
Príma-díjat kapott 
Lévai Ádám   
   6. oldal      

Idősek Hete    
     
          3-4. oldal

Testületi ülés    
     
   2. oldal 

Október 6-i megemlékezés
          
   3. oldal

Tisztújító ülést tartott a 
diákönkormányzat  
   3. oldal 

Varázshegy 
             
   6. oldal 

Ajánló: Öreg-tavi Nagy 
Halászfesztivál  
   6. oldal 

Egyesületi történelmet írtak 
   
   8. oldal 

MaTata-túra   
     
   4. oldal

Ebösszeírás    
     
   2. oldal 

IV. ÉVFOLYAM  20. SZÁM   2018. OKTÓBER 4.

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 

Szeptember 27-én a Városháza 
dísztermében rendezték „A Humán-
szolgáltatások fejlesztése Magyary 
Zoltán mintajárásában” elnevezésű 
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azono-
sítószámú projekt tájékoztató napját.
499,45 millió forint európai uniós 
támogatási összegben részesült a 
„Humánszolgáltatások fejlesztése 
Magyary Zoltán mintajárásában” 
című projekt, miután Tata Város 
Önkormányzata és konzorciumi tag-
ként Baj, Kocs, Naszály, Szomód és 
Vértestolna Önkormányzatai, va-
lamint a Tatai Televízió Közalapít-
vány sikerrel pályázott a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben” című felhívásra. A 
konstrukció egyik legfőbb célja a 
társadalmi felzárkózás érdekében 
a területi különbségek csökkentése, 
a minőségi humán közszolgálta-
tásokhoz való hozzáférés javítása, 
emellett pedig a helyi esélyegyen-
lőségi programokban feltárt problé-
mák komplex, a helyi közösségekre 
és erőforrásokra alapuló kezelését 
célzó területi hatókörű fejlesztési 
programok megvalósításának tá-
mogatása. A konzorcium vezetője 
Tata Város Önkormányzata.
A három éves időtartamú projekt 
részcéljai:
- A humán közszolgáltatások terén 
jelentkező szakemberhiány enyhí-
tését szolgáló ösztönző programok 
megvalósítása,  
- a hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztathatóságra való felkészí-
tésének, munkaerő-piaci eszközök-
ben való részesedésének és mun-

kaerő-piacon való megjelenésének 
elősegítése,
- a helyi kisközösségek társada-
lom-szervező szerepének megerő-
sítése,
- a vidék megtartó képességének 
erősítése, valamint az ezzel kapcso-
latos disszemináció támogatása, és
- a kultúrák közötti párbeszéd erő-
sítése.
A tájékoztató napon Michl József 
Tata Város polgármestere tartott ösz-
szefoglaló előadást a nyertes projekt 
céljairól és az eddigi tapasztalatok-
ról. A városvezető a témával kapcso-
latban úgy nyilatkozott: - A pályázat 
keretében Tata és a kistérségi tele-
pülések olyan területeken szeretné-
nek támogatást nyújtani, amelyek 
részei a mindennapi életünknek. Ide 
tartozik többek között a humán köz-
szolgáltatások kapacitás-bővítése, a 
témában dolgozó szakemberek to-
vábbi képzése, a hátrányos helyzetű-
ek foglalkoztathatóságának növelé-
se, a  közösségfejlesztés, valamint a 
kultúra, főleg a különböző helyi kul-
turális tevékenységek közötti párbe-
széd erősítése.
A tájékoztató naphoz kapcsolódóan 
rendezték meg a Városházán „Az 
önkormányzati jó gyakorlatokról” 
elnevezésű workshopot, a KÖ-
FOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 
azonosítószámú, ”A jó kormányzást 
megalapozó közszolgálat-fejlesz-
tés” című kiemelt projekt keretében, 
az Önkormányzati Kutatóintézet 
2017/18. Operatív Kutatási Terv 
„Jövőorientált önkormányzat” 
alprogramja keretében. A program 

a Jó Önkormányzati Gyakorlatokat 
Kutató Csoport és az MTA VEAB 
Közigazgatási Munkabizottságával 
szakmai együttműködésben, Tata 
Város Önkormányzata támogatásá-
val valósult meg. Az eseményhez 
kapcsolódóan Dr. Zongor Gábor 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
kutatója elmondta: - a hazai önkor-
mányzatok nagyszámú jó gyakor-
lattal rendelkeznek, Magyarország 
igen gazdag e tekintetben, hiszen 
sok innovatív, kreatív kormányza-
ti vezető, polgármester, jegyző és 
szakember dolgozik ezen a terüle-
ten. Bár a közigazgatást számos jogi 
korlát szabályozza, a lényeg még-
is az, hogy mindenki gondolkod-
va tegye a közösség szolgálatáért 
végzett tevékenységeit. Az egyéni, 
jó megoldások sokszor elvesznek, 
ezért szükség lenne egy olyan in-
tézményesített gyűjtőhelyre, ahová 
a jó gyakorlatokat be lehet küldeni, 
meg lehet vitatni, és el lehet mások 
számára is érni. Ennek a munkának 
egy kutatási állomása Tata, amely 
tradicionálisan példaértékű munkát 
végez az önkormányzati jó gyakor-
latok tekintetében – fogalmazott Dr. 
Zongor Gábor.
A workshop programjában szakmai 
előadások hangzottak el a kutatás-
ról és jelenlegi állásáról, valamint 
a közigazgatás helyzetéről és fej-
lesztési lehetőségeiről, miközben a 
résztvevők megoszthatták egymással 
tapasztalataikat az önkormányzati jó 
gyakorlatok tükrében. Az eseményen 
közreműködött Jenei Márta.      - áá -

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
a Helyi Önkormányzatok Napja 
alkalmából idén is Helyi Önkor-
mányzatokért Miniszteri Díjakat 
adományozott kimagasló szak-
mai tevékenység elismeréseként. 
Szeptember 28-án Budapesten a 
Belügyminisztérium Márványau-
lájában a Helyi Önkormányzatok 
Napja alkalmából rendezett ün-
nepségen Michl József Pogácsás 
Tibortól, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkárától 
vehette át a miniszteri elismerést, 
kimagasló szakmai tevékenysé-
géért. Michl József, Tata Város 
polgármestere a Kisvárosi Ön-
kormányzatok Országos Érdek-
szövetségének javaslatára vehette 
át a jelentős elismerést.

Belügyminiszteri kitüntetés
Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díjat kapott Michl József Tata Város polgármestere

Lakossági fórumot rendeztek a Vá-
rosházán szeptember 28-án Tata 
Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének a településfejlesztési 
koncepció, az integrált település-
fejlesztési stratégia, a településren-
dezési eszközök, a településképi 
arculati kézikönyv és a település-
képi rendelet készítése, módosítása 
egyeztetésének és elfogadásának 
közös szabályairól szóló 6/2017.
(III.30.) önkormányzati rendele-
te alapján. A fórum több telepü-
lésrendezési eszköz módosítására 
vonatkozott: Az Építők parkjára, a 
Május 1. út - Keszthelyi utca - Új 
út - Oroszlányi utca által határolt 
területre, a Tóvárosi malomra és 
környezetére, a Fényes fasor menti 
különleges területre vonatkozó épí-
tési szabályzat teljes eljárás kereté-
ben történő módosítására előzetes 
tájékoztatás keretében, a Tanoda tér 
-Fazekas utca-Eszterházy sétány- 
Öreg tó által határolt területre, a Fé-
nyes fasor menti LK-HF-1 övezetre, 
 -az Új út és a Réti tavak közti (Já-
vorka Szakközépiskola mögötti) 
övezetre, -a Gombkötő utca 16, 
Ady Endre út- Baji út - Sport utca 
közötti LP jelű övezetre, a Fekete 
út - Kálvária utca térségében lévő 
254/29-34 hrsz.-ú ingatlanok terü-
letére vonatkozó építési szabályzat 
egyszerűsített eljárás keretében tör-
ténő módosítására, és -a Déli Ipari 
park területére vonatkozó építési 
szabályzat tárgyalásos eljárás kere-
tében történő módosítására. Kamarás 
Dorottya, Tata főépítésze a lakos-
sági fórumon elmondta: - összesen 
9 eljárás keretén belül 11 helyszín 
szabályozási tervének módosításá-
ról egyeztettek, elsősorban kisebb 
módosításokról. Vannak olyan te-
rületek, például a Déli Ipari Park 
esetében, ahol a módosítás elősegíti 
a beruházásokat, de alapvetően in-
kább a jelenlegi használathoz való 
megfelelő igazítása történik meg a 
szabályozási terveknek. A főépítész 
hozzátette: - 2019- ben a város teljes 
szabályozási tervének felülvizsgá-
latát tervezik. A szabályozási terv 
módosításának eljárása során a be-
érkező javaslatok, észrevételek elfo-
gadásáról a Képviselő-testület dönt.

Lakossági fórumTájékoztató nap a kistérségi humánszolgáltatás 
fejlesztési projektről

                           EFOP-1.5.2-16-2017-00043
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Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete szeptember 26-án 
tartotta első őszi ülését a Városháza 
dísztermében, ahol ezúttal 31 na-
pirendi pontról szavaztak a képvi-
selők.
Az ülés rendelet-alkotáshoz kapcso-
lódó előterjesztések megvitatásával 
kezdődött, többek között Tata Vá-
ros Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormány-
zati rendelet módosításáról. Ezzel 
kapcsolatban Michl József az ülés 
utáni sajtótájékoztatóján elmondta: 
- az első félév pénzügyi gazdálko-
dásáról adtak számot a testületnek, 
mely egyben egy beszámoló is volt, 
aprólékosan részletezve az év első 
hat hónapjának pénzügyi tevékeny-
ségét. Az állami támogatás a terve-
zetthez képest több mint 100 millió 
forinttal nőtt az első félévben, ezzel 
az állam az intézményi dolgozók 
bérfejlesztését támogatta. Jó hír az 
is, hogy az elmúlt időszakban be-
érkezett a tervezett helyi adók fele, 
a kiadások oldalán pedig a város a 
30%-ot közelítette meg, ami annak 
köszönhető, hogy a normál mű-
ködési kiadások mellett a fejlesz-
tések tekintetében a közbeszerzés 
több alkalommal is sikertelen volt, 
ezért számos munka tolódik, tehát 
egyelőre a kivitelezésekre elkülö-
nített összegeket sem tudták még 
elkölteni. Az első félév adatait te-
kintve egyedül az ingatlanértékesí-
tésben érzékelhető lemaradás, amin 
a következő félévben szeretnének 
javítani. Összességében a város 
stabilan, zavartalanul működik – 
nyilatkozta a polgármester.
A rendelet alkotáshoz kötődő elő-
terjesztések között Tata építési sza-
bályzatáról, és a város építészeti és 
városszerkezeti értékeinek helyi 
védelméről szóló rendeletek is sze-
repeltek, valamint a témához kap-
csolódva első olvasatban szavaztak 
a Települési Arculati Kézikönyv-
ről. A már elkészült anyag alkalmas 
arra, hogy társadalmi vitára bo-
csássák, hiszen fontos, hogy a ké-

zikönyv ne csupán a városvezetés 
véleményét tükrözze, ezért a doku-
mentum  hamarosan elérhető lesz a 
www.tata.hu honlapon, és lakossá-
gi fórumokat is szervezni fognak a 
közeljövőben ebben a témában.
A szeptemberi ülésen beszámoló 
hangzott el a Tatabányai Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről, majd 
ezt követően a gazdasági társasá-
gokról szóló előterjesztések sorá-
ban hét pontban született döntés, 
többek között a Tatai Öreg-tó Kft. 
és a Tatai Rend-ház Kft. 2018-ra 
vonatkozó üzleti tervéről, valamint 
a „Magyary Zoltán Művelődé-
si Központ jövőjéről” elnevezésű 
koncepcióról, a ház tartalmi és mű-
szaki fejlesztését illetően. A város 
közepén található művelődési ház 
mára méltatlanná vált arra, hogy 
ebben a formájában a helyi kultu-
rális életet szolgálja, ezért a képvi-
selő-testület felkérte Berczelly At-
tilát, a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt. vezérigazgatóját, hogy készít-
sen egy koncepciót az épület jövő-
beni hasznosítására, megújulására 
vonatkozóan. A javaslat részletesen 
tárgyalja a művelődési ház jelenle-
gi állapotát és lehetséges új funk-
cióját, melyhez mára szükségessé 
vált egy alapos felújítás is. Tatán 
jelenleg két komoly kulturális cent-
rum szerveződik- nyilatkozta Mi-
chl József. Az egyik a piarista rend-
ház, a másik pedig az Ady Endre 
úti volt tiszti klub épülete, ahol a 
jövőben a könyvtár kap majd he-
lyet, tudásközpontként működve. 
A kettő között áll a Magyary Zol-
tán Művelődési Központ, amely a 
tervek szerint egy olyan szabadidő 
központtá alakul, mely magas szín-
vonalon segíti a tartalmas szórako-
zást, a rekreációt, családok, civil 
szervezetek és más közösségek 
találkozási pontjaként, a jelenlegi 
színházterem modernizálása mel-
lett. Természetesen ebben a témá-
ban is várják a tataiak véleményét 
és javaslatait.

Az ülésen ezt követően vagyon-
gazdálkodási témában tárgyaltak 
előterjesztéseket a képviselők, 
köztük a tatai csillagvizsgálóról, 
melynek működését az elmúlt 
években az önkormányzat támo-
gatta. A TIT Komárom-Esztergom 
Megyei Egyesülete szeretné az in-
gatlant megvásárolni, majd pedig 
fejleszteni, megnagyobbítani, hogy 
a helyszínen gondozhassák a jövő-
ben a Posztoczky hagyatékot, és 
folytathassák a tudományos isme-
retterjesztő munkát. A képviselők 
támogatták a csillagvizsgáló el-
adását, ezzel is segítve az ott folyó 
szakmai tevékenységet. Szintén va-
gyongazdálkodáshoz kapcsolódott 
az ülésen a Bacsó Béla út-Agos-
tyáni út kereszteződésénél található 
terület jövőbeni hasznosításának 
kérdése. Michl József elmondta: - 
Az Országos Bírósági Hivatal úgy 
döntött, hogy fejleszteni kívánja a 
Tatai Járásbíróságot, melynek mű-
ködéséhez másik helyszínt keres 
egy önálló, új épületben. Az önkor-
mányzat a szóban forgó területet 
ajánlotta fel a bírósági épület építé-
séhez, és ezt a döntést a képviselők 
támogatták.
A városüzemeltetéshez kapcsolódó 
témák sorában először a tatai tűzi-
játékok természetvédelmi szem-
pontú korlátozásáról egyeztettek 
a képviselők. Sajtótájékoztatóján 
Michl József úgy nyilatkozott: - a 
Magyar Madártani Egyesület me-
gyei csoportja jelentős civil ösz-
szefogás mellett kereste meg a 
városvezetést, bemutatva azt az 
eddig összegyűlt 3.000 aláírást, 
melyekkel támogatva az itt telelő 
vadludakat, szeretnék megvédeni 
ezt a különleges természeti értéket. 
A kezdeményezők célja az, hogy a 
különösen az év végi ünnepekhez 
kötődő tűzijátékok, és más piro-
technikai termékek hangja ne riasz-
sza el az értékes madárállományt. 
„Érdemes megvizsgálni, hogyan 
lehetne szabályozni azt, hogy mi 
tataiak valamivel nagyobb önmér-

sékletet tanúsítva a téli hónapok-
ban a madarak védelme érdekében 
mellőzzük a tűzijátékokat, vagy az 
egyéb hasonlóan erős hanghatást 
kiváltó eszközhasználatot” – fogal-
mazott a városvezető. A képviselők 
arról döntöttek, hogy a kezdemé-
nyezéssel a jövőben mindenképpen 
foglalkozni kívánnak.
Ugyancsak sokakat érint az a tá-
jékoztató, mely az ülésen a gyep-
mesteri szolgáltatásról, az ebössze-
írásról, és kutyafuttató létesítéséről 
szólt. Ebösszeírást az önkormány-
zat három évente végez, a követ-
kező ilyen alkalom idén október 
és november hónapban esedékes, 
az ezzel kapcsolatos információ-
kat az ebtartók megtalálják a város 
hivatalos weboldalán. A gyepmes-
teri szolgálatra vonatkozón most 
azt vizsgálják, hogyan lehetne egy 
helyi szervezettel együttműködni, 
ennek hiányában ugyanis jelenleg 
egy székesfehérvári cég látja el az 
ezzel kapcsolatos feladatokat, hi-
szen a cél az, hogy kóbor kutya ne 
legyen a városban, ez pedig közös-
ségi feladat. Michl József elmond-
ta: - szeretnének egy kutyafutta-
tót is létrehozni, mert bár óriási a 
város zöldfelülete, mégsem tudja 
ezt minden kutyatulajdonos méltó 
módon használni. Sok a városban 
a felelős állattartó, akik pórázzal, 
szájkosárral és zacskóval indulnak 
el kedvencükkel sétálni, ám sokan 
vannak azok is, akik nem figyel-
nek ezekre a szabályokra, ez utóbbi 
helyzet javulását segíthetnék elő a 
kutyafuttatók.
A szeptember utolsó szerdáján ren-
dezett ülésen tájékoztató hangzott 
el a visszatérő forrásokkal kap-
csolatban is összefoglalva, hogy a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. au-
gusztusban kezdte meg a Május 1. 
úton a feltörő forrás által okozott 
károk helyreállítását, elindult a Kis-
mosó-patak rendbetétele, a Hajdú 
utcán ugyancsak zajlik a felújítás 
párhuzamosan az Esterházy kastély 
udvarában feltörő forrás vizének 
elvezetésével, és elindult a Ma-
lom-patak mederrekonstrukciója is.
Az ülés végén, az egyéb napirendi 
pontokban tájékoztató hangzott el 
az aktuális  Európai Uniós pályá-
zatokról.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő rendes 
ülését várhatóan október utolsó 
szerdáján tartja majd.            - áá -

Megkezdte őszi ülésszakát a város képviselő-testülete

Tisztelt Ebtartók és 
Ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ 
(1) bekezdésének rendelkezése 
alapján az eb tartási helye szerint 
illetékes önkormányzat- ebrendé-
szeti feladatainak elvégzése érde-
kében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozá-
saira való tekintettel három évente 
legalább egy alkalommal ebössze-
írást végez.
A települési önkormányzat az 
ebösszeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról helyi 
elektronikus nyilvántartást köte-
les vezetni, az állat tulajdonosa, 
tartója és más személyek jogai-
nak, személyes biztonságának és 
tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi fel-
adatainak hatékony ellátása céljá-

ból. Az eb tulajdonosa és tartója 
az ebösszeíráskor köteles a tör-
vényben előírt adatokat a telepü-
lési önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani.
Tata településen az Önkormányzat 
a törvényi kötelezettség alapján 
2018. október-november hóna-
pokban ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója a be-
jelentést az alábbi módokon teheti 
meg:
- személyesen
- postai úton a Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal “Ebnyilván-
tartás” 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
címre.
- faxon: 34/587 078
- elektronikusan az ebosszeiras@
tata.hu e-mail címre.
Felhívom a tulajdonosok figyel-
mét arra, hogy korábbi bejelentés 
nem mentesít jelen adatszolgálta-
tási kötelezettség teljesítése alól!

Az ebösszeíró adatlap beszerezhe-
tő a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatalban (2890 Tata, Kossuth 
tér 1.), valamint letölthető a www.
tata.hu honlapról:
http://tata.hu/18257/felhivas_
ebosszeiras
Felhívom a Tisztelt Ebtartók fi-
gyelmét, hogy az adatszolgálta-
tási kötelezettség elmulasztása 
állatvédelmi bírságot vonhat maga 
után. A bírság legkisebb összege 
az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998.(XII. 31.) Korm. rende-
letben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítését és a benyújtott adatla-
pok valóságtartalmát a közös ön-
kormányzati hivatal munkatársai 
szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.
A fentieken túl felhívom a Tisztelt 
Ebtartók figyelmét, hogy a kedv-
telésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. 

(II.26.)  Korm. rendelet 17/B§ (10) 
bekezdése értelmében 2013. janu-
ár 01. napjától a négy hónaposnál 
idősebb eb csak transzponderrel 
(chip) megjelölve tartható, ezért 
kérem, amennyiben a jogszabály-
ban meghatározott kötelezettségé-
nek még nem tett eleget, úgy szí-
veskedjék a transzponderrel nem 
rendelkező ebeket állatorvosnál 
megjelöltetni.
A transzponderrel történő megje-
lölés betartását a jegyző és a járási 
állat-egészségügyi hivatal elle-
nőrzi. A négy hónaposnál idősebb 
transzponderrel nem jelölt ebről 
a jegyző és a magán állatorvos 
köteles jelentést tenni a járási ál-
lat-egészségügyi hivatal felé.
Együttműködésüket és adatszol-
gáltatásukat köszönöm!

dr. Kórósi Emőkejegyző
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
                          EFOP-1.5.2-16-2017-00043

Felhívás-Ebösszeírás!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatalban 2018. október 22. napja 

munkanap áthelyezés miatt 
munkaszüneti nap.

Fenti napon az ügyfélfogadás 
szünetel.

2018. október 13. napján, 
szombaton az ügyfélfogadás 

8:00-12:00 óráig tart.
Kérjük ügyeik intézésénél a fenti-

ek figyelembevételét. 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
                          

EFOP-1.5.2-16-2017-00043

Az újság megjelenését támogatta:

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

                           
EFOP-1.5.2-16-2017-00043

                           
EFOP-1.5.2-16-2017-00043
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A Vakok Állami Intézete, a Szo-
ciális és Gyermekvé-
delmi Főigazgatóság 
támogatásával, tiszte-
lettel meghívja Önö-
ket a 2018. október 
10-én, Tatán (2890 
Tata, Deák Ferenc 
utca 5/B) megrendezésre kerülő 
Fejlesztő Foglalkoztatók Találko-
zójának első alkalmára.A rendez-
vényen az ország több pontjáról 
érkeznek olyan intézmények kép-
viselői, amelyeknek lakói fejlesztő 
foglalkoztatás keretében kézzel ké-
szített termékek előállítását végzik. 
A meghívott társszervezetek között 
szerepelnek például értelmileg, és 
mozgásban akadályozott személye-

ket ellátó intézmények is. A prog-
ram célja, hogy a fog-
lalkoztatók egymást 
megismerhessék és a 
tapasztalatok cseréjé-
vel egymás munkáját 
segíthessék.A ren-
dezvényen a szakmai 

programon túl több szervezet ré-
szére biztosítunk termékeik árusítá-
sára lehetőséget. Minőségi, kézzel 
készített termékek kerülnek kiállí-
tásra, melyek megvásárlásával, a 
fogyatékossággal élő emberek fog-
lalkoztatását is segítik. A termékek 
megtekintésére és megvásárlására 
2018. október 10-én 10.30-13.00 
óra között nyílik lehetőség a Vakok 
Állami Intézete tatai telephelyén.

Kézzel készített termékek vására 
a Vakok Állami Intézetében

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
idén is megrendezte az Idősek He-
tét. A programsorozat megnyitójára 
szeptember 24-én a piarista rend-
házban került sor.
A helyszínen önálló produkciókkal 
mutatkoztak be a tatai nyugdíjas 
klubok, a résztvevőket Michl Jó-
zsef köszöntötte. A városvezető a 
rendezvénysorozat kapcsán kiemel-
te: - Minden közösségben két olyan 
életkorú csoport van, amely kiemelt 
figyelmet kap: a kisgyermekeink és 
az idős korosztály. Utóbbiak ugyan 
már nem dolgoznak hivatalosan napi 
nyolc órában, mégis nagyon fontos 
tagjai a közösségünknek. Hálával 

tartozunk nekik, amiért vigyáztak 
ránk, vállaltak minket, segítenek az 
unokák nevelésében, és gondosko-
dásukkal, tapasztalataikkal olyan 
többletet adnak nekünk, amely egy 
város és egy család életében egya-
ránt nélkülözhetetlen. Időről-időre 
érdemes a nyugdíjas klubjaink éle-
tébe bepillantani, hiszen minden 
korosztály elsősorban önmagát tud-
ja leginkább erősíteni és segíteni, 
ebben pedig támogatnunk kell őket 
– nyilatkozta a polgármester.
A szeptember 28-ig tartó Idősek 
Hete rendezvényei között szerepel-
tek különböző előadások, ajándék-
műsor, a tatai óvodások fellépése, 
koncert és borkóstoló is.        - áá -

Idősek Hete Tatán

Szeptember 26-án a Városházán 
rendezte éves tisztújító ülését Tata 
Város Diákönkormányzata.
A TAVIDÖK tisztségviselőinek 
mandátuma egy évre szól, így 
minden ősszel az  alakuló ülé-
sen választják meg az új diák-
polgármester, és helyetteseit. Az 
évindító találkozón a diákokat 
Michl József polgármester, dr. 
Beró Henrietta alpolgármester és 
dr.Varga András önkormányzati 
képviselő köszöntötte.
Michl József a helyszínen hangsú-
lyozta: - a diákönkormányzat leg-
fontosabb üzenete az, hogy a ben-
ne résztvevő és feladatokat vállaló 
diákoknak példát kell mutatniuk az 
iskoláikban. A jó tanulmányi ered-
mények mellett ki kell fejezniük azt 
az akaratot, hogy szeretnének létre-
hozni valamit, amivel plusz értéket 
mutatnak fel a mindennapi, kötele-
ző feladataik elvégzésén túl. Tata 

Város Önkormányzata továbbra is 
nyitott kapukkal várja a fiatalokat, 
és örömmel segítenek a diákönkor-
mányzat terveinek megvalósításá-
ban – nyilatkozta a polgármester.
A testületbe Tata közigazgatási ha-
tárán belül működő, minden OM 
azonosító számmal rendelkező, 
egyházi és állami közoktatási in-
tézmény jogosult két diákot dele-
gálni. A delegált tagokból felépülő 
képviselő-testület saját tagjai kö-
zül választja ki a diákpolgármes-
tert és a két diák-alpolgármestert: 
az egyik diák-alpolgármestert a 
középiskolai, míg a másikat az 
általános iskolás tagok közül. A 
2018/19-es tanévben Tata Város 
Diákönkormányzatának diák pol-
gármestere Kelemen Anna az Eöt-
vös József Gimnázium tanulója 
lett. Általános iskolás diák-alpol-
gármesternek Etter-Domoszlay 
Gergelyt, a Vaszary Iskola, közép-

iskolás diák-alpolgármesternek 
pedig Kupfer Tamást, a Bláthy Is-
kola képviselőjét választották meg 
a tisztújító ülés résztvevői.
Dr. Beró Henrietta alpolgármes-
ter, aki aktívan részt vesz a helyi 
ifjúsági élet koordinálásában, az 
ülésen elmondta: - Tata a Gyer-
mekbarát Város cím birtokosaként 
nagyon fontosnak tartja, hogy a 
döntéshozásba bevonja a fiatalo-
kat. A diákönkormányzat szervezeti 
struktúrája hasonlít a képviselő-tes-
tületéhez, és munkájukon, döntése-
iken keresztül ők szervezik a tatai 
diákéletet, különböző programok 
megvalósítása és az iskolákon belü-
li közvetlen kapcsolattartás révén, 
így már korán tapasztalatot szerez-
nek az önkormányzatiságról, az ön-
állóságról és az érdekképviseletről.
Az elmúlt tanévben a TAVIDÖK 
számos programmal járult hozzá a 
helyi fiatalok szabadidejének tartal-

mas eltöltéséhez, és Tata életéhez. 
Többek között diák-közmeghallga-
tást szerveztek, karácsony előtt ün-
nepi adománygyűjtés során végez-
tek karitatív munkát, aktív részesei 
voltak a „Közelítő” elnevezésű 
projektnek, melyet a Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzati Társaság 
által az Erasmus+ projekt keretében 
szerveztek, s szintén ebben a prog-
ramban  szerepeltek a Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzati Társaság-
gal közösen szervezett „Helyben 
hogyan? - Fiatalok a települése-
ken” című konferencián Budapes-
ten. Emellett „Hunyadi paizsán ül” 
címmel hirdettek meg képzőművé-
szeti és versíró pályázatot, amely 
a Mátyás király-emlékévhez kap-
csolódott, s megszervezték a VIII. 
Tata-Szőgyén kerékpártúrát, mely-
nek részeként képviselték Tatát a 
„Youth is European Future” elneve-
zésű szőgyéni konferencián is. - áá -

Lakossági fórum
Az alábbi területeket érintő tele-
pülésrendezési eszközök módosí-
tásáról:
Tata, Építők parkja, Május 1. út - 
Keszthelyi utca - Új út - Oroszlányi 
utca által határolt területe, valamint 
a Tóvárosi malom és környezetére 
A lakossági fórum megtartására Tata 
Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének a településfejlesztési 
koncepció, az integrált településfej-
lesztési stratégia, a településrendezé-
si eszközök, a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet 
készítése, módosítása egyeztetésének 
és elfogadásának közös szabályairól 
szóló 6/2017.(III.30.) önkormányzati 
rendelete alapján kerül sor. A terve-
zett módosítások indoklása megta-
lálható a www.tata.hu weboldalon a  
rendelkezésre álló dokumentumok a  
http://magyaryterv.etata.hu/telepu-
lesrendezes/ weboldalon találhatóak 
meg. A fentiekben leírt településren-
dezési eszközök módosításával, az 
elkészült szabályozási terv módosí-
tás tervezetével kapcsolatos javas-
latokat, észrevételeket 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 la-
kossági fórumon szóban, illetve a 
lakossági fórumtól számított 8 napon 
belül papír alapon vagy elektroniku-
san lehet megtenni. 
A lakossági fórum időpontja: 2018. 
október 12. (péntek) 11 óra.
A lakossági fórum helyszíne: 2890 
Tata, Kossuth tér 1. Tata Közös Ön-
kormányzati Hivatal Díszterme.

Tisztújító ülést tartott a városi diákönkormányzat
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 Parlamenti Napló
A földművesek emléknapjáról
Nekünk embereknek a Föld nem-
csak a Világmindenség legkedve-
sebb planétája, hanem egyben a 
bolygó legkülső vékonyka réte-
ge, s ezzel együtt a mindennapi 
kenyerünk elsődleges természe-
ti erőforrása is. A Nap fénye és 
sugárzása, továbbá az éltető víz 
ereje által a földi ökoszisztéma 
fundamentuma. Ahhoz viszont, 
hogy ezek az elsődleges termé-
szeti erőforrások tartamosan szol-
gálják az emberi közösségünk 
életben maradását, szükség van a 
termőföldet, az éghajlati- és idő-
járási körülményeket, a növény- 
és állatvilágot jól ismerő, tájban 
élő emberekre is. Olyanokra, akik 
felkészültségük, az őseik által át-
hagyományozott tapasztalataik, 
valamint a földművelési és állat-

tenyésztési szaktudásuk alapján 
a táji erőforrások értő és szerető 
gondozói. A földdel foglalatosko-
dó míves emberekre, egyszóval a 
földművesekre.
Mi, a Tatai-medence mai lakói 
különböző kultúrával, nyelvvel, 
felekezeti hovatartozással bíró 
felmenőkkel rendelkezünk. Egy 
dologban mégis közös gyökerek-
kel bírunk, egyikünk családjából 
sem hiányoznak a földműves fel-
menők, s azok a kardforgató em-
berek sem, akik az általuk művelt 
földért, a szülőföldért adták erejü-
ket és vérüket. Utóbbiakról tisz-
tességgel emlékeztek meg eleink, 
hiszen forradalmaink, szabad-
ságharcaink, honvédő háborúink 
hősi halottai tiszteletére minden 
településünkön emlékművet állí-

tottak. 
Ma már szinte minden foglalko-
zásnak és hivatásrendnek van ön-
álló ünnepe, csak épp annak az ősi 
szakmakultúrának nincs, amely 
mind a mai napig biztosítja szá-
munkra az életet jelentő napi be-
tevőt. Éppen ezért hét képviselő 
társammal összefogva önálló ha-
tározati javaslatot terjesztettünk 
az Országgyűlés elé, hogy mos-
tantól kezdve minden esztendő 
szeptember 17-e, a Földművesek 
napja legyen Magyarországon.
Mind a hetünknek voltak erre sze-
mélyes indíttatásai. Én ezzel sze-
retnék tisztelegni a Tatai-medence 
letűnt évezredeinek minden táj-
formáló-, és jelen nemzedékünk 
számára megélhetést nyújtó föld-
művese előtt. Tisztelgek ezzel sa-

ját őseim és szélesebb családunk 
agrárpolitikusai előtt. Jószívvel 
gondolok Áchim L. Andrásra, a 
Magyarországi Parasztpárt alapí-
tójára, országgyűlési képviselőre, 
aki az 1900-as évek első évtize-
dében nemzeti hadsereget, és 
az ezer holdnál nagyobb föld-
birtokok felosztását szorgal-
mazta. Sinka Istvánra, 
a fekete bojtárra, aki 
verseivel állított 
emléket sors- és 
kortársainak.
Közös indítta-
tásunk 

eredője pedig Nagyatádi Szabó Ist-
ván egykori földművelésügyi mi-
niszter munkássága volt, aki 1920-
as törvényjavaslatával igyekezett 

igazságosabbá tenni 
a honi földbirtok 
viszonyokat. Az 
Ő születésnapja 
lesz mostantól 
kezdve a Föld-

művesek 
emléknapja.

A tatai Vaszary János Általános 
Iskola szervezésében szeptember 
22-én és szeptember 27-én közel 
600 általános és 9-10. osztályos 
középiskolás részvételével zaj-
lott az idei, 10. kistérségi MaTa-
ta-túra, amely egy játékos mate-
matikai és természettudományos 
„akadályverseny”, egyúttal 
bolyongás a természetben - az 
Eötvös Gimnázium környékén, 
illetve a Cseke-tónál - Tata és a 
környékbeli települések iskolás 
csapatai részére. A pedagógu-

sok a versenyfeladatokat a tatai 
medence értékeinek ismeretével 
egészítették ki. Ebben a tanévben 
a verseny finanszírozáshoz, szer-
vezéséhez csatlakozott a Magya-
ry Zoltán Népfőiskolai Társaság. 
A támogatás oka elsősorban az, 
hogy a fiatalok körében méltán 
népszerű verseny résztvevői is-
merkedjenek meg a Népfőiskola 
névadójával, tevékenységével, 
Tata nevezetességeivel, a civil 
szervezethez való kapcsolódás  
lehetőségeivel. 

MaTata-túra Tatán

4. évfolyam: Kistérség:
1. Erdélyi Katica, Kovács-
Pataki Bíbor, Maschl Lídia, 
Vass Jázmin
Baji Szent István Német 
Nemzetiségi Általános Iskola
2. Farkas Evelin, Gelbmann 
Anna Róza, Kuzma Dóra, 
Luigics Dorka
Baji Szent István Német 
Nemzetiségi Általános Iskola
3. Bartal Gréta, Dévald Hanna,
Erdélyi Csenge 
Izing Mercédesz
Baji Szent István Német 
Nemzetiségi Általános Iskola
Városi iskolák:
1. Doncsecz Alinda, Lázin 
Vince, Sipos Bercel, 
Színes Iskola
2. Bálint Attila, Petőcz Endre
Rochlitz Tamás, 
Vaszary János Általános Iskola
3. Bobák Richárd, Elekes Bar-
nabás, Pipó Dániel, 
Színes Iskola
Fogel Szonja, Kovács Zoé 
Lara, Zhorela Zsófia, 
Jázmin Iskola
Fiar Bence, Jusztin Dávid, 
Pontos Blanka, 
Jázmin Iskola
5-6. évfolyam: Kistérség:

1. Horváth Zsófia, Csongrádi 
Sára, Mikó Emília 
Baji Szent István Német 
Nemzetiségi Általános Iskola
2. Bükki Nóra, Igaz Zsombor,
Király Gergő, Rehák Botond,
Launai Miklós 
Református Iskola
Czirják Dóra, Kiss Dorina,
Mészáros Panna, Szalczinger 
Anna
Fekete Lajos Általános Iskola
3. Krisch Csaba, Majorosi 
Minerva, Makai Regina, 
Szentesi Dóra
Baji Szent István Német 
Nemzetiségi Általános Iskola
Városi iskolák:
1. Farkas Lili, Galgóczy 
Csenge, Molnár Dóra, 
Urbanics Anna
Vaszary János Általános Iskola
2. Fűrész Viktória, Homoki 
Dóra, Seregélyes Nóra 
Vaszary János Általános Iskola
3. Kővári Zorka, Serfőző 
Fanni, Szabó Noémi, 
Szigeti Nóra
Vaszary János Általános Iskola
Bunkhardt Dominik, Flórián 
Dávid, Judea-Farkas Bence
Orosz Ádám 
Vaszary János Általános Iskola

A 2018-as Matatatúra helyezettjei:

Tata Város Önkormányzata és a Ta-
tai Városkapu Közhasznú Zrt. min-
den évben megtartja az Idősek Hete 
rendezvénysorozatot. Így történt 
ez szeptember 24-én is, a megnyi-
tón. A több évi szokástól eltérően 
az ünnepségre ma az ún. régi Pia-
rista Rendház dísztermében került 
sor. Ahogy beléptünk a terembe, a 
mennyezet szemet-gyönyörködtető 
impozáns építészeti stílusa tárult 
elénk. Az épület eredetiségéről a 
későbbiekben a polgármester úr tá-
jékoztatni fog bennünket.
A műsorvezető köszöntötte Michl 
József polgármester urat, Beró 
Henrietta alpolgármestert, Acsa-
iné Dávid Ágnest a tatai Rend-ház 
Kft. ügyvezető igazgatót, mint ven-
déglátót,  dr. Smidtmayer Rihárdot 
a Kuny Domonkos Múzeum Igaz-
gatóját, a Nyugdíjas Klubok veze-
tőit, és minden szépkorú vendégün-
ket. Ezen a rendezvénysorozaton 
felléptek a Kertvárosi, a Városi és 
a Honvédségi Nyugdíjas Klub tag-
jai. Az ünnepi megemlékezést Mi-
chl József polgármester úr tartotta. 
Először is szeretettel, tisztelettel 
köszönti az Idősek hete alkalmával 
a Nyugdíjas Klubok vezetőit, és a 
megjelenteket. Külön megköszön-
te, Acsainé Dávid Ágnes ügyvezető 
igazgatónak, hogy a mai helyszínt 
biztosították ebben a szép terem-
ben. Örömmel nyugtázta, hogy még 
sokan nem látták ezt a szép díszter-
met. Elmondta, hogy a művelődé-
si ház egy nagy felújításra szorul, 
aminek a tervezésére a jövő évben 
kerül sor. A jelenlegi épületről a 
következő tájékoztatást adta. Gróf 
Eszterházy Ferencnek köszönhetjük 
az 1770-ben épült, műemlék védett-
ség alatt álló rendházat. 250 évvel 
ezelőtt az Eszterházy család piarista 
szerzetesek tanáraival biztosítot-
ta az itt élő gyermekek megfelelő 
képzését. Az épületen azóta sok át-
alakítás történt. 1956-ban a piarista 
rendházat felszámolták. 3 férfi és 3 
női rend maradt fenn. A piaristák, 
a ferencesek és a bencések. Több-
ségben az Alföldre kerültek, míg az 
apácákat Szegeden és Budapesten 

helyezték el. A későbbiekben az 
állam vájárok oktatására használta, 
majd az Eötvös Gimnázium kollé-
giuma lett. Sokáig üresen állt, míg 
úgy döntöttek, hogy legyen a tudo-
mányos munka otthona. A Soproni 
Egyetem a jövőben bölcsődei és 
óvoda pedagógusoknak és tanárok-
nak a továbbképzését ebben az épü-
letben biztosítja. A tervben szerepel 
egy könnyűzenei képzés is. Vége-
zetül egy Bibliai idézetet említ. „Ne 
féljetek!” Minden napra jut veszély 
ebben a rohanó világban. Tele va-
gyunk félelemmel, ami gyengíti 
az embereket. Le kell győzni a fé-
lelmet, és ezt átadni a fiataloknak. 
Készítsük fel őket az életre! Beszél-
gessünk a gyermekeinkkel többet, 
és adjuk át tudásunkat, szeretetün-
ket. Hisz úgy a gyermekek, mint az 
unokák százszorosát, ezerszeresét 
adják vissza a kapott szeretetnek. 
Végül köszönetet mond a szülők-
nek, akik összetartják a családokat, 
és részt vesznek a közösségben. Jó-
kai Anna „Ne féljetek című” köny-
vét ajánlja mindenkinek.
Rudolf Steiner osztrák nemzetiségű 
filozófia doktorától a következő-
ket idézem: „A gyermekeket tisz-
teletben kell fogadni,  nevelni, és 
szabadságban kell elbocsátani.” E 
mondat nagyon sok igazságot rejt. 
A köszöntő után elsőként a A Vá-
rosi Nyugdíjas Klub énekkara sze-
repelt: A tatai hegyek alatt, Jaj de 
szépen esik az eső és még több szép 
dalt énekelt. Szólót énekelt Geszte-
siné Margitka Van egy kicsi házikó 
címmel. Második műsorszámként 
a Kertvárosi Nyugdíjas Klubtól 
hallottuka Hajnali órák című dalt, 
majd a későbbiekben Mary Hopkin: 
Mindig mosolyogni kell című szer-
zeményét, zenei aláfestéssel, eser-
nyős tánccal, amivel nagy tetszést 
arattak. Majd a bajtársi klub veze-
tője Sárközi József, megköszönte a 
Városkapu Közhasznú Zrt. igazga-
tójának, hogy lehetőséget kaptunk a 
hely biztosítására. Elmondja, hogy 
az Őszirózsa Dalkör megalakulá-
sának az idén lesz a 10. Jubileumi 
évfordulója. Ezzel kapcsolatban 

egy könyv írása folyamatban van, 
majd ennek kiadásához kérjük pol-
gármester úr segítségét. A Dalkör 
számos helyen megfordult, többek 
között Székesfehérvár, Abasár, 
Marcali, stb. Ezenkívül a helyi is-
kolákban és a városi rendezvénye-
ken is sikeresen lép fel. A sikereink 
elérését Mesterné Lupták Mariann 
a Vaszary Általános Iskola ének és 
zenetanára (karmester), nagy hozzá-
értéssel segíti. Jelenleg a honvédség 
megalakulásának 170. évfordulójá-
ra készül a dalkör ünnepi műsorral. 
A klub részéről első szerepelő Ké-
ringer Gézáné Erzsike. Róla tudni 
kell, hogy 18 oklevelet kapott a ver-
ses szerepléséért. Legutóbb Tatabá-
nyán Arany minősítést kapott. Ezt 
követően elszavalta Váczi Mihály 
Bodzafa című költeményét. Majd 
Kemény Balázs Tavaszi szél vizet 
áraszt címmel szintén saját költe-
ményét szavalta el. Ezután a dal-
kör katonanótákkal szórakoztatta a 
közönséget. Nagy Olga mondta el 
saját versét, Indián nyár címmel. 
Utolsó műsorszámként Bankó Ro-
bert szájharmonikával játszott egy 
pár dalt, és a nyugdíjas csasztuskát 
Máthé Jánosné énekével együtte-
sen adták elő, melybe a közönség 
is bekapcsolódott. E zárószám nagy 
sikert aratott. A nyugdíjas tagok 
hálásak minden szervezésben részt 
vevőknek, hogy az első nyitó nap 
ilyen jól sikerült. Jóleső érzéssel 
könyvelik el, hogy minden évben 
kiemelten foglalkoznak velük, és 
gondoskodnak egy héten keresztül 
a szórakozásukról. Külön köszö-
net illeti a klub vezetőit, Harmados 
Oszkárnét, a Kertvárosi Nyugdíjas 
Klub vezetőjét, Kun Imrét a Városi 
Nyugdíjas Klub vezetőjét, Sárközi 
Józsefet a Honvéd Bajtársi Klub 
vezetőjét, akik fáradtságot nem is-
merve készítik fel a szereplőket. A 
nyitó ünnepség befejezése előtt Mi-
chl-Perczel Anita a Városkapu Zrt. 
Munkatársa meghívta a jelenlevő-
ket a hét minden egyes napi rendez-
vényére, melyet a klub tagjai meg-
köszönte. Ezzel az első napi nyitó 
rendezvény bezárult.         Nagy Olga

A Vaszary iskola tanulói nyerték 
a Tatai Televízió által szerve-
zett környezetvédelmi vetélke-
dőt, amely a Zöld Város Ren-
dezvénynap keretében valósult 
meg. A diákok jutalma egy sár-
kányhajózás volt, amelyen taná-
raikkal együtt vettek részt.

Nyeremény sárkányhajózás az Öreg-tavon

„Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés” c. TOP 2.1.2-15

Idősek Hete az idősek szemével
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Látkép

A THE tagjai szeptember 21-én 
ellátogattak Fertődre és Sopronba.
Utunk első helyszíne a fertődi kas-
tély volt. „Amit a sászár megtehet, 
azt én is megtehetem!” E mondat 
jegyében épült fel a XVIII. szá-
zadban Magyarország legnagyobb 
és legfényűzőbb barokk. rokokó 
kastélya (1764-1766) között.
Építtetője Esterházy Miklós her-
ceg, , császári tábornagy, akit”Fé-
nyes Miklósnak” neveztek, „ma-
gyar Versailles-t” alakított ki. A 
kor minden pompájával rendelke-
ző kastélyt szellemi és kulturális 
élete is híressé tette.  1761-1790 
között udvari karmestere a kor-
szak legnagyobb zeneszerzője: 
Joseph Haydn volt. A kastélyban 
vendégeskedett Mária Terézia és 
II. József is. Eredetileg a kastély 
vadászkastélynak épült, melyet 
1720-ban Esterházy József építte-
tett. Ezt bővítette Esterházy Mik-
lós szárnyépületekkel, főhomlok-
zattal.  A fényes kerti ünnepségek 
színhelye volt a rokokó ízléssel 
kialakított díszpark.
A 126 szobából álló kastély szép-
sége Esterházy Miklós halála után 
fokozatosan romlásnak indult.  A 

helyreállítási munkán 1957-ben 
kezdődtek el és napjainkban is 
tartanak. 
Utunkat Sopronba folytattuk, az 
ország „leghűségesebb városába”. 
Dunántúl észak-nyugati részén, a 
magyar-osztrák határ mentén fek-
vő város természeti adottságai, 
kultúrtörténeti emlékei lenyűgözi 
az idelátogató turistákat.
A 328 m magaslaton álló Ká-
roly-kilátóról gyönyörű panoráma 
tárult a szemünk elé. A belváros-
ban tett sétákon a város neveze-
tességeivel és gazdag múltjával 
ismerkedtünk meg. A területet 
Augustus császár idején a róma-
iak hódították meg az itt élő kel-
táktól, és az I. században városi 
rangra emelték. A város római 
neve: Scrabantia volt. Fontos 
hadi- és kereskedelmi út a „Bo-
rostyánkő út” vezetett a városon 
keresztül. A honfoglaló magyarok 
a X-XI században jelentek meg e 
területen. 
Sopron nevét a XII. században 
valószínűleg első ispánjáról, Sup-
runtól kapta. A középkori vár a 
XIV. századan épült. A város el-
foglalásáért II. Frigyes és II: Ot-

tokár is harcolt. A lakosság IV: 
László (Kun) király csapatai előtt 
nyitották meg a város kapuit, ezért 
a király Sopront „szabad királyi 
várossá” nyilvánította. Zsigmond 
király idejében országos jelentő-
ségű város lett. A lakosság száma: 
4000 fő volt. A város életében 
szomorú esemény történt, ugyan-
is elhunyt Albert király. Özvegye 
Erzsébet, a csecsemőként meg-
koronázott fiával, V. Lászlóval és 
udvartartásával együtt Sopronba 
menekül és Frigyes német király-
nak elzálogosítja a Szent Koronát 
és Sopron városát 1441. február 
25-én. Mátyás király 1463-ban 
mindkettőt visszaváltja. 1529-ben 
Szulejmán szultán Bécs ellen vo-
nuló hadai a külvárost feldúlták. A 
külváros védelmére építették meg 
a ma is látható külső városfalat.
1676-ban tűzvész pusztított. A 
leégett gótikus és reneszánsz épü-
letek helyett a kornak megfelelő 
barokk épületeket emeltek, felál-
lították a Szentháromság szobrot, 
felépült a 61 m magas Városto-
rony.
A város fő terén található a gótikus 
stílusban épült Nagyboldogasz-

szony (bencés, kecske) templom 
, melyben háromszor koronáztak 
királynékat, illetve királyt és or-
szággyűlések színhelye is volt.
Mária Terézia, amikor Fertődre 
utazott, többször megfordult a 
városban. Ő alapította a jezsuita 
gimnáziumot.  A kulturális élet 
területén is jeleskedett a város. 
Magas szintű zenei élet folyt az 
1800-as évektől kezdve. Pl.: A 
régi Kaszinó pompás termében 
1820 őszén a 9 éves Liszt Ferenc 
adott hangversenyt.
Sopronban épült fel az ország 2. 
legrégibb kőszínháza. A város 
lakói irodalmat, képzőművészet 
egyaránt kedvelték. Több neves 
irodalmár tanult, élt a városban: 
Berzsenyi Dániel, Faludy Ferenc, 
Eötvös Károly, Kiss János, Petőfi 
Sándor Sopronban katonáskodott.
Széchényi Ferenc, Széchényi Ist-
ván édesapjának értékes könyv- 
éremgyűjteménye e városban 
volt, melyet később a Nemze-
ti Múzeumnak ajándékozott. A 
Storno-gyűjtemény megalapító-
ja festő, iparművész, restaurátor 
is volt. Tervei alapján állították 
helyre Sopron jelentős gótikus 

templomait. A céhes ipar, a keres-
kedelem, a szőlő erdőgazdálkodás 
már a XVII-XVIII századtól fej-
lődésnek indult. Az ipart, a keres-
kedelmet a vasútvonalak megépí-
tése fellendítette. 
Az I. világháborút követő bé-
keszerződés Sopront Ausztriához 
akarta csatolni. 1921-ben Sopron 
lakossága népszavazáson Ma-
gyarországhoz való tartozása mel-
lett döntött. 
Kisfaludy Strobl Zsigmond alko-
tása A „Hűség kapuja”, melyen 
1922-es dátummal a város cí-
merével ez a felirat áll: „Civitas 
Fidelissima”- A leghűségesebb 
város.
A II. világháború bombázásaiban 
sok épület megrongálódott, me-
lyeket a lakosság összefogásával 
állítottak helyre. 
Sör-, pamut-, len szőnyeggyár, ru-
hagyár adott munkát az itt élő la-
kosoknak. A 70-es évektől modern 
lakóházak és üzletházak épültek.
Utunk utolsó állomásaként elláto-
gattunk a Páneurópai Piknik hely-
színére, ahol 1898. augusztus 19-
20-án leomlott a vasfüggöny. 

Dr. Kis Tiborné a THE elnöke

„A magyar Versailles”: Fertőd
„A leghűségesebb város”: Sopron

Az 1989-ben megalapított Ta-
tai Gimnázium Öregdiákjainak 
Egyesülete az idei évben is sze-
retne a város és az iskola javát 
szolgáló programmal bekap-
csolódni Tata kulturális életébe. 
Körmendi Géza alapító elnök 
szellemiségét őrizve, a város-
történeti évfordulóra (Tata és 
Tóváros egyesítésére) emlékez-
ve terveztük el egy iskolatörté-
neti vetélkedő megrendezését, 
amelynek célja, hogy a gimnázi-
umnak a város életében betöltött 
szerepére irányítsa a figyelmet.  
Az 1765-ben alapított piarista 
iskola, majd az ennek örökébe 
lépő Eötvös József Gimnázium 
a város legjelentősebb iskolája, 

országosan ismert, kimagas-
ló eredményeket elért oktatási 
intézménye, amely polgárait 
nevelte, egyetemre bocsátotta, 
s amely számos tudós, író, mű-
vész alma matere volt.
A vetélkedő címe: VARÁZS-
HEGY. A cím a tópart fölötti 
mésztufa sziklán magasodó, 
gyönyörű épületre vonatkozik, 
de megfogalmazza a tudás va-
rázslatát is, és a mindenkori 
diákok tiszteletét a tekintélyes 
iskola iránt.
A vetélkedő a gimnáziumról 
szól. Múltjáról, történetéről, a 
főgimnázium 1912-vel kezdődő 
virágzásáról, valamint az Eöt-
vös József Gimnázium múltjá-

ról és jelenéről, jeles tanítvá-
nyairól, tanárairól. 
A vetélkedőre jelentkezett csa-
patok összetétele felhívásunk-
nak megfelelően vegyes: volt 
és mai diákok teszik ki a négy 
fős keretet. A jelenlegi tantes-
tület is indított csapatot. A nyár 
folyamán lezajlott, játékos, on-
line fordulók után 8 csapat mér-
kőzik meg a döntőben, amely 
2018. október 13-án, szomba-
ton, 15 órakor lesz, a gimnázi-
um dísztermében. A zsüriben 
és a közreműködők között a 
tudományos életben, a művé-
szet területén hírnevet szerzett, 
egykori öregdiákokat köszönt-
hetünk.                Kövesdi Mónika

Varázshegy: Iskolatörténeti vetélkedő

Idén újra kiosztották a megyei 
Príma Díjakat. A szeptember 21-
én megrendezett Príma Gálaesten 
Lévai Ádám, tatai grafikusmű-
vész is elismerésben részesült.
A tíz jelölt közül hárman vették 
át a Megyei Príma Díjat a tatabá-
nyai gálaesten:
-2018-ban Príma Díjas lett Lévai 
Ádám művésztanár, aki 2010-ben 
Tata Városáért kitüntetés bronz 

fokozatában részesült a vizuá-
lis oktatásban végzett áldozatos 
munkájáért, és azon tevékenysé-
gének elismeréseképpen, mellyel 
Tata  művészeti értékeit országos 
tárlatokon és nemzetközi kiállítá-
sokon képviseli.
-Dezső Marianna zenepedagó-
gus, a népszerű tatai Barokk 
Fesztivál főszervezője valamint 
a Schiffer Ervin Nemzetközi 

Zenei Mesterkurzus kurzusigaz-
gatója, aki Tata Városáért kitün-
tetés ezüst fokozatában részesült 
2016-ban.
-és dr. Pák Gábor belgyó-
gyász-gasztroenteorológus szak-
orvos.
A három megyei Príma-díjat a tá-
mogatók szavazati alapján ítélték 
oda.
A Príma Közönségdíjas az 
Oroszlányi Sport Egylet LIONS 
kosárlabdacsapata, a két Prí-
ma Különdíjas pedig Prohászka 
Marcel nyugalmazott középis-
kolai igazgató, és Wehner Tibor 
író-művészettörténész lett.
Lévai Ádám a díjjal kapcso-
latban elmondta, nagy öröm 
számára a díj, de igazán megle-
pődött, hiszen egyáltalán nem 
számított rá. „Nem vagyok nagy 
társasági ember, a rajzolás is 
magányos műfaj, ezért először 
zavarban voltam”- fogalmazott 
a grafikus, aki a jövőjével kap-
csolatban hozzátette: a rajzolás 
misztériuma tovább fog dübö-
rögni a lapokon.       - áá -

Príma-díjat kapott Lévai Ádám
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PROGRAMAJÁNLÓ

ASZTALITENISZ
október 7. (vasárnap) 11.00 
Tatai AC – SZAK férfi NB I.
október 14. (vasárnap) 11.00 
Tatai AC-Nagykanizsa női NB I.
A mérkőzéseket a TAC csarnok-
ban játsszák.
KÉZILABDA
október 5. (péntek) 16.30 
Tatai AC – BKSE II. férfi ifi
október 6. (szombat) 18.00 
Tatai AC – Balatonfüred U 21 
NB I/B
október 7. (vasárnap) 15.00 
Tatai AC – SZESE Győr női ifi. 
III. osztály
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában játsszák.
KOSÁRLABDA
október 7. (vasárnap) 13.00 
Tatai SE – Nagykanizsa női 
amatőr NB I
A mérkőzés helye: Vaszary iskola 
LABDARÚGÁS
október 6. (szombat) 14.00 
Tatai AC–Vértesszőlős férfi U-19
október 7. (vasárnap) 15.00 
Tatai AC – Bábolnai SE férfi 
felnőtt
A mérkőzések helye: Edzőtábor
október 7. (vasárnap) 9.30 
Tatai AC–Nyergesújfalu női U-19
A mérkőzést a Jávorka pályán 
játsszák.

A Tatai Helytörténeti Egyesület 
kezdeményezésére szeptember 
27-én a Tatai Edzőtábor konferen-
cia termében szerveztek találkozót 
abból az alkalomból, hogy 70 év-
vel ezelőtt kezdődött az edzőtábor 
története.
A Tatai Olimpiai Központ az or-
szág egyik legismertebb sportléte-
sítménye, mely a mögöttünk álló 
hét évtizedben a magyar sport tör-
ténelmének kiemelt helyszínévé 
vált. A II. világháborút követően 
1947-ben újjá alakult a Magyar 
Olimpiai Bizottság, amelynek alig 
másfél éve volt arra, hogy felké-
szüljön az 1948-as londoni olim-
piára. Olyan helyszínt kerestek, 
ahol az éghajlati viszonyok hason-
lítanak a londoni klímára, s ennek 
köszönheti Tata, hogy akkor az 
olimpiai készülődés központjává 
választották. Szintén a kiemelt 
szempontok között szerepelt, 

hogy a sportolók rendszeresen és 
kielégítően tudjanak táplálkozni, 
ezért is szorgalmazták a közös 
edzőtáborozást. Az illetékesek a 
Mecsektől a Mátráig keresték a 
megfelelő és minden igényt ki-
elégítő helyszínt, s így jutottak el 
Tatára, mivel városunk klímája 
hasonlított legjobban a londoni 
körülményekre. A végső cél az 
volt, hogy ne csak a szigetországi 
olimpiára készüljenek edzőtábor-
ban a sportolók, hanem legyen egy 
állandó helyük, ahol a későbbiek 
folyamán is folytathatják a felké-
szülést a jelentős versenyekre. A 
sporthivatal vezetői 1948. május 
30-án látogattak el Tatára, majd 
ezt követően született meg a végső 
döntés: az angolparkból 19 hektárt 
jelöltek ki az edzőtábor helyszíné-
ül. A londoni olimpiai szereplés a 
döntéshozókat igazolta, hiszen 28 
érmet nyertünk, így a sportvezetők 

véleményének figyelembe vételé-
vel elkezdődhetett városunkban 
az építkezés. Az „A” épületet 
1951. július 2-án nyitották meg. 
A földszinten konyha, kazánház, 
a két emeleten szállodai szobák, 
tanterem, könyvtár és tanulószo-
bák működtek. Azóta természete-
sen sokat fejlődött az intézmény, 
az évek során számos elemmel, 
edzéslehetőséggel bővült, többek 
között újabb szálláshelyekkel, fu-
tófolyosóval és atlétikapályával, 
úszómedencével, tenisz, teke és 
fallabda pályákkal, s a korszerűsí-
tések az elmúlt években sem ma-
radtak el.
A kezdetek óta nagyon sok világ-
versenyre készültek itt nem csak a 
magyar, hanem számos más nem-
zet sportolói is, az ötkarikás játé-
kokon aranyérmet elnyert sporto-
lók neveit pedig emlékmű örökíti 
meg az edzőtábor főterén. A léte-
sítmény bekerült a Komárom-Esz-

tergom Megyei Értéktárba, a Me-
gyei értékek sorába is.
Dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytörté-
neti Egyesület elnöke az esemény 
helyszínén elmondta: - Tata, spor-
téletének akkor élte egyik fényko-
rát, amikor 1948-ban itt zajlott a 
felkészülés a XIV. nyári olimpiára. 
Akkoriban óriási szerepet játszott 
a felkészülésben a piarista gim-
názium, de az angolparkban vagy 
a Kristály fürdőben is zajlottak 
edzések. Reméljük, hogy az edző-
táborban tréningező sportolók a 
jövőben újabb dicsőséget hoznak 
majd nemcsak Magyarországnak, 
hanem Tata városának is – hangsú-
lyozta dr. Kis Tiborné. Az ünnepi 
találkozó résztvevőit Michl József 
polgármester köszöntötte, majd 
sportszakemberek, olimpikonok 
és az intézmény egykori vezetői 
osztották meg élményeiket, ta-
pasztalataikat az edzőtábor 70 éves 
történetével kapcsolatban.       - áá -

A Tata-tóvárosi Vízisport Egylet 
életében eddig még nem történt 
ilyen esemény! 
26 éve rendületlenül és kitartó-
an ténykedünk az Öreg tavon az 
evezős sportban. Fiataljaink, akik 
többnyire diákok, rendre minden 
évben hozták azt az egy-két ér-
met, ami egy ilyen kis klubtól is 
elvárható, azonban a 26 év alatt 
igazán kevés felnőtt korú ver-
senyzőnk állt a rajtvonalhoz. Nem 
volt ugyanis felnőtt csapatunk!
Szeptember 28-30-án, a 2018. 
évi felnőtt Evezős Országos 

Bajnokságára három csapatot is 
tudtunk nevezni az amatőr futa-
mokba. A klub részéről a döntés 
és a felkészülés is igazán csatta-
nós lett. Mind három egységben, 
szép küzdelmekkel, ezüstérmet 
szereztünk! Ez az eredmény nem 
csak minden várakozásunkat felül 
múlt, de az egyesületnek is új, tör-
ténelmi eseményévé vált. 
Úgy tűnik, nem voltak hiába valók 
az idei kemény edzések, ami, vár-
hatóan további munkára ösztönzi 
fiatal felnőttjeinket. Szándéka-
ink szerint, szeretnénk ott lenni a 

2019. év őszén, Magyarországon, 
Velencén megrendezésre kerülő 
Masters Világbajnokságon is!
Férfi Amatőr 4X+ hajóban:
Sashegyi Zentner Orsolya, Csiz-
madia Tibor, Zentner Péter, Mo-
nos Gábor,kormányos: Fogarasi 
Zsuzsanna
Férfi amatőr 2X+hajóban:Zener 
Péter, Csizmadia Tibor, kormá-
nyos: Papp Réka
Női amatőr 2x hajóban:
Sashegyi Zentner Orsolya, To-
máné Markovics Hedvig  
     Domonkos Ágnes

Egyesületi történelmet írtunk!

ASZTALITENISZ 
Női NB I. Tatai AC – Szekszárd 
AC II. 10-8
Pontszerző: Pattantyús 4, Gajdos 
3, Adamik 2, Pattantyús-Jankus
Férfi NB I.  SH-ITB Budaörsi 2i 
SC I – Tatai AC 6-10
Pontszerző: Bedő,Sipos 4-4, Nagy 
1, Bedő-Sipos
KÉZILABDA
NB I/B Veszprém KKFT Fel-
sőörs – Tatai AC 23-21 (10-14)
Góllövő: Schekk 8, Győrffi, harsá-
nyi 4-4, Boros 2, Báthori, Benis, 
Steczina 1-1
Budai Farkasok NKFT – Tatai 
AC  22-24 (13-13)
Góllövő: Harsányi 8, Schekk 7, 
Győrffi 5, Bagi, Benis, Boros, 
Mizsér 1-1. Edző: Sibalin Jakab
Ffi. ifi. II. osztály Veszprém 
KKFT II. – Tatai AC 39-18 (18-8)
Góllövő: Szi-Benedek 7, Csányi 
4, Steczina 3, Vogel, Turza, Véber, 
Zeöke-Szőke 1-1
Budai Farkasok NKFT – Tatai 
AC  43-26 (21-11)                               
Fiú serdülő II. osztály Várpalo-
tai BSK – Tatai AC 26-33 (9-19)
Góllövő: Szi-Benedek 8, Csányi 
7, Szalay 4, Takács, Vámosi Willi 
3-3, Horváth, Nagy 2-2, Veisz 1
Budai Farkasok NKFT – Tatai 

AC 31-41 (12-21)
Edző: Csányi Gábor
Női megyei  Tatai AC – Ácsi Ki-
nizsi 34-20 (16-9)
Góllövő: Zink 15, Csics, Ivády 
5-5, Kurcsik, Varga 3-3, Lehoczky 
2, Szőke 1.
Tatai AC -Kisbér KC 32-14 (14-7)
Góllövő: Csics, Zink 8-8, Kurcsik 
6, Metka 4, Király, Varga 3-3
Edző: Gubicza István
Női ifi. III. osztály Komárom 
VSE – Tatai AC 26-14 (13-7)
Góllövő: Csics 8, Puleo 3, Siklósi, 
Simon, Szórádi 1-1 
Edző: Gubicza István
Fiú U-15  Tatai AC – Cunder TU 
Kézisuli 14-15 (9-9)
Tatai AC –Éles KISE 21-22 (15-12)
Góllövő: Chmelovics 9, Nagy 5, 
Fűfa,Horváth D. 4-4, Balogh K., 
Oravecz, Zwickl 3-3, Huber, Hor-
váth A. 2-2
LABDARÚGÁS
Felnőtt  Vértesszőlősi SE – Tatai 
AC 3-1 (0-1)
Góllövő: Csordás D. (ö)66, Ben-
csik 83, Szappanos 90 ill. Zuggó 7
Férfi U-19 Zsámbék KSK – Tatai 
AC 5-2 (2-1)
Góllövő: Kállay 4,65, Kiss 45, Bille-
ge 72,91 ill. Mártonfi 3, Dományi 83
Bábolnai SE – Tatai AC  0-3 (0-2)

Góllövő:  Koronczi 28,50, Lázár 
40
Edző:  Wéber Roland
Fiú U-16  Tatai AC – OBSK 
Oroszlány 4-2 (1-1)
Góllövő: Ombódi 45,86, Szabó 61, 
Farkasdy 90 ill. Jónás 20, Molnár 
58
Nagyigmándi KSK – Tatai AC  
3-3 (2-0)
Góllövő: Novák 16,63, Tóth 23 ill. 
Ombódi 56, Barzsó 80, Farkasdy 
90
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U-14  Bábolnai SC – Tatai 
AC 3-4 (2-4)
Góllövő: Lauter 13,17, Blitzer 69 
ill. Szabó 4, Unger 7, Harangozó 
28, Farkas 39
Tatai AC – Nyergesújfalu SE 1-0 
(1-0)
Góllövő: Szabó 5
Edző: Schweininger Ferenc
KOSÁRLABDA
Női amatőr NB I MAFC – Tatai 
SE 90-34 (26-11,21-12,16-7,27-4)
Pontszerzők: Kiss J. 19/9, Selme-
czy 7, Jagicza 4, Janki 2, Kovács 2 
Edző: Szabó Judit 
Röplabda
Női NB II RÖAK Kaposvár – 
ÉDRA-TAC 2-3 (-26,19,13,-21,-
10)           Tompa Andor

Eredmények

Tizenkét futamot autózott a hegyi 
EB mezőnye ebben az évben, ahol 
Hernádi László tatai versenyző is 
ott volt. A záró versenyt Horvátor-
szágban rendezték. A Buzeti pálya 
5 km-s, nagyon technikás. A szom-
bati tréning nem sikerült jól, a tur-
bónyomás és a kuplung is megadta 
magát, így a második tréninget ki 
is kellett hagyni Hernádinak. Va-
sárnapra igyekeztek valamit javí-
tani az autón, de így sem lett töké-
letes. Az első futamban még így is 

összejött egy bravúros 3. hely. A 
második futamban a kanyarokban 
jól tartotta a lépést a többiekkel, de 
az egyenesekben erőhiányos volt 
az autó. A két futam alapján ösz-
szesítésben a 4. hely jött össze. A 
szezont sikerült a 6. helyen zárni, 
ami még jobb is mint az év ele-
jén tervezték. Azért is dicséretes 
a teljesítmény mert gyári csapatok 
ellen versenyeznek, ahol nagy-
ságrendekkel több pénzzel tudnak 
gazdálkodni.                  - ta-

A TAC két korosztályban is verse-
nyeztet női labdarúgó csapatot. Az 
elmúlt évben az U-17-es együttes 
bajnokságot nyert. Most is jól sze-
repel hiszen 4 forduló után négy 
győzelemmel vezeti a tabellát és 
már 36 rúgott gólnál tart. Leg-
utóbbi idegenbeli mérkőzésén a 
nagy rivális Kecskéd  otthonában 
is nyerni tudott. A nagyok is gyűj-
tögetik a pontokat, Mindössze egy 
döntetlen (Nyergesújfalu 1-1) a 
mérleg három győzelem mellett és 
33-2-es a gólarány. A legnagyobb 
fegyvertény a Kecskéd legyőzé-
se volt ami eddig nem sikerült. 
Schaffer edző büszke a lányokra, 
hiszen ahogy elmondta ilyen kez-
désre ő sem számított. Pedig hét-

végenként a csapat zöme két mér-
kőzést is játszik, hiszen nincsenek 
sokan. Sőt két 15 éves játékos is 
pályára lép rendszeresen. Bízva 
abban hogy egyre több lány szeret 
focizni a TAC labdarúgó szakosz-
tály várja ezeket a lányokat, akik 
egy jó csapatba kerülhetnek.
Lány U-17  Wati-Kecskéd KSK 
-  Tatai AC 1-4 (0-1)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Kirschner 36 ill. Barta 
16,55, Schwarcz 47, Hartai 52
Női U-19   Tatai AC – Törökbá-
lint LAK SE 13-0 (6-0)
Vezette: Józsa Cs.
Góllövő: Barta 5,31,57,60,77, Sza-
bó 18,22,30,52,55,67, Nagy 24, 
Schwarcz 67 Edző: Schaffer Péter

Góllövő lányok

70 éves az edzőtábor

Véget ért az autós idény
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