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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

A Soproni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Kar és Tata 
Város Önkormányzata szervezé-
sében rendeztek ünnepélyes tan-
évnyitót szeptember 5-én a Tatai 
Közösségi Felsőoktatási Kép-
zési Központban, a volt piarista 
rendház épületében.
Az önkormányzat számára évek 
óta kiemelten fontos, hogy se-
gítse a helyi fiatalokat, tanulni 
vágyókat felsőfokú végzett-

ség megszerzésében, ezért Tata 
több felsőfokú intézménnyel is 
együttműködési megállapodást 
kötött. Az első egyetemi tanév-
nyitó tavaly szeptemberben zaj-
lott, amikor a Soproni Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Kar 
Csecsemő és Kisgyermekneve-
lő Alapszakot indított a képzési 
központban. Michl József pol-
gármester ezzel kapcsolatban az 
idei tanévnyitón úgy fogalma-

zott: - az, hogy a megújuló pia-
rista rendházban az első képzés 
a legkisebbekhez kapcsolódik, 
igazolja a városvezetés célját 
és elképzelését, amely szerint a 
kisgyermekeinkkel való foglal-
kozás a legfontosabb, s ehhez 
kapcsolódóan az elmúlt években 
érezhetően nőtt hazánkban a csa-
lád, a gyerekek iránti tisztelet és 
akarat is.
A Tatán folyó képzés a bölcső-
dékben dolgozóknak nyújt dip-
lomát a pedagógus életpályához 
szervesen kapcsolódva, állami 
finanszírozásban. Acsainé Dá-
vid Ágnes, a Tatai Rend-ház Kft. 
ügyvezető igazgatója elmondta: 
- idén ősszel a tavalyihoz ha-
sonló számú hallgató kezdi el 
tanulmányait. A tatai helyszínre 
hetvenen jelentkeztek, közülük 
harmincan első helyen, és végül 
16-an kerültek be. A nehézséget 
a jelentkezők számára az okoz-
za, hogy sokan nem tudják elérni 
a törvény által előírt szükséges 
felvételi ponthatárt. Ezért továb-

bi segítséget kívánnak nyújtani 
a sikeres felvételihez pályáza-
ti támogatással, érettségire és 
nyelvvizsgára való felkészítések 
lehetőségével.
A helyszínen az új tanévet Dr. 
habil Varga László, a Sopro-
ni Egyetem Benedek Elek Pe-
dagógiai Kar dékánja nyitotta 
meg, aki kiemelte: - nagy öröm 
az egyetem számára, hogy Tata 
városának vezetésével egymásra 
találtak, jó kimozdulni az egye-
temről és más vidékeken élő 
hallgatókkal találkozni, emellett 
pedig az elmúlt egy évben az 
együttműködés nyomán olyan 
emberi kapcsolatok is születtek, 
amelyek stabil alapot nyújtanak 
a közös munkához. A családok 
mindennapi ritmusa az elmúlt 
években sokat változott, az 
anyák nem biztos, hogy három 
évig otthon tudnak maradni a 
gyermekeikkel, ezért egyre na-
gyobb szükség van a szakmailag 
felkészült kisgyermeknevelőkre. 
Folytatás a 4. oldalon

Megkezdődött az új tanév a piarista rendházban

Tatán rendezte Őszi Találkozóját a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Városunkban tartotta szeptem-
ber 15-én hagyományos Őszi 
Találkozóját a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete (NOE). 
A program keretében mintegy 
2500-an érkeztek Tatára.
Az egyesület több mint három 
évtizede a családok, a nagycsalá-
dok érdekében tevékenykedik, s 
egyik leglátogatottabb rendezvé-
nyük az országos Őszi Találkozó. 
Az idei eseményen a családok 
kulturális és szabadidős progra-
mokon vettek részt, miközben 
közösségi élmények mellett is-
merkedtek Tatával és nevezetes-
ségeivel a város számos pontján.
Az esemény megnyitóját a ta-
tai vár udvarán rendezték, ahol 
köszöntőt mondott Kardosné 
Gyurkó Katalin. A NOE elnöke 
elmondta: - az Őszi Találkozó az 
egyesület egyik legbensősége-
sebb programja, hiszen ilyenkor 
az ország minden részéből érke-
ző családok újra találkozhatnak 

egymással, s ez megerősíti azt 
az érzést, hogy jó nagycsaládban 
élni. Kardosné Gyurkó Katalin 
hozzátette: már több mint 12 ezer 
család tagja az egyesületnek, 
amely a 2019-es költségvetésben 
kiemelt szerepet kapott a magyar 
kormánytól.
A megnyitó ünnepségen Michl 
József polgármester is üdvözölte 
a résztvevőket hangsúlyozva: - a 
nagycsaládosok óriási erejű pél-
dát mutatnak a társadalomnak, 
ezért megtiszteltetés városunk-
nak, hogy az éves találkozót itt 
szervezték meg, s Tata büszkén 
és örömmel látja vendégül az ide 
érkezőket. Amit a nagycsaládo-
sok életükkel példaként állítanak 
elénk, az egy csodálatos jelzés 
ebben a mai, sokszor gyermek 
és családellenes társadalomban – 
fogalmazott a polgármester.
 Az 1987-ben alakult NOE je-
lenleg országosan több mint 200 
helyi közösséggel  rendelkezik. 

Az országos munkát hat regio-
nális központ segíti, önkéntese-
ik száma megközelíti az 1500 
főt. Az egyesület a családos kö-
zösségépítésen és értékőrzésen 
túl – melynek középpontjában a 
házasság és az élet védelme, az 
anyaság tisztelete áll – ellátja a 
családok érdekvédelmét és or-
szágos, valamint helyi rendez-
vényein kötetlen kapcsolatépí-
tésre, szórakozásra is lehetőséget 
nyújt.
A tatai eseményen részt vett 
Dömötör Csaba, a Miniszterel-
nöki Kabinetiroda parlamenti 
államtitkára, aki elmondta: - Az 
élet akkor tartalmas és teljes, ha 
mások szolgálatáról is szól, s bár 
ez a szolgálat sok mindent je-
lenthet, elsősorban a családban 
kezdődik. A családok támogatá-
sa hazánkban egy fontos egyet-
értési pont, amely intézkedések 
sorozatában tört felszínre az el-
múlt években: Európában Ma-

gyarország fordítja a legtöbbet 
családtámogatásra, népszerű az 
otthonteremtési program, az adó-
kedvezmények rendszere már 
1900 milliárd forintot hagyott a 
családoknál, a bölcsődék száma 
pedig másfélszeresére emelke-
dett. Az államtitkár hozzátette: - 
a kormány munkáját egy Család-
ügyi és Stratégiai Kabinet segíti, 
annak érdekében, hogy minden 
döntésben tükröződjenek a csa-
ládok szempontjai, érdekei. Az 
a hely szeretnénk lenni Európá-
ban, amely bizonyítja, hogy a sa-
ját erőnkből is képesek vagyunk 
megerősíteni közösségeinket, 
és ennek a törekvésnek a csalá-
dok pótolhatatlan főszereplői – 
mondta Dömötör Csaba.
A NOE Őszi Találkozójának meg-
nyitóján közreműködött a MH 
25. Klapka György Lövészdandár 
Zenekar Balázs Attila őrnagy ve-
zényletéve, valamint a Csevergő 
Énekegyüttes.         Ábrahám Ágnes

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu



FOGADÓÓRA
MICHL   JÓZSEF  
Tata Város Polgármestere 
és a 7. egyéni választókerü-
let képviselője  

2018.   szeptember  
24-én   hétfőn 13.00  
és 15.00 óra között
fogadja a hozzá for-
duló polgárokat a 
Városházán hivatali 
helyiségében, Tata, 

Kossuth tér 1. I.em. 101.szoba.

DR. BERÓ  HENRIETTA  
alpolgármester  és a 6. egyéni 
választókerület képviselője
  2018.  szeptember 

25-én   kedden 
14.00 és 16.00 óra 
között fogadja a 
hozzá forduló pol-
gárokat a Városhá-

zán hivatali helyiségében, Tata, 
Kossuth tér 1.  I. em. 101. szoba.
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A városunkban az őszi időszak-
ban egyidejűleg több helyen kell 
számolni ideiglenes forgalom 
korlátozással.
• A Május 1. úton a beszakadt 
úttest helyreállítását végzi a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. A ki-
vitelezés során a Komáromi utca 
és a Güntner Aréna közötti útsza-
kaszon 1-1 forgalmi sáv járható. 
A kivitelezés várható befejezési 
ideje 2018. november hónap.
• A Május 1 úton az InterSPAR 
építéséhez kapcsolódóan a Vá-
ralja utca és a Keszthelyi út 4. sz. 
tömb között a buszpályaudvar 
felőli oldalon 1 forgalmi sáv le-
zárásra került közműkiváltás mi-
att. További 1 sáv lezárására kell 
számítani a leendő áruház olda-
lán is az új jelzőlámpás közleke-
dési csomópont kialakítása, vala-
mint a Keszthelyi úti csomópont 
átépítése miatt. A Május 1. utat 
érintő munkák az idei évben no-
vember hónapban befejeződnek.
• Az Új úton burkolat megerősí-
tés várható egy rövid szakaszon, 
melyet a kivitelező október hó-
napban fog elvégezni. Az asz-
faltozási munkák idejére 1-1 sáv 
rövid idejű lezárása várható jel-
zőőrös forgalomirányítás mellett.

• A Lidl áruház építéséhez kap-
csolódóan az Oroszlányi úton és 
az Oroszlányi út – Május 1. út 
csomópontjában várható útépí-
tés. A Május 1. úti csomópont-
ban jelzőlámpát épít ki a beruhá-
zó, valamint az Oroszlányi úton 
gyalogos átkelőhely kerül kiala-
kításra.
• További jelzőlámpa telepítésre 
kerül sor a beruházások kereté-
ben a vadászbolti gyalogátkelő-
helynél, valamint a Bláthy O. 
utcai gyalogátkelőhelynél.
• A jelzőlámpa telepítések után a 
Május 1 úti körforgalom és a Ko-
máromi utca között az összes jel-
zőlámpa összehangolásra kerül.
• A Hajdú utca felújítása augusz-
tus hónapban elkezdődött. A 
szeptember 10.-i héten várható a 
munkálatok folytatása. A továb-
biakban mind a gyalogos közle-
kedésben, mind a gépjárműves 
közlekedésben már forgalom-
korlátozással kell számolni. A 
Keszthelyi út – Hajdú u. – Fürdő 
u. csomópontban fél-fél pályás 
lezárás lesz. A munkálatok no-
vember hónap végéig tartanak.
• A Rákóczi utcában az Esterházy 
Kastély bejáratának környezeté-
ben árubeszállítás miatt időnként 
a gyalogos járda lezárásra kerül 2 
db parkolóval együtt. A gyalogos 

közlekedésre a kórház felőli gya-
logjárda vehető igénybe.
Az iskolakezdés megkönnyítése 
és a forgalom gyorsabb lefolyá-
sa, ugyanakkor az önkormány-
zati utak állagának védelme ér-
dekében a következő ideiglenes, 
az útépítés időtartamára szóló 
forgalmi rend módosítás mellet 
döntött az önkormányzat:
1. A Kőkút köz – Komáromi utca 
kereszteződésében a Komáromi 
utcán lévő „Mindkét irányból 
behajtani tilos!” „ kivéve célfor-
galom” közúti jelzőtáblák letaka-
rásra kerülnek annak érdekében, 
hogy a Kőkút közből kihajtani 
kívánó gépjárművek a Kossuth 
tér érintésével szabályosan tud-
ják elhagyni a területet, és ne a 
Komáromi utca – Május 1. úti 
csomópontot terheljék.
2. A Kőkút közben a jégcsarnok 
melletti egyirányú szakaszt ide-
iglenes kétirányúvá tesszük – a 
jelenlegi haladási irány elsőbb-
ségének megtartásával –, hogy 
a Május 1. útról a csarnok felé 
behajtó gépjárművek szintén 
ideiglenesen a Kőkút köz felé 
is el tudjanak távozni, amennyi-
ben a Május 1. út felé bedugul a 
forgalom. 3. A Fazekas utcában 
a Tanoda tér és az Eötvös utca 
közötti szakaszon mindkét olda-

lon a „Megállni tilos” közúti jel-
zőtábla kerül kihelyezésre, hogy 
a Fazekas utcai megnövekedett 
forgalom főleg a reggeli órákban 
akadálytalan legyen.
Az iskolák környezetében a ren-
dőrség, a polgárőrség és a közte-
rület felügyelet jelen lesz, segítik 
a közlekedés, a gyalogosok át-
kelését. A gépjárművel közleke-
dők számoljanak azzal, hogy a 
menetidő megnövekedhet, ezért 
időben induljanak el.
• Kérjük a közlekedők türelmét 
és odafigyelését!
• Kérjük a szülőket, hogy élje-
nek azzal a lehetősséggel, hogy 
az önkormányzat minden tatai és 
Tatán tanuló diáknak ingyenes 
buszbérletet biztosít, és elsősor-
ban a felsőbb évfolyamos diákok 
busszal közelítsék meg az isko-
lájukat!
• A gépjárművel közlekedőket 
kérjük továbbá, hogy segítsék 
az autóbuszok közlekedését a 
megállókból való kiengedéssel, 
a besorolásoknál az autóbuszok 
beengedésével.
Reméljük, az útépítések befe-
jeztével egy szépen megújult, 
biztonságosabb környezetben 
tudunk közlekedni. Köszönjük a 
türelmüket!

Tata Város Önkormányzata

Tájékoztatás forgalomkorlátozásokról és ideiglenes forgalmi rendről

Az INTERREG V-A Szlo-
vákia-Magyarország Együtt-
működési Program keretében 
rendeztek szakmai találkozót 
Komáromban, ahol CULT-
PLAY projekt - Interaktív te-
matikus parkok létrehozása, a 

kulturális örökség innovatív 
használata címmel tartottak tá-
jékoztatót.
Az SKHU/1601/1.1/209 azo-
nosítószámú projekt 2018. feb-
ruárjától 2020 elejéig tart, jó-
váhagyott költségvetése 2 873 

580,08 euró.
A projekt vezető partnere Érse-
kújvár, partnerei Szlovákiából: 
Komárom, Ógyalla, Gúta, Vág-
sellye és Szőgyén, Magyaror-
szágról pedig: Komárom, Tata, 
Oroszlány valamint Kisbér. A 
projekt átfogó célja a kulturális 
örökségek innovatív hasznosítá-
sa, stratégiai célja, hogy bevon-
ja a helyi lakosokat, turistákat, a 
meglévő kulturális örökségek új 
módon való felhasználásába, te-
matikus parkok létesítésével. A 
„CULTPLAY” parkok olyan te-
matikus parkok a határ mindkét 
oldalán, melyek játszótérként 
fognak működni, valamint rész-
letes információkkal szolgálnak 
a többi partner községekben 
található attrakciókról három 
nyelvű (SK, HU, EN) interne-
tes alkalmazás formájában. A 

parkok működése összekap-
csolódik majd, hiszen nemcsak 
egymás emlékeit, hagyománya-
it mutatják be, hanem mintegy 
hálózatot alkotva ösztönzik az 
érdeklődőket arra, hogy bejárva 
mind a kilenc helyszínt, egysé-
gesebb képet kapjanak a térség 
történelmi örökségéről. 
Tata a projekthez a Malom park 
megvalósításával párhuzamo-
san azzal kapcsolódik, hogy az 
egykori Kristály Strand terüle-
tén felépül a gútai malom ki-
csinyített mása, valamint olyan 
eszközöket helyeznek el, ame-
lyek segítenek az egykori mal-
mok működésének megértésé-
ben. A gútai tematikus parkban 
Tatára fogják felhívni a látoga-
tók figyelmét, ott ugyanis egy, a 
tatai várat formázó játszóeszköz 
készül majd el.

Tematikus szórakoztató parkokat hoznak létre a Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési program keretében

Két ország 
kilenc te-
l e p ü l é s e 
vesz részt 
annak a 
h a t á r o n 
á t n y ú l ó 

kerékpárkölcsönző rendszernek 
a kiépítésében, amely 1,9 millió 
euróból valósul meg 2018-ban és 
2019-ben. A KOMBI projektről 
Naszvadon rendeztek szakmai kon-
ferenciát szeptember 7-én.
A projektet koordináló Pons Danu-
bii EGTC-t alkotó hét önkormány-
zaton kívül           (Gúta, Ógyalla, 
Észak- és Dél-Komárom, Tata, Kis-
bér, Oroszlány), Naszvad és Érse-
kújvár is részt vesz a fejlesztésben.
A KOMBI rendszerében a résztve-
vő kilenc településen 14 gyűjtőál-
lomást fognak elhelyezni, helyszí-
nenként 16 dokkolóval. Több mint 
100 kerékpárt vásárolnak a projekt-
ben, ezek harmada elektromos lesz. 

A KOMBI célja az, hogy az érintett 
térség településeit kerékpáros köz-
lekedéssel is összekösse, a projekt 
rugalmasságát pedig az adja, hogy 
a benne szereplő települések mind-
egyikén ki lehet bérelni, valamint 
le is lehet majd adni a bicikliket. 
Tatán két gyűjtőállomás kerül ki-
alakításra, az egyik a Güntner Aré-
na Városi Sportcsarnok mellett, a 
másik pedig az Új Kajakház Öko-
turisztikai Központnál lesz.
Az SKHU/1601/2.2.1/109 azonosí-
tószámú pályázat keretében Nasz-
vadon megtartott konferencián a 
térségben tervezett további kerék-
párút-fejlesztésekről is egyeztet-
tek a szakemberek, többek között 
a megyénket érintő Sacra Velo 
kerékpáros zarándokutakról. A 
szlovák-magyar határszakaszon 
megvalósuló kerékpáros és egyéb 
turisztikai fejlesztések témájában 
jó gyakorlatokat is bemutattak a 
találkozón, például városon belü-

li bicikli kölcsönző rendszerekről, 
valamint tájékozódtak az eddigi 
fejlesztések eredményeiről, és a 
közeljövő terveiről.
A találkozó végén Jozef Haris, 
Naszvad polgármestere mutat-
ta be a község új, a fürdő mellett 

megépített parkolóját, mely azon 
pályázati támogatás segítségével 
jöhetett létre, amely a jövő évben 
induló tatai, Építők parki fejlesztés 
során a meglévő parkolók szilárd 
burkolattal való ellátását is lehető-
vé teszi majd.

Határon átnyúló kerékpárkölcsönző-rendszerhez csatlakozik Tata
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A város több pontján is kátyúzott a Városgazda. A Deák Ferenc ut-
cában eltört víznyelőrácsot és a megsüllyedt út hibáit is kijavították. 
A Székely Bertalan utcában szintén megsüllyedt az úttest, a széle pe-
dig felgyűrődött, ezért az aszfaltcsíkot 16 méter hosszúságban kellett 
megújítani.

Elkészült az Agostyáni buszmegálló. A Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft.  nemrég számolt be arról, hogy a városrészben felújítják a har-
madik buszmegállót, a tavaly megújult kettőt követően. A leromlott 
állapotú, fémvázas, műanyag felépítmény helyett, egy téglából épített 
szép várót alakítottak ki, amely jobban illeszkedik a másik kettőhöz. 
Utolsó lépésként kihelyezték és lefestették a buszváró korlátait is.

90. születésnapja alkalmából 
családja körében köszöntötte dr. 
Beró Henrietta alpolgármester a 
tatai Vámosi Józsefet, szeptem-
ber 8-án.
Vámosi József 1928. szeptem-
ber 9-én született Tatán. Villany-
szerelő mesteri címet szerzett, s 
szakmájában nagyon sokat dol-
gozott munkaidőn kívül is. A Ta-
tai Cipőgyárban volt karbantartó, 
onnan vonult nyugdíjba.
Józsi bácsi életkorától függetle-
nül a mai napig kertészkedik a 

ház körül, sőt asztalos munkákat 
is végez, nemrég például egy tel-
jes mosogató szerelvényt készí-
tett. Szeret régi slágereket hall-
gatni a rádióban munkavégzés és 
pihenés közben, sőt tangóharmo-
nikázni is elkezdett.
Négy dédunokája és két unokája 
van, akiknek sokat mesél a hábo-
rúról. Környezetében nagyon so-
kan szeretik és tisztelik, számta-
lan ismerősének javított rádiókat 
és végzett villanyszerelési mun-
kákat.          - áá -

Boldog születésnapot!
Szeptember 15-én az alapkőle-
tétellel megkezdődött a Gerecse 
Natúrpark  Látogatóközpontjá-
nak építése Bajót Péliföldszent-
kereszten, a Gerecse szívében.
A Gerecse Natúrpark turisztikai 
fejlesztése ezzel újabb mérföld-
kőhöz érkezett, miután a Szalé-
zi Lelkigyakorlatos Ház sikeres 
pályázatot nyújtott be a Gerecse 
Natúrpark Látogatóközponjának 
kialakítására. 2019. május 31-ig 
215 millió forintot fordítanak a 
látogatóbarát komplexum létre-
hozására.
A készülő látogatóközpont egy 
tematikus turisztikai fejlesztés, 
amely a helyi és a térségi kul-
turális, épített, természeti örök-
ség turisztikai hasznosítására 
irányul. A projekt elsődleges 
célja egy olyan turistafogadási 
és interaktív bemutató- és fog-
lalkoztató centrum létrehozása, 
amely a Gerecse Natúrpark egé-
szére ráirányítja a figyelmet. A 
helyszínválasztás nem véletlen, 
hiszen Péliföldszentkereszten 
több turisztikai forma, több túra-
útvonal is találkozik, a forgalmas 
helyszínektől kellő távolságra, 
ugyanakkor jól elérhető helyen 
fekszik, s Péliföldszentkereszt 
hagyományos zarándokhely is.
A tervezett 370 m2-es látogató-
központban kiállító, előadó és 
interaktív foglalkoztató tér, vala-
mint ajándékbolt kap helyet. Az 
épület és funkciói a Natúrpark, 
a természetvédelem és a val-
lás szimbiózisát is szemléltetik 
majd.
Az alapkőletételi ünnepségen Po-
povics György a Komárom-Esz-
tergom Megyei Közgyűlés elnö-
ke kiemelte, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program keretében a megyében 
megvalósuló turisztikai projek-
tek egymást kiegészít, erősítik. A 
bajóti projekthez kapcsolódóan 
hozzátette: - kormányzati támo-
gatással hamarosan újabb kerék-
párút fejlesztésre is sor kerül a 
térségben. 
Dr. Völner Pál, a térség országy-
gyűlési képviselője a helyszínen 
elmondta: a térség idegenfor-
galma, vendéglátása folyama-
tosan fejlődik, és ez nem csak 
az ágazatban dolgozók, vagy a 
gazdaság szempontjából fontos. 
„Minden itt élőt jó érzéssel tölt 
el, hogy az ország, vagy akár a 
világ távoli pontjairól érkezők is 
megismerik a természeti értékeit 
és kulturális örökségét tekintve 
egyaránt lenyűgöző lakóhelyét” 

– fogalmazott. A térség turiszti-
kai fejlesztései közül kiemelte a 
lábatlani, a nyergesújfalui, vala-
mint a dömösi látogatóközpon-
tokat, amelyek szintén a közel-
jövőben épülnek meg, továbbá 
szólt arról is, hogy a helyi közös-
ségeknek kiemelt szerepük van 
az idegenforgalom erősödésében, 
példaként az esztergomi, búbá-
natvölgyi természetházat, vala-
mint a kesztölci rendezvényeket 
említve.
Ábrahám Béla SDB, a Don Bos-
co Szalézi Társasága tartomány-
főnöke Ferenc pápa 2015-ös, a 
teremtett világ védelméről és 
a környezetről szóló, „Áldott 
légy…” kezdetű enciklikájáról 
beszélt az alapkőletételi esemé-
nyen. Mint mondta, a természeti, 
valamint a szakrális környezet 
Péliföldszentkereszten meglévő 
egysége arra kell, hogy emlékez-
tessen bennünket: nekünk, embe-
reknek kell megóvnunk a terem-
tett világot. „Minden összefügg 
mindennel” – emelte ki az encik-
lika egyik fő üzenetét, kifejtve, 
hogy az egész emberiség részéről 
szemléletváltásra van szükség 
ahhoz, hogy ezt az őrzői feladatot 
teljesíteni tudjuk. A natúrparkok 
ehhez jó eszközként szolgálnak, 
hiszen kereteiken belül az adott 
térségben élők, gazdálkodók egy 
önként vállalt értékrenddel te-
remtik meg a fenntarthatóságot.
A Szalézi Lelkigyakorlatos Ház, 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntart-
ható turizmusfejlesztés tárgyú fel-
hívás keretén belül 214.057.000 
Ft támogatást nyert 2017-ben. A 
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00006 
azonosító számú projekt az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap-
ból és hazai központi költségve-
tési előirányzatból vissza nem 
térítendő támogatásból valósul 
meg. A projekt tárgya a Gerecse 
Natúrpark Látogatóközpontjának 
létrehozása.
A Szalézi Lelkigyakorlatos Ház 

a Don Bosco Szalézi Társasága 
tulajdonában van. Don Bosco 
Szalézi Társasága római katoli-
kus férfi szerzetesrend, amely-
nek hivatása a fiatalok oktatása 
és nevelése iskolákban, szakis-
kolákban és különféle ifjúsági 
intézményekben. A rendet Bos-
co Szent János Torinóban alapí-
totta, Magyarországon 1913-ban 
telepedtek le Péliföldszentke-
reszten, ezért a rend hazai tagjai 
különös szeretettel fordulnak a 
kegyhely felé. Az épületegyüttes 
alkalmas lelki programok, kon-
ferenciák, családi események 
megtartására, továbbá szerzete-
sek és táborok, családos, zarán-
dok vagy kiránduló csoportok 
fogadására is. A kegyhely és 
környékének különlegessége a 
XVIII. században épült Kálvá-
ria-szoborcsoport, melynek min-
den stációja más-más stílusban 
készült, valamint a Lourdes-i 
barlang. A zarándokhelyet érinti 
a Mária Út és a Gyöngyök Útja.
Péliföldszentkereszt jelen-
tős turistaforgalmat bonyolít 
le, hiszen áthalad a területen 
az Országos Kéktúra, és érin-
ti a Nyerges 20/40 és a Kinizsi 
100 teljesítménytúra is. A tu-
risták előszeretettel keresik fel 
az Öreg-kő Baits- és Jankovi-
ch-barlangját, gyönyörködnek 
a csodálatos panorámában, és a 
bátrabbak  kipróbálják magukat 
sziklamászás közben. Az aktív 
turizmus más ágai, a lovas, ke-
rékpáros valamint a kaland- és 
extrém turizmus is rendelkez-
nek potenciális lehetőségekkel a 
térségben.
2012-ben az Által-ér Szövet-
ség koordinálása mellett 29 
helyi önkormányzat, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Ön-
kormányzat, valamint 17 egyéb 
szervezet összefogásával meg-
alakult a Gerecse Natúrpark. A 
korábbi kisebb lépéseket köve-
tően, ezzel a projekttel az egyik 
legfontosabb fejlesztési elkép-
zelés valósulhat meg a területen.

Megkezdődött a Gerecse Natúrpark Látogató-
központjának építése

Tata Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a tele-
pülésfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési 
stratégia, a településrendezési 
eszközök, a településképi arcu-
lati kézikönyv és a településképi 
rendelet készítése, módosítása 
egyeztetésének és elfogadásá-
nak közös szabályairól szóló 
6/2017.(III.30.) önkormányzati 
rendelete alapján:
Lakossági fórumot hirdetünk
az alábbi településrendezési 
eszközök módosításáról:
Tata, Építők parkjára,
Május 1. út - Keszthelyi utca - 

Új út - Oroszlányi utca által ha-
tárolt területre
Tóvárosi malom és környezeté-
re, valamint
Fényes fasor menti Különleges 
területre vonatkozó építési sza-
bályzat teljes eljárás keretében 
történő módosításáról előzetes 
tájékoztatás keretében. 
Tata, Tanoda tér -Fazekas ut-
ca-Eszterházy sétány- Öreg tó 
által határolt területre
Fényes fasor menti LK-HF1 
övezetre
Új út és a Réti tavak közti (Já-
vorka Szakközépiskola mögöt-
ti) Má övezetre

Gombkötő utca 16, Ady Endre 
út- Baji út -Sport utca közötti LP 
jelű övezetre, Fekete út -Kálvá-
ria utca térségében lévő 254/29-
34 hrsz.-ú ingatlanok területére 
vonatkozó építési szabályzat 
egyszerűsített eljárás keretében 
történő módosításáról.
 Déli Ipari park területére vonat-
kozó építési szabályzat tárgya-
lásos eljárás keretében történő 
módosításáról.
A tervezett módosítások indok-
lása megtalálható a www.tata.
hu weboldalon a  rendelkezés-
re álló dokumentumok a  http://
magyaryterv.etata.hu/telepules-

rendezes/ weboldalon található-
ak meg.
A fentiekben leírt településren-
dezési eszközök módosításával, 
az elkészült szabályozási terv 
módosítás tervezetével kapcso-
latos javaslatokat, észrevétele-
ket a partnerek írásban a Tata 
Közös Önkormányzati Hivatal 
címére, 2890 Tata, Kossuth tér 
1., vagy e-mailben a foepitesz@
tata.hu címezve juttathatják el.
A javaslatokat, észrevételeket a 
lakossági fórumon szóban, illet-
ve a lakossági fórumtól számí-
tott 8 napon belül papír alapon 
vagy elektronikusan lehet meg-

tenni.
A lakossági fórum időpontja: 
2018. szeptember 28. (péntek) 
16 óra.
A lakossági fórum helyszíne: 
2890 Tata, Kossuth tér 1. Tata 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Díszterme.
A szabályozási terv módosítá-
sának eljárása során a beérkező 
javaslatok, észrevételek elfo-
gadásáról a Képviselő-testület 
dönt.
        
 

Lakossági fórum építési szabályzat módosításáról
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Sárközi József a Honvéd Baj-
társi Klub vezetője szeptember 
12-én megnyitotta a szokásos 
klubdélutánt. Az „Élettörténe-
tek” című előadás folytatódik. 
Ma Eredics Béláné, Réső Mária 
mesél a világháborús történe-
teiről. Megemlíti, hogy Mária 
kb. 40 évig dolgozott a tatai 
cipőgyárban. A gyár megalaku-
lásának 80. évfordulóját nemré-
giben ünnepelték. Ezt követően 
felhívja a figyelmet, hogy a be-
számoló után a Német Nemzeti-
ségi Múzeum kerékpár kiállítást 
tart, akit érdekel, megnézheti. 
Réső Mária szívélyesen köszön-
tötte a megjelenteket. Elmondta, 
hogy édesanyja a háború átélt 
borzalmairól, szomorúan me-
sélt, hisz ő nem emlékezhet rá, 
miután 1942. október 23-án szü-
letett. Történeteit fényképekkel, 

bizonyítványokkal illusztrálta. 
Nagyapja részt vett az I. világ-
háborúban, sajnos soha nem tért 
vissza. Először eltűntnek, majd 
később hősi halottnak nyilvání-
tották. Mária soha nem érezhet-
te nagyapja kezének simogató 
melegét, pedig a gyermekek 
imádják a nagyszülőket, ők pe-
dig az unokákat. Édesanyja egy 
éves volt, amikor az apja hábo-
rúba ment. Ő is csak az emlé-
keket ismeri. Mária nagyapja 5 
gyermeket hagyott maga után, 
emiatt nagymamájának sem volt 
rózsás az élete. A háború senkit 
nem kímélt, nemre és korra való 
tekintettel mindenki, aki átélte, 
fájó emlékeket visel szívében.  
Mária mesélt egy Mihályi nevű 
családról, akiktől annyi jóságot 
kaptak, hogy azt nem lehetett 
meghálálni. Szemeiben könny 

csillogott, amikor erről 
mesélt. Egy idézettel 
egészítem ki mondani-
valóját. Kármán József 
ügyvéd és író (sz.1769) 
gondolatát idézem: 
„Vannak még sok jó 
lelkek, akikkel az élet 
útján összeakadunk 
és mily szép azokkal 
barátságban keresztül-
vándorolni az életet.” 
Mária is úgy véli, e 
családdal jó volt együtt 
vándorolni az élet rö-
gös útjain. Édesany-
ja férjhezmenetelekor 
költözött Tatára. Hár-

man voltak testvérek. Neki már 
megadatott az a lehetőség, hogy 
bölcsődébe járjon, amit az akko-
ri grófnő alapított Tatán. Édes-
apja sem kerülhette el a háború 
borzalmait. Két alkalommal vett 
részt a doni harcokban, később 
még a francia hadifogságot is el 
kellett szenvednie. Ap-
ját megviselte a háború, 
lelki felgyógyulásban 
nagy segítséget jelentett 
neki a harmonika tudá-
sa. A háború után állás 
nélkül volt, később si-
került az útfenntartóhoz 
elszegődni. Édesanyja 
a szövőgyárban dolgo-
zott, ahol sztahanovista 
címmel tüntették ki, ami 
akkor komoly elismerést 
jelentett. Elmesélte, ami-

kor a legnagyobb bombázások 
voltak, tüdőgyulladást kapott és 
a német parancsnokságtól ka-
pott segítséget. A legnagyobb 
bajban, bármilyen nemzetségű 
is valaki, egy gyermektől a se-
gítséget nem tagadja meg. A mai 
gyermekek nem tudják, mek-
kora kincs az orvos és a gyógy-
szer. Az almásfüzitői és szőnyi 
bombázásokba szinte a föld is 
beleremegett. Nővérét a zsebé-
ben levő csontfedeles imakönyv 
mentette meg a szilánktól, az 
utcai harcokban. Édesapja öltö-
nyét adták oda a malom veze-
tőjének, hogy tudjanak kenye-
ret sütni. 1956-ban Mária kb. 
6. osztályos volt. Gyermekként 
látta a borzalmakat, ami örökös 
sebet ejtett a szívén. Sajnos idő 
és hely hiányában sok minden-
ről nem tud mesélni. Felnőtt ko-
rában elhelyezkedett a cipőgyár-
ban, ahol később művezetővé 
nevezték ki. Férjhez ment, két 

gyermek született. Fia járt a 
Zalka Máté Katonai Főiskolára, 
de nem fejezte be. Jelenleg mű-
szerészként, vezető beosztásban 
dolgozik. Végezetül egy héber- 
magyar imakönyvből olvasott 
fel pár gondolatot. Békességről, 
szeretetről beszélt. Ahhoz, hogy 
az emberek boldogan éljenek, 
kerülni kell a gyűlöletet. Az 
életben sok fájdalmat, szomo-
rúságot át kell élni, de ha valaki 
szeretetben él, könnyebb elvi-
selni a nehézségeket. Nem lehet 
oly sűrű felhős, félelmetes az 
égbolt, hogy ki ne süssön a Nap. 
Mária is ezt tartotta. A kilátás-
talan helyzetekből mindig van 
kiút. Ma is aktívan tevékenyke-
dik és a reményt soha nem adja 
fel. Ezután kedves vendéglátás-
ban részesítette a hallgatóságot. 
Utána volt klubtagjaink közül 
többen megnézték a kerékpár 
kiállítást. Ezzel a klubdélután 
véget ért.                        Nagy Olga

Folytatódott az „Életem története” programsorozat a Honvéd Bajtársi Klubban

A Magyar Állami Operaház, az 
ország legnagyobb nemzeti kul-
turális intézményeként küldetésé-
nek tartja, hogy az opera üzenetét 
minél több magyar lakta telepü-
lésre közvetítse. Ennek nyomán a 
2018/19-es „Puccini Itáliája” évad 
részeként valósul meg az „Operát 
az Operából!” elnevezésű vado-
natúj bérletprogram, amely Tatán 
szeptember 16-án szentelt egy estét 
a műfajnak a szabadtéri színpadon.
A helyszínen Puccini: Turandot 
című operájának koncertszerű 
előadását láthatta a közönség. Vá-
rosunkban 1933-ban Oláh Gusz-
táv, az Operaház legendás terve-
zője, rendezője jóvoltából indult 
el az a kezdeményezés, melynek 
nyomán  az Angolkertben bemu-
tatkozott az opera műfaja. Kicsit 
ennek is emléket állítva illesztették 
be Tatát abba a közel 60 helyszínes 

sorozatba, mely kapcsolódik az 
idei Puccini évadhoz. „A gyönyö-
rű természeti környezet hozzáad a 
nyárvégi eseményhez, és az Ope-
raház társulatának tagjai is meg-
nézhetik itt az ősök lábnyomát „– 
fogalmazott Ókovács Szilveszter, 
a Magyar Állami Operaház főigaz-
gatója, az eseményhez kapcsolódó 
korábbi sajtótájékoztatóján.
A korszakos itáliai szerző utol-
só, a gyönyörű, ám rideg kínai 
hercegnőről szóló operáját Tatán 
Medveczky Ádám vezényletében, 
Lukács Gyöngyi, László Boldi-
zsár, Róka István, Szvétek László 
és Sáfár Orsolya előadásában, a 
Magyar Állami Operaház Zene-
kara, Énekkara és Gyermekkara 
közreműködésével hallhatta a kö-
zönség.                      - áá -

Az esemény fotói Képriport c. rovatunk-
ban láthatók.

Nagy sikert aratott a Turandot Tatán!

Folytatás az 1. oldalról
Ezzel párhuzamosan a magyar 
kormány is kiemelt figyelmet for-
dít a korai fejlesztésre, a bölcső-
dei és óvodai nevelésre, hiszen 
az első évek rendkívül meghatá-
rozóak egy ember életében. 
Az első tatai képzési év vissza-
jelzései egyértelműen pozitívak, 
mind az oktatók, mind pedig a 
hallgatók részéről. A második 
évfolyam az elsőhöz hasonlóan 
közel 20 fővel kezdi meg tanul-
mányait – nyilatkozta Dr. habil 
Varga László.
A Soproni Egyetem a jövőben 
- válaszolva a tatai és kistérségi 
igényekre -  óvodapedagógu-

soknak és tanítóknak szervez 
szakirányú továbbképzéseket, 
melyekre már megkapták az 
Oktatási Hivatal engedélyét. 
Ezek között szerepel a mentor-
pedagógus és a kisgyermekkor 
pedagógiája is, mely a legújabb 
tudományos megközelítésekkel, 
eredményekkel ismerteti meg a 
már a pályán dolgozó, tapasztalt 
szakembereket. Ezekre a képzé-
sekre várják a tatai és kistérségi 
érdeklődők jelentkezését.
Az ünnepélyes évnyitón az első 
évfolyam hallgatói egyetemi es-
küt tettek. Az eseményen közre-
működtek a Tatai Geszti Óvoda 
apróságai.         - áá -

Megkezdődött az új tanév a 
piarista rendházban

A hivatásos tűzoltók részvételé-
vel a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság idén első 
alkalommal rendezi meg az Or-
szágos Tűzoltó Műszaki - Mentő 
versenyt Tatán, október 3-án.
A beavatkozó állomány a versen-
gés keretein belül adhat számot a 
közlekedési balesetek során be-
következett műszaki mentések 
végrehajtásával kapcsolatos fel-
készültségéről.
A verseny célja a készenléti ál-
lomány közlekedési balesetek 
során végrehajtott műszaki men-
tési feladatainak minél szaksze-
rűbb és hatékonyabb elvégzése, 
valamint a versenyfeladatokon 

keresztül a tapasztalatszerzés és 
átadás. További cél a beavatko-
zó, irányítói állomány tanult, és 
megszerzett műszaki mentési is-
mereteinek, tudásának bemuta-
tása, fejlesztése, műszaki-men-
tési eszközök használatának, 
valamint a sérült kimentésének, 
kiemelésének, ellátásának gya-
korlása. Az állomány csapat-
munkájának, csapatkommuniká-
ciójának gyakorlása, fejlesztése, 
tűzoltói versenyszellem, bajtárs-
iasság, és csapatszellem erősíté-
se.
A versenyen a megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóságok és 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság egy-egy csapattal 
vesz részt. A verseny helye és 
ideje: Tata, Váralja út, 2018. ok-
tóber 03., az esemény reggel fél 
8-kor kezdődik, és a nap folya-
mán bárki számára megtekint-
hető.
A verseny előkészületei miatt 
október 2-án lezárják a rende-
lőintézet előtti parkolót, majd 
október 3-án a program idejére, 
06:00-22:00 óráig lezárásra ke-
rül a KNYKK autóbusz pálya-
udvarának kereszteződésétől a 
vár irányába vezető útszakasz, 
valamint a Váralja út, a Várka-
nyar vendéglőtől a Kastélypark 
Klinikáig.                              -áá-

Országos Tűzoltó Műszaki - Mentő Versenyt 
rendeznek Tatán

Fotó: Domokos Attila
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 Ajánló

Fotók: Domokos Attila

Országos Könyvtári Napok
október 1-7.
Programok:

Elképesztő!         10.02.14:30
Szentessy 80         10.02. 17:00
Óvodásváró találkozó        10. 03. 10:00
Zabaszauruszok kisiskolásoknak, 10. 03. 11:00
Burrito          10.03 17:00
Kézbook         10.04. 13:45
Nem esik messze az alma a fájától 10.04. 14:00
Tata katonai emlékhelyei          10.05. 9:00

Bővebb információ:
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
www.mzsvktata.hu
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Látkép

Az Év ásványa és ősmaradványa 
programhoz kapcsolódó két ván-
dorkiállítás – rajzpályázat díjazott 
művei, valamint egy fotókiállítás 
– szeptember 12-én nyílt meg a 
Kőkúti Általános Iskola tanuló-
inak aktív részvételével. A kiál-
lítás megnyitó a formalitásokat 
elhagyva, egy rendhagyó földrajz 
óra keretében valósult meg, ahol 
a gyerekek megismerkedtek az 
immár 3 éve futó Év ásványa és 

ősmaradványa programmal, vala-
mint a kiállított rajzok és fotók se-
gítségével betekinthettek az ásvá-
nyok színes, és az ősmaradványok 
izgalmas világába. A „megnyitó” 
szavazással zárult, amikor is min-
den lelkes résztvevő leadta szava-
zatát a 2019-es Év ásványa és ős-
maradványa jelöltjeinek egyikére.
A kiállítások október 10-ig tekint-
hetők meg a múzeum nyitvatartási 
idejében.        Kövesdi Mónika

Kettős kiállítás megnyitó
Szeptember 13-án megnyílt mú-
zeumunk új vándorkiállítása, 
amely „A háború pillangói – Tá-
bori bordélyok a Nagy Háború-
ban” címet viseli. A Kecskeméti 
Katona József Múzeum tárlata 
Szabóné Bognár Anikó és Dr. 
Végh Katalin muzeológusok ku-
rátori munkája nyomán az I. vi-
lágháborús centenáriumhoz kap-
csolódik. A mai napig aktuális és 
fontos kérdéseket felvető kiállí-
tás mind történelmi, orvostörté-
neti, mind néprajzi, szociológiai 
szemszögből járja körül a nem 
mindennapi témát. A megjelent 
érdeklődőket és magát a tárlatot 
Móser Tamás tudományos titkár 
köszöntötte, majd a jelenlévők 
Nagy Roland történész tárlat-
vezetésével ismerhették meg a 

kiállítás izgalmasabb darabjait, 
a szemléltető installációk mö-
gött megbúvó történeteket. Az 
elsősorban 16 éven felülieknek 
ajánlott kiállítás – amelyhez a 

későbbiekben múzeumpedagó-
giai program is társul – október 
28-ig, múzeumunk nyitvatartási 
idejében tekinthető meg a tatai 
várban.       Kövesdi Mónika

A háború pillangói

A népszerű városi séták hívták 
életre azt a színes, magyaráza-
tokkal, képekkel és feladatokkal 
tarkított kalauzt, amely egy sétát 
ajánl a városlakók és az ide érke-
ző látogatók számára. Miközben 
felkeresik a négy, városképi je-
lentőségű barokk szobrot, végig-
járják a várost is, annak legszebb 
részeit, a Kálvária-dombtól a 
várkanyaron át az angolkertig, 
megismerkednek a város 18. szá-
zadi arculatával, kiterjedésével, a 
szobrok felállításának körülmé-
nyeivel, a szobrok tartalmával, 

jelentésével is.
A Barokk szobrok nyomában 
c. sétafüzetet a barokk fesztivál 
legmelegebb napján teszteltük, 
végigjárva az ajánlott útvona-
lat, s közben a 18. század je-
lenségeire (épületeire, városz-
szerkezetére, faragott köveire, 
részleteire) figyelve.
A Sétafüzet a két évvel ezelőtt 
megjelent Emlék-könyv (a ta-
tai emlékművek, emléktáblák 
és szobrok adattára) gyakor-
lati felhasználásának szándé-
kával született. Hiszen létezik 

a városban egy információs 
háló, amely a figyelmet a vá-
ros múltjának egyes korszaka-
ira, személyiségeire irányítja, a 
szobrok és emléktáblák hálóza-
ta – ennek a hálónak az egyes 
elemeit tartalmasan, játékosan 
is fel lehet használni, s erre tesz 
javaslatot a sétaút és a kiadvány. 
Az ajánlóban olvashatjuk: „Ta-
lán nem is gondolnánk, hogy 
a figyelmes és kíváncsi szem-
lélő számára mennyi tudást és 
tapasztalatot sűrít magába egy 
műalkotás…”         Kövesdi Mónika

Az arcképfestészet kialakulásá-
val párhuzamosan jelent meg az 
igény a főúri családok tagjainak 
megörökítésére, sőt olyan csalá-
di arcképcsarnokok készítésére, 
amelyek nemcsak a családtagokat 
és rokonokat, de az ősöket, a gene-
rációkkal korábban élt, hírt, dicső-
séget és vagyont szerző dédapákat, 
dédanyákat is ábrázolják.
Az ősök arcképcsarnoka a 16-17. 
századtól kezdve megtalálható 
a nyugat-európai arisztokraták 
kastélyaiban ugyanúgy, mint a 
lengyel nemesek kúriáiban, de 
Magyarországon különös jelentő-
séggel bírt, hiszen a török háborúk 
idején új nemes családok léptek 
fel, váltak birodalmi rangú, udva-
ri arisztokratákká, s mintegy ne-
mességük igazolására születtek az 

ősök arcképei.
Az Esterházy család a török hábo-
rúk korában emelkedett fel; két ge-
neráció alatt szerzett főnemesi és 
birodalmi hercegi rangot, a házas-
ságok és uralkodói birtokadomá-
nyok révén tekintélyes vagyont, és 
lépett az ország zászlósurai közé. 
Ebben az esetben kiemelt jelentő-
sége van az ősök emlegetésének, 
tiszteletének. Ezt jeleníti meg a 
családi arcképcsarnok, amely több 
sorozatban is elkészült.
A Kuny Domokos Múzeumban 
őrzött ősgaléria-sorozat a családi 
portrégaléria egy változata, amely 
szerencsés módon együtt maradt. 
A képmások az Esterházy család 
által alapított és patronált tatai 
piarista rendház refektóriumának 
falán függtek.

A család három generációja jelenik 
meg a képeken. Esterházy Miklós 
koronaőr, Esterházy Ferenc kan-
cellár és Esterházy Károly püspök 
képviseli az első generációt az áb-
rázoltak között, majd Esterházy 
Miklós fiai, Ferenc és János kép-
másai következnek, végül Ester-
házy János fiának, Miklós grófnak 
az arcképe zárja az apák és fiúk 
sorát. Esterházy János gróf felesé-
ge, Pálffy Mária Anna is szerepel 
a sorozatban, sőt az ő tekintélyes 
rokonságának, Pálffy Miklós kan-
cellárnak és Pálffy Károly herceg-
nek az arcmását is fontosnak tar-
tották elkészíteni a tatai ősgaléria 
számára.
Az arcképek majdnem egy idő-
ben készültek. Több esetben je-
lentős, esetleg már elkallódott, és 
ma már csak metszetmásolatból 
ismert festmények másolataként 
születtek. A kiállítás utal a családi 
kapcsolatokra, felhívja a figyelmet 
a tekintély és rang jelzéseire (dísz-
ruhák, rendjelek), és a képi párhu-
zamokra, a festmények esetleges 
előképeire is.         Kövesdi Mónika

Séta és sétafüzet

Az Esterházy család képmásainak kiállítása
A Kuny Domokos Múzeum gyer-
mekrajz pályázatot hirdet általá-
nos- és középiskolások számára, 
amelynek témája maga a múze-
um, annak kiállításai, illetve a ta-
tai vár.
A gyerekek rajzai mindig külön-
leges, mélyről jövő gondolatokat 
mutatnak meg nekünk. A verse-
nyen a kis kezek lelkes munká-
ját – amelyet igyekszünk majd 
a vár épületében megjeleníteni 
– értékeljük szakembereink se-
gítségével. A tartalom másodla-
gos, ezt különdíjazásként emeljük 
ki. Mindig érkeznek különlege-
sen varázslatos rajzok, amelyek 
megérdemlik a különdíjazást, bár 
mindegyik rajz egy kis csoda szo-
kott lenni. Reméljük, ismét nehéz 

feladat lesz a zsűrizés…
Nyeremények:
A legtöbb rajzot beküldő osztály 
csoportos múzeumpedagógiai 
órát kap egy előre egyeztetett idő-
pontban.
A legszebb rajzot beküldők csa-
ládi belépőt nyernek a múzeum 
kiállításaira.
További információ:
Borzsák Réka múzeumpedagógus
Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3.
Telefon: +36-30/331-7511
E-mail: 
muzeumpedagogia@kunymuze-
um.hu
A rajzokat október 15-ig a múze-
um címére kérjük levélben vagy 
személyesen eljuttatni: 2890 Tata, 
Öregvár, Váralja u. 1-3.

Rajzold le a múzeumot!

A Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesü-
lete, alapító elnöke, dr. Körmendi Géza szel-
lemiségét őrizve mindig az Alma Mater irán-
ti elkötelezettséget és tiszteletet képviselte.
Úgy gondoljuk, ezt szolgálja új kezdemé-
nyezésünk is, amely a város közösségét, a 
gimnáziumhoz nem egy esetben több gene-
rációsan kötődő öregdiákokat és a jelenlegi 
diákokat szólítja meg, egy iskolatörténeti 
vetélkedő tervével, amelynek célja, hogy a 
figyelmet a város legpatinásabb oktatási in-
tézményére, annak a város életében betöltött 
szerepére irányítsa, az idei, Tata és Tóváros 

1938-as egyesítésére emlékező, jubileumi 
évben. A vetélkedőnek a „Varázshegy” címet 
adtuk, nemcsak az épület fekvése, hanem az 
iskola tudásközvetítő és nevelő szerepe okán 
is.
A meghívót Árendás József Munkácsy-díjas 
grafikusművész tervezte. A rendezők (a gim-
názium öregdiák egyesületének vezetőségi 
tagjai): Harmath Katalin, Hojka János, Ke-
rekes Kornélia és Kövesdi Mónika.
A programra szeretettel várnak minden ér-
deklődőt, nemcsak versenyzőként, hanem 
szurkolóként is!
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Fotó: Kuny Domokos Múzeum

Fotó: Kuny Domokos Múzeum
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Dátum Időpont Helyszín Program Szervező

09.21. péntek 9:00 Tata, Hajdú utca Autómentes nap Tata Város Önkormányzata, Fiatal Utazók Klubja

09:22. szombat 9:00 Cseke-tó MaTataTúra – Tata értékeinek felfedezése MZNT.,Vaszary János Ált. Isk.

9:00 Magyary Zoltán Művelődési Ház Börze- Használt Baba-és gyermekruha vásár Háztűzőrző Nők- és Anyák Egyesülete
9:00 Új Kajakház Ökoturisztikai Kp. Fülöp András kajak-kenu emlékverseny Tatai Hódy Sportegyesület

09.24. hétfő 10:00 Magyary Zoltán Művelődési Ház Idősek Hete megnyitó-  A klubok amatőr művészeti csoportjainak bemutatkozója Városi Nyugdíjas Klub Honvéd Bajtársi Klub

14:00 Agostyán Ágostonliget
Ökofalu parkoló

Életmód tanácsadás, helyben szedett gyógynövényekből készült tea kóstolás 
312 meridián torna Természetes Életmód Alapítvány

09.25. kedd 18:00 BorDóHáz TATAI CIVIL ÜNNEP
A Tatai Versbarátok közreműködésével irodalmi esttel egybekötött összejövetel Tata és Térsége Civil Társulás

09.26. szerda 18:00 An-Zsu  Étterem-Kávézó Tatai Női Borklub klubnap és borkóstoló Tatai Női Borklub
09.26-27. sze-csüt. 9:00 Piarista Rendház Női-férfi esélyegyenlőség műhelymunka Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
09.27. csütörtök 15:00 Tatai Edzőtábor 70 éves az Edzőtábor emlékkonferencia Helytörténeti egyesület

16:00 Magyary Zoltán Művelődési Ház Idősek Hete- A város ajándékműsora az időseknek Tata Város Önkormányzat, Városkapu ZRt.
17:00 Piarista Rendház Beteg jogok – betegjogi képviselet feladata, működése egészségügyi sorozat Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

09.28. péntek 9:00 Piarista Rendház Női-férfi esélyegyenlőség konferencia Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
15:00 Magyary Zoltán Művelődési Ház Idősek Hete-  Az idős kor lelki, egészségügyi gondja Honvéd Bajtársi Klub,  Városkapu ZRt.
19:30 SÉRÓ BÜFÉ- Építők parkja INGYEN MOZI- „Amatőr filmek hava” Tatai Televízió Közalapítvány

09.29-30. szo-
vas. 11:00 Agostyán Ágostonliget

Ökofalu parkoló Séta az ökofaluban, „állatok testközelben” Természetes Életmód Alapítvány

09.28. péntek 18:00 Angolpark Haraszti Mihály emléktábla avató Tata Közös Önkormányzati Hivatal,  FUK

09.30. vasárnap 14:00 Ferenc major- Pikant Pajta A XV. Tata és Térsége Civil Napok zárása-  170 éves a Magyar Honvédség
“Hittel, Becsülettel” “Katonaélet a XXI. században”

Tata és Térsége Civil Társulás
Szomódi Helytörténeti Egyesület

KISTÉRSÉGI PROGRAMOK

Új civil szolgáltatás
EGÉSZ ÉVBEN

H:8:00-15:00
Sz:11-17:00
P:8:00-15:00

Piarista Rendház
Család és Karrier Pont Tata

Család és KarrierPONT helyi szervezetként működik,  célja, hogy segítse, támogassa, 
információt és képzéseket, tréningeket biztosítson a város és vonzáskörzetében élő 

nőknek és családtagjaiknak.

A Család és KarrierPONT a Nők a családban és munka-
helyen című, EFOP-1.2.9- 17. kódszámú projekt keretein 
belül valósult meg,  a FICSAK és a Tatai Közös Önkor-

mányzat Polgármesteri Hivatalával konzorciumban.

09:22. szombat 16:00 Gizella Királyné tér Szüreti műsor és kerülő Baj Község Önk. és a Baji Német Nemzetiségi Hagy. Egy. 
és Baji Eszterházy Szőlő és Bortermelő Egyesület

09.28. péntek 19:30 Búcsú tér Szent Mihály napi tűzgyújtás Baj Község Önkormányzata, IKSZT

Szeptember 24. hétfő 10.00 óra
Miénk a színpad címmel, a nyugdíjas 
klubok előadásai a volt Piarista Rendház 
dísztermében. 
Köszöntőt mond: Michl József, Tata vá-
ros polgármestere

Szeptember 25. kedd 10.00 óra
Sétahajózás az Öreg-tavon az Ajtony II. 
hajóval, a Hajóhorgony Kft. jóvoltából. 
(Szeles idő esetén a hajózás elmarad)

14.00 óra
Dr. Rabár Ferenc muzeológus, a Kuny 

Domokos Múzeum munkatársának előa-
dása a két város élete és egyesítése cím-
mel.

Szeptember 26. szerda 10.00 óra
Klub Nap – tatai óvodások ajándék műso-
rai a városban működő idős-, és szociális 
otthonokban.

14.00 óra
Nemes János katonaíró előadása a Ma-
gyary Zoltán Művelődési Központban. 

Szeptember 27. csütörtök 16.00 óra
Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas magyar 

operaénekes, érdemes művész előadása a 
volt Piarista Rendházban.

Szeptember 28. péntek 15.00 óra
Forgó Pál klinikai és mentálhigié-
niai szakpszichológus előadása „A 
szépkorúak lelki egészségvédelme. 
Az életmódváltás pszichológiai kö-
vetkezményei” címmel.
Köszöntőt mond: Michl József, 
Tata város polgármestere

16.00 órától
Borkóstolóval egybekötött állófo-
gadásra várjuk Önöket a Magyary 

Zoltán Művelődési Központ Vízimalom 
termében

Idősek hete    2018. szeptember 24-28.
Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. tisztelettel meghívja Önt az Idősek Hete rendezvénysorozat programjaira.

 Ajánló

Illusztráció

2018-ban már 15. alkalommal 
szervezik meg a Tata és Térsé-
ge Civil Napokat. Az esemény-
sorozat idén szeptember 15. és 
szeptember 30. között várja az 
érdeklődőket. A rendezvénysoro-
zat ebben az évben is változatos, 

amely 37 különböző programmal 
mutatja be és népszerűsíti az ön-
szerveződésre épülő helyi civil 
szervezetek tevékenységét, az is-
meretterjesztés és kulturális köz-
élet számos területén. 
A civilek egész évben sok ren-

dezvényt szerveznek Tatán és a 
térségben. Az őszi Civil Napok 
célja, hogy kicsit tömörítve, fesz-
tiváljelleggel mutassák be a kü-
lönböző szervezetek munkáját, 
ezzel is közelebb hozva az em-
berekhez az önkéntes, civil tevé-

kenység jelenlétét és fontosságát. 
A program pályázati támogatója a 
Nemzeti Együttműködési Alap és 
Tata Város Önkormányzata.
Az idei Tata és Térsége Civil Na-
pokat az Esterházy Énekegyüttes 
koncertje nyitotta.

Tata és Térsége Civil Napok szeptember 15 - 30.



A megyei labdarúgó bajnokság 
minden osztályában elkezdő-
dött a 2018-2019-es idény. A 
TAC minden csapata az I. osz-
tályban szerepel. A legjobban 
a fiú U-14-es együttes kezdte 

a szezont, hiszen két mérkőzé-
sen 22 gólt szerzett. A második 
fordulóban hazai pályán a Kop-
pánymonostor volt az ellenfél. 
Bajnokként győzelmet vártak a 
szurkolók a csapattól és a fiúk 

ezt hozták is. Az első 9 perc 
gyakorlatilag megalapozta a 
későbbi magabiztos sikert, mert 
ekkor már 3-0 állhatott volna 
az eredményjelzőn. Az ellenfél 
szinte csak véletlenül került át 
a TAC térfelére, egykapuzott a 
hazai gárda. A gólok sem ma-
radtak el és a félidőre 5-0-al 
mentek a csapatok. A szünet 
után 18 perc alatt megduplázták 
az előnyüket. Ezután jött egy 
kis gólcsend, de a végére ismét 
felpörgött a tatai csapat és az 
utolsó 15 perc ismét négy gólt 
eredményezett. Kilenc játékos 
iratkozott fel a góllövők közé 
és Schweininger edző örömmel 
nyilatkozott a mérkőzés után:

- Ideális körülmények között 
játszhattunk egy tulajdonkép-
pen békés meccset és arathat-
tunk nagyarányú győzelmet. 
Minden dicséretet megérde-
melnek a fiúk. Remélem a 
bajnokság további részében is 
folytatni tudjuk ezt a játékot, 
bár lesznek nehezebb mérkőzé-
seink is.
Tatai AC – Koppánymonos-
tori SE 14-0 (5-0)
Vezette: Drabon R.
Góllövő: Farkas 3,24,44, Un-
ger 4, Harangozó 9,46,55,58, 
Fülöp 35, Horváth 54, Chmel-
ovics 65, Dumánszki 67, Szabó 
75, Forgács 80. Edző: Schwei-
niger Ferenc        Tompa Andor

Sport 2018. szeptember 20. IV. évfolyam, 19. szám8
PROGRAMAJÁNLÓ

ASZTALITENISZ
szeptember 23. vasárnap 11.00 
Tatai AC – Szekszárd AC II. női 
NB I
Mérkőzés helye: TAC sz
KAJAK-KENU
szeptember 22. szombat 9.00 
Fülöp András „Csuló” emlék-
verseny az Öreg tavon.
KÉZILABDA
szeptember 23. vasárnap 9.00 
Tatai AC – Cunder TU Kézisuli 
fiú U-15 gyermekbajnokság
14.00 Tatai AC – Éles KISE fiú 
U-15 gyermekbajnokság
18.00 Tatai AC – Ácsi Kinizsi 
női megyei
szeptember 29. szombat 16.00 
Tatai AC – Kisbér női megyei
Mérkőzések helye: a Güntner Aréna
LABDARÚGÁS
szeptember 22. szombat 10.00 
Tatai AC – Nyergesújfalu lány 
U-17
szeptember 23. vasárnap 10.30 
Tatai AC – OBSK Oroszlány fiú U-16
A mérkőzéseket a Jávorka isko-
lában játsszák.
16.00 Tatai AC – Wati Kecskéd 
KSK felnőtt
A mérkőzés helye: az Edzőtábor
szeptember 29. szombat 10.00 
Tatai AC – Nyergesújfalu fiú U-14
szeptember 30. vasárnap 9.30 
Tatai AC – Törökbálint női U-19
Mérkőzések helye: a Jávorka isk.
SZABADIDŐSPORT
szeptember 22. szombat 9.00 
V. Országos Állatorvos – Agrár 
Sportnap és Családi hétvége az 
Edzőtáborban.

Program: 
07.45 Gyülekező, regisztráció
08.15 Oroszlányi VÉRT SE - 
Vidrasport Kft. Kajakpólósok 
bemutatója 
08.30 Köszöntők – Arany Eve-
ző Plakett átadása 08.50 Kreatív 
tutajosok felvonulása 
09.10 EVEZŐSÖK Indítása
Ferencmajorban ingyenes 
„FRISSÍTŐ” állomás az evező-
söknek folyamatosan!
Érkezés Dunaalmásra a nagy 
zsiliphez, ahol a Révalmási 
Tutajosok „Vendégmarasztaló 
babgulyással” várják a résztve-
vőket. 
(GPS: Szélesség 47.727229°; 
Hosszúság 18.314665°)
A kerékpárosok idén FOR-
RÁS-bejáró túrán vehetnek 
részt! A dunaalmási zsiliptől 
indulnak 10:00 órakor Márkus 
Ferenc szakvezetővel!
Helyszín/Indulás:
Berta Malom Tata, itt törté-
nik a regisztráció! 2890 Tata, 
Mikovényi u. 60. /GPS: Szé-
lesség 47.661371°; Hosszúság 

18.316154°/ 
Táv: 
13 km Nevezési díj: 2000 HUF 
(csak az evezősökre vonatko-
zik) mely magában foglalja: 
- Regisztráció - 1 db emblémás 
póló – Emléklap - Vendégma-
rasztaló babgulyás Dunaalmá-
son (Az ebéd a regisztrációnál 
kapott karszalaggal érvényes, 
egy adagra szól, és ha esetlege-
sen elfogy, akkor minden eset-
ben visszafizetjük az árát.)
Kerékpárosoknak díjmentes szak/
túravezető! (Pólót és ebédet vásá-
rolhatnak, azonban az evezősök 
elsőbbséget élveznek.
Ebéd és póló 800 főig biztosított!) 
További információ: 
Oláh András  30/549-2006,  
  20/596-48-80 
Mocsi Ádám  70/385-7981 
zoldszigetkor@gmail.com, 
www.zszk.hu
Kenubérlési lehetőség: 
Víziló-Vízitúra -Virág Szabolcs  
(info@vizilo-vizitura.hu)
+36/20/431-9220 
+36/30/372-7676

Gólparádé!

A Magyar Kupamérkőzés után 
a bajnokság első fordulójában 
is hazai pályán játszott a TAC 
NB I/B-s férfi kézilabda csapata. 
Az ellenfél az újonc Nagykani-
zsa volt, ahol több volt csurgói 
játékost találhattunk. Sibalin 
edző felhívta a játékosok fi-
gyelmét, hogy nagyon feltüzelt, 
lelkes együttes ellen kell helyt-
állni. Külön kitért arra is, hogy 
az Ádám Sándor csarnokban jól 
szokott menni a TAC-nak. Nos, 
az edzőnek mindenben igaza lett: 
lelkesen, jól kezdtek a vendégek 
és az első három támadásból 
gólt szerezve 3-1-re vezettek. A 
8. percben vette át a vezetést a 
TAC, ami aztán kitartott a vé-
géig. Először a 17. percben lett 
kétgólos az előny, ami a félidő 

végére négyre nőtt. A szünet 
után tíz percig nem tudtak be-
találni a vendégek, igaz hogy a 
TAC is csak egy gólt lőtt. Harsá-
nyi biztosan értékesítette a bün-
tetőket (7/6), míg Schekk bátran 
és jól lőtt átlövésből. Keményen 
védekezett mindkét csapat, ezt a 
sárga lapok (5) és a kiállítások is 
mutatják (10). Egyre nőtt a ha-
zai előny, ami többször volt 6-7 
gól is. A végén a sok csere és a 
lankadó figyelem miatt közelebb 
kerültek a vendégek, de a TAC 
győzelmét nem fenyegette ve-
szély.
Tatai AC –Tunksram SE Nagy-
kanizsa 23-19 (12-9)
Tata 150 néző. Vezette: Gadányi 
T., SzabóT.
 Góllövő: Harsányi 10, Schekk 

5, Bagi, Fekete, Sárosi 2-2, Be-
nis, Győrffi 1-1
 Edző: Sibalin Jakab
- Egy feljutó csapat ellen sosem 
jó a bajnokság első meccsét ját-
szani, de jó játékkal megoldot-

tuk. Jó volt a védekezés, volt 
kapusteljesítmény, így tudtuk 20 
gól alatt tartani a Nagykanizsát. 
A végén direkt cserélgettem, 
hogy mindenki szokja a bajnok-
ság légkörét.          - ta -

Asztalitenisz 
Női NB I. Kaposvári AC – Tatai 
AC 7-11
Pontszerző: Adamik 4,Gajdos 
3, Pattantyús 2, Jankus 1, Pat-
tantyús-Adamik páros
Kézilabda
Gyermekbajnokság fiú U-15 Al-
sóőrsért Közalapítvány – tatai AC 
29-18 (12-10)
Alba Regia KSE – Tatai AC 18-34 
(7-16)
Góllövő: Chmelovics 13, Fűfa, 
Oravecz 8-8, Zwickl 6, Huber 5, 
Balogh 4,  Horváth 3,  Nagy, Sekk 
2-2,  Pálvölgyi 1
női ifi. III. osztály Tatai AC – Büki 
TK 16-22 (6-9)
Góllövő: Csics 7, Zolnai 3, Bunk-
hardt, Simon, Szórádi 2-2
Edző: Gubicza István
- Első meccsünk volt, erre számí-
tottam. Kihozták a lányok maguk-
ból amire képesek. Ha a sérültjeink 
visszatérnek több lesz a variációs 
lehetőségünk. Ma főleg a szélsőjá-
ték hiányzott.
Fiú serdülő II. osztály Tatai AC _ 
Cunder TU Kézisuli 32-17 (12-9)
Góllövő: Willi 7, Szi-Benedek 6, 
Csányi, Vámosi 5-5, Szalay 4, Ta-

kács 3, Horváth, Veisz 1-1
Edző: Csányi Gábor
- Kicsit nehezen indult a bajnokság 
első meccse, izgultak a fiúk. A má-
sodik félidőben már jól játszottak 
és szép gólokat dobtak. Számítot-
tam rá hogy fölényes lesz a győze-
lem.
Lány U-14 II. osztály  Nemesvá-
mos – Tatai AC 23-25 (9-10)
Győri ETO KC I. – Tatai AC 21-19 
(12-8)
Góllövő: Pálmai 14, Kakas 7, Ma-
lich-Maszlavér 6, Sebestyén 4, 
Staudt 3,Szebeni 3, Sás, Kurcsik 
1-1
Labdarúgás
Férfi U-19 Tatai AC – Vértessom-
lói KSK 3-2 (3-2)
Góllövő: Vágási 26,31,Széles 39 
ill. Dobbelare 7, Batin 41
Ácsi Kinizsi SC – Tatai AC 0-8 (0-
4)
Góllövő: Kiss 9, Sziranidisz 15, 
Ficsor 22, Dragonya 29, Józsa 48, 
Koronczi 53, Nádolszky 65,67
Fiú U-16 Sárisápi BSE – Tatai AC 
2-1 (1-1)
Vezette: Tomacsek B.
Góllövő: Romfa 23, Kucsik 82 ill. 
Bognár 20

Fiú U-14 Tatai AC – Győrszenti-
ván SE 2-1 (1-1)
Góllövő: Harangozó 17,50 ill. Pa-
lasics 32
Női U-19 Tatai AC – Wati-Kecskéd 
KSK 2-1 (1-1)
Góllövő: Horváth 5,55 ill. Faragó 3
Női U-17 Pilismarót SC – Tatai AC  
2-4 (1-1)
Góllövő: Gyulavári 27, Péntek 41 
ill. Barta 11,42, Horváth 37,39
Férfi felnőtt: Tatai AC – Sárisápi 
BSK 0-3 (0-3)
Góllövő: Sándor P. 22, Hamza 27, 
Horváth 41
Kiállítva:Csordás G.(TAC) 28 ill. 
Jurásek (Sárisáp) 86
Edző: Kele Zoltán
- Három védelmi hiba után kaptuk 
a gólokat míg mi a gólvonalról sem 
tudtunk betalálni.               Nem 
játszottunk rosszul, de több önbiza-
lom kell. Sajnos a vereségek miatt 
ebből egyre kevesebb van. Dolgo-
zunk tovább és jönni kell az ered-
ménynek.
Ácsi Kinizsi SC – Tatai AC 0-10 
(0-4)
Góllövő: Csapó 8, Bogár 20,48, 
Tóth 22,58, Rába 37,67, Járóka 87, 
Zuggó 88, Benkő 89        - ta -

Győztes kezdés

Július végén Hernádi László autó-
versenyző Szlovákiában folytatta 
menetelését a hegyi EB sorozatban 
Ezúttal Dobsinán autózott fel a do-
bogó 2. fokára. Nem sok pihenő 
volt, hiszen a következő héten már 
Lengyelországban indult. Itt is a 
második hely sikerült, csak egy he-
lyi versenyzővel nem tudott dűlő-
re jutni. Augusztus közepén Svájc 
volt a következő állomás. Itt 15 éve 

már versenyzett Hernádi és akkor 
az M3-as BMW-vel a 3. helyen 
végzett. Mivel versenyről van szó, 
ellenfelek vannak, de azért az em-
beri oldal is megtalálható. Az egyik 
nagy rivális a cseh Martin saját 
tréningautójával vitte fel a magyar 
versenyzőt, hogy megismerhesse a 
pályát. Az első nap még ez nem lát-
szott meg a teljesítményen, hiszen 
csak a 11. hely sikerült. Vasárnap 

aztán jól autózva az első futamban 
első helyen zárt Hernádi. Mit sem 
von le az érdemeiből, hogy az elő-
ző napi segítő Martinnak úgy ösz-
szetört a kocsija, hogy nem tudott 
ezen a napon elindulni. A második 
futamban ismét a dobogó legfelső 
fokára állhatott és ezzel a hegyi EB 
abszolút versenyében feljött a 6. 
helyre. Ebben az idényben még két 
verseny van hátra.         - ta -

Dobogós Hernádi

Mikoviny Sámuel emlékének megőrzésére 
szervezett  XXIII. Által-ér vízitúra 

Eredmények:

Illusztráció, forrás: facebook.com

Illusztráció

Tata – Szomód (Ferencmajor) - Dunaalmás
Időpont: 2018. október 6. szombat, 08.00-tól
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