
Megnyilt Görözdi Rita és 
Görözdi Lilla kiállítása  
   6. oldal   

Idén is átadták az Év Háza 
díjakat    
   4. oldal

Felhívás-Ebösszeírás!
   
   2. oldal 

Zajlik az Esterházy-kastély 
felújítása    
   3. oldal

Tatai sikerek Alkmaarban  

   8. oldal 

Testvérvárosok találkozója 
Lengyelországban 
             4.oldal 

Diák-közmeghallgatás volt a 
Városházán  
   2. oldal
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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 temetők ünnepi nyitva 
tartása:
Tata Környei úti temető 
október 29-től november 4-ig 
7 órától 21 óráig  
Tata Almási úti temető
október 31től november 4-ig 
7 órától 20 óráig  
Tata Új temető 
október 31-től november 4-ig 
7 órától 20 óráig

„Szabadon, de sose szabadulva…”

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében október 22-én kez-
dődtek a tatai ünnepi megemlé-
kezések az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkal-
mából.
Az ünnep előestéjén megemlé-
kezést és koszorúzást tartottak az 
Öreg-tó partján lévő kopjafánál, 
ahol beszédet mondott Dr. Kancz 
Csaba kormánymegbízott. A Ko-
márom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja 
a helyszínen elmondta: - Az 1956-
os történéseknek máig ható üzene-
te van, elsősorban a fiatalok indí-
tották el az akkori folyamatokat, és 
most is a fiatalok lendületére van 
szükség ahhoz, hogy előrevigyük 
az ország dolgait. A hazaszeretet, 
az önrendelkezéshez való jog és a 
szabadság olyan örökérvényű ér-

tékek melyek nemcsak 1956-ban, 
hanem 2018-ban is megállják a he-
lyüket. Az ezekhez való jogot 62 
évvel ezelőtt vérrel, életek árán és 
fegyverrel védték meg, most pedig 
a politika színterén a mindennapi 
küzdelmek során tesszük meg ezt 
– fogalmazott Dr. Kancz Csaba. 
Az ünnepi megemlékezések sora 
október 23-án délelőtt folytatódott. 
A körforgalomnál található 1956-
os emlékműnél 
Michl József mondott ünnepi be-
szédet. Tata polgármestere hang-
súlyozta: - Az emberhez méltat-
lan, képmutató gonosz világ ellen 
lázadt fel 1956-ban a magyar nép, 
megelégelve testi-lelki sanyargatá-
sát. 12 éves szörnyű világ építését 
12 nap alatt rombolták le a magyar 
szabadságharcosok, s 12 év min-
den keserűségét elégelte meg és 12 
év testi-lelki rabságát rázta le ma-

gáról a bátor, reményteli magyar 
ember, mindössze 12 nap alatt. A 
városvezető ünnepi beszédében ki-
emelte: 
- Minden történelmi korban, így 
most is a gondolati bátorság ál-
tal ment és megy előrébb a világ. 
A szabadság nem egyszerűen az 
egyenlőséget jelenti, mindenkép-
pen kell hozzá még két dolog: a 
fenti, transzcendentális világgal 
való kapcsolat, és az e világi kö-
zösség - a másik ember, a társam. 
Mindez így együtt olyan erőfor-
rássá válik, mely sokkal több, 
mint az egyéni eredmények, 
erőfeszítések matematikai ösz-
szessége. A szabadság kötelezett-
ség és felelősség is, s csak olyan 
közösség képes fennmaradni, 
amelyben nagy szorgalommal el-
végzett munka alapoz meg min-
dent, hiszen ma már mindannyian 

láthatjuk, hogy csak munkából és 
teljesítményből van eredmény. A 
szabadságunk alappillérei tehát a 
gondolati bátorság, a közösségünk 
iránti felelősség, és a becsületesen 
elvégzett munka. S még egy, talán 
a legfontosabb: az erőszakmen-
tesség a világ erőszakosságával 
szemben. Van értelme a mindent 
akaró önzőséggel szemben az ön-
átadásnak, és van értelme a szaba-
dossággal és hazug ideológiákkal 
szemben az önfeláldozásnak, hogy 
a szeretet megmenthesse a vilá-
gunkat ma is – zárta gondolatait 
Michl József. 
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából az 
ünnep estéjén a Magyar Honvéd-
ség 25. Klapka György Lövészdan-
dár Zenekara adott hangversenyt a 
Szent Kereszt Plébániatemplom-
ban.              Folytatás a 2. oldalon

A Ramsari Egyezményt aláíró 
országok delegációinak részvé-
telével zajló dubaji világkonfe-
rencián október 25-én Michl 
József polgármester vehette át 
Tata nevében a Ramsari Város 
kitüntető címet, amely a vizes 
élőhelyeink védelméért kifej-
tett tevékenységek nemzetközi 
elismerése.
1971. február 2-án az iráni 
Ramsar városában írták alá 
a nemzetközi jelentőségű vi-
zes élőhelyekkel kapcsolatos 
Ramsari Egyezményt, mely 
1975-ben lépett hatályba. A 
ramsari egyezmény célja a vi-
zes élőhelyek megőrzésének 
elősegítése, és az ehhez szük-
séges jogi, intézményi keretek 
megalapozása. Napjainkig a 
Föld 170 országa ratifikálta és 
összesen 2.331 vizes élőhely 
csaknem 250 millió hektárja 
tartozik az egyezmény hatálya 
alá. Magyarország az 1979-
ben történt csatlakozása óta 
29 olyan jelentős vizes élőhely 
felvételét kezdeményezte a 
nemzetközi jegyzékbe, amely 
az egyezmény kritériumainak 
megfelel. A Tatai Öreg-tavat 
1989-ben vették fel e rangos 
jegyzékre. A 2006-ban történt 
jelentős bővítés óta a „Ta-

tai tavak” Ramsari területhez 
hozzátartozik a Réti-tavak, a 
Fényes-források és Ferencma-
jori-halastavak térsége is, ösz-
szesen 1.897 hektáron. A Ram-
sari Egyezmény nemzetközi 
titkársága 2017-ben első ízben 
hirdette meg a „Wetland City” 
(Magyarországon „Ramsari 
Város”-ként jegyzett) pályáza-
tot, melyre Magyarország Tata 
városát akkreditálta, tekintettel 
a tatai Ramsari területek (főleg 
az Öreg-tó) megóvása, rehabi-
litációja és turisztikai, oktatá-
si, gazdálkodási szerepükben 

kialakított jó gyakorlata miatt. 
Ebben az Önkormányzat mel-
lett nem kis szerepet játszanak 
azok a közösségek, civil szer-
vezetek, gazdálkodók és okta-
tási-nevelési intézmények is, 
melyek tevékenységük során a 
természetvédelmi területek, vi-
zes élőhelyek megőrzésére, be-
mutatására kiemelt figyelmet 
fordítanak. Mivel az egyez-
mény eredetileg a vonuló ma-
darak védelme érdekében jött 
létre, így a tatai pályázat jelen-
tős részben az Öreg-tó madár-
vonulásban betöltött szerepét, 

és e nemzetközi viszonylatban 
is egyedülálló szerep megőr-
zéséért kifejtett tevékenységet 
állította a középpontba. Ebben 
fontos tény, hogy Tatán az el-
múlt években számos beavat-
kozás történt a vizes élőhe-
lyek rehabilitációja érdekében. 
Ilyen az Öreg-tó rehabilitációja 
(Tófarok helyreállítása, föve-
nyes part kialakítása), a Réti-
8-as tó rekonstrukciója, a Fé-
nyes-fürdő Grófi-taván végzett 
munkálatok, vagy az Angolkert 
Tükör-forrási tavának rekonst-
rukciója.  Folytatás a 3. oldalon

Tata elnyerte a Ramsari Város címet!
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DR. FRIEDRICH GÁBOR 
r. ezredes, a Tatai Rendőrkapi-
tányság vezetője

2018. november 14-
én 10:00 – 12:00 
között tartja fogadó-
napját hivatalában, 
Tata, Ady Endre utca 
27. szám alatt.
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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 köteles 
vezetni, az állat tulajdonosa, tartója 
és más személyek jogainak, szemé-
lyes biztonságának és tulajdonának 
védelme, valamint ebrendészeti és 
állatvédelmi feladatainak hatékony 
ellátása céljából. Az eb tulajdonosa 
és tartója az ebösszeíráskor köteles 

a törvényben előírt adatokat a tele-
pülési önkormányzat rendelkezésé-
re bocsátani.
Tata településen az Önkormányzat 
a törvényi kötelezettség alapján 
2018. október-november hónapok-
ban 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 figyelmét 
arra, hogy korábbi bejelentés nem 
mentesít jelen adatszolgáltatási kö-
telezettség 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 adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása állatvé-
delmi bírságot vonhat maga után. 
A bírság legkisebb összege az állat-
védelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Korm. rendeletben fog-
laltak 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. január 
01. napjától a négy hónaposnál idő-
sebb eb csak transzponderrel (chip) 
megjelölve tartható, ezért kérem, 
amennyiben a jogszabályban meg-
határozott kötelezettségének még 
nem tett eleget, úgy szíveskedjék 
a transzponderrel nem rendelkező 
ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
A transzponderrel történő megjelö-
lés betartását a jegyző és a járási ál-
lat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. 
A négy hónaposnál idősebb transz-
ponderrel nem jelölt ebről a jegyző 
és a magán állatorvos köteles je-
lentést tenni a járási állat-egészség-
ügyi hivatal felé.
Együttműködésüket és adatszol-
gáltatásukat köszönöm!
dr. Kórósi Emőkejegyző
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
                          EFOP-1.5.2-16-2017-00043

Felhívás-Ebösszeírás!

Az újság megjelenését támogatta:

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu
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Folytatás az 1. oldalról
Október 26-án, pénteken délután 
„Szabadon, de sose szabadulva” 
címmel az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tatai szereplőinek 
felelősség- és áldozatvállalása 
előtt tisztelgő, hagyományos ün-
nepi felvonulással folytatódott a 
megemlékezés sorozat. 
A megemlékezés érintette:
-a Kossuth téren dr. Némethi 
László emléktábláját,
-a Rákóczi utcán dr. 
Mészáros Gábor emléktábláját,
-a Hősök terén a kommunista 
diktatúra áldozatainak emléktáb-
láját,

-a Tóparton az 1956-os kopjafát,
-a Kodály téren a Hősök emlék-
művét,
-az Ady Endre úton a rendőrség 
épületének falán lévő 1956-os 
emléktáblát, és
-a Baji úton az 1956-os emlékkö-
vet.
A felvonulás utolsó állomása Baj, 
az egykori laktanya előtti emlék-
kő volt, ahol  ünnepi beszédet 
mondott  Wittner Mária 1956-os 
szabadságharcos és Izing Jenő, 
Baj község alpolgármestere. 
Wittner Mária a helyszínen ki-
emelte: - A lyukas zászló Krisz-
tus sebeit, és a golyók okozta 

sebeket hordozza, melyekben oly 
sok fiatal meghalt. „Sok helyen 
járok az országban és látom az 
emlékműveket, köztük a Magyar 
Pietát, ahol a Szűzanya ölében 
nem Jézus keresztről levett teste 
fekszik, hanem a lyukas zászló” 
- fogalmazott Wittner Mária, aki 
Tóbiás Klára: Magyar Pieta című 
versét olvasta fel emlékeztetőül 
az elhunyt hősökért, mártírokért. 
Izing Jenő Baj alpolgármestere 
beszédében részletesen feleleve-
nítette a forradalomhoz kapcsoló-
dó tatai és baji eseményeket, majd 
hozzátette: - Ne csak most gon-
doljunk a baji sortűz áldozataira, 

hanem  amikor erre járunk, ves-
sünk egy pillantást az emlékműre, 
és mondjunk el egy imát. A Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulás ez-
zel a rendezvénnyel tisztelgett az 
1956-os forradalom emléke előtt. 
A megemlékezéseken közremű-
ködött: Jenei Márta, Petrozsényi 
Eszter, a Magyar Honvédség 25. 
Klapka György Lövészdandár 
Zenekara Balázs Attila őrnagy 
vezényletével,Tata Város Diá-
könkormányzata nevében Bancia 
Alex, a Menner Bernát Zeneis-
kola fúvószenekara Belső Máté 
vezetésével. valamint városunk 
diákjai.                   -Ábrahám Ágnes-

„Szabadon, de sose szabadulva…”

Ügyfélfogadás a Tatai 
Közös Önkormányzati 

Hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2018. november 2. napja mun-
kanap áthelyezés miatt mun-
kaszüneti nap. Fenti napon az 

ügyfélfogadás szünetel.
2018. november 10. napján, 
szombaton az ügyfélfogadás 

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

fentiek figyelembevételét. 

Idén október 15-én került sor a ha-
gyományos diák-közmeghallgatásra 
a Városháza dísztermében, ahová a 
város minden 1.-8. osztályából 1-1 
tanuló kapott meghívást. A találko-
zón Michl József polgármester, dr. 
Beró Henrietta alpolgármester, Sas-
vári Beáta, Gerébi Ákos és dr. Varga 
András önkormányzati képviselők, 
valamint Berczelly Attila a Tatai Vá-
roskapu Közhasznú Zrt. vezérigaz-
gatója fogadta a kisdiákokat.
Tata Város Önkormányzata és a Ta-
tai Városi Diákönkormányzat között 
létrejött együttműködési megálla-

podásnak és a Gyermekbarát Város 
Program 2018-as intézkedési tervé-
ben foglaltaknak megfelelően Tata 
Város Önkormányzata vállalta, hogy 
a képviselő-testület évente egy alka-
lommal diák-közmeghallgatást tart 
a 6-14 éves korosztály számára. A 
találkozó célja az, hogy a legfiata-
labbak szervezett formában elmond-
hassák az őket érintő városi ügyekről 
alkotott véleményüket a képvise-
lő-testület tagjainak illetve a város 
polgármesterének, valamint, hogy a 
városvezetés első kézből kapjon in-
formációkat a korosztály igényeiről, 

javaslatairól.
A rendezvényen Michl József pol-
gármester tartott tájékoztatót a gyere-
keknek az aktuális tatai fejlesztések-
ről, majd válaszolt is az érdeklődők 
kérdéseire. A városvezető a közmeg-
hallgatással kapcsolatban elmondta: 
- Nagyon fontos, hogy az iskolai kö-
zösségek választott tagjai évről-évre 
találkozhassanak a városvezetéssel, 
és a lehető legpontosabb informáci-
ókkal rendelkezzenek arról, hogy mi 
történik Tatán, valamint feltehetik a 
kérdéseiket és elmondhatják a véle-
ményüket. Hasznos dolog az, ha a 

gyermekeink jól informáltak a saját 
városukat illetően, és nem csupán a 
múltat ismerik a Tata tankönyv okta-
tásán keresztül, hanem a jelenünket 
és a jövőbeni terveinket is – fogalma-
zott a polgármester.
A diák-közmeghallgatás egyik fő té-
mája a Magyary Zoltán Művelődési 
Központ jövője volt, ezzel kapcso-
latban Berczelly Attila tartott tájé-
koztatást, majd a diákok mondták 
el véleményeiket, illetve feltették 
kérdéseiket is, elsősorban  játék és 
sportlehetőségekkel, valamint a ke-
rékpárutakkal kapcsolatban.         -áá-

Diák-közmeghallgatás



Október 17-én rendezték a Bacsó 
66. szám alatti közösségi kert pro-
jektzáró eseményét. A Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság ta-
valy novemberbven kezdte el a kö-
zösségi kert tervezését Tata Város 
Önkormányzata támogatásával. 
Tavasszal, a helyszín rendbetéte-
lével és a parcellák kialakításával 
megkezdődtek a kert kiépítésének 

munkálatai, most pedig átadtak 
egy közösségi grillezőt is. A záró-
programon gyógynövény ismereti 
foglalkozással folytatódott a pro-
jekt, a jövőben pedig a tervek sze-
rint a kert tájékoztató funkcióval 
is bővül, hiszen óvodásoknak és 
kisiskolásoknak szerveznek majd 
gyógynövény és természetismereti 
foglalkozásokat.                       -áá-

Október 27. és 29. között már 17. 
alkalommal rendezték meg az 
Agostyáni Gomba Fesztivált, az 
Agostyáni Bergengócia Óvoda 
szervezésében. A három napos ese-
ményre nemcsak Tatáról, hanem a 
környező településekről is sokan 
ellátogattak. Szombaton családi 
gombagyűjtéssel indult a program 
a Zöld Sziget Kör Természetvizs-
gáló Közhasznú Egyesület köz-
reműködésével, hiszen ilyenkor, 
az őszi időben gazdagon terem a 
gomba a környező erdőkben, bár 
idén a csapadékszegény ősz miatt a 
megszokottnál kevesebb volt a ter-
més. A helyszínen zajló kiállításra 

a túrán begyűjtött fajokból válo-
gattak. A program fő szervezője a 
Bergengócia Óvoda volt, ahol kör-
nyezettudatos nevelési program-
mal fogadják a legkisebbeket. Eb-
ben az évben először a fesztiválhoz 
kapcsolódóan az intézmény rajz-
pályázatot hirdetett óvodások és 
kisiskolások számára, a felhívásra 
75 pályamunka érkezett, melyeket 
kiállítottak, és a legjobbak jutalmat 
is kaptak alkotásaikért. A gombaki-
állításon több mint 70 féle gombát 
láthattak az érdeklődők, a témában 
pedig ismeretterjesztő előadást és 
ételkóstolót is szerveztek Agos-
tyánban.                                              -áá-

Fotó: Bergengócia Óvoda
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Folytatás az 1. oldalról
Tata vizes élőhelyei, tavai számos 
turisztikai rendezvénynek, feszti-
válnak adnak otthont, melyek köz-
vetve vagy közvetlenül a vizeket 
és a természeti értékeket is népsze-
rűsítik. Ezek sorából kiemelkedik 
a Tatai Vadlúd Sokadalom, mely 
kifejezetten a Ramsari-területként 
jegyzett Öreg-tavat és az itt zajló 
egyedülálló vadlúdvonulást állítja 
a rendezvény középpontjába, és 
az eltelt 18 év alatt Magyarország 
legnépszerűbb, leglátogatottabb 
természetvédelmi fesztiváljává 
nőtte ki magát. Az Által-ér Szö-
vetség által összeállított pályázat 
Tatát, mint a „Vadludak Városát” 
mutatja be, hiszen az egyezmény 
szempontjából ez az a kulcs motí-
vum, amely Tatát és a Tatai tavak 
Ramsari területet európai szinten 
is kiemeli. A pályázatban termé-
szetesen helyet kaptak a megújuló 
energiák alkalmazása terén elért 
eredmények, a környezeti nevelés-
ben elért sikerek (pl. öko-osztály 
működése) vagy az elmúlt évek-
ben kiépített tanösvények (Által-ér 
völgyi kerékpárút mentén, Öreg-tó 
körüli sétaút, Fényes Tanösvény, 
Réti-tó Tanösvény) és a tó partján 
felépült Ökoturisztikai Központ. A 
városban folyó oktatás részévé vált 
a „Tata” tantárgy is. Tatán számos 
forrásokkal, vizekkel, természeti 

értékek megőrzésével kapcsolatos 
szakmai rendezvény, esemény zaj-
lott az elmúlt években, elsősorban 
az Által-ér Szövetség szervezésé-
ben. Ezek sorából kiemelkedik a 
Vizes Élőhelyek Világnapja (feb-
ruár 2.) alkalmából 2017-ben Ta-
tán szervezett országos központi 
ünnepség. Mindezen adottságokra 
és tevékenységekre tekintettel Ma-
gyarország a 2017-ben meghirde-
tett nemzetközi pályázatra Tata 
városát jelölte. A hosszú ideig tar-
tó elbírálási folyamatban számos 
nemzetközi szakmai szervezet vett 
részt, és a „Ramsari Város” címre 

benyújtott pályázatokat a Ramsari 
Egyezmény több szakmai testülete 
és partnerszervezete is megvitatta. 
A végső döntés a Ramsari Egyez-
ményt aláíró országok delegáci-
óinak részvételével zajló dubaji 
világkonferencián született meg 
október 25-én. E döntés értelmé-
ben 2018-ban 18 városnak ítélték 
meg a kitüntető címet, amely való-
ban nagy nemzetközi elismerésnek 
számít. A 170 országot tömörítő 
nemzetközi egyezmény rangos el-
ismerésében 6 kínai, 4 francia, 4 
dél-koreai valamint 1-1 madagasz-
kári, sri lankai, tunéziai és magyar 

város részesült. Tata Város képvi-
seletében Michl József polgármes-
ter vette át a díjat a Dubajban meg-
rendezett nemzetközi konferencia 
több száz résztvevőjének jelenlété-
ben. Az eseményen a magyar dele-
gáció tagjaként jelen volt Schmidt 
András, az Agrárminisztérium 
Természetmegőrzési Főosztályá-
nak helyettes vezetője, és Mu-
sicz László az Által-ér Szövetség 
szakmai igazgatója. A hivatalos 
ünnepség Tata Város és az Agrár-
minisztérium részvételével a Tatai 
Vadlúd Sokadalom  rendezvényén 
lesz, november 24-én.               -áá-

89 éves korában elhunyt dr. Föld-
vári Gyula, a tatai kórház egykori 
sebész főorvosa.
Dr. Földvári Gyula Tatán szüle-
tett, érettségi bizonyítványát a 
pápai Bencés Gimnáziumban sze-
rezte. Az egyetem után dolgozott 
az Uzsoki utcai kórházban, majd 
1970-ben került Tatára osztályve-
zető sebésznek. 40 éves orvosi pá-
lyafutásából 25 évet töltött váro-
sunkban. Közkedvelt személyiség 
volt, közvetlenségéért, szakmai 
tudásáért sokan szerették, tisztel-
ték. Az itt töltött évek alatt nagyon 
sokat tett a kórház működéséért, a 
magas színvonalú egészségügyi 
ellátásért. Visszavonulása után 
Budapestre költözött, nyugdíjas 
éveit már a fővárosban töltötte.
Dr. Földvári Gyula 1996-ban Tata 
Városáért kitüntetést kapott ki-
emelkedő sebész-főorvosi tevé-
kenységéért, magas színvonalú 
szakmai munkájáért, emberségé-
ért.
Dr. Földvári Gyulát Budapesten 
helyezik végső nyugalomra.

Elhunyt dr. Földvári Gyula

A tatai kastély turisztikai fejlesz-
tésének alapkőletételi ünnep-
ségét március 29-én rendezték, 
azóta folynak a munkálatok a 
helyszínen, ahol Bencsik János 
országgyűlési képviselő és Mi-
chl József polgármester tett lá-
togatást.
A tatai épületegyüttes a 
GINOP-7.1.1.-15-2015-00007 
projekt keretében, 1,5 milliárd 
forint európai uniós és 824 millió 
forint hazai forrásból újul meg. 
A program célja, hogy a műem-
lék-helyreállítás és az örökség-
megőrzés alapvető szempontjai 
mellett egy egységes, Európában 
is egyedülálló, jól értékesíthető 
turisztikai termékcsomag való-
suljon meg.
A felújítás kiemelkedő eleme a 
főépület teljes rekonstrukciója, 
hiszen a helyszínen egy olyan 
kiállítás jön létre, amely a kas-
télyban egykor élő Esterházy 
család, különösen a nők életét 
mutatja be. Ezért ezekben a te-

rekben a feltárások által igazol-
ható, leginkább bemutatható 
kornak megfelelő állapot vissza-
állítása zajlik, ami restaurálási 
és rekonstruálási munkákat egy-
aránt igényel.
Közösségi eseményeknek ad 
majd otthont a kastély két föld-
szinti terme, az északi oldalon 
lévő kápolna pedig visszakapja 
eredeti funkcióját. A rendez-
vénytér mellett ugyancsak a 
földszinten interaktív bemuta-
tótér, shop és kávézó is kiala-
kításra kerül. A tetőteraszok a 
homlokzattal együtt teljesen 
megújulnak, és korlátozott idő-
ben ugyan, de szintén látogatha-
tóak lesznek.
A kastélymúzeum üzemelteté-
séhez szükséges funkciókat a 
kiskastélynak az utcai és déli 
szárnya fogadja majd magában. 
Itt csak kismértékű restaurálási 
munka történik, viszont meg-
újulnak a homlokzati felületek, 
átépül a teljes tetőszerkezet és a 

csapadékvíz-elvezetési rendszer, 
valamint ide kerül a központi gé-
pészeti helyiség. A jelenlegi ker-
tet szintsüllyesztéssel építik át a 
fellelhető fotók alapján. 
A felújítás menete a kutatások 
javaslatait követi, például ezek 
alapján lesz a homlokzat színe-
zése a barokk kori állapot szerint 
törtfehér, a külső nyílászárók pe-
dig tölgy színűek. A jelenleg fo-
lyamatban lévő leglátványosabb 
szerkezet megerősítő munka a 
kiskastély teljes tetőcseréje és a 
főépület tetőszerkezetének teljes 
felújítása. Ezt követi a rendez-
vénytermek fölötti emeletközi 
födémek acélgerendás megerő-
sítése, valamint a zárófödém sé-
rült területeinek teljes fafödém 
cseréje. Ezzel párhuzamosan 
készülnek a belső terek gépé-
szeti és elektromos alapvezeték 
kiépítései, a betonozási munkák, 
majd ezután kerülhet sor a bel-
sőépítészeti és burkolási felada-
tokra.                                     -áá-

Zajlik az Esterházy-kastély felújítása

Tata elnyerte a Ramsari Város címet!

A gombáké volt a főszerep Agostyánban

Tovább szépült a közösségi kert

Fotó: Bencsik János Facebook oldala
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 Parlamenti Napló
Elsődleges cél a nemzeti és társadalmi fennmaradás
Kedden az Országgyűlés elfo-
gadta a Nemzeti Éghajlatválto-
zási Stratégiát, melyet a Nemzeti 
Energia Stratégiához hasonlóan 
az általam irányított szakmai mű-
helyben dolgoztunk ki a Nemzeti 
Alkalmazkodási Központ kereté-
ben. Olyan stratégia megalkotá-
sára törekedtünk, amely feltárja 
azokat a lehetőségeket, amelyek 
az alkalmazkodást teher helyett 
gazdasági húzóerőként teszik 
kiaknázhatóvá. Átfogó célként 
a nemzeti és egyben társadalmi 
fennmaradást, továbbá a tartamos 
fejlődést állítottuk a stratégia kö-
zéppontjába, egy meglehetősen 
gyors változáson keresztül menő 
világban. 
A mögöttünk hagyott két évtized 
során együtt tapasztaltuk meg a 

megszokott éghajlati viszonya-
ink megváltozását és egyben 
kiszámíthatatlanná válását. Az 
évszakok határai elmosódtak, a 
nehezen elviselhető hőségnapok 
száma megnövekedett, a csapa-
dékeloszlás szélsőségessé vált. A 
mezőgazdasági termelés bizton-
sága csökkent, az emberi egész-
ségre gyakorolt kedvezőtlen hatá-
sok pedig megszaporodtak.
Száz esztendő alatt a globális át-
laghőmérséklet egy celsius fokkal 
– Magyarországon ennél nagyobb 
mértékben – növekedett. A földi 
hőmérséklet nagy időtávon törté-
nő ingadozása természetes jelen-
ség, de a földtörténet során ilyen 
gyors - mondhatjuk azt is, hogy 
lázas – növekedésre nem volt még 
példa. Ennek hátterében az embe-

ri civilizáció fogyasztási szokása-
inak megváltozása is ott található.
Annak ellenére, hogy Magyar-
ország az elmúlt negyedszázad 
során 40 százalékos mértékben 
csökkentette az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátását, további 
erőfeszítésekre van szükségünk 
ahhoz, hogy mi magunk is kive-
gyük részünket a globális teher-
megosztásból. Ennek ellenére a 
stratégia részét képező Hazai De-
karbonizációs Útiterv elsődleges 
hajtóereje nem a nemzetközi kö-
telezettségek teljesítése, hanem a 
fenntarthatóság felé való átmenet 
nemzetstratégiai céljainak eléré-
se, így a fosszilis tüzelőanyagok-
tól történő függés mérséklése, az 
anyag- és energiatakarékos tech-
nológiák térnyerése, továbbá a 

megújuló energiaforrások elterje-
dése kell, hogy legyen. Előnyben 
kell részesíteni azokat a megoldá-
sokat, amelyek az üvegházgázok 
kibocsátásának csökkentésén túl 
más környezeti, társadalmi vagy 
gazdasági előnyökkel is ren-
delkeznek.
Figyelemmel a Kárpát-me-
dence éghajlatváltozás 
kedvezőtlen hatásai-
ban megmutatkozó 
jelentős   
kitettségére, a 
hazai éghajlat-
védelmi  
 
 

politikákban és a közvélemény 
tájékoztatásában is az alkalmaz-
kodás súlyát kell növelni.

A Honvéd Bajtársi Nyugdíjas 
Klub legutóbb meghívott vendége 
Forgó Pál klinikai szakpszicho-
lógus. Az előadást megelőzően a 
Tatai Városkapu Zrt. munkatársa 
üdvözli a megjelenteket. Egyben 
bejelenti, hogy városunk polgár-
mestere a Helyi Önkormányzato-
kért Miniszteri díjat vehetett át, 
amire minden egyes tatai polgár 
büszke lehet. 
E bejelentés után felkéri Michl
József Polgármester Urat beszá-
molójának megtartására. A pol-
gármester elmondta, hogy jól csak 
úgy lehet dolgozni, ha azt sokan 
akarják és mindenki tesz érte. 
Nemcsak a munka fontos, hanem, 
hogy lélekben hogy állunk hozzá 
valamihez. Nagyon fontos éle-
tünkben a humor. Lator című fil-
met említette, hogy nézzék meg, 
mennyi humort tartalmaz. Higy-
gyünk abban, hogy nincs tönkre-
ment élet, mi magunk is tehetünk 
arról, hogy miként tudjuk a prob-
lémákat helyrehozni. Ismerjük 
fel, hogy miként tudunk ember-
társaikon segíteni. A legnagyobb 
gyógyszer a jóság, csak akkor vár-
hatok el mástól jót, ha előtte én te-
szek jót mással. Tatán nemcsak ez 
a hét az időseké, hanem az egész 
évben odafigyelnek az idősekre, 

tiszteletben tartják őket. Még sok 
jó tanácsot hallottunk tőle, de hely 
hiánya miatt erre most nem kerül-
het sor. 
Ezután Forgó Pál köszönti a meg-
jelenteket. Mai témája a Test és 
lélek, a Szép-korúak lelki egész-
ségvédelme. Az időskorról való 
gondoskodás erkölcsi kötelessége 
a fiatal korosztálynak. Szól a tár-
sadalmi változásokról. A nyugdíj-
ba vonulás éveit nem mindenki éli 
át egyformán. A lényeg, hogy mi-
ként tudjuk elfogadni úgy a bio-
lógiai, mint a lelki változásokat. 
Jókai idézettel folytatja: „Ostoba 
piktor az idő, mentől tovább dol-
gozik arcképünkön, annál jobban 
elrontja.” Tudomásul kell ven-
nünk, hogy az anyagcsere idős 
korban már másként működik. 
Külső és belső változásokon me-
gyünk keresztül. Megemlíti, hogy 
a változások koronként történnek. 
Nem a szépség mulandósága a 
lényeg, hanem a jóság és a kisu-
gárzás. Időskorban megváltozik 
az ember testsúlya, anyagcsere 
zavarok lépnek fel. Az agy vál-
tozásai befolyásolják az örege-
dést.  Beszél a sejtek pusztulásá-
ról, ami nem egyformán történik 
az embereknél. Előfordul, hogy 
alvászavarok lépnek fel, hosz-

szabb pihenésre van szükségünk, 
emlékezet kiesések jelentkeznek. 
Csökken az információk befoga-
dása, ez mind az agy vérellátá-
sára vezethető vissza. A szociális 
változásokról is elmondja, hogy 
sok embernél előfordul, hogy a 
nyugdíjba vonulása után nem tud 
magával mit kezdeni. Ha valaki 
ekkor bezárkózik, hajlamos lesz a 
depresszióra.  Fel kell mérni, mi 
hiányzik az életünkből, minden a 
fejben dől el. Ki kell a magányból 
törni. Van, amikor az ember szeret 
egyedül lenni, de ez folyamatosan 
nem tesz jót. El kell járni társaság-
ba, barátokkal kell találkozni, kö-
zösségben szerepet vállalni. Meg 
kell szabadulni a gyűlölettől, nem 
szabad úgy felfognunk az életet, 
hogy ha már nyugdíjba mentünk 
semmire sem vagyunk jók. Ad-
junk többet, és várjunk keveseb-
bet. A boldogságnak ez a fontos 
titka.
Szenes Iván dalával köszön el:. E  
szép és hasznos előadást szerin-
tem még elhallgattuk volna, így 
mindnyájan csak megköszönni 
tudtuk. Az előadás végén a Város-
kapu Zrt, és a baji pincészet ven-
dégségében részesülhettünk, amit 
szintén hálásan megköszöntünk.                              
           -Nagy Olga-

„Ki kell a magányból törni” 
Az Építészet Hónapja Komá-
rom-Esztergom Megyében elne-
vezésű rendezvény keretében ren-
dezték meg az Építészeti Napokat. 
A program záróeseményén a tatai 
zsinagógában adták át Az Év Háza 
Komárom - Esztergom Megyében 
díjakat, és megnyitották az ehhez 
kapcsolódó kiállítást is.
Markos Anikó a megyei Építész 
Kamara elnöke a helyszínen tájé-
koztatott arról, hogy a rendezvényt 
már több mint tíz éve szervezi meg 
a kamara. A megyei elismerés azért 
fontos, mert bár számos országos 
pályázat létezik, ez a díj a helyi épí-
tészek megmérettetése és publiká-
ciója, helyi tervekkel és épületek-
kel. A beérkezett pályaművekből 
szervezett kiállítás jelentősége pe-
dig azért nagy, mert általa nemcsak 
egymásnak mutatkozhatnak be a 
szakemberek, hanem a nagyközön-
ségnek, az építtetőknek is, akik ez-
által jó mintákat láthatnak.
A felhívásra idén 14 pályázat ér-
kezett, közülük három kapott dí-
jat, egy különdíjat és négy dicsé-
retet. Bálint Imre DLA, Ybl Díjas 
építész, a zsűri elnöke az elbírálás 
szempontjaival kapcsolatban el-
mondta: - nagyon fontos a vizuális 
kultúra megjelentetése, hogy elin-
dulhasson egy gondolkodásmód a 
társadalomban a művészetekről, 
a látványról, és ezek befogadási 
képességéről, az ezen a versenyen 
megmutatkozó építészeti alkotások 
pedig segítik ennek a látásmódnak 
a fejlődését. A pályázat megmoz-
gatja a fiatalabb és az érettebb helyi 
építészgenerációkat is, összemérve 
erejüket a megvalósult épületeken 
keresztül.
Az Év Háza Díjban részesült idén:
- Dorog-Gyülekezeti ház – Máté 
Edina, 
- Nyergesújfalu-Társasház – Dankó 
Kristóf, 

-Esztergom-Gyártócsarnok – 
Dankó Kristóf.
Az idei  különdíjat Tatáról a Ke-
resztelőkapu, Schenk Attila műve 
nyerte el. Tata és Tóváros egyesí-
tésének 80. évfordulója alkalmából 
hirdetett pályázatot Tata Város Ön-
kormányzata, a Mecénás Közala-
pítvány és a Kuny Domokos Mú-
zeum. A tematika a Nagy-Kovács 
Mária által készített Keresztelő 
Szent János emblémává nőtt szobra 
volt, melynek hatására Schenk At-
tila egy olyan kaput álmodott meg, 
ami az Atya, a Fiú, és a Szentlélek 
nevét viselve egyben jelképesen 
keresztel is: tégla alakzatban ke-
reszt feszül, amely vízpárát lehel 
az áthaladóra. Aki ezen áthalad, a 
keresztet, mint kaput választva ha-
ladásának irányául, egyben a pára-
felhőben keresztvizet is kap. „ Mai 
világunkban igen fontos, hogy az 
emberekben érzelmek fakadjanak, 
melyeket nem gép sugall, hanem a 
történetiség látványa”- olvasható az 
indoklásban.
A díjak mellett dicséretben része-
sültek még a következő épületek:
-Tatabánya-Bölcsőde – Ambrus 
Balázs,
- Esztergom-Családi ház – Dankó 
Kristóf, 
-Tata-Családi ház – Markos Anikó, 
és 
-Vértesszőlős-Óvoda-Bölcsőde – 
Páll Ákos – Sárfy Tibor.
A helyszínen megrendezett kiállí-
tást kiegészítették az eddigi tatai 
„Év Háza” díjazott épületek tabló-
ival is. A programban a tatai zsidó-
ság és a zsinagóga történetéről Dr. 
Schmidtmayer Richárd a Kuny Do-
mokos Múzeum igazgatója tartott 
előadást, majd szakmai műhely-
beszélgetéssel zárult az esemény, 
melyen az építészeket Michl József 
polgármester köszöntötte.            -áá-

Az Év Háza

2018. júniusában rendezték meg  
a  lengyelországi Pińcówban a 
testvérvárosok sporttalálkozóját. 
Pińców testvérvárosaiból: Tal-
siból (Lettország), Szőgyénből 
(Szlovákia), Bystřicéből (Cseh-
ország), Caudryból (Franciaor-
szág) és Tatáról Magyarország-

ról  hívták meg az iskolákból a jó 
sportoló diákokat foci, tollaslab-
da és sorverseny mérkőzésekre. 
Szállásunk egy helyi kollégi-
umban volt. Onnan mentünk át 
a település gimnáziumába, ahol 
megrendezték a  sportversenye-
ket. Iskolánk csapata fociban 

első helyezést ért el. Tollaslab-
dában Rácz Rebeka vehette át 
az 5. helyezésért járó díjat. A já-
tékos sorversenyen csapatunk a 
rangos 2. helyen végzett. 
A sportversenyek mellett számos 
más programmal is vártak min-
ket Pińcówban:  volt városnézés 
madártávlatból, disco, és hajóká-
zás egy úszó kovácsműhelyben a 
városi tavon. 
 A sok program mellett új ba-
rátságok kötésére, és az ehhez 
szükséges idegen nyelvek gya-
korlására is volt lehetőség.
Egy helyi étteremből szállították 
az ételeket, amit a városi gim-
názium ebédlőjében fogyasztot-
tunk el. Új, számunkra furcsa 
ételek megkóstolására is volt 
lehetőség.
Nagyon tartalmasan telt a két 
nap a lengyelországi testvérvá-
rosban, élményekkel telve a szí-
vünkben érkeztünk haza.                                                         
  -Németh Eszter- 

Testvérvárosok találkozója



2018. október 31. IV. évfolyam, 22. szám Képriport 5

 Ajánló

Fotók: Ábrahám Ágnes



Kultúra 2018. október 31. IV. évfolyam, 22. szám6

Október 19-én a zsinagóga épü-
letében nyílt meg Görözdi Rita 
és Görözdi Lilla kiállítása, ”100” 
címmel. A kiállítás címéből joggal 
következtethetünk arra, hogy itt 
matematikáról esik szó. És valóban 
mennyiségtani kísérlet eredmé-
nyével szembesülhetünk: a térben 
darabra pontosan 100 objektum, a 
lehető legegyszerűbb geometriájú 
elem függeszkedik, míg a falakon 
darabra pontosan 100 kép kapott 
helyet. A 100 fontos szám: a „száz-
szor megmondtam” kifejezés, vagy 
a „százszorszép” mesebeli elneve-
zés, a 100-nak a tízes számrend-
szerben betöltött, központi  sze-
repe (erről árulkodik a „százalék” 
fogalma) mindent elárul, de a szó 
irodalmi vonatkozásában gondol-
hatunk a híres regény címére is, a 
Száz év magányra (ott szintén egy 
mágikus-mesebeli világ üzen). A 
mennyiségtan után következik a 
geometria és a fizika. Hiszen itt 
ingák függeszkednek, mozgásba 
hozható, mozduló súlyok, egy-egy 
vízszintesen elhelyezett téglatest, 
a függőleges száron. Mozgásuk, 
esetleges kimozdulásuk pontos rit-
must ad, akár az órainga, - Úristen, 
már az idő fizikai fogalmánál tar-
tunk, az időnél, aminek szabályos 
beosztását szemlélteti, a végtelen-
ség egy kicsi részletét mutatja az 

inga mozgása. - Százan vannak, 
mozoghatnak százféleképpen, 
zavar támad, értelmezési nehéz-
ség lép fel, hol vagyunk hát, egy 
óraműben, a világegyetem halma-
zaiban, vagy a pszichológus dí-
ványán, arcunk felett az ingával, 
amely elaltat, és előhozza emléke-
ink mélységes mély kútjából a leg-
fájóbbat? Valami ilyesmi történik 
itt is. Egy emlék emléke, egy fon-
tos, meghatározó emlék, a kedves 
személy életéért való rítus, szertar-
tás, még a gyermekkor ködéből. A 
hinta mozgása ráolvasás, varázslás, 
mágia, úgy is mondhatnánk, ima, 
könyörgés. 100 hintalendülés fo-
gadalma. „Írd le százszor” - lendülj 
százszor. A Rózsafüzér-imasor mo-
notóniája, igaz, az csak egyvégté-
ben 50 hintalendülés. Görözdi Lilla 
régi vágya volt a nagy installáció. 
Egyébként is tervez, épít installá-
ciókat, zárt és szabad terekbe ren-
dez be olyan tárgyegyütteseket, 
amelyek elvont gondolatokat pró-
bálnak szemléletessé tenni – neki 
éppen kapóra jött ez az itt rendel-
kezésre álló hatalmas tér. - Mire 
használja a művészet eszközeit az, 
aki nem rajzol, nem fest Madonná-
kat, nem készít arcképeket, nem ír 
önéletrajzot? Hiszen ezt várnánk 
el a művésztől, nem? Vagy tudunk 
mi is a művésszel együtt lépni (ő 

elöl, mi a háta mögött botladoz-
va)? Ráhagyva, hogy milyen kü-
lönös, „művészietlen”, szegényes-
nek tűnő, vagy eretnek eszközzel 
mondja el azt, amit szavakkal nem 
lehet, képben képtelenség? Leng-
jenek csak a hinták! Mozduljanak, 
rendben vagy rendetlenül, emlé-
keztessenek az inga varázsára, az 
emlék előhívására, erősödjék fel a 
mozgás, kint és bent, legbelül: en-
gedjük érvényesülni a velünk élő 
emléket hatványozottan, tízszer 
tízszer. Tizszer tíz kép a falakon, 
számtalan variációja ugyanannak 
az alapgondolatnak. Itt azonban 
nem a mennyiségtan, hanem a 
nyelvészet világába csöppenünk. 
Nyelvészeti kísérlet, fordítási gya-
korlat zajlik ugyanis a falakon. A 
kiindulópont a Braille-írás, ez a va-
kok számára kifejlesztett, sajátos, 
kidomborodó pontok rendszeréből 
összerakott ábécé. Ennek 6pontos, 
különbözően kidomborodó min-
tázatát használja fel Görözdi Rita, 
de ahelyett, hogy domborművé 
formálná, szobrászi felületként ke-
zelné, színeket rendel a pontokhoz. 
A pontok aztán elrugaszkodnak a 
felülettől, a konkrét nyelvezettől, 
és megtartva lehatárolt, tökéletes 
formáikat, játékba kezdenek a felü-
leten. Mi is történik itt? Két nyelv 
jelenik meg egyszerre, magyarán: 
a művész fordít. Az üres körökhöz 
színes karikák tartoznak, a vakok 
világához a látók világát rendeli, 
a vakok nyelvét a látók nyelvére 
fordítja. Itt érdemes megállni egy 
kicsit és engedni, hogy eszünkbe 
jusson a szállóige: a művészet fela-
data az, hogy láthatóvá tegye a lát-
hatatlant. Csakhogy a színek pont-
nyelve is új! Görözdi Rita nemcsak 
fordít, hanem egy új ábécét is al-
kot, a színek ábécéjét, amelyben a 
mintázat és a színek együtt alkot-
nak betűket, ezekből születik meg 
az üzenet, az állítólagos textus, a 

narratíva. A színek szerepe a művé-
szetben nyilvánvaló. Csakhogy itt 
egészen egyértelmű, hogy a színek 
geometriai idomú, bináris elrende-
zésű kódokká, jelekké váltak. Kari-
káikat nemcsak nézni, de tapintani 
is szeretnénk, meggyőződésem, 
hogy csukott szemmel, vagy vakon 
érintéssel is érezni lehetne a szí-
nek közti különbséget. Mennyire 
szeretnénk ugye ezt a nyelvet ol-
vasni? Mennyire jó lenne, ha a vak 
pontok és színes pontok mezőinek 
magyar (vagy francia, vagy szua-
héli) nyelvre fordított változata is 
létezne! Ez esetben is a művész 
nyomában járunk botladozva, és 
egyelőre csak arra van lehetősé-
günk, hogy csodáljuk ezt a nyel-
vet, redukált formavilágát, tiszta 
színeit, játékosságát, és elfogadjuk 
nyelv-mivoltát. Mi csak remény-
beli olvasói vagyunk a nyelvnek, a 
formák, színek, ritmusok gyönyörű 
nyelvének, a színek súlyának, érté-

kének, intenzitásának, melegségé-
nek vagy hidegségének, az író, Rita 
azonban gondoskodik számunkra 
is segédletről, hiszen készül már a 
könyve, amelyben valóban hangzó, 
valódi nyelvre fordított változat-
ban is megjelennek majd ezek az 
üzenetek. Két fiatal művész, két 
kísérletező alkotó, ketten, akik a 
művészet új nyelvét keresik - vagy 
találják fel -, ráadásul összetartoz-
nak, hiszen ikertestvérek. Kiállítá-
suk bevezetés lehet a mennyiség-
tanba és a nyelvészetbe: egy új, 
mágikus számtanba, és egy telje-
sen új nyelvbe, a színek beszédébe. 
Botladozva, de próbáljuk meg kö-
vetni őket ebbe az új világba – iz-
galmas, bátor kalandjukba, amely 
mindannyiunk számára megújulást 
fog jelenteni. A kiállítás novem-
ber 18-ig látogatható, a zsinagóga 
nyitvatartási idejében: csütörtökön, 
pénteken és szombaton 9-től 17 
óráig.                     -Kövesdi Mónika-      

„100” - Egy rendhagyó kiállítás
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A XVI. század első évtizedeiben X. 
Leó pápa a római Szent Péter-szé-
kesegyház építési költségeinek egy 
részét búcsúcédulák árusításából 
kívánta fedezni. A búcsúcédulák 
megvásárlásával felmentést lehe-
tett nyerni Isten előtt a bűnök alól, 
illetve rövidíteni lehetett a purga-
tóriumban eltöltött időt. A kezdeti 
lelkesedés később felháborodást 
váltott ki az emberekből, ami pá-
rosult a papság világias, fényűző 
életmódja miatt fellépő engedet-
lenséggel is. Luther Márton, Ágos-
ton rendi szerzetes meggyőződött 
az egyház romlottságáról és arra 
kényszerült, hogy összefoglalja ki-
fogásait a katolikus egyház ellen, 
így 1517. október 31-én a witten-
bergi vártemplom kapujára sze-
gezte 95 pontját. Ebben közhírré 
téve saját eszméjét, azaz egyedül a 
hit által üdvözülhet az ember. Nin-
csen szükség közvetítőre, egyházi 
szertatásokra, vagy akár egyházi 
vagyonra. Megkérdőjelezte a pápa 
hatalmát is. Hite a két szín alatti ál-
dozás és az anyanyelvű igehirdetés 
mellett szólt, ezért lefordította a 
Bibliát, hogy a hívek olvashassák, 
ezzel ideológiát teremtve a polgár-
ságnak.
Luther reformátori fellépésének 
híre már 1520 körül ismertté vált 
Magyarországon is, a Luthert ki-
közösítő pápai bullát pedig rövid 
időn belül az ország fontosabb 

templomaiban is 
ismertették. Ezzel 
egy időben érkeztek 
hazánkba az első 
német professzorok, 
akik a hitújítás pár-
tolása miatt korábbi 
tanszékeik elhagyá-
sára kényszerültek. 
A reformáció egyik 
legkorábbi központ-
ja hazánkban a ki-
rályi udvar volt. Az 
ifjú király nevelő-
je, Brandenburgi 
György, valamint az 
ifjú királyné, Mária 
is szimpatizált Lu-
ther gondolataival, 
és újhitű lelkészeket 
hívtak meg az ud-
varhoz. Elősegítette 
a hitújító eszmék 
terjedését a külföldi 
egyetemekről ha-

zatérő diákok népes tábora, a né-
met földön gyakran megforduló, 
zömében szász kereskedőréteg és 
a reformáció eszméit hirdető ván-
dorprédikátorok megjelenése is.
Az 1525-ös országgyűlés a hit-
újítás követőit halálbüntetéssel 
és vagyonelkobzással fenyegetve 
igyekezett gátat szabni a mozga-
lom terjedésének, ezen törvény al-
kalmazására azonban csak elvétve 
került sor. A helyzet Mohács után 
lényegesen megváltozott. A kettős 
királyválasztással és az államgé-
pezet széthullásával a reformáció 
elleni hatalmi fellépés lényegében 
lehetetlenné vált. Még inkább ked-
vezett az újító eszmék terjedésének, 
hogy a magyar egyházszervezet is 
gyakorlatilag megsemmisült. A ti-
zenkét érsek és püspök közül hat 
elesett Mohácsnál, az elkövetkező 
évtizedekben pedig három-négy 
püspöki széknél többet sosem töl-
töttek be. A török hadjáratok és 
hódítás következtében számos ko-
lostor és plébánia megsemmisült, 
a hódoltsági részek népe pap nél-
kül maradt. Az irányítás nélküli és 
erejében megfogyatkozott egyház 
már nem tudott ellenállni az újító 
szellemnek: számos helyen maguk 
a plébánosok, helyenként kano-
nokok vitték keresztül a hitújítást, 
a protestáns prédikátorok között 
pedig az első időben számos volt 

szerzetest találunk.
A reformáció lutheri és kálvini 
ágának terjedését, népszerűvé vá-
lását elősegítette egyszerűségük, 
közérthetőségük és prédikátoraik 
odaadó tevékenysége is; a birtokos 
nemesség esetében pedig az új hit 
melletti döntésben közrejátszott a 
birtokos egyház konkurenciájától 
való megszabadulás, az egyházi 
javadalmak világi birtokként való 
megszerzésének vágya, valamint, 
hogy az esetenként gyakori hitval-
lás-változtatás összeköthető volt a 
két király híveinek tábora közötti, 
ugyancsak nem önzetlen lavírozás-
sal. A két király fennhatósága alatt 
álló területeken így is jó néhány 
évtizedre volt szükség ahhoz, hogy 
a reformáció – kölcsönösen erősza-
kos cselekmények: papok és prédi-
kátorok elüldözése, templomfog-
lalások – közepette teret nyerjen. 
Sokkal gyorsabban ment végbe 
ugyanez a török hódoltsági terüle-
teken, ahol a katolikus egyház szer-
vezett ellenállást nem tanúsított. 
Így ezeken a részeken 1551-ben 
már a reformált gyülekezetek püs-
pök vezetése alatt egységes szer-
vezetet hoztak létre. A reformáció 
kezdeti térnyerését mutatja, hogy 
a 16. század végéig a jelentősebb 
főúri családok túlnyomó többsége 
a reformáció követőjévé, szorgal-
mazójává és anyagi támogatójává 
vált; ők tették lehetővé a hitújítás 
nagyszámú irodalmi termékének 
kinyomtatását csakúgy, mint ma-
gyar fiataloknak a német protes-
táns egyetemekre való kiküldését. 
A vallási változás mértékéről némi 
fogalmat alkothatunk magunknak, 
ha számításba vesszük, hogy a 16. 
század vége felé az ország népes-
ségének háromnegyede a két nagy 
reformált egyház, a református és 
az evangélikus híve volt, és a mara-
dék egynegyed oszlott meg a kato-
likusok és a bevándorlás miatt gya-
rapodó számú ortodoxok között.

A reformáció irányzatai és 
képviselői

A reformáció meggyökereztetésé-
ben a vándorprédikátorok, majd az 
egyes gyülekezetek élére megvá-
lasztott lelkipásztorok mellett dön-
tő szerepet játszott néhány művelt, 
országos hatású reformátor, akik 

szervezői és irodalmi tevékeny-
ségükkel a hazai protestantizmus 
szervezeti egységét és hitvallásos 
rendjét is igyekeztek megteremte-
ni. Az ilyen jelentős hatású élet-
művek sorában mindenekelőtt a 
magyar nyelvű szentírás-fordítá-
sok készítőiről kell megemlékez-
nünk. Erdősi Sylvester János az 
1540-es évek elején adta közre Új-
szövetség-fordítását, amelyet Hel-
tai Gáspár Biblia-, később Szenczi 
Molnár Albert zsoltárfordításai kö-
vettek. Ebben a munkában azon-
ban a legjelentősebb Károli Gás-
pár vállalkozása volt aki 1590-ben 
tette közzé teljes Biblia-fordítását, 
amely az elkövetkező századok-
ban valamennyi magyar protestáns 
felekezet hivatalos fordításává lett.
A korai protestantizmus szellemi 
vezetői közül említést érdemel 
Dévai Bíró Mátyás, aki széleskö-
rű prédikátori és egyház-szervezői 
tevékenysége mellett számos vi-
tairatot és teológiai értekezést írt. 
Sztáray Mihály a török által meg-
szállt Dunántúl közösségeit láto-
gatta és szervezte, közben pedig a 
reformátori eszméket népszerűsítő 
iskoladrámákat írt. A reformátor 
különleges típusa öltött alakot Hu-
szár Gál személyében. Ő is járta az 
országot, prédikált, gyülekezeteket 
szervezett, hitvitákon vett részt, 
útjain azonban elválaszthatatlan 
kísérője volt nyomdája, amelynek 
segítségével sa-
ját prédikációit és 
reformátor társai 
munkáit is sorra 
megjelentette. Kü-
lönösen hányatott 
sorsú, termékeny 
teológiai szerző 
volt Szegedi Kis 
István, a kálvinis-
ta tudományosság 
egyik első hazai 
képviselője. Az 
erdélyi magyar 
reformáció két 
legnagyobb alakja 
Heltai Gáspár és 
Dávid Ferenc vol-
tak, akik Luther, 
majd Kálvin kö-
vetőiként, végül az 
unitárius egyház 
alapítóiként írták 
be nevüket a refor-

máció történetébe.
A hitújítók tábora egyébként az 
első időktől megosztott volt. Kez-
detben a lutheri tanítás volt a leg-
népszerűbb, hamarosan azonban 
a katolikus tanítással a teológiá-
ban és az istentiszteleti életben is 
következetesebben szakító refor-
mátusoké lett a vezető szerep. Az 
unitáriusoknak a Szentháromság-
tanban vallott különvéleménye és 
a gyermekkeresztséget elutasító 
felfogása szélsőségesnek számí-
tott; míg a református és az evan-
gélikus egyház egy idő után meg-
békélt egymással, az unitáriusok 
ellen közösen léptek fel. 1558-ban 
a tordai országgyűlés még tiltotta 
a református hitvallást; 1568-ban 
viszont mindegyik felekezet mű-
ködési jogát elismerték. Időköz-
ben végérvényessé váltak a hazai 
protestáns közösségek közötti erő-
viszonyok: a reformátusok kerül-
tek többségbe, főként az Alföldön 
és az erdélyi magyarok között; az 
evangélikusok a szász kerületek-
ben, a Felvidéken és a Nyugat-Du-
nántúlon őrizték meg pozícióikat, 
az unitarizmus pedig Erdélybe 
szorult vissza. A 16. század végére 
az egyes felekezetek kidolgozták 
saját hitvallási irataikat, 1600 után 
pedig kialakították az egyházkerü-
letek rendszerét, amely a további-
akban a hazai protestáns vallásos-
ság keretéül szolgált.

Október 31. – A reformáció emléknapja

Mindenszentek és Halottak Napja
A Római Katolikus Egyház novem-
ber 1-jén közös napon ünnepeli az 
összes szentet, vagyis valamennyi 
megdicsőült lelket, akikről sokasá-
guk miatt a kalendárium külön, név 
szerint nem emlékezhet meg. Min-
denszentek ünnepe a kötelező egy-
házi ünnepek közé tartozik, ezért a 
hívek számára előírás a szentmisén 
való részvétel. – írja a katolikus.
hu internetes, egyházi portál. Ke-
leten már 380-ban megülték ezt 
az ünnepet, minden vértanúról 
megemlékezve. A nyugati egyház 
liturgiájába IV. Bonifác pápának 
köszönhetően került be, aki – mi-
után megkapta a pogány istenek 
tiszteletére épült római Pantheont – 
609. május 13-án Mária és az Ösz-
szes Vértanúk tiszteletére szentelte 
fel. III. Gergely pápa kiszélesítet-
te az ünneplendők körét: a „Szent 
Szűznek, minden apostolnak, vér-
tanúnak, hitvallónak és a földke-
rekségen elhunyt minden tökéletes, 
igaz embernek” emléknapjává tette 
mindenszentek ünnepét. Novem-

ber 1-jére IV. Gergely pápa döntése 
értelmében került az ünnep.
Havassy Bálint plébános ezekkel a 
gondolatokkal emlékezett meg az 
ünnepről:

„Vannak híres emberek, 
akik már földi életükben 
híresek voltak, és haláluk 
után is így emlékezünk 
rájuk, mint például Szent 
Istvánra, Szent Erzsé-
betre, a szentté avatott 
Teréz anyára, vagy akár 
II. János Pál pápára, akiket már 
földi életükben is mindenki ismert, 
és most hogy a Mennyországban 
vannak, most is így tudunk Rájuk 
gondolni. De a hétköznapi embe-
rek, szeretteink, akik az égbe jutot-
tak, akik üdvözültek, ők itt a földi 
életben sem voltak mindig híresek, 
nincsen külön ünnepük a naptár-
ban, nem festenek róluk szentképe-
ket, de Mindenszentek ünnepén az 
ő győzelmüket, az ő üdvösségüket 
is ünnepeljük. A keresztények nagy 

családja ünnepli a győztes tagjait. 
Ünnepli a célba érkezett tagjait. 
Ünnepeljük azokat a testvérin-
ket, embertársainkat, akik már a 
Mennyországban vannak. Van en-

nek egy folytatá-
sa, amit Halottak 
napjának szoktunk 
mondani. A Ha-
lottak napján az 
üdvözülteknek egy 
külön csoportját 
ünnepeljük, a tisz-
títótűzben szenve-

dő lelkeket. Ha tisztítótűzről be-
szélünk, sokakban ilyen középkori 
festmények, lángnyelvek, bugyrok, 
kondérok képe jelenik meg. A lel-
kek birodalmában, ahol nincsen 
testi szenvedés, nincsen tér és idő, 
ott nincs szükség lángszórókra. 
Amikor lezárul a földi élet, akkor 
két állapotba kerülhet az ember. 
Vagy üdvözül, vagy elkárhozik, ha 
annyira megátalkodott a gonosz-
ságban. Mi az üdvösségre törek-
szünk, a Mennyországban az Isten-

nel való találkozásra, az ő végtelen 
szeretetébe való megérkezésre. De 
a tapasztalat azt tanítja nekünk, 
hogy a szeretet fájni is tud, mert 
átérezzük azt, hogy mennyire nem 
vagyunk erre felkészülve, mennyire 
nem vagyunk erre méltók, meny-
nyire méltatlanul kaptuk meg ezt a 
nagy szeretetet. Ebből alakult ki az 
a meggyőződés, hogy az üvdözül-
teknek is van részük egy bizonyos 
szenvedésben a túlvilágon. Népie-
sen ezt szoktuk tisztítótűznek nevez-
ni. Először még fáj szembesülnünk 
az Isten végtele szeretetével, mert 
tudatában vagyunk a saját korlá-
toltságunknak, a saját bűneink em-
léke gyötör. A szeretet lángja, ami 
megtisztít…Halottak napján ezekre 
az embertársainkra emlékezünk, 
értük imádkozunk, és a szerete-
tünkkel próbálunk nekik segíteni. 
A szeretetünkkel próbáljuk őket a 
törlesztésben, a jóvátételben támo-
gatni, hogy egyre inkább be tudják 
fogadni az Isten szeretetét, a Vele 
való lét, az egyre boldogabbá tudja 

őket tenni. Ezért amikor felkeres-
sük szeretteink sírját a temetőben, 
ha gyertyát gyújtunk, akkor azért 
fohászkodunk, hogy az örök vilá-
gosságba jussanak. Egyre jobban 
a sötétség, amit a bűnök az ember 
szívében okoznak, egyre jobban 
ettől a sötétségtől megszabadulva 
befogadhassák az Isten szereteté-
nek ragyogását. Sőt még ezekből 
az örökzöldekből, virágokból ké-
szült koszorúk is, amik mostmár 
néha túlzássá lesznek, még azok 
is azt a vágyunkat fejezik ki, hogy 
a Paradicsomban a soha el nem 
hervadó boldogságba kerüljenek. 
Így imádkozunk értük, és bízunk 
benne, hogy az Isten országában 
az örök boldogságban majd talál-
kozhatunk velük.”
Miserend:
Szent Kereszt Plébániatemplom
nov 1. 10.00, nov 2. 18.00
Szent Imre-templom 
(tóvárosi templom)
nov 1. 7.30, 18.00; nov. 2 18.00



Sport 2018. október 31. IV. évfolyam, 22. szám8
Programajánló
KÉZILABDA

november 4. Vasárnap 9:00 
Tatai AC – Győri Eto KC II. 
lány U-14

november 4. Vasárnap 14:00 
Tatai AC – Mosonmagyaróvári 
KC SE lány U-14

november 11. Vasárnap 11.00 
Tatai AC – Ácsi Kinizsi női 
megyei
A mérkőzéseket a Güntner 
Arénában játsszák.

LABDARÚGÁS

November 3. Szombat 10:00
Tatai AC – Nagyigmándi KSK 
fiú U-14
A mérkőzést a Jávorka pályán 
játsszák.

November 3. Szombat 13:30 
Tatai AC – OBSK 
Oroszlány férfi U-19
A mérkőzést az Edzőtáborban 
játsszák.

November 4. Vasárnap 10:30 
Tatai AC – Ácsi Kinizsi SC fiú 
U-16

November 11. Vasárnap 9:30 
Tatai AC – Bakonysárkányi SE 
női U-19
A mérkőzéseket a Jávorka pá-
lyán játsszák.

RÖPLABDA

November 11. Vasárnap 15:00 
Tatai AC – Ajka női NB II
A mérkőzést a Güntner Aréná-
ban játsszák.

ASZTALITENISZ 
Férfi NB I. Tatai AC – Postás 
SE 10-8
Pontszerző: Krebs 3, Bedő, Si-
pos 2-2, Nagy 1, Nagy-Krebs, 
Bedő-Sipos
Megyei I.osztály  
Nyergesújfalu – Tatai AC 3-15
Pontszerző: Senkál, Szendi, 
Vincze 4-4, Varsányi 2, Sen-
kál-Szendi
Megyei II. osztály  
Vértesszőlős – Tatai AC 2-16
Pontszerző: Alföldi, Lentulai, 
Lukács 4-4, Katona 3, 
Alföldi-Lukács

KÉZILABDA      
Fiú serd. II. osztály  Tatai AC – 
Szigetszentmiklósi KSK 35-24 
(17-9)
Vezette: Gáspár S., Vörös B.
Góllövő: Willi 14, Bolyán, 
Szi-Benedek 7-7, Takács 4, Hor-
váth B.,Szalay,Veisz 1-1
Edző: Csányi Gábor
Férfi ifi. II. osztály  Tatai AC 
– CYEB Budakalász II. 30-22 
(14-7)
Vezette: Horváth K., Horváth G.
Góllövő: Steczina 9, Szi-Be-
nedek 5, Zeőke-Szőke 4, Sza-
lay, Véber, Willi 3-3, Czunyi 1,                                       
Fogel, Turza 1-1
Edző: Márton Ádám
Női ifi. III. osztály  Tatai AC – 
Celldömölk VSE-Vulkán 
Fürdő 31-21 (14-8)
Vezette: Gengeliczky D., Kru-
pánszki K.
Góllövő: Csics 13, Zolnai 7, 
Szórádi 4, Siklósi, Tompa 2-2,  
Szeiler 1

Edző: Gubicza István
LABDARÚGÁS  
Felnőtt megyei I. osztály 
OBSK Oroszlány – Tatai AC  
5-1 (3-1)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Tóth 6, Korcsok 14, 
Kiprich 44,65, Kiss 60 ill. Zug-
gó 37
Tatai AC – Zsámbéki SK 1-2 
(1-0)
Vezette: Kolonics G.
Góllövő: Zuggó (11-ből) 11 ill. 
László 69, Martincsek 77
Piros lap: Csapó (TAC) 83
Edző: Kele Zoltán
Férfi U-19  Wati-Kecskéd KSK 
– Tatai AC  2-1 (2-0)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Rajki 35, Neckernusz 
44  ill.  Sziranidisz 51
Sárisápi BSE – Tatai AC  2-10 
(1-1)
Vezette: Lovas G.
Góllövő: Nagy5, Diószegi81 ill. 
Sziranidisz 42,56,57,67, Széles 
53,76,82, Mártonfi 58,75, Vágá-
si 87
Edző: Wéber Roland
Fiú U-16  Tatai AC – Tatabá-
nyai Vasas 3-4 (1-4)
Vezette: Udvardi K.
Góllövő: Nagy 20, Jakabovics 
49,61 ill. Hérics 13, Pech 26, 
Dombai 31, Likota 38
Koppánymonostori SE – Tatai 
AC 1-3 (0-0)
Vezette: Gaszner T.
Góllövő: Göröldi 80 ill. Nagy 
53, Ombódi 71, Jakabovics 81
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U-14  Tatai AC – 
Wati-Kecskéd KSK 1-4 (1-3)

Vezette: Drexler D.
Góllövő: Kerner 32 ill. Szemes 
4, Krüzsely 24, Schmidt 30, Paár 
67
OBSK Oroszlány – Tatai AC 
1-4 (1-2)
Vezette: Büki G.
Góllövő: Barkóczi 8 ill. Haran-
gozó 3, Farkas 5,49, Clerc 55
Edző: Schweininger Ferenc
Női U-17  Zsámbéki SK – Tatai 
AC  0-4 (0-2)
Vezette: Varga I.
Góllövő: Horváth 11,32, Barta 
23,53
Tatai AC -  Vértessomlói KSK 
5-0 (2-0)
Vezette: Varga I.
Góllövő: Barta 13,44,53, Hartai 
15, Szemeti 48
Edző: Schaffer Péter

KOSÁRLABDA  
Női amatőr NB I. Sportdarázs 
– Tatai SE 64-50 (23-15, 11-13, 
16-4, 14-18)
Pontszerző: Szüts 15/3, Kiss J. 
9/3, Cgroméj 8, Jagicza 8, Hei-
zer 6, Kiss Cs. 4
Tatai SE – Szombathelyi Egye-
tem 82-77 (16-26,26-11,10-
18,30-22)
Pontszerző: Chroméj 26, Szüts 
18, Orsós-Bogdán 13/12, 
Kurucz 11, Farkas 7, Kiss J. 4,                                           
Kovács 3
Edző: Szabó Judit
Röplabda   Női NB II.  Tatai 
AC – Vasas U21 1-3 (-16, 18, 
-13,-19)
Vezette: Barabás B., Barabás B.
Edző: Szabó Gergely
                               -Tompa Andor-

EREDMÉNYEK

Győzelemmel kezdte a bajnokságot a 
TAC NB I/B-s férfi kézilabda csapa-
ta az Újonc Nagykanizsa ellen majd 
megverte a másik újoncot a Budai Far-
kasokat is. Vereségek is becsúsztak a 
Veszprém, a Balatonfüred és a NEKA 
is nehéz falat volt. Ezzel együtt a 7. 
helyről várhatta újabb hazai meccsét 
a Szigetszentmiklós ellen. A hazaiak-
nál több sérült is nehezíti Sibalin edző 
munkáját. A vendégeknél sok a ruti-
nos játékos, így nem ígérkezett köny-
nyűnek a találkozó. És ezt igazolta 
szinte minden perce a mérkőzésnek. 
A kemény védekezésnek köszönhető-
en kevés gól esett, minden találatnak 
nagy jelentősége volt. A 20. percben 
csak 6-6 állt az eredményjelzőn, de 
az első 30 perc után is mindössze 10 
gólig jutott mindkét csapat .A TAC 
balszerencséjére Harsányi 10 perc 
után sérülés miatt kiszállt a játékból. 
A szünet után, bár továbbra is a TAC 
vezetett egy góllal, majd a 32-45. perc 

között kettővel az utolsó 15 percre 
döntetlennel mentek a csapatok. Sőt 
több hiba után a vendégek a vezetést 
is átvették. Kevesebb mint fél perccel 
a vége előtt egy góllal még mindig a 
Szentmiklós állt jobban és náluk volt 
a labda. A TAC emberfogásra jött ki, 
meg is szerezte a labdát és támad-
hatott a döntetlenért. A játékvezetők 
nem álltak feladatuk magaslatán (sza-
bályismeretben sem) emiatt elég so-
kat állt a játék. Az ikszet Bagi időntúli 
büntetőből szerezte amitől egyrészt 
megőrültek a vendégek, másrész ha-
talmas volt az öröm hazai oldalon.
Tatai AC – Szigetszentmiklósi KSK 
21-21 (10-10)
Vezette: Kiu G., Kiu T.
Góllövő: Bagi, Fekete 7-7, Benis 
Rosta 3-3, Harsányi 1
Edző: Sibalin Jakab
Jól küzdöttek a fiúk, de Harsányi ki-
válása miatt nagyon nehéz dolgunk 
volt.                                               -ta-

Verejtékes X

Mostanában kijut az örömből a 
tatai asztaliteniszezőknek és a 
sportágat szeretőknek. A TAC női 
és férfi csapata az NB I-ben 4 for-
duló után is veretlenül áll. Sikert si-
kerre halmoztak a fiatalok az Újonc 
és Serdülő Országos Ranglistaver-
senyen. Bükön fogtak ütőt a 11, 13 
éves pingpongosok, ahol a TAC 
képviseletében Nagy Luca Sára 
szerepelt és a csoportból tovább-
jutva a legjobb 16 között végzett. 
Ezzel továbbra is a korosztályos 
országos ranglista 11. helyén áll. 
A serdülőknél 6 játékosunk lépett 
asztalhoz: Adamik Csenge, Jankus 
Dóra, Alföldi istván, Katona Máté, 
Lentulai Bence és Varsányi Dániel. 
Lukács Csaba szakosztályvezető 

és Sipos Viktor edző kísérte a csa-
patot. A fiúknál az volt a cél, hogy 
egyelőre legyenek méltó ellenfelek 
aminek tökéletesen megfeleltek, 
rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek.
A lányoknál Adamik Csenge első 
számú kiemeltként szerepelt, így az 
ő győzelme –ha nem is borítékolha-
tó, de- várható volt. Igazolva a vára-
kozást aranyérmet vehetett át. Nem 
várt sikert hozott a női páros, ahol 
Adamik nem a megszokott váloga-
tottbeli párjával hanem klubtársával 
jankus Dórával indult. Aztán ren-
desen helybenhagyták a mezőnyt 
mert valamennyi ellenfelet legyőz-
ve a tatai asztalitenisz  történetének 
első aranyát nyerték országos ver-
senyen.                                           -ta-

Sikerek az asztal mellett

Tatai sikerek Alkmaarban

Négy érmet nyertek a tatai judósok 
a hollandiai Alkmaarban rendezett 
nemzetközi versenyen. A sportsi-
kerek mellett számos élménnyel 
gazdagodtak a tatai gyerekek, rá-
adásul a testvérváros polgármestere 
is fogadta a magyar küldöttséget. 
Huszonkilenc éve, 1989-ben jártak 
először a tatai judósok a holland 
testvérvárosban rendezett nagysza-
bású nemzetközi versenyen. Né-
hány kölcsönös látogatás után 2004-
ben megszakadt a kapcsolat, melyet 
most újra felmelegítettek az alkma-
ari és tatai sportolók.
-Amikor három évvel ezelőtt új-
jászerveztük Tatán a judót az volt 
a tervünk, hogy a testvérvárosok 
klubjaival ismét felvesszük a kap-
csolatot. Holland barátaink öröm-
mel fogadták a megkeresésünket és 
meghívtak bennünket az Alkmaar 

Openre – mondta Szeles Viktor, a 
Tatai AC edzője. – Tanítványaink 
most kerültek olyan szintre, hogy 
nagy nemzetközi versenyen is meg-
méressék magukat, így kíváncsian 
és nagy várakozással tekintettünk az 
utazás elé.
A jubileumi, 30. alkalommal ren-
dezett Alkmaar Open-en 13 ország 
540 sportolója lépett tatamira, köz-
tük hét tatai is. A mieink közül a 
legjobban Török Gergely szerepelt, 
aki valamennyi mérkőzését ippon-
nal nyerve a dobogó legfelső fokára 
állhatott a 66 kilós súlycsoportba. 
Szintén eljutott a fináléig Kádár 
Adrián, aki végül úgy lett ezüs-
térmes 55 kilóban, hogy ellenfelei 
egyetlen akciót sem tudtak végre-
hajtani rajta . Asztalos Balázs 50 ki-
lóban, Török Péter pedig 46 kilóban 
állhatott fel a dobogó harmadik fo-

kára. Tamtam Gréta, Tölgyesi Réka 
és Hufnágel Balázs ugyan nem lett 
helyezett, de fontos tapasztalatokat 
gyűjtött Hollandiában. -Jó színvo-
nalú verseny volt, több válogatott 
sportoló is megmérette magát. Tö-
rök Geri kimagaslott a súlycsoport-
jából, látványos akciókkal szerezte 
meg az aranyérmet. Kádár Adrián 
is magas színvonalon küzdött, rá-
adásul több olyan dobást is bemu-
tatott, amit eddig nem láthattunk 
tőle versenyen. Török Petire nagyon 
büszke voltam, hiszen fiatal kora 
ellenére nagyot küzdött a nála jóval 
magasabb és idősebb ellenfelekkel 
szemben. Asztalos Balázs is vég-
re megmutatta, hogy miért várunk 
tőle sokat, szép ipponokkal szerezte 
meg a bronzérmet – beszélt tanítvá-
nyairól Szeles Viktor. A hollandiai 
utazásnak a sportértéke mellett kul-
turális és protokolláris szempont-
ból is fontos szerepe volt. Egyrészt 
a gyerekek megismerhettek egy új 
kultúrát, gyakorolhatták az iskolá-
ban tanult idegen nyelvet, másrészt 
hosszú idő után érkezett újra tatai 
küldöttség Alkmaarba. Essősy Ákos 
szakosztályvezető szerint szívélyes 
vendéglátásban volt részük. – Több 
célunk is volt az utazással. Először is 
szerettünk volna sport és kulturális 
élményt adni sportolóinknak, más-

részt pedig fel akartuk eleveníteni 
a 29 éve kezdődött kapcsolatunkat 
az alkmaari judósokkal. Pénteken 
hajnalban busszal indultunk, este 
pedig már a Randers Judo Klubnál 
edzettünk. Szombaton városnézés 
és tengerparti pihenés szerepelt a 
programban, vasárnap pedig a ver-
senyen volt a hangsúly. Itt találkoz-
tunk Pieter Marinus (Piet) 
Bruinooge polgármester úrral, aki-
nek átadtuk Michl József, Tata város 
polgármesterének üdvözlő levelét. 
Alkmaar testvérvárosok bizottságá-
nak vezetője, W.H.J. (Wim) 
Passtoors úr az egész verseny során 
szurkolt a tatai versenyzőknek. Hét-
főn egy rövid amszterdami kirándu-
lás után, élményekkel és sikerekkel 
a tarsolyunkban indultunk haza a 
tulipánok országából.
Egy ilyen utazás természetesen nem 
jöhetett volna létre segítség nélkül. 
Essősy Ákos az utazás támogatói-
ról is beszélt. - Szeretném kiemelni, 
hogy Tata város, az alkmaari test-
vérvárosi bizottság és a szülők tá-
mogatása nélkül nem tudtunk volna 
részt venni az versenyen, amit ez-
úton is hálásan köszönünk. Bízom 
benne, hogy hamarosan mi is vendé-
gül láthatjuk holland barátainkat és 
folytatódik a testvérvárosok között 
kialakult, jó kapcsolat.

Október közepe igazán izgalma-
san alakult a tatai judósok számá-
ra. Az alkmaari verseny mellett 
több fontos viadal is szerepelt 
a versenynaptárban. A veterán 
korosztály a mexikói Cancun-
ban szerepelt, ahol Ónody Beáta 
ezüstérmet szerzett az F1 korcso-
port 57 kilós súlycsoportjában. 
Az ifjúsági B korcsoportos leg-
jobbjai Cegléden léptek tatamira 

az esztendő legfontosabb verse-
nyén. A tataiak közül Galambos 
Bernadett meggyőző szereplé-
sének köszönhetően a magyar 
bajnoki dobogó harmadik fokára 
állhatott 52 kilóban.
A diák A korcsoport országos 
bajnokságát Szombathelyen ren-
dezték, ahol Hufnágel Balázs a 
pontszerző ötödik helyen végzett 
a 45 kilósok között.

Ezüst a vb-ről, bronz és pontszerzés az OB-n
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