizenhét éves lány a regény főszereplője. Kifejtette, hogy
az 1900-as évek fordulójának
Magyarországában a nőknek még
nem volt lehetősége a tanuláshoz,
érvényesüléshez, csupán anyaként
és háztartási alkalmazottként, férjük kiszolgálójaként tekintettek
rájuk. Ezeknek a nézeteknek akart
ellentmondani főhősnőjével, hiszen Hangay Milli okos, törekvő,
kíváncsi és állandó tudásszomjjal
bíró kisasszony. Mindamellett az
író magánemberként is nagy tisztelettel és szeretettel beszélt az őt
körülvevő nőkről, akiknek élete
során annyi mindent köszönhetett.
A program végén az író elmondta, hogy jelenleg a Lúzer Rádió,
Budapest! című ifjúsági regény
forgatókönyvét írja, mert film készül belőle. A Kucó című monodrámájából forgatott mozi – melyet
Scherer Péter rendezett – pedig
már az utómunkálatoknál tart. Böszörményi Gyula további jó hírrel
búcsúzott: elárulta, hogy az olvasóközönségnek nem kell végleg
elköszönnie Ambrózy báró figurájától. A rendezvényt könyvvásárlás és vidám hangulatú dedikálás
zárta.
Dományi Zsuzsanna

kiai hasonló nevű településeire.
(Hegysúr, Nagysúr és Nemessúr)
Szép látnivaló a téren Semes Bogya Eszter alkotása az un. Életfa, melyet 2011-ben avattak fel.
Alkotásában a falu apraja-nagyja
részt vett. Ezzel a szeretetet, békességet szerette volna kifejezni a művész. A község kamerás
rendszerrel működik, a Főtér pedig kandel-kábeles megoldással
van kivilágítva. Megköszöntük
Polgármester Úr részletes elbeszélését. Tovább folytattuk sétánkat. Még a délelőtt folyamán
felkerestük az un. Lombkorona
sétányt, amit 2017-ben avattak
fel. Ehhez és a 70 km-es turista
útvonalhoz is pályázati támogatásból jutottak hozzá. Maga a sétány kb. 80 m hosszú, 5-6 méter
magasságban, un. „lengő híd”
van elhelyezve. Jókedvű nyugdíjasaink közül sokan ki is próbálták. Úgyszintén itt található még
a gyermekek számára készített
drótkötél csúszda is. Közben Polgármester Úr jóvoltából az un.
Urasági szőlőhegy egy szép kimagasló részén, megtekinthettük
a csodálatos, szívet gyönyörködtető panorámát, ahonnét szinte
lehetett látni mindhárom megye,
házainak egy részét. Közben elérkezett az ebédidő, amit a polgármester édesapja által vezetett
„Betérő a Sógoromhoz” vendéglőben fogyaszthattunk el. A
finom falatok felszolgálása alatt
elmesélte a tulajdonos, hogy miért ezt a nevet választották. Hisz
az otthonülő asszonyoknak jobb
volt azt mondani, hogy betérek

a Sógoromhoz, mint inkább azt,
hogy elmegyek a kocsmába. A
kedves és gyors kiszolgálást,
a finom ebédet megköszönve
a Művelődési Házba mentünk,
ahol a Bakony-térségi nyugdíjasok műsorában gyönyörködhettünk. A rendezvényszervezők a
legnagyobb szeretettel fogadtak
bennünket, zeneszó kíséretében.
Nagyszerű előadásokat hallottunk. Többek között Dr.Tar József
a Pilates egyik előadója beszélt
az egészségünk megőrzéséről.
Arról, hogy milyen fontos a mozgás a nyugdíjasok életében is. Ezt
követően a Kis-térségből Súrról,
Etéről, Felsőgalláról, Mórról, Tatáról, Tárkányról amatőr műkedvelő nyugdíjasok, szórakoztatták
a közönséget. Sok szép műsorszám hangzott el. (Kórusok,
táncosok, versmondók) A végén
tombola - sorsolás volt. Az egész
községnek, kezdve a Polgármester Úrtól, a vendéglőig és a Művelődési Házban segítőkig nagyon nagy köszönettel tartozunk,
hisz olyan „terülj-terülj asztalkámmal” kedveskedtek, hogy azt
el sem lehet mondani. Az Életfa
meghozta gyümölcsét, hisz annyi
különböző faluból érkező embert összekovácsolt a szeretet és
békesség. Ezt követően klubunk
felkereste Etén a Bornapi rendezvényt, ahol egy-két pohár finom
bort elfogyaszthattunk, harmonika és hegedűszó mellett dalra is
fakadtunk. A kiránduláson úgy
érzem, mindenki jól érezte magát. Beesteledett, mire barangolásunk véget ért.
Nagy Olga

Barangolás a Bakonyalján

Súr községben tartotta meg a
Honvéd Bajtársi Klub 2018.
május 12.-én az egész napos kirándulását. Sárközi József klubvezető, ismertette a mai programot. Az odafelé vezető út már
elvarázsolt bennünket. Súr nem
véletlenül kapta meg a „Magyarország legszebb települése”
címet, hisz olyan, mint egy kis
ékszerdobozban az igazgyöngy.
Egy völgykatlanban fekszik,
körülölelik az erdő, különböző színű fái. Komárom-Esztergom megye csücskében Mór és
Zirc között található. Kivételes
helyzetben van, hisz 3 megye
Győr-Moson-Sopron, Veszprém
és Fejér megye is nagyon közel
van. Utunk egy gyönyörű erdős
részen vezetett át. Beérve Súrra a
Sógorka dinasztiába született ifj.
Sógorka Miklós polgármester köszöntött bennünket. Elfoglaltságát félretéve az egész napját arra

szentelte, hogy megismertessen
bennünket a falu történetével. A
Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartotta meg a majd egy
órás beszédét. Elmondta, hogy
találtak Bronz-kori maradványokat, vagyis kb. az 1400 körül már
lakott település volt. A török háborúkban szinte elnéptelenedett,
majd a Zichy család Szlovákiából telepítette be a tót származású lakosokat. Foglalkoztak
halászattal, vadászattal, földműveléssel. Kb. 500 db. Szürke-marha állománnyal és juhok
tenyésztésével jelenleg is foglalkoznak. (ezt a helyszínen láthattuk) Olaszországba importálják
a birka-húst. A vadászat is még
virágzik. Másik fő bevételük a
turisztika. Út közben láttunk egy
szép épületet, melyről elmondta,
hogy „Békesség szigetének” nevezik. Kb. 800 m2 es az épület,
gyönyörű parkosítással. 2015-

től működik, 2 szobás apartmanokkal rendelkezik, melyeket
igénybe is vesznek a vendégek.
60-70 főből álló őskeresztény
egyházi tagok lakják. Említésre méltó dolog egy másik tér,
ahol különböző rendezvényeket
tudnak lebonyolítani. A jelenleg
1400 fő lakosa van a községnek.
Közigazgatásilag 3 település van
összevonva,
Bakonyszombathellyel és Ácsteszérrel közösen
működnek.7 millió Ft-ot kaptak
a közigazgatást segítő eszközök
rendezésére a Minisztériumtól.
Sok pályázatot megnyertek, ami
a polgármester leleményességének, ötleteinek köszönhető.
Nemrégiben újítottak fel utakat,
csatornavíz elvezető árkokat.
A Szabadság tér díszburkolatot
kapott. Bányász hagyományokra tekint vissza a község. Ennek
következtében a Főtéren érdekes
megoldást találtak ki a padok
elhelyezésére. Felhasználták a
bányában már nem alkalmazott
vasláncokat. Nagy fontosságot
tulajdonítanak a környezetvédelemnek. A Virágos Magyarország
környezetépítő versenyének is
díjazottjai lettek, ez látszik a különleges növények elültetésében.
A Művelődési házat, Óvodát, és
a Polgármesteri Hivatalt ellátták
napelemes kollekcióval, ahol a
megtakarításból az ÉDÁSZ 1.3
millió forintot visszafizetett. Ez
is mutatja, hogy a polgármester
mindent megtesz a falu fejlődéséért. A fiatalok edzettségére is
odafigyel, hisz több km-es kerékpártúrát szervezett a szlová-
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Ajánló/hirdetés
Jázmin Utcai játszókert 3.születésnapja

Az Egressy Kórus és karnagyaik: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna és Molnár Péter szeretettel
meghívja Önt, kedves családját, barátait, ismerőseit

JUBILEUMI HANGVERSENYÜNKRE

Helye: Magyary Zoltán Művelődési Központ színházterme
Ideje: 2018. június 2. szombat, 17:00 óra
Műsorvezető: Petrozsényi Eszter színművész
Fizetett hirdetés

Tata Jázmin utca 23.
(Jázmin Utcai Általános Iskola udvara)
2018. június 2-án szombaton

Egész napos családi rendezvény
Zumba - Kerékpár bemutató - Egész napos kézműves foglalkozás Családi vetélkedők - Csillám tetkó - Torta Ugrálóvár - Civilszervezetek
bemutatkozása - Zene bölcsi hordozóklub
A Játszókert dolgozói meglepetés színdarabot
adnak elő!
Délelőtt tűzoltóautó

-

Délután katonai jármű

Egész nap zene, jó hangulat!
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A Városi Nyugdíjas Klub irodalmi rendezvénye
Klubdélutánunkon három olyan
költő feleségről emlékeztünk meg,
akik maguk is költővé váltak.
- Petőfi Sándorné született
Szendrey Júlia a költő „hűtlen
hitvese” –amint a korabeli újságok írták.
Keszthelyen született 1829.
jan.1-jén. Apja gazdatiszt. 10
éves korától neves leánynevelő
intézetekben tanult, úrilányok
társaságában. Jól táncolt, kiválóan zongorázott, nyelveket tanult.
1846-ban találkozott Nagykárolyban Petőfi Sándorral. Ekkor
írta hozzá a költő a „Szeptember
végén” című versét. Endrődön
kötöttek 1847. szeptember 8-án
házasságot, amelyet az após nem
nézett jó szemmel. Júlia modern
nőnek tartotta magát, gyakran
hordott nadrágot. Ő készítette
férje számára az első kokárdát.
Zoltán fiuk 1848 dec. 15-én született. Petőfi Sándort, a férjét Júlia 1849. július 20-án látta utoljára. Ez után többször kereste az
eltűnt költőt, sikertelenül.
Az özvegy 1850. július 21-én
Petőfi nagy tisztelőjével, Horvát Árpád történész, egyetemi
tanárral megesküdött titokban.
Az új házasságából négy gyermek született: Árpád, Attila,
Viola és Ilona. Három érte meg
közülük a felnőtt kort, Viola kiskorában meghalt. Petőfi
Zoltán nem volt hajlandó tanulni, vándorszínészként járta
az országot. Júlia második házassága nagyon félresikerült.
1867-ben Júlia elköltözött a
férjétől, mivel a házasságuk nagyon megromlott.
Horváttal
való házassága teljesen nélkülözte a szerelmet. Férjét csak a
pornó érdekelte, igen kicsapongó alak volt. Nem állt felesége
mellett sem annak betegségében,
sem annak halálos ágyánál. Júlia
1868. szeptember 6-án hunyt el,
39 éves korában, hosszan tartó
súlyos betegségben. Férje nem
vett részt Júlia temetésén, sőt
a gyerekeiket sem engedte el
a végső búcsúztatóra. Temetéséről a 95 éves apja gondoskodott. Jelenleg közös koporsóban
nyugszik Zoltán fiával, első férje
szüleivel és Petőfi Istvánnal, a

sógorával egy sírban, a pesti Kerepesi -temetőben.
1856-ban Andersen meséi Júlia
fordításában jelentek meg először magyarul. Összegyűjtött
verseit a Petőfi Társaság jelentette meg kötetben.
Miért van így?
„Forró lánggal égni, / Aztán
elhamvadni/ Boldog szerelemtől!...
Mért nem ez a sorsom?/ Mért
kell jéggé vagynom/ Élet hidegétől?
Csillagként lefutni,/ Napként hanyatlani,/ Ég boltozárul:
Ekképen elhalni,/ Életből kimúlni,/ Pályazáradékul!...
Föld porában csúszni,/ Lábbal
tapodtatni/ Ez lett osztalékom;
Növényként tengődni,/ Féregként tenyészni,/ Életföladatom!”
(Pest 1854.)
Az alábbi vers gyermekeiről
szól, nagy szeretettel, akik megérték a felnőtt kort:
A három rózsabimbó
„Három rózsabimbó az én boldogságom,
Három rózsabimbó, életem, világom!
El van osztva köztük háromfelé
lelkem,
És mégis mindegyik bírja azt
egészen.”
-Ady Endréné született Deésfalvi Boncza Berta 1894-ben Csucsán.
Apja Boncza Miklós földbirtokos, aki 50 évesen feleségül
vette saját unokahúgát, felesége
nővérének a lányát, a 22 éves
Török Bertát. Neje az első gyermeke szülése után gyerekágyi
lázban meghalt.
Bertát apja árvaházba akarta adni, de a rokonság ezt nem
engedte. Berta Svájcban nevelkedett, ahonnan 1911-ben levelezni kezdett Ady Endrével.
Találkozásukkor 1914-ben Berta
felbontotta eljegyzését Lám Bélával, aki mérnök volt.
A serdülő Berta romantikus vágya volt, hogy Szendrey Júliához hasonlóan híres költőfeleség
lehessen. A költő Csinszkához
írt versei 1914. július 1-től jelentek meg a Nyugatban. Apja
ellenzése ellenére 1915. márci-

us 27- házasságot kötöttek. Ady
magát gyakran Csacsinszky lengyel grófnak adta ki, ennek rövidítéséből származik a Csinszka
becenév. A lakásuk Budapesten
a Veres Pálné u.4 sz. alatt volt,
amely ma Ady emlékhely. Ady
halála után egy évig Babits Mihállyal tartott fenn Csinszka
viharos, szerelmi kapcsolatot.
1920 augusztusában Csinszka
feleségül ment Márffy Ödön festőművészhez. 1934-ben hunyt el
váratlanul, agyvérzésben.
Csinszka több művészeti ágban kipróbálta magát. Kernstok
Károly szabadiskolájában festett, írt verseket, novellákat és
irodalmi leveleket. Elsajátította
a fotográfia technikáját. Versei
először 1931-ben jelentek meg.
Csinszka múzsája volt Adyn
kívül Babitsnak, Tabéry Gézának, Harsányi Zsoltnak és Lám
Bélának. Második férje rajzok,
portrék és aktok sorát festette
nejéről, több mint százat. Portréját megörökítette Rippl-Rónai is.
Móricz Zsigmond a Tündérkert
kis boszorkányát mintázta róla.
Csinszka házasságuk alatt Adynak inkább ápolója volt, mint felesége. 16 évvel volt fiatalabb a
költőnél. Ady viszont mellette is
félre lépett. Nehéz életet vállalt
Adyval, ez mellett anyagi gondokkal is küszködtek. Ady ivászata, erős dohányzása és „francia betegsége” súlyos teher volt
számára. Lakásukban úgy érezte
magát, mint madár a kalitkában.
Ady halála után, Csinszka második házassága révbe érésnek számított. Kedvére való társaságban
megmutathatta okosságát. Csapongása is szabadon érvényesülhetett. Adynak Csinszka jelentette a tiszta, lágy szerelmet.
Lédával a harcoló szerelem volt,
vad mámorral és gyűlölettel.
Csinszka a házasságban megnyugvást adott a költőnek. Írásai
később nyomtatásban is megjelentek.
Első versem 1909. Pest-Erzsébet, Női iskola
„Fekete mezőn fehér virágok,/
sápadtan, gyéren, szétszórva álltok,
a színetek is olyan idegen!.../ Ál-

lok köztetek némán, mereven.
Néha egy szikra sötét világban/
föllobban a gyászos, nagy némaságban.
Rövid az élte, hazug a fénye/ fekete mezőn fehér virágok,
élünk szétszórtan, örök sötétben.”
- Babits Mihályné, született Tanner Ilona, Irén, Lujza, Kamilla
1895-ben született Kőbányán.
Írói neve: Török Sophie
Baumgarten-díjas
író-költő.
Apja kassai, anyja pozsonyi
származású. Ilona az iskoláit
a fővárosban végezte. majd a
Külügyminisztériumban tisztviselősködött. 1921. január 15-én
a hetedik találkozásuk után házasságot kötött Babits Mihállyal.
Előtte Szabó Lőrinc költőnek
volt eljegyzett menyasszonya,
aki Babits lakásában élt. Ilonának férje adta a Török Sophie
nevet Kazinczy után.
Babits egy év kapcsolat után
szakított Csinszkával. Ekkor a
Nyugat folyóiratnál ismerkedett
meg Ilonával, akinek ekkor már
jelentek meg írásai a lapban. A
Centrál Kávéházban kérte meg
a költő Ilona kezét, aki azonnal
igent mondott. Ilona a férje mellett továbbra is szoros kapcsolatban maradt barátnőivel. Ilonka
igen csinos volt, ezért minden
munkahelyén kikezdtek vele
főnökei. Ö, ha nemet mondott,
akkor elbocsájtották. A Külügyminisztériumban beadta vesztére
derekát, orvoshoz kellett mennie
s valószínű ez miatt nem lehetett többé gyermeke, pedig arra
mindketten vágytak.
Sárközí Mátyás: Párban, magányban címmel könyvet írt a
házaspár éltéről. Itt olvashatunk
a Nyugat folyóiratnak a megszűnéshez közel kerülő állapotáról,
ami miatt egyikük sem kapott
egy ideig honoráriumot. Ekkor
írja az alábbiakat Babits a házasságukról:
„Annyi év, annyi év / a szerelem
tart-e még
Azt hiszem kedvesem/ ez már rég
nem szerelem.”
Sophie igyekezett odaadó feleség lenni. Esztergomban vettek
az előhegyen egy házat, ahová

elmenekülhettek az alkotói magányba. Ilonka fivére teherbe ejtette a házvezetőnőjüket, akitől
megszületett Ildikó, akit örökbe
fogadtak. Titkolták, hogy nem
saját gyermekük, de tizenéves
korában Ildikó rájött az igazságra. Babits torokrákban halt meg.
Ez után hamarosan megromlott a
viszony Sophie és a nevelt kislánya között. Ildikót nevelőanyja
kitagadta, majd 1956-ban a kislány Angliába disszidált. Szegényen, elhagyottan, társtalanul,
macskáival körülvéve halt meg.
Sophie férje elvesztése után magára maradt. Az író kollégák is
elhagyták. Egyetlen barátként
Koháry Sarolta maradt mellette
élete végéig. Környezete azzal
vigasztalta, hogy hálás lehet,
hogy egy ilyen nagy ember felesége lehetett. Sophie 1955-ben
hunyt el Budapesten.
Török Sophie írói példaképének
Lesznai Annát és Kaffka Margitot tartotta. Némely verse olyan,
mint egy lélektani regény kitépett lapja:
„ A seb helyét, mit gyermek arcodon tépett / az eltört cserép: híven
őrzi tested.
S a naív-játékfolt, mi gyermekarcod/ huncut éke volt: jön veled s
majd szomorú
öregasszony arcodon jelzi könyörtelen, / hogy azonos vagy a régi
kislánnyalez minden.” ( Arcok egy név felett)
Befejezésül álljon itt egy férjéhez
írt verse:
„De most már itt vagy! Mióta
drága
Karjaid közé beeresztettél, men�nyi dallamod
elöntött heves áramával. Már
nem sokarcú
képzelet: felcsendült valóság
vagy!
S úgy megráztál, mint diadalmas
dallam
megrázza a hangszer boldog
húrjait.”
A klubvezető fenti előadása után
a klub dalköre magyar költők:
Petőfi, Ady Endre és Babits Mihály verseit adta elő. Majd megzenésített költeményekkel fejeződött be a megemlékezésünk. 		
Kun Imre klubelnök

Herend, a művészi porcelánkészítés fellegvára

Herendi porcelánok díszítik a Nyári-lakot

A THE és a nyugdíjas pedagógus klub
tagjai május 16-án ellátogattak a Herendi
Porcelán Manufaktúrába, ahol megcsodálták a herendi porcelán gyönyörű termékeit

és megismerkedtek a porcelánból készült
alkotások készítésének titkaival is.
Herend, Európa legnagyobb tavának, a
Balatonnak közvetlen szomszédságában, a Bakony hegység lábánál fekszik.
Herenden 192 éve kézzel festik, formázzák a műremekeket, ahol kincs a múlt, és
nap-nap után a szépség születik. Múltja
szorosan kapcsolódik Tatához, hiszen a
herendi porcelángyárat 1826-ban a soproni származású Stingl Vince alapította, aki
előző években Fisher Mór Áron tatai gyárának művezetője volt. A tatai kerámiaüzem 1824-ben kezdte meg működését,
melynek terméke nem porcelán, hanem
kőedény volt. Stingl Vince kőedénynél
szebb és finomabb termékeket szeretett
volna előállítani, azaz porcelánból készült
tárgyakat, melynek alapanyaga a kaolin.
Ezt az alapanyagot Herenden találta meg.
1826-ban alapította meg a herendi porcelángyárat. Kemencéket építtetett, munkásokat vett fel, tűzifát vásárolt. A gyár
beindítása anyagi áldozatokkal járt. Az
óriási költségeket nem tudta finanszírozni,
szorult helyzetbe került, ezért a gyárat Fis-

her Mórnak ajánlotta megvételre, aki meg
is vásárolta és felvirágoztatta. Az itt előállított termékek sikert arattak. 1851-ben
a Londonban megrendezett első világkiállításon a birodalom gyárai közül egyedül
Herend kapott első díjat. Ezen a kiállításon Herendnek Viktória királynő szívét is
sikerült meghódítania. A királynő rendelt
egy távolkeleti ihletésű, bazsarózsákkal és
játékos pillangókkal festett étkészletet. A
brit uralkodó tiszteletére elnevezett mintát
Viktória-mintának nevezik. Ezt a mintát a
gyár termékein ma is megláthatjuk.
A gyár termékeiből az akkori kor arisztokratái: Apponyiak, Rotschildok, Eszterházyak is rendeltek. A sikert elismerés
koronázta.1864-ben Fisher Mór megkapta Ferenc Józseftől a lovagrend keresztjé,
1867-ben nemesi rangot kapott, és ekkor
vette fel a Farkasházi előnevet. 1867-es párizsi világkiállításon kitüntették a francia
becsületrend tiszti keresztjével. hihetetlen,
1874-ben a gyár csődbe jutott. A gyárat az
1890-s években unokája Fisher Jenő mentette meg, aki nagy lendülettel indította be
a porcelángyártást, 1897-től nemcsak a

régi minták újra gyártásával foglalkoztak,
hanem új stílus is előtérbe került: a szecesszió. Új technikával került szecessziós
mintákat 1904-ben a Saint Louisban tartott
világkiállításon is bemutatták.
Napjainkban a Herendi Porcelán Manufaktúra termékeit mintegy 60 országban
ismerik. Viktória-minta került arra a díszvázára, is, melyet az EU elnökségének
ajándékoztak. 2011-ben a frankfurti vásáron a kiváló minőségű és szépségű termékeikkel óriási sikert arattak. Vilmos
herceg és Katalin hercegnő házasságkötésének emlékére Magyarország hivatalos
nászajándéka egy herendi porcelánkészlet
volt, melyre a Viktória-minta megújult
változata került. A Forma-1 győztes pilótái, a balatonfüredi szépségverseny első
helyezettjei is herendi porcelánt kapnak. A
herendi porcelán szépséges darabjait nemcsak Tatán, de a gödöllői királyi kastélyban is megcsodálhatjuk.
Herend az időtlen szépség és örök érték
szimbólumává vált, mely a művészet időtlen szépségét is hirdeti.
		

dr. Kiss Tiborné a THE elnöke
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Nyitrán jártak és szolgáltak a Tatai Versbarátok
A Nyitra-folyó és a Zobor-hegy
ölelésében fekszik Nyitra település, amely egykor a Nagy-morva
Birodalom keleti fővárosa volt.
A 60 méter magas várdombon
áll a kis alapterületű, de jelentős
vár. Itt őrizték és vakították meg
Vazult. Könyves Kálmán király
1113 körül megalapította a püspökséget, Nyitra azóta püspöki
székhely csodálatos templomaival, a Nagyboldogasszony-szoborcsoporttal; - köztük Szent István, Szent László, Szent Imre és
IV. Béla szobraival. Magát Nyitra vármegyét – Nyitra központtal
– Szent István király hozta létre,
az államalapítás és a királyi vármegyerendszer megszervezése
idején. Hat magyar király fordult
meg benne. A 78.000 lakosnak
ma mindössze 2 %-a magyar, de
a szépséges Zobor-aljai falvak
döntően magyar népességűek.
Őrzik magyar hagyományaikat,
különösen figyelemre méltó a díszes népviseletük. A város híres
szülötte többek között Szondi Lipót pszichiáter, a „Szondi-teszt”
megalkotója és Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök. Viszont itt halt meg Szent László
árpád házi magyar király és Esze

Tamás kuruc brigadéros.
A Gútay Jánosné ny. tanár által irányított Tatai Versbarátok
meghívásra – Magyarkanizsa,
Szőgyén, Nagyszalonta után
– Nyitrán jártak és magukkal
vitték Arany János költészetét.
Epikai-, lírai művek és balladák
előadásával szolgáltak. A művelődési ház nagyterme megtelt
döntően magyar középiskolás
diákokkal, akik a versek előadásával és a Horváthné Benkő
Ibolya által előadott Arany János
által írt dalok meghallgatásával,
rendkívüli irodalomórát hallgathattak. Az előadást nagy várakozás előzte meg és feszült figyelem kísérte, a mintegy 250 diák
részéről. Kiegészültek az Arany
Jánosról való ismeretek, amit a
diákok szűnni nem akaró tapssal
és szíves vendéglátással köszöntek meg. Számunkra pedig rendkívül jó érzés volt, az egységes
magyar költészetet és a határainkon kívül élő magyar fiatalokat
szolgálni.
Jó szívvel mondhatjuk el, hogy
a magyar költészet és annak
szeretete újraéled. Nem csak az
országban, hanem Tatán és környékén is megtartották a Köl-

Ajánló
Nyári Strandröplabda OB

Tata június 8 – 10.

Trópusi strandokat idéző homokos pályák, zenés parti, mindez
ingyenesen - fergeteges strandröplabdaverseny várja az érdeklődőket az Öreg-tó partján június második hétvégéjén Tatán!
Tudja már, mit csinál június második hétvégéjén? Ha nem, akkor várunk szeretettel minden érdeklődőt június 8. és 10. között
Tatán az Öreg-tó partján az idény első igazán fontos strandröplabdaversenyén, az országos bajnokság első fordulóján.
Az esemény már tavaly rekordnevezést hozott, hiszen akkor
27 női és 28 férfipáros adta le a nevezését. Idén várhatóan még
nagyobb lesz az érdeklődés, hiszen az előző évhez képest megemelték a pénzdíjat: immár egymillió forint az állomás összdíjazása, ráadásul az augusztusi, Lupa-tavi döntőt megnyerő párosok egy-egy személygépkocsit is kapnak egy év használatra,
azaz a színvonal és a látványos küzdelem már csak a tét miatt
is garantált.
Az már biztos, a strandröplabda-versenyzőknek van miért elmenniük az Öreg-tó partjára, ahol tavaly avatták fel a pályákat,
de az is egyértelmű, a nézőknek érdemes elnézniük a színvonalas strandröpiversenyre. Az ingyenesen látogatható slágereseményen az ország legjobb párosainak versengése önmagában
szórakoztató sportprogram, amelyet ráadásul a szervezők sokféle látványossággal fűszereznek. Várhatóan közönségjátékok
sora és tombola is várja a nézőket, ráadásul a Red Bull jóvoltából egész nap élő DJ adja majd a zenét, azaz garantált az egész
napos, sőt három napos vidám hangulat.
A sportág könnyen érthető, látványos, roppant dinamikus, hiszen két-két játékos vív elképesztő csatát egymással, gyakoriak
az óriási vetődések, a szemet gyönyörködtető megoldások, a
hatalmas mentések. A meccsek alatt a barátokkal, ismerősökkel
tölthetnek a nézők minőségi időt, miközben a vágyott bronzbarna színt is megszerezhetik a ragyogó napsütésben. Indítsuk
a nyarat Tatán strandröplabda versennyel!
Aki beleszeret a sportágba, figyelheti majd a további fordulókat is, hiszen a Lupa-tavi döntőig Tatán kívül Nyíregyházán és
Dunaújvároson át vezet az út.
A felnőtt strandröplabdaversenyek dátumai és helyszínei:
június 8–10.: Tata, Tópart sétány 13.
június 29–július 1.: Nyíregyháza, Sóstói Parkfürdő
(Berenát utca 1-3)
július 20–22.: Dunaújváros (Strand út 2.)
Döntő: augusztus 7–12. Budapest, Lupa-tó.

tészet Napját. Április 11-e immár 64 éve a Költészet Napja,
József Attila születésnapjának
tiszteletére. A megemlékezések
mindig szívből jönnek. József
Attila a legmegrendítőbb és
legfájdalmasabb sorsú magyar
költő, akiről Juhász Gyula szavaival elmondható, hogy „Isten
kegyelméből való költő, akit a
jövendő a poézis legnagyobbjai
és legigazabbjai közé emelt.”
Maga a költő születéséről, felnőtt korában írott versében így
vallott:
„Reménységnek és tulipánnakS
mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad édes Hazám, fogadj szivedbe,
hadd legyek hűséges fiad!
Totyogjon, aki buksi medve
láncon - nekem ezt nem szabad!
Költő vagyok - szólj ügyészedre,
ki ne tépje a tollamat!
Adtál földmívest a tengernek,
adj emberséget az embernek.
Adj magyarságot a magyarnak,
hogy mi ne legyünk német gyarmat.
Hadd írjak szépet, jót - nekem
add meg boldogabb énekem!
Kicsikis deszka alkotmányba
1905-ben ígyen Iktattak be .

A kártyás munkásnak fiúként,
S a szép, ifjú mosóasszonynak,
Ligetnek, sárnak, vágynak, célnak,
Fejkendőbe kötözött gondnak.”
Megszületett hűségre, hazaszeretetre. És arra, hogy elmondja:
„hiába fürösztöd magadban, másokban látod arcodat.” És arra,
hogy megvallja:
„S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad édes Hazám, fogadj szivedbe,
hadd legyek hűséges fiad!
Totyogjon, aki buksi medve
láncon - nekem ezt nem szabad!
Költő vagyok - szólj ügyészedre,
ki ne tépje a tollamat!
Adtál földmívest a tengernek,
adj emberséget az embernek.
Adj magyarságot a magyarnak,
hogy mi ne legyünk német gyarmat.
Hadd írjak szépet, jót - nekem
add meg boldogabb énekem!”
És arra is, hogy „egyész népét
nem középiskolás fokon tanítsa.” Tanította és tanítja jelenleg
is. Egyetlen Költészet Napján
sem hagyhatók ki az Ő versei,
mind a magyar irodalom remekei.

A versbarátokat költészet napi
előadásra négy civil szervezet –
úgy mint a Simon Csabáné által
vezetett Nyugdíjas Pedagógusok
Egyesülete, a Keresztes József
által vezetett Magyary Zoltán
Népfőiskola, a Sárközi József
által vezetett Honvéd Bajtársi
Klub és a Kaszál Józsefné által
vezetett Fellner Jakab Kulturális
Egyesület – hívta meg.
Rendkívüli irodalom órát tartottak a versbarátok a Palatin
Anna által igazgatott Tarjáni
Német Nemzetiségi Általános
Iskolában és a Beck Ottóné által
igazgatott Szomódi Íriszkert Általános Iskolában, mintegy 300
diák részére. Horváthné Benkő
Ibolya minden alkalommal, népdalok eléneklésével színesítette
a versmondást. Hallgatóságunkkal együtt ünnepeltünk és emlékeztünk a magyar költők előadott verseivel, megtisztelve és
szolgálva a magyar költészetet, a
magyar irodalmat.
Mindannyiunknak felemelő érzés volt.
Soli deo Gloria!
dr.Sopovné dr. Bachmann Katalin
a Tatai Versbarátok krónikása

8

Sport

Programajánló
Asztalitenisz
június 2. szombat 15.00
Tatai AC II. – Veszprémi Rendőr
SE NB III.
A mérkőzéshelye: TAC székház
Íjászat
június 3. vasárnap 10.00
Tatai Tradicionális Íjászverseny
Helyszín: Tatai vár, várárok,
tópart.
Kosárlabda
június 2. szombat 12.00
Tatai SE – PINKK SE NB-s női
június 3 vasárnap 13.00
Tatai SE – Dávid Kornél KA
NB-s női
A mérkőzéseket a Vaszary iskolában játsszák.
Szabadidősport
június 8-9. péntek-szombat 9.00
Nagy Sportágválasztó
Helyszín: Edzőtábor. Bejárat a
Tekepálya felől.
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Szép volt lányok (fiúk)!
Valóban szép volt, hiszen a TAC
három csapata is bajnoki címet
ünnepelhetett a múlt héten. Először az U-14-es fiú labdarúgó
csapat. Az utolsó hazai mérkőzésen 12-0-ra legyőzte a Bábolna együttesét, így függetlenül az
utolsó fordulótól megnyerte a
bajnoki címet. A csütörtöki mérkőzés után meg is kapták az érmeket
Fiú U-14: Ballester Garcia Erik,
Bognár Roland,Clerc Simon,
Farkas Marcell, Farkasdy Károly,
Fekete Benedek, Gerecs Attila,
Hartmann Richárd,Kézi Rudolf,
Kovács Márkó, Kovács Nándor,
Lehoczki Attila, Marton Zétény,
Nagy Benjamin, Szeidemann
Márton, Szemeti Zétény, Veres
Máté, Vörös Vendel.
Edző: Schweininger Ferenc

Szombaton délután játszotta utolsó hazai meccsét a női U-17-es
labdarúgó csapat. Ők is már bajnokként léphettek pályára, hiszen
két héttel ezelőtt a rivális Kecskéd elleni győzelem után idegenben a Zsámbékot is legyőzték.
A lányokat a TAC – Esztergom
felnőtt mérkőzés szünetében köszöntötték és kapták meg az érmeket.
Lány U17: Barta Viktória, Filp
Kinga, Hartai Hanna, Horváth
Amália, Jenei Lilla, Kugler Sára,
Rigó Fanni, Szabó Erika, Szemeti Blanka, Takács Dorottya, Váradi Fédra.
Edző: Schaffer Péter
Szombaton még egy bajnokcsapatot köszönthettek a TAC
szimpatizánsai, hiszen veretlenül
nyerte meg a megyei kézilabda

Ünnepeltek a teniszezők

Bár a fotón nem látszik, de stílusosan játékkal ünnepelte 25.
születésnapját a Tatai Városi
Teniszklub. Szombaton délelőtt
gyülekeztek a Cseke tó melletti
pályáknál a sportág tatai hódolói.
Jelenleg mintegy 60 tagja van a
klubnak, és ahogy a beszélgetésekből kiderült kezd visszatérni
a régi élet. Gyerekekkel is foglalkoznak, akik negyvenen próbálgatják a játékot. Nyáron újból
tervezik a múlt évben már bevált
tenisz tábort, amire majd várják a
jelentkezőket. Nagy terveik vannak a pályák és a klubház fejlesztésére.
- ta -

Idén két napos lesz az Old Lake Man Közép és
Rövidtávú Triatlon Amatőr Magyar Kupa

Augusztus 18-19-én rendezik városunkban az Old Lake Man Közép és Rövidtávú Triatlon Amatőr
Magyar Kupát. A tavalyi verseny
nagy sikerét követően idén már
két napon át és két távon versenyezhetnek a jelentkezők. A szervező Footour Futó, Kerékpáros és
Triatlon Sportegyesület valamint
Tata Város Önkormányzata május
23-án rendezett sajtótájékoztatót a
sporteseményről a Városházán.
A 2017-ben először megrendezett tatai versennyel a Footour SE
régi álma vált valóra, hiszen Tata
a 90-es években virágzó központja volt a duatlon, triatlon sportnak.
Az egyesület többéves munkájával
mára kivívta azt a szakmai szintet
és elismerést, mely alapján alkalmas egy ilyen verseny megrendezésére. A város földrajzi adottságai
tökéletesek ahhoz, hogy otthont
adjanak egy színvonalas triatlonos
találkozónak, az Öreg - tó és a vár
környéke pedig különösen szép
hátteret biztosít a versengéshez.
Újdonság, hogy 2018-ban már
nem csak közép, hanem rövidtávon is versenyezhetnek a triatlonosok Tatán:
2018. augusztus 18-án rövidtávon:
1500 m úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás,
2018. augusztus 19-én középtávon:
1900 m úszás, 90 km kerékpározás,
21 km futás vár a jelentkezőkre.
Róth Balázs versenyigazgató, a Footour SE elnöke ezzel kapcsolatban a
Városházán elmondta: – Hatalmas
sikere volt a tavalyi versenynek,
és a sportolók azzal a kéréssel fordultak hozzájuk, hogy rendezzenek

egy versenynapot rövidebb távon is,
mert nagy rá az igény. Hamar látszik, hogy az esemény bővítése jó
ötlet volt, hiszen a sajtótájékoztató
napjáig (05.23.) már több jelentkező regisztrált, mint tavaly összesen.
A versenynek egyébként egy korszerű, online nevezési rendszere
van, amelyen keresztül a nevezési
díj is bankkártyával egyenlíthető
ki, és gyorsan elintézhető minden
adminisztrációs feladat.
A szervezők a versenyen az egyéni nevezők létszámát középtávon
400 főben, rövidtávon 500 főben,
a váltó csapatok létszámát 100
csapatban maximálták.
Nevezni az: oldlakeman3athlon.
hu oldalon lehet, július 31-ig.
A nevezési díj tartalmaz:
-Finisher pólót a szintidőn belül
célba érkező versenyzőknek,
-Rajtcsomagot,
-Komplett frissítést (HIGH-5),
-Chipes időmérést,
-Orvosi felügyeletet a verseny ideje
alatt,
-Teljes útlezárást a kerékpáros pályán,
-Részvételt a szombati tészta partin,

-Egyedi befutóérmet, és
-Ingyenesen letölthető képeket a
verseny után a
https://www.facebook.com/oldlakeman3athlon/.
Michl József polgármester a sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott: - Nagyon jó adottságai vannak Tatának
ahhoz, hogy olyan jellegű sportrendezvényeket szervezzünk, amelyek
kihasználják az itt megtalálható
természeti szépségeket, értékeket
is - így ez az egymásra találás a
triatlonsporttal remek lehetőség a
városnak. A tavalyi verseny nagyon
tetszett az itt élőknek és a vendégeknek egyaránt, s megköszönve a helyiek türelmét úgy gondoljuk, olyan
színfoltja lett a helyi sportéletnek,
amely méltóvá vált arra, hogy a jövőben évről-évre megrendezzék.
A szervezők tehát még várják a
jelentkezéseket, különösen az
amatőrökét, hiszen váltóban is lehet majd indulni, ami jó lehetőség
például a családoknak arra, hogy
egymás között felosztva a távokat
és a versenyszámokat, felejthetetlen élményben legyen részük az
augusztus 20-i hosszú hétvégén.

bajnokságot a női felnőtt csapat.
Az elmúlt évi bronz után egész
évi egyenletes teljesítménnyel,
megérdemelten lettek elsők.
Utolsó hazai meccsükön a Környe ellen arattak fölényes győzelmet.
Női felnőtt: Bota Emese, Csics

Luca, Halasi Kinga, Ivády Ágnes, Kurcsik Nóra, Lehoczki
Vanessza, Nagy Luca, Németh
Krisztina, Nyitrai Viktória, Sárközi Tamara, Siklósi Dominika,
Szabó Virág, Szórádi Éva, Varga Bettina, Zink Viktória, Zolnai
Fanni 		
Tompa Andor

Kiesett, nem esett ki?
A címben rejlő probléma a
TAC NB I/B-s férfi kézilabda
csapatára vonatkozik. Bár a
versenykiírás szerint a 10-14.
helyezett csapatok kiesnek (a
TAC a 10.helyen végzett), de
a sportágban járatosak szerint ez nem jelent semmit.
Azt már néhány labdás sportágban megszokhattuk, hogy
a kiesés-feljutás kérdése nem
feltétlenül a tabellán elfoglalt
helyek alapján dől el. Az alacsonyabb osztályok feljutói
azért számolgatják azt, hogy
mennyibe kerül a magasabb
osztály és megéri-e? Ha nem
akarnak élni a feljutás lehetőségével ilyenkor jön a huzavona: maradjon-e a legjobb kieső
(jelen esetben a TAC), vagy a
szövetség felkéri a feljutó mögötti csapatot. Hogy milyen
forgatókönyv fog lejátszódni,
még nem lehet tudni. Ez csak
azért gond, mert össze kellene
rakni a következő bajnokságra
a csapatot. És az nem mindegy
hogy NB I/B vagy NB II!
A múlt héten befejezte az
edzéseket a TAC együttese,
így értékelésre kértük Sibalin
Jakab (S.J.) edzőt.
-Milyen tervekkel vágtak neki
a bajnokságnak?
S.J.: Mivel elég jól ismerjük
a mezőnyt, az volt a klub és
a szakosztály vezetés elvárása, hogy az élmezőny mögött középen végezzünk. Úgy
gondoltam, hogy a Vecsés és
a Győr küzdhet majd a feljutásért, bár a PLER együttesét
is ide soroltam. Mögöttük 4-5
csapatot egyforma eséllyel soroltam és ide kellett volna nekünk is beférni.
- Mi az okai a gyenge szereplésnek?
S.J.: Magam is sokat gondolkozom a bajnokság vége óta
is, de nem tudok egyértelmű
magyarázatot adni. Egy dolog
biztos, ebben az évben nem
volt bravúros győzelmünk ami
azért az elmúlt években akadt.
A legtöbb döntetlent mi játszottuk a Nyugati csoportban,
tehát a végjátékokban nem
voltunk sikeresek. Ezekből a
döntetlenekből négy alkalommal nekünk állt a meccs. Nem
hiszem, hogy a játékosok en�-

nyivel rosszabbak lettek volna egy év alatt, de valahogy
semmi nem jött össze. Ami a
legjobban fáj, hogy az utolsó
helyezett Csurgó U20 egyetlen győzelmét ellenünk aratta.
Tudom hogy a sportban nincs
ha, de ha ott nyerünk és az 5
döntetlenből kettőt hozunk a
7-8. helyen végzünk.
- Hogyan értékeli az egyes játékosok teljesítményét?
S.J.: húsz játékos kapott lehetőséget a bajnokságban. Tizenhárom játékos játszott a 26
fordulóból legalább 20 alkalommal, tehát a mag meg volt.
A gond az hogy egyenletesen
jó teljesítményre senki nem
volt képes. Sok játékosnak
voltak jó meccsei, sok lőtt gólja, a kapusoknak jó védései, de
igazán húzó ember nem volt.
- Hogyan tovább?
S.J.: Nagyon nehéz helyzetben
vagyunk, mert papíron (talán)
kiestünk az NB I/B-ből. Hivatalosan nem tudjuk a továbbiakat, de nem mindegy melyik
osztályban tudjuk folytatni.
Tárgyalni kellene a játékosokkal, ki marad, ki akar elmenni,
de így nehéz. Remélem rövid
időn belül eldől a kiesés és a
feljutás kérdése, azaz mely
csapatok vállalják a feljutást
és akkor egyeztetünk a klub
vezetésével.
És akkor egy kis statisztika.
10. hely 26 9 5 12 614 – 638
23 pont
4 pontot szereztünk: Tatabánya U20, Pécs
3 pontot szereztünk: Ajka,
Szigetszentmiklós
2 pontot szereztünk: NEKA,
Csurgó U20, Veszprém U20
1 pontot szereztünk: Veszprém
KKFT, PLER, Százhalombatta
Nem
szereztünk
pontot:
Vecsés, Győr, Balatonfüred
U20
Hazai pályán: 13, 5, 2, 6, 12
pont
Idegenben:
13, 4, 3, 6, 11
pont
Legjobb góllövők: Győrffi 97,
Kállai 96, Schekk 90, Kanyó
Á. 67
Büntetők: 87/59 (67,8 %)
Kanyó Á. 39/24, Kanyó B.
22/19, Schekk 12/9
- ta -

