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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 

Zenés színdarabbal ünnepeljük Tata 80. születésnapját!
Zenés színdarabbal állít emléket 
Tata Város Önkormányzata Tata 
és Tóváros egyesítésének, az ese-
mény 80. évfordulója alkalmából. 
A „Történet 1938-ból” című zenés 
színművet decemberben öt alka-
lommal láthatja majd a tatai kö-
zönség.
Tata és Tóváros egyesítését szá-
mos küzdelem előzte meg. A 
sajtóban ugyan többször helyet 
kapott az egyesítés gondolata, de 
1923-ban, majd 1925-ben is siker-
telenül zárultak a próbálkozások. 
Az egyesítés kezdeményezője, 
szervezője, a helyi születésű köz-
igazgatás tudós, Magyary Zoltán 
volt, aki több fórumon is hangoz-
tatta véleményét, többek között 
1936 februárjában és márciusában 
is újságcikkekben foglalt állást 
az egyesítés mellett Komárom és 
Esztergom vármegye lapjában. 
Mindkét község képviselő-tes-
tülete ellenezte az egyesítést, a 
vármegyei kisgyűlés azonban ké-
relmet nyújtott be a belügyminisz-
terhez az összevonás érdekében. 
A miniszter az ellentmondó előz-
mények ellenére 1937. novem-
berében elrendelte az egyesítést, 
végrehajtására pedig 1938. június 
elsejéig adott határidőt. Május 22-
én megválasztották az új képvise-
leti tagokat és elöljárókat, s ezzel 

létrejött az új egyesített nagyköz-
ség: Tatatóváros. Az elnevezés ké-
sőbb változott Tatára.
A 80. évforduló alkalmából készült 
színdarab írója Bognár Istvánné el-
mondta: -  a városegyesítés törté-
netének színpadi változata ugyan 
jegyzőkönyvek és dokumentumok 
hiteles leírásai alapján készült, ám 
nem lehet csupán a tényekre ha-
gyatkozni, ezért egy magánéleti 
szál teszi emberközelivé a produk-
ciót. Az előjátékból és 11 színből 
álló zenés darab egy nagymama 
visszaemlékezésein alapul, aki 
az édesanyja által elmesélt haj-
dani történet szálait eleveníti fel, 
egy tatai lány és egy tóvárosi fiú 
szerelmét. A fiatalokat el akarták 

választani egymástól családjaik 
szembenállása miatt, hasonlóan 
Rómeó és Júlia történetéhez. A 
színdarabban a két fiatal bonyo-
dalmakkal teli kapcsolatán ke-
resztül elevenedik meg Tata és 
Tóváros egyesítésének története. 
A történetíró Bognár Istvánné 
ezekkel a gondolatokkal ajánlja a 
nézők figyelmébe a színdarabot: 
„Nyolcvan év nem sok egy város 
életében. Mégis jó alkalom arra, 
hogy megálljunk, visszanézzünk, 
és eltűnődjünk: mi mindent vál-
toztatott a döntés, amely két te-
lepülésből egy nagyobbat, virág-
zóbbat hozott létre. Milyen érvek 
ütköztek, milyen indulatok csaptak 
össze, hogy élték meg a változást 

az akkor élők. A ma élő idősebb 
korosztály még „testközelből”, az 
egyesítés résztvevőinek elbeszé-
léséből ismerhette meg az esemé-
nyeket. A mai tizenéveseknek már 
mindez történelem. Hogy mégse 
tananyagként találkozzanak a két 
község egyesítésének történeté-
vel, színdarab készült róla, mely a 
„zenés dokumentumjáték” alcímet 
viseli. Színdarab? Egy előjáték és 
11 villanásnyi jelenet. Az előjáték 
napjainkban játszódik; a nagyma-
ma visszaemlékszik arra, amit szü-
lei meséltek, és minden jelenetben 
egy-két bevezető mondattal kom-
mentálja a történteket.  Dokumen-
tumjáték? Valóban korabeli jegy-
zőkönyvek, újságcikkek, kisfilm 
felhasználásával készült. De két 
síkja van: az egyik, az „így tör-
tént” a fenti forrásokat igyekszik 
színpadszerű közegbe helyezni. 
Találhatunk benne megmosolyog-
tató részeket – hiszen az egyesítés 
ellenzői nemegyszer megmoso-
lyogtató érvekkel hadakoztak. És a 
történet másik szála az „így is tör-
ténhetett”: a mindennapok nyelvé-
re igyekszik lefordítani a tényeket: 
hogyan avatkoz(hat)tak be a vélt 
vagy valós érdekek az egyének 
életébe? Mindez zenés keretben, 
dalbetétekkel, fülbe mászó muzsi-
kával.”            Folytatás a 2. oldalon

Ösztöndíj jár a kemény munkáért

2018-ban ismét tíz diák kapta meg az 
Öveges József Tanulmányi Ösztöndí-
jat. A támogatást tanúsító okleveleket 
november 9-én a Városháza díszter-
mében adta át Michl József polgár-
mester.
Tata Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2018. április 25-én alkotta 
meg a tanulmányi ösztöndíjakról és 
adományozásuk rendjéről szóló ön-
kormányzati rendeletet. Az Öveges 
József Tanulmányi Ösztöndíj olyan 
tatai állandó lakóhellyel rendelkező, 
nappali tagozatos, felsőoktatásban 
alapképzésben, osztatlan mesterkép-
zésben vagy mesterképzésben tanuló 
hallgatónak adományozható, aki a 
díj adományozását megelőző tanév 
mindkét félévében négyesnél maga-
sabb tanulmányi átlagot ért el, és még 
legalább egy tanéve van hátra a tanul-
mányai befejezéséig.
A díjat évente maximum tíz hallga-
tónak lehet odaítélni: öt hallgatónak, 
akik  humán tudományterületen, és öt 

hallgatónak, akik természettudomá-
nyos-műszaki szakterületen tanulnak. 
A díj odaítéléséről a mindenkori ok-
tatási feladatokkal foglalkozó bizott-
ság javaslatának figyelembe vételével 
Tata Város polgármestere dönt. A díj 
az odaítélést tanúsító díszoklevélből 
és egy tanév 10 hónapjára szóló ösz-
töndíjból áll. Az ösztöndíj havi össze-
ge 12 000 forint.
Michl József polgármester a Városhá-
zán elmondta: - A képviselő testület 
ezzel a szerény ösztöndíjjal fejezi ki 
megbecsülését a diákok eredményei, 
plusz munkája, s a tanulmányaik so-
rán vállalt erőfeszítéseik iránt. A pol-
gármester külön köszönetet mondott a 
szülőknek, akik támogatják gyerme-
keik felsőoktatásban való tanulását. 
Ezzel az ösztöndíjjal a munkát jutal-
mazzuk és azokat, akik hajlandóak 
tenni azért, hogy életük következő 
időszakában még többet adhassanak 
majd vissza annak a közösségnek, 
amely segített nekik, ezért visszavá-

runk minden tatai, jelenleg a felsőok-
tatásban tanuló fiatalt, hiszen biztosan 
mindenki talál magának állást itt hely-
ben – fogalmazott Michl József.
Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét „A 
Humánszolgáltatások fejlesztése Ma-
gyary Zoltán mintajárásában” elne-
vezésű EFOP-1.5.2-16-2017-00043 
azonosítószámú projekt keretén belül 
biztosítja az önkormányzat.
A Humán és Ügyrendi Bizottság ja-
vaslatának figyelembe vételével a pol-
gármester az alábbi felsőoktatásban 
tanuló diákok részére adományozta az 
Öveges József Tanulmányi Ösztöndí-
jat a 2018/19-es tanévre:
-Aros Flóra Széchenyi István Egye-
tem, Apáczai Csere János Kar gyógy-
pedagógia.
- Berbás Hanna Andrássy Gyula Bu-
dapesti Német Nyelvű Egyetem.
- Csölley Martin Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem klasszikus ének 
szak.
- Haluska Lilla Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem fordító és tolmács.
- Heitz Ferenc Dániel Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Természettudományi Kar, alkal-
mazott matematikus.
- Jakabovics Luca Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Ipari termék- és formatervezői szak.
- Kiss Botond Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Ter-
mészettudományi Kar, matematika 
szak.
- Mészáros Anna Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar.
- Mészáros Dániel Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 
vegyészmérnök.
-Petró Liza Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem épí-
tészmérnök. 
Gratulálunk az ösztöndíjasoknak, ta-
nulmányaikhoz kitartást, és sok sikert 
kívánunk!           -Ábrahám Ágnes-

EFOP-1.5.2-16-2017-00043
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Gyermekorvosi rende-
lések és helyettesítések

Dr. Kicska Zsuzsanna 
06.25. - 07.13.
07.30. - 08.03.
08.27. - 08.31.
Helyettesítő orvos: 
Dr. Varga Mária 
Tata, Ady Endre u. 7.
páros héten: du. 13:00 - 16:00
páratlan héten: de. 07:30 - 10:30 
  
Dr. Varga Mária 
Helyettesítő orvos: 
Dr. Kicska Zsuzsanna 
Tata, Ady Endre u. 7. 
páros héten: de. 07:30 - 10:30
páratlan héten: du. 13:00 - 16:00  

Dr. Szabó Dénes 
07.02. - 07.06.
07.09. - 07.13. 
Helyettesítő orvos:
Dr. Válóczi János 
du. 13:00 - 16:00
de. 8:00 - 11:00

Az újság megjelenését támogatta:

Ülésezett a Képviselő-testület

Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete október 31-én tartot-
ta idei második őszi ülését a Vá-
rosháza dísztermében, ahol ezúttal 
húsz napirendi pontban szavaztak.
A napirendi pontok előtt Michl 
József adott tájékoztatást arról, 
hogy a Ramsari Egyezményt aláíró 
országok delegációinak részvéte-
lével zajló dubaji világkonferen-
cián október 25-én Tata elnyerte 
a Ramsari Város kitüntető címet, 
amely a vizes élőhelyeink vé-
delméért kifejtett tevékenységek 
nemzetközi elismerése. A Ramsari 
Egyezmény célja a vizes élőhelyek 
megőrzésének elősegítése. Mára 
170 ország ratifikálta és összesen 
2.331 vizes élőhely tartozik az 
egyezmény hatálya alá. Magyaror-
szág az 1979-ben történt csatlako-
zása óta 29 jelentős vizes élőhely 
felvételét kezdeményezte a nem-
zetközi jegyzékbe, a tatai Öreg-ta-
vat 1989-ben vették fel. A 2006-
ban történt jelentős bővítés óta a 
„Tatai tavak” Ramsari területhez 
hozzátartozik a Réti-tavak, a Fé-
nyes-források és Ferencmajori-ha-
lastavak térsége is, összesen 1.897 
hektáron. A Ramsari Egyezmény 
nemzetközi titkársága 2017-ben 
első ízben hirdette meg a „Wetland 
City” (Magyarországon „Ramsari 
Város”-ként jegyzett) pályázatot, 
melyre hazánk Tata városát akkre-
ditálta, tekintettel a helyi Ramsari 
területek (főleg az Öreg-tó) meg-
óvása, rehabilitációja és turisztikai, 
oktatási, gazdálkodási szerepükben 
kialakított jó gyakorlata miatt. Az 
elismeréssel kapcsolatban Michl 
József az ülést követő sajtótájé-
koztatóján elmondta: - komoly 
elismerés ez a közösségünknek, 
hiszen a 170 tagországból csupán 7 
ország 18 városa részesült ebben a 
címben. Ezek a városok a jövőben 
szoros kapcsolatban állnak majd 
egymással, és megosztják a vizes 

élőhelyek megőrzésével összefüg-
gő jó gyakorlataikat, ami jelentős 
többletet hozhat Tata életébe. Michl 
József külön köszönetet mondott 
Musicz Lászlónak, aki korábban 
az önkormányzat környezetvédel-
mi referenseként, majd az Által-ér 
Szövetség szakmai igazgatójaként 
és a Magyar Madártani Egyesület 
megyei képviseletében kiemelkedő 
munkájával nagyban hozzájárult a 
cím elnyeréséhez.
A képviselő testületi ülésen először 
rendelet-alkotáshoz kapcsolódó 
előterjesztéseket tárgyaltak, köztük 
a tűzijátékok használatának korlá-
tozásáról szóló rendelet tervezetet. 
Ennek hátterében egy nagyszabású 
civil kezdeményezés áll, melynek 
támogatói azt szeretnék, hogy a 
pirotechnikai eszközök használa-
tának korlátozásával védjük meg 
az Öreg-tavon telelő vadludakat, a 
vízimadarakat ugyanis elriasztják 
a különböző erős hanghatások. A 
több hónappal ezelőtt elindult civil 
kezdeményezéshez a Magyar Ma-
dártani Egyesület és a Száz Völgy 
Természetvédelmi Egyesület is 
csatlakozott, s mára 3 ezer aláírást 
gyűjtöttek össze a madarak védel-
me érdekében. Az aláírásokat Mu-
sicz László nyújtotta át az ülésen 
Michl Józsefnek. A civil indítvány-
ra válaszul a képviselő-testület ren-
deletet alkotott arról, hogy Tatán 
november 01. és február 28-a kö-
zött a jövőben nem lehet használni 
a 2-es és a 3-as besorolás alá eső 
pirotechnikai eszközöket. Egyedül 
Agostyán esik ki a rendelet hatálya 
alól, hiszen ez a városrész olyan tá-
volságra van az Öreg-tótól, amely 
a hanghatások tekintetében már 
nem jelent veszélyt az itt telelő 
vadludakra.
Ugyancsak a rendeletekhez kapcso-
lódó előterjesztések sorában kapott 
helyet a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése enge-
délyezésének szabályairól és díja-
iról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. Ezzel kapcsolatban 
született döntés arról, hogy a jövő-
ben a tataiak számára ingyenes lesz 
a munkaidőn belüli, az azon túli és 
a Városházán kívüli házasságkötés 
is. Ezzel egyrészt támogatják a fi-
atal tatai házasulandókat, másrészt 
pedig szeretnék elejét venni annak a 
jelenségnek, hogy civil ún. szertar-
tásvezetők, magánszemélyek, a hi-
vatalos anyakönyvvezetők szerepét 
másolva esküvőket tartsanak. Mi-
chl József ezzel kapcsolatban úgy 
nyilatkozott: - az ilyen szertartások 
sok esetben rombolják az esküvők 
méltóságát, és szeretnék, ha ezt a 
feladatot az esküvőkön a hivatalos 
anyakönyvvezetők végeznék.
Az ülésen ezt követően település-
rendezéshez kötődő előterjeszté-
sekről tárgyaltak, majd gazdasági 
társaságokról szóló előterjesztések 
következtek, melyek között a Tatai 
Városkapu Közhasznú Zrt-vel kap-
csolatosan is született döntés. En-
nek nyomán támogatják a Magyary 
Zoltán Művelődési Központ szín-
házterem fölötti tetőrészének felújí-
tását, biztosítva az ehhez szükséges 
pénzügyi forrást.
Az október utolsó napján zajló ülé-
sen az elmúlt hónapokhoz hason-
lóan most is tájékoztató hangzott 
el az aktuális pályázatokról, majd 
vagyongazdálkodáshoz kapcso-
lódó előterjesztések következtek. 
A témában szerepelt az Öregvár 
olasz bástyájával kapcsolatos dön-
tés, melyről Michl József elmond-
ta: - jogszabályi lehetőség van arra, 
hogy műemléki épületegyüttest a 
tulajdonos kiegészíthessen azok-
kal a részekkel, melyek az épüle-
tegyütteshez tartoznak, de valaki 
más tulajdonában vannak. Mindez 
elsődlegesen természetesen egy 

korrekt, piaci áron alapuló adás-vé-
teli szerződés alapján történhet. Az 
olasz bástya tulajdonosával jelenleg 
már folynak az egyeztetések, és ha 
sikerül megállapodni, akkor ezt az 
ingatlanrészt is hozzá tudja az ön-
kormányzat - tulajdoni szempont-
ból is - kapcsolni a tatai várhoz.
Négy napirendi pontot tárgyaltak 
a képviselők városüzemeltetési té-
mában, ezek között hangzott el a 
KNYKK Zrt. előzetes tájékoztatója 
Tata 2018. évi helyi közszolgálta-
tási tevékenységére vonatkozóan, 
ugyancsak egy tájékoztató a visz-
szatérő forrásokról, valamint döntés 
született közterület-elnevezésekkel 
kapcsolatban is. Utóbbira vonat-
kozóan a Kormányhivatal megha-
tározza azokat a városi területeket, 
ahol anomáliát lát az utcanevek, 
vagy a házak számozása tekinteté-
ben, és ezekről eljuttatja észrevé-
teleit az önkormányzatoknak. Vá-
rosunkban most két ilyen eset van, 
az egyik, hogy mind az agostyáni, 
mind pedig a tatai városrészben van 
egy-egy Petőfi utca. Ennek felszá-
molására a tóvárosi Petőfi utca neve 
Damjanich utcára fog változni. A 
másik érintett terület a Bacsó Béla 
út vége, a Gesztenye fasori keresz-
teződést követő részen, ahol az utca 
egyik fele a Bacsó Béla út, a másik 
fele pedig a Honvéd utca nevet vise-
li. Ennek megszüntetésére az egész 
szóban forgó utca a Bacsó Béla út 
nevet fogja viselni, aminek követ-
keztében a számozás is módosulni 
fog. A változásokról természetesen 
társadalmi egyeztetés is zajlik majd 
az érintettekkel, és fontos tudniva-
ló, hogy a magánszemélyeknek a 
módosítások miatt szükségessé váló 
okmányátíratás ingyenes lesz. Az 
ülés végül képviselői kérdésekkel 
zárult. Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének következő 
ülésére várhatóan november utolsó 
szerdáján kerül majd sor.            -áá-

Folytatás az 1. oldalról

A színpadi mű zenéjét Balázs At-
tila őrnagy, a Magyar Honvédség 
25. Klapka György Lövészdan-
dár Zenekar vezetője szerezte, aki 
idén tavasszal kapta a felkérést a 
zeneszerzésre, s a szöveg első vál-
tozatának elkészülte után fogott a 
munkához. Az alkotási folyamat 
nyáron kezdődött, és a végére 
szinte minden műfaj szerepet ka-
pott a tangótól a keringőn át a roc-
kzenéig. A változatosság mellett 
szempont volt, hogy a fiatalabb 
korosztály számára is vonzó le-
gyen a zene. Sokáig kérdéses volt, 
hogy élőzene vagy hangzóanyag 
legyen az előadáson, s mivel az 
utóbbi megoldást választották, így 

még nagyobb teret kaphatott az al-
kotói szabadság. A városegyesítés 
70. jubileumára Balázs Attila egy 
misét komponált, ami szakrális 
műfaj a maga bevett szabályaival. 
„Azonban az elmúlt 10 évben lo-
kálpatrióta lettem - fogalmazott a 
zeneszerző - ez pedig egy komoly 
személyes elköteleződést is jelent 
a feladat iránt”. A zene hangula-
tában benne vannak a nyári emlé-
kek, ugyanis az első hangjegyek 
augusztusban kerültek papírra. 
A történetben megjelenő szerel-
mi vonal lehetőséget adott arra, 
hogy a muzsika minél sokszínűbb 
legyen, az énekes tételek pedig 
önállóan is megállják a helyüket. 
Balázs Attila egyébként Magyary 

Zoltán szerepében látható majd az 
előadásban.
A „Történet 1938-ból” című 
színdarab rendezője Schmidt Mag-
da, a váci pedagógiai főiskola volt 
drámapedagógus tanára. A vissza-
emlékező nagymama szerepében 
Petrozsényi Eszter színművészt 
láthatjuk majd, mellette pedagó-
gusok, nyugdíjasok, középiskolá-
sok és a Kőkúti Általános Iskola 
Fazekas utcai Tagintézményének 
kamarakórusa segít minket visz-
szaröpíteni 1938-ba, városunk 
születésének pillanataihoz. A mű 
hangzó anyagának felvételénél ve-
zényelt Román Géza százados és 
Balázs Attila őrnagy, közreműkö-
dik a Magyar Honvédség 25. Klap-

ka György Lövészdandár Zenekar. 
A hangfelvételt Kapui Szabolcs a 
győri Harmónia Hangstúdió mun-
katársa készítette Tatabányán, az 
Erkel Ferenc Zeneiskolában.
Az előadások tervezett időpontjai:
-december 6-án és 7-én 09:00 órá-
tól és 11 óra 30 perctől, valamint
-december 8-án 17 óra 30 perctől.
Az előadás ingyenesen, de csak 
regisztrációs jegy felmutatásával 
tekinthető meg. A regisztrációs je-
gyeket a Magyary Zoltán Művelő-
dés Központban szerezhetik be az 
érdeklődők. Az előadásokkal és a 
regisztrációval kapcsolatban hama-
rosan további információkat olvas-
hatnak a www.tata.hu oldalon és a 
Városkapu újságban.                  -áá-

Zenés színdarabbal ünnepeljük Tata 80. születésnapját!



A településkép védelméről szóló tör-
vény alapján megkezdtük a Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyv (TAK) 
megalkotását és az ez alapján készülő 
Településképi Rendelet (TKR) elő-
készítését. A TAK a település eltérő 
karaktereit lehatárolva a település 
egyedi arculatát, védendő értékeiket 
hivatott bemutatni, meghatározva a 
településképi jellemzőket, település-
részekre vonatkozó sajátosságokat, 
az értékeket, a minőségi formálásra 
vonatkozó javaslatokat, valamint a 
településképhez illeszkedő építészeti 
elemeket. Jó példákkal és kerülendő 
megoldásokkal irányt mutat az építé-
sekhez, a minőségi épített környezet 
kialakításához. A TKR a TAK-ban 
megfogalmazott ajánlások egy részét 
veszi át és rendeletként szabályozza 
az épített környezet alakítását. A TKR-
ben több, eddig külön rendeletekben 
szabályozott kérdés kerül összevonás-
ra. Az elfogadásával egy rendeletbe 
kerülnek a helyi értékvédelemmel 
kapcsolatos rendelet előírásai, a helyi 
építési szabályzat, illetve egyéb ön-
kormányzati rendelet településképre, 

karakterre, védelemre vonatkozó ren-
delkezései; így a reklámokra, vagy a 
köztéri hirdetőfelületekre vonatkozó 
településképi előírások; a település-
képi véleményezésről, bejelentésről 
szóló helyi rendelet; a helyi építésze-
ti-műszaki tervtanácsi rendeletben 
foglaltak; valamint minden környe-
zetalakításról szóló előírás, ami a 
közterületen látható elemekre (köz-
művezetékek, műszaki építmények) 
vonatkozik, vagy speciális előírást 
tartalmaz.A TAK elfogadása és a ren-
delet megalkotása előtt az elkészült 
teljes dokumentációt a partnerségi 
egyeztetés szabályai alapján nyilvá-
nossá tesszük és 4 lakossági fórumot 
tartva ismertetjük a tataiak számára. 
Az egyeztetési anyaggal kapcsolatos 
észrevételeket 2018. december 11-ig 
várjuk levélben a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal címére (2890 Tata, 
Kossuth tér 1.) vagy elektronikusan a 
foepitesz@tata.hu e-mail címre.
A teljes dokumentáció megtekinthető 
a város hivatalos honlapján (www.
tata.hu) továbbá nyomtatott formában 
a Városháza portáján.

90. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte a tatai Horváth Józsefnét 
Michl József polgármester novem-
ber 12-én.
Horváth Józsefné Margitka néni Za-
lalövőn született, családja nem sok-
kal ezt követően édesapja munkája 
miatt Kocsra költözött, majd pár év 
múlva érkeztek Tatára, még Tata és 
Tóváros egyesítése előtt. Margitka 
néni iskolái elvégzése után először 
bolti eladóként, azután üzletve-
zetőként dolgozott, utána került a 
Kesztyűs KTSZ-hez, ahol számos 
feladatkörben megállta a helyét, elő-
ször varrt, de volt raktáros és bérel-
számoló is, innen ment nyugdíjba. 
Férje, Horváth József, aki 2004-ben 
hunyt el, részese volt az 1956-os ta-
tai eseményeknek. Az akkor 26 éves 
gépkocsivezető és szerelő élelmezé-

si és gazdasági ügyek intézésében 
vállalt faladatokat, többek között a 
rászorulóknak osztott élelmiszert. 
Forradalmi szerepvállalásáért a Bu-
dapesti Katonai Bíróság 1957-ben 
kelt ítélete alapján 2 év börtönre 
ítélték, amit később 1 évre leszállí-
tottak. Szabadulása után sofőrként 
dolgozott, majd egészen nyugdíja-
zásáig a Vízmű munkatársa volt.
Margitka néninek 3 gyermeke szü-
letett, 3 unokája és egy dédunokája 
van. Egész életében sokat dolgozott, 
hiszen a munkahelye és a család-
ja mellett állatokról és a kertről is 
gondoskodott. Elmondása szerint 
fontos, hogy sosem hagyta el magát, 
a mai napig szeret a kertben lenni, 
ápolja a virágokat, összegyűjti a 
faleveleket, de nagy szenvedélye a 
keresztrejtvényfejtés is.             -áá-       

November 4-én vasárnap este a volt piarista rendházban a Magyar Hon-
védség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara adott koncertet a 
nemzeti gyásznap alkalmából, Balázs Attila és Román Géza vezényleté-
vel. A helyszínen Michl József polgármester mondott köszöntőt, felidéz-
ve az 1956. november 4-i tatai eseményeket. Köszönjük a felejthetetlen 
estét a dandárzenekarnak!      -áá-
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Főépítészi közlemény

 Alkotó sorstársak
Koncert a nemzeti gyásznapon

Idén is megrendezték hagyományos kiállításukat 
a Mozgáskorlátozottak Komárom - Esztergom 
Megyei Egyesület tatai Sorstársak Klubjának al-
kotói a Magyary Zoltán Művelődési Központban. 
A helyszínen november 5-én köszöntőt mondott 
Fink István egyesületi elnök, a kiállítást Michl 
József polgármester nyitotta meg. A tárlatot az 
érdeklődők december közepéig látogathatják.

A megyei pályaválasztási kiállí-
tás családi napján, szombaton a 
szervezett iskolalátogatásokon 
túl, számos család is felkereste 
Tatabányán a Kormányhivatal 
foglalkoztatási főosztálya ál-
tal szervezett kiállítást a Földi 
Imre Sportcsarnokban. A to-
vábbtanulási lehetőségeket be-
mutató rendezvényt három nap 
alatt háromezernél több érdek-
lődő tekintette meg.
Szombaton adták át a kiállítás 
elismeréseit. Az „Év kiállítója” 
fődíjat és a hozzátartozó ván-
dorkupát idén a TSZC Bláthy 

Ottó Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma 
(Tata) nyerte el. A második 
helyezett a neszmélyi Launai 
Miklós Református Iskola, a 
harmadik díjat a Tatabányai 
Éltes Mátyás Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Általános Iskola, Szakis-
kola és Készségfejlesztő Iskola 
kapta meg.
A kiállításon a diákok térítés-
mentes szolgáltatásokat vehet-
tek igénybe, pályaválasztási 
teszteket tölthettek ki, részt ve-
hettek pályaorientációs szak-

tanácsadáson, és kipróbálhat-
ták ügyességüket több szakma 
követelményeit is megjelenítő 
szakmaszimulátor segítségével, 
melyek elhelyezését a Komá-
rom-Esztergom Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara támogat-
ta.
Rekordszámú érdeklődő volt 
kíváncsi a pályaválasztási le-
hetőségekre és a kiállítók arról 
számoltak be, hogy a diákok cél-
tudatosan érkeztek a standokhoz, 
kérdéseikből is látszott, hogy már 
előzetesen is tájékozódtak a leen-
dő iskolájukról.    -Farkas István-

Díjakat adtak át a pályaválasztási kiállításonBoldog születésnapot!



Kedves Tanárnő, Iza Néni! 

Nevének elhallgatását kérte a szerkesztőségtől. Bocsánatát 
kérem, hogy ez nem teljesült.
Úgy gondolom, e történetnek sok tanulsága van azon túl is, 
amit Iza néni megosztott velünk. Többek között az, hogy az 
Önhöz hasonló kiváló pedagógusok nevét meg kell, hogy 
ismerjék azok is, akik ma a katedrán állnak. Legyen példaké-
pük, hogy ne vegye kedvüket a kezdeti sikertelenség és mer-
jenek bízni abban, hogy kitartó odafigyeléssel, neveléssel 
jobbá tehető ez a világ, még ha reménytelennek is látszik…

Tisztelettel:

Petzke Ferenc
főszerkesztő
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 Parlamenti Napló
Elsődleges cél a nemzeti és társadalmi fennmaradás

A Tatai-medencében épít gyárat a 
dél-koreai Doosan
Innováció, robotizáció, digita-
lizálás. Olyan kifejezések ezek, 
mint amilyenek voltak 60-70 
esztendővel korábban a rádiózás 
és televíziózás, négy évtizeddel 
ezelőtt pedig az informatika. Alig 
tudjuk követni az új technológiák 
és gyártási folyamatok egymás 
utáni megjelenését. Azzal most 
nem foglalkoznék, hogy az új 
találmányok nyomán előállításra 
kerülő eszközök közül melyek 
azok, amelyek valóban haszno-
sak, s melyek azok, amelyek csak 
a gyártóik és forgalmazóik szá-
mára hoznak profitot.
Az viszont vitathatatlan, hogy 
mindannyian közlekedünk, a 
megtermelt áruk mozgatása is 

szállítási kapacitásokat igényel. 
Így aztán a járműipar az egyik 
legstabilabb gazdasági ágaza-
tok egyike. Ezzel együtt a leg-
nagyobb változások épp ebben 
a szektorban valósulnak meg. A 
közlekedéssel együtt járó lég-
szennyezettség mértékének csök-
kentése, a megújulónak mondott 
energiahordozók minél szélesebb 
körben történő használata a jár-
műipart is arra serkentette, hogy 
elmozduljon az elektromos autó-
zás irányába.
Évek óta figyelem, hogy a Ta-
tai-medence ipari parkjaiban mű-
ködő járműipari vállalatok mek-
kora erőfeszítéseket tesznek arra, 
hogy az általuk gyártott alkatré-
szek – a biztonságosságuk meg-
tartása mellett -, minél kevesebb 

anyagot tartalmazzanak, így mi-
nél kevesebb súlyt kelljen ennek 
köszönhetően megmozgatniuk a 
hajtóműveknek. Azért van ennek 
jelentősége, mert ezzel megnö-
velhető az elektromos hajtású 
autók hatótávolsága, mely hozzá-
járulhat a minél nagyobb mértékű 
elterjedésüknek.
Miután a Tatai-medencében mű-
ködő járműipari vállalatok közel 
tízezer dolgozót foglalkoztatnak, 
ezért számunkra különösen fontos 
az, hogy a forradalminak mond-
ható változásnak vesztesei, vagy 
nyertesei leszünk. Éppen ezért 
úgy kell finomítanunk a térség 
gazdaságszerkezetét, hogy ab-
ban az elektromos autózás szem-
pontjából kulcsfontosságúnak 
minősülő alkatrészek gyártása is 

megjelenjen.
Ebből a szempontból nézve 
mondhatjuk azt, hogy a dél-kore-
ai Doosan Tatabányán megépíteni 
tervezett rézfólia gyára nagy len-
dületet fog adni az itt működő 
cégek technológia-váltásához, 
továbbá az elektromos autó-
zásban érdekelt újabb válla-
latok letelepítéséhez. 
Egyedüliként gyár-
tanak majd Euró-
pában rézfóliát a 
legújabb gene-
rációs akku-
mulátorok-
hoz. 

De nem csak Tatabányán, hanem 
Tatán is érezhető a változás szele, 
hiszen az ugyancsak járműipar-
ban érintett Tom-Ferr, és az NHK 

is jelentős mérték-
ben növeli meglé-
vő kapacitásait. 
Ezek a fejleszté-
sek kedvezően 
érinthetik a he-

lyi adóbevé-
telek mér-
tékét is.

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc eseményeire emlékezett a 
Honvéd Bajtársi Klub. Kéringer 
Gézáné elszavalta Aranyosi Ervin 
„1956 Emlékére” című versét. 
Dr. Mészáros Gábor „Börtönnap-
ló” c. könyvének születéséről Dr. 
Schmidtmayer Richárd, a Kuny 
Domonkos Múzeum igazgató-
ja ismertette. A könyv írója, Dr. 
Mészáros Gábor 1900-ban szüle-
tett. Orvosi diplomáját 1922-ben 
szerezte meg. Több kórházban 
dolgozott, egyetemi és politikai 
előadásokat tartott. Rendkívül 
művelt, széleskörű ismeretek-
kel rendelkező, istenhívő ember 
volt. Aktívan részt vett a forra-
dalom előkészületeiben. A tatai 
forradalmi események kimagasló 
alakja. Az akkori rendszer több-
szöri felszólítására sem lépett be 
a Kommunista Pártba. Emiatt, 
büntetésként Tatára helyezték az 
akkor nyíló Szülészeti Klinikára. 
Neki ez nem büntetést jelentett, 
mivel nagyon szerette hivatását, 
a tatai embereket. Szívügye volt 
az emberek gyógyítása. Szónoki 
képességeit Szigethy Attila is fel-
ismerte, akinek segítő társa volt. 
A Kormány a rendszerellenessége 
és a győri Nemzeti Tanácsban tar-

tott beszéde miatt 10 évi börtön-
re ítélte, de 6 év után amnesztiát 
kapott. A börtönben folyamatosan 
írt a megtörtént eseményekről. 
Bízott a szabadulásában, és mű-
vét szerette volna megjelentetni, 
emléket állítva a forradalomnak 
és rabtársainak. Bár politikai fo-
goly volt, mégis rosszabb sorsot 
kellett elviselni, mint egy köztör-
vényesnek. Megőrizte humorát, 
nyugalmat árasztott rabtársainak 
is, az elviselhetetlen napokban. 
A börtönben családja szeretete 
adott erőt számára. A börtönben 
felesége egy ideig látogatta, majd 
egyik rabtársán keresztül értesült, 
hogy elhagyta. Szabadulása után 
Tatára jött, és rádöbbent, hogy el-
vették otthonát. Ekkor Miskolcra 
ment családjához és befejezte az 
eposz formában készült verses 
kötetének gépelését, melyben kü-
lönböző betétdalok, politikai sze-
melvények is találhatók. A könyv 
borítólapjánál a Szegedi R. Gábor 
nevet családtagjai javasolták. Mi-
után Szegedhez sok emlék kö-
tötte. Az „R” betűvel rabtársaira 
emlékezik. A könyv a forradalom 
60. Évfordulóján 2017-ben került 
kiadásra különböző helyi szer-
vezetek segítségével. A múzeum 

igazgatója ajánlja mindenkinek 
elolvasásra. Sárközi Úr megkö-
szönve a könyvvel kapcsolatos tá-
jékoztatást, elmondja Füst Milán 
„Szózat a sírból” c. versét. Rész-
let: „Ne sírj értünk anyám, e föld 
oly porhanyó, e föld most is ha-
zánk és benn nyugodni jó. Ölelj, 
ölelj hát hű szívű hang mind jó 
fiad, kit itt ölelsz alant.” A vers 
elhangzása után Kónya József is 
nagy tisztelettel beszélt Dr. Mé-
száros Gábor főorvos Úrról, akit 
18 évesen ismert meg. Róla csak 
jót és szépet lehet mondani, hiába 
akarták koholt vádakkal megaláz-
ni, a tataiak nagy tisztelettel emlé-
keznek rá. Eredicsné Réső Mária: 
Szintén hálával gondol Mészáros 
doktorra, aki édesanyját Szőnybe, 
Pataky doktorhoz utalta, aki meg-
mentette életét. A hozzászólások 
után a megmaradt „Börtönnapló” 
c. könyveket az Igazgató Úr de-
dikálta és kiosztotta, melyeket a 
nyugdíjas klubtagok köszönettel 
vettek, és azt is, hogy betekintést 
nyerhettek Dr. Mészáros Gábor 
életébe, hisz nem mindenkinek áll 
rendelkezésére a könyv. Ezután 
az Elnök Úr felhívta a figyelmet 
a soron következő városi rendez-
vényekre.                  -Nagy Olga-

Helyi televíziósok találkozója Tatán

1956 emlékére KÖSZÖNET
Halottak napján az Almási-úti temetőbe vittünk virágokat. A kocsiból 
kivettem a válltáskámat. A családi sírokon elrendeztük a virágokat és 
hazajöttem. Kb. egy óra múlva csengetnek az ajtón. Az ablakon kinézve 
ismeretlen kocsiból ismeretlen férfi szállt ki. Ajtót nyitottam.
-Öné ez a táska? - kérdezte. Szólni sem tudtam, mert a kezében az én 
válltáskám volt, benne minden iratom és pénzem.
-Ott hagyták az egyik síron - mondta. Még a köszönetemet is alig várta 
meg, visszaült a társa mellé az autójukba.
Most már nem vagyunk ismeretlenek, összeköt valami nagyon jó, nemes 
érzés bennünket. Becsület, tisztesség, emberség, empátia, szeretet-ezek 
a szavak, főleg a tartalmuk lassan kiveszőben vannak, hogy mégis az 
ellenkezőjét bizonyítsam, ezért mondtam el ezt a rövid történetet. 
Negyven éves pedagógiai szolgálat után visszaadták a hitemet abban, 
hogy én is ilyen hasonló gondolkozású gyerekeket igyekeztem nevelni, 
és nem hiába.
Még egyszer nagyon köszönöm emberségüket.           -Körmendi Gézáné-

Városunkban rendezte őszi, egyna-
pos találkozóját és közgyűlését a 
Helyi Televíziók Országos Egyesü-
lete (HTOE) az Új Kajakház Ökotu-
risztikai Központban.
A Helyi Televíziók Országos Egye-
sületének alapvető célja, hogy a 
már működő és az újonnan alakult 
tagtelevíziók munkáját támogas-
sa szakmai, jogi és gazdálkodási 

szempontból, és segítséget nyújtson 
a hatóságokkal, mindenekelőtt a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tósággal (NMHH) kapcsolatos fel-
adatok, problémák megoldásában. 
Az évenként kétszer, mindig más-
más településen zajló országos ta-
lálkozóikon az összejövetel aktuális 
témája mellett külön fórumlehető-
séget kapnak az NMHH képviselői, 

akik a helyszínen válaszolnak a he-
lyi televíziók képviselőinek kérdé-
seire. Gyakorlati haszna ezeknek a 
fórumoknak, hogy az NMHH egyre 
inkább odafigyel a helyi televízi-
ók speciális helyzetére, s kikéri a 
HTOE vezetőségének véleményét a 
tagtelevíziókat érintő kérdésekről. A 
HTOE másik fontos célja az orszá-
gos és térségi szakmai továbbkép-

zések szervezése, lebonyolítása, va-
lamint feladata a helyi televíziókat 
érintő jogszabályok létrehozásában 
és végrehajtásában való közreműkö-
dés, a tagtelevíziók érdekeinek kép-
viselete. Az egyesület tevékenysége 
szerteágazó, de legfőbb célja ugyan-
az maradt: megteremteni és erősíte-
ni a helyi televíziós öntudatot, ösz-
szefogni és egységében szakmailag, 
gazdaságilag erőssé, a médiapiacon 
pedig jól eladhatóvá tenni őket. 
Petzke Ferenc a Tatai Televízió 
főszerkesztője, az egyesület elnök-
ségi tagja a rendezvénnyel kapcso-
latban elmondta: - A Tatai Televí-
zió 1994 óta tagja az egyesületnek, 
amely alapvetően érdekképviseleti 
szerv és számos olyan dokumentu-
mot készítenek el közösen, melyek 
a törvényi előírásoknak megfele-
lő működést garantálják. Vannak 
olyan, az egyesület által készített 
produkciók, amelyeket a Tatai Tele-
vízió is a műsorára tűzhet, és közö-
sen igyekeznek reklámfelületeket is 
értékesíteni.
Lovass Tibor az egyesület elnöke a 

tatai találkozón úgy nyilatkozott: - 
nagyon örülnek annak, hogy ismét 
Tatán lehetnek, hiszen tíz évvel ez-
előtt már volt itt egy közgyűlésük. A 
november 9-i esemény egyik legfon-
tosabb témája a tisztújítás volt, mi-
vel több elnökségi tagnak lejárt a há-
rom éves mandátuma. Emellett egy 
jelentős jubileumra is készülnek, hi-
szen a HTOE 2019-ben ünnepli 30. 
születésnapját. Ebből az alkalomból 
egy nagyszabású rendezvénysoro-
zatot terveznek, ami egy szakmai 
konferenciával zárul jövő ősszel, év 
közben pedig egy országos roads-
how keretében olyan eseményeket 
szerveznek, melyekkel  még jobban 
fel tudják majd hívni a figyelmet a 
helyi televíziózás értékeire. Ennek 
a programsorozatnak a tervezése is 
kiemelt téma volt a tatai találkozón.
A 90 tagot számláló egyesület össze-
jövetelén Michl József polgármester 
köszöntötte a résztvevőket, majd az 
NMHH-fórum mellett szakmai előa-
dásokat hallhattak az érdeklődők, 
végül a program a közgyűléssel zá-
rult.            -áá-
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 Ajánló
  PÁLYAZATI FELHÍVÁS
a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
állományába Járőrtárs beosztás betöltésére.
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a 
felvételi követelményeknek megfelelő
magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú mo-
duláris képzésben vesznek részt, melyet követően – si-
keres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést 
(OKJ 51 861 03) szereznek.
A résztvevők a képzés első két hónapjában munkavál-
lalói munkaviszonyban állnak, majd a második hónap 
végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével 
kerülnek kinevezésre.
Felvételi követelmények:
- betöltött 18. életév, cselekvőképesség, magyar állam-
polgárság, állandó belföldi lakóhely, érettségi bizonyít-
vány, büntetlen előélet, fizikai-, pszichológiai-, egész-
ségügyi alkalmasság, pályaalkalmassági elbeszélgetés 

eredményes minősítése, kifogástalan életvitel, illetve 
hozzájárulás annak a szolgálat létesítése előtti, valamint 
a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit, a pályázó 
részletes, kézzel írott, fényképes önéletrajzát, elérhető-
ségeit, a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizo-
nyítványok másolatát, érvényes 90 napnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítványt (az igénylőlapon kéz-
besítési címként a Komárom-Esztergom Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell 
megjelölni).
A pályázatot postai úton a Komárom-Esztergom Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
részére (2800 Tatabánya, Komáromi út 2) kell megkül-
deni, vagy személyesen le lehet adni.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Komá-
rom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Humá-
nigazgatási Szolgálatán (Horváth Attila r. alezredes, 
horvathat@komarom.police.hu) ad felvilágosítást a 
34/517-716-os telefonszámon.

Idén év végéig minden szombaton 
halvásár várja a tataiakat 09-12 
óráig, a várárokban. A helyszínen 
élő ponty kapható, 990 Ft/kg áron.

Halvásár 
Tatán!

2018. november 23. (péntek) - Öreg-tó Club Hotel
20.00     Ruanda-Uganda madárvilága 
21.00     Kuvait madárvilága 

2018. november 24. - Építők parki madármegfigyelő torony
5.30   Az országos madármegfigyelő verseny regisztráció
6.00   12 órás madármegfigyelő verseny kezdete
7.00   Vadludak kirepülésének megtekintése narrációval
8.15    A rendezvény ünnepélyes megnyitója
8.45    Helló, itt vagyunk! Vadlúdvonulás Magyarországon. 
Körkapcsolás a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekre
10.00  Állatbemutató
12.00  Solymász bemutató 
13.30  Állatbemutató
14.00  Ünnepélyes díjátadók
15.30  A vadludak esti behúzásának megtekintése 
16.30  A hazaérkező vadludak köszöntése: Soltész István vonós-
együttes
18.00  12 órás madármegfigyelő verseny zárása
 
Gyerekprogramok
11.00  Zenés népmesei előadás, Csillangó Meseműhely
14.30  Bogárréti mesék – Ki bújik az avar alá?
15.00  Envirotis madaras kvízshow Ferencz József, Fittikémmel

Előadások, filmvetítések
9.30    „A Szabadság-sziget megmentése” c. film vetítése
10.00  „A WWF Magyarország élőhelykezelési munkája Tisza-
tarjánban” c. film vetítése
10.30  Dunaalmási Kőpite túrakörök bemutatása 
11.00  Famatuzsálemek a Vértes északi előterében – könyvbemutató
11.30  ”Path of Lynx” c. film vetítése
12.00  ”A még most is élő lelkiismeret!” Megemlékezés dr. 
Sághy Antal megyei ornitológusról

12.30   Megemlékezés Rakonczay Zoltánról, a hazai természet-
védelem legendás alakjáról
13.00   Öreg-e az Öreg-tó?  
13.30   Kék könyv /Blue Vesper/ - a kék vércse ökológiája és 
megőrzése 
14.30  „Partnerség a parlagi sasok mérgezése ellen” – Az Euró-
pai Unió Natura 2000 díj nyerteseinek bemutatkozása 
15.00   Nagyragadozók Magyarországon 
15.30   Hová tűntek a vizes élőhelyek? 
16.00   Tűzijáték kontra természetvédelem, avagy meddig ma-
radhat az Öreg-tó Európa egyik legfontosabb vadlúd pihenőhe-
lye? 
17.00   Az őszi csillagos égbolt látványosságai. Derült idő esetén 
távcsöves bemutatóval  
Öreg-tó Club Hotel
20.00  Eredményhirdetés – madármegfigyelő verseny
20.30   Nagyragadozók Magyarországon előadás
21.00   Marokkó tavaszi madárvilága előadás
 
Egész napos programok:
Madárgyűrűzés (8.00, 9.00, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00)
„Cincér” Játszóház: kreatív játékok a „Gyerekprogramok” 
Csodálatos madárvilág: fotókiállítás a 2017. év madárfotóiból
Madármegfigyelés teleszkópbokrokban
Természetvédelmi tanácsadás
Könyvdedikálás: Famatuzsálemek a Vértes északi előterében és 
Kék könyv /Blue Vesper/ - a kék vércse ökológiája és megőrzése
Madár- és természetvédelmi eszközök vására
Itthon vagy otthon! Turisztikai programajánlók, információk
Játékos távcsöves madárkeresés, madaras memóriajáték
Természetvédelmi könyvek, kiadványok és madárfestmények 
Adventi vásár: kézművesek, őstermelők, népművészek
Önkéntes véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében
További információk: http://www.vadludsokadalom.hu 

XVIII. TATAI VADLÚD SOKADALOM PROGRAMJA

A XVII. Agostyáni Gombafesztivál képekben

fotók: Bergengócia Óvoda
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Látkép

Az újságban megemlékezünk Tata 
és Tóváros egyesítésének nyolc-
vanadik évfordulójáról. dr. Rabár 
Ferenc történész tollából megis-
merhetik az olvasók az egyesítés 
körülményeit: hogyan sikerült Ma-
gyary Zoltánnak elérnie az összeol-
vadást, milyen érvek, ellenérvek 
ütköztek, mitől tartott mindkét te-
lepülés polgársága. A mai fiatalok-
nak mindez már történelem, s hogy 
mégse csupán tanagyagként talál-
kozzanak a két község egyesítésé-
nek történetével, Bognár Istvánné 
színdarabot írt róla, amelynek egy 
részletét a magazinban is közöljük. 
Az új számban interjút olvashat-
nak dr. Schmidtmayer Richárddal, 
a Kuny Domokos Múzeum fiatal 
igazgatójával, aki hivatásáról és 
a múzeum új szemléletéről mesél 
nekünk; valamint Dér Péterrel, az 
Old Lake Golf Hotel igazgatójá-
val, aki nemcsak a golfról, hanem 
a szálloda és a város kapcsolatáról 

is nyilatkozott. Az őszi Patriótából 
kiderül, hogy milyen fejlesztések 
előtt áll a Csillagsziget Bölcsőde, 
és milyen terv született a művelő-
dési ház jövőjével kapcsolatban. 
A magazinban olvashatnak még a 
nyolcvanéves Tatai Cipőgyárról, a 
ferences lelkiségről, a Német Nem-
zetiségi Múzeumban megtekinthe-
tő „Két keréken” című kiállításról, 
továbbá közöljük Kövesdi Móni-
ka művészettörténész Dobroszláv 
Lajos festőművész munkásságáról 
szóló összefoglalóját, és Vámosi 
Lászlónak a tatai sakk élet történe-
tét feldolgozó írását is. A lap utolsó 
oldalán szereplő receptet a Pikant 
Étterem ajánlja.
2018 őszétől a lap kiadója a Tatai 
Rend-ház Kft., így a jövőben a 
magazint a volt Piarista Rendház-
ban (Tata, Tanoda tér 5/A) lehet 
megvásárolni, míg az előfizetők to-
vábbra is a postaládájukba kapják 
az újságot.

Egy szobor új élete

Október 31-én a tatai Református 
Templom udvarán avatták újra 
Flóris Benő, a tatai református is-
kola egykori rektorának szobrát.
A szobor alkotója Sződy Szilárd 
szobrászművész volt, az alkotás 
korábban a Környei úti temetőben 
a főkaputól nem messze állt. 2013 
januárjában ellopták a temetőből a 
református néptanító bronzból ké-
szült, 80 centiméteres mellszobrát. 
A szobrot lefeszítették a talapzat-
ról, feldarabolták, majd egy tata-
bányai színesfém felvevőhelyen 
értékesítették, ahol a rendőrség 
rátalált. A Tatai Református Egy-
házközség presbitériuma úgy hatá-
rozott, hogy helyreállíttatja a szob-
rot, és a templom udvarán helyezi 
el annak az épületnek a közelében, 
ahol maga Flóris Benő is dolgozott 
egykor.
Dr. Szabó Előd református lelkész 
a szobor újjáavatási ünnepségén 
elmondta: -  a templomudvaron 
felállított szobor számunkra késői 
utódok számára figyelmeztetés 
arra, hogy csak az olyan munkás-
ság maradandó, amely az Istentől 
kijelölt úton halad, folyamatos 
hitben, példaadásban és elkötele-
ződésben.
Flóris Benő 1826-ban született 
Pacséron, Bács megyében. Sze-
gény szülei nem tudták taníttatni, 
így a falu kovácsműhelyében kez-
dett dolgozni. Édesapja 13 éves 

korában elhunyt, ezért mint tanító 
árva felvételt nyert a kecskeméti 
gimnáziumba, ahol szónoklati osz-
tályt végzett. Ezt követően tanult 
Nagykőrösön, Sárospatakon, majd 
Losoncon teológiát és jogot hall-
gatott. Egy Budapesten áthaladó 
utazása során felkereste Eötvös Jó-
zsef minisztert, aki a német nyelv 
elsajátítását javasolta neki, így a 
németajkú Szepességbe ment, ám 
hamarosan a szabadságharc küz-
delmeiben találta magát, melynek 
leverése után a budai vésztör-
vényszék elé állították, de sike-
rült megszöknie. 1850-ben aztán 
Ráckevén állapodott meg, majd 
1853 őszén Tatára hívták a rektort 
és orgonistát. 1856-ban véglegesí-
tették városunkban. Itt házasodott 
meg, lakást a Kálvária és a Faze-
kas utcák sarkán álló épületben 
biztosított neki az uradalom. Fló-
ris Benő fáradhatatlanul dolgozott, 
többek között iskolai könyvtárat 
és református énekkart szervezett, 
önkéntes tűzoltó munkára oktatta 
a növendékeket és önművelődési 
kört is alapított. Az ő kezdeménye-
zésére kezdték el ünnepelni Tatán 
március 15-ét és október 6-át. Fló-
ris Benő 1908 május 6-án hunyt el.
Dr. Márkus Mihály ny. református 
püspök a helyszínen Flóris Benő 
írásaiból idézett, majd elmondta: 
- a régiek még emlékeztek arra, 
hogy amikor Flóris Benő volt ta-

nítványai a temetőben elhaladtak a 
szobor mellett, megemelték kalap-
jukat a rektor emléke előtt. Flóris 
Benő most visszajött az iskolája 
udvarára, oda, ahol évtizedekig 
tanította a felnövő nemzedéket. 
Mindarról, amit Tatának adott, egy 
hamarosan megjelenő, emlékező 
füzetben olvashatunk – tette hozzá 
Dr. Márkus Mihály.
A helyszínen Michl József pol-
gármester köszöntötte az ün-
nepség résztvevőit kiemelve, 
hogy Flóris Benő nevét Tatán a 
Református Egyházközség tag-
jain kívül kevesen ismerték, de 
a szomorú és elkeserítő szobor-
rongálás következtében most új-
raéleszthetjük az egykori tanító 
iránti tiszteletet, és felidézhetjük 
munkásságát. A városvezető utal-
va a tanító életútjára hozzátette: 
- Flóris Benő kovácsmesterből a 
lelkek és a szellem kovácsmeste-
révé művelte magát. Michl József 
az ünnepségen külön köszönetet 
mondott a református közösség-
nek és minden jó szándékú ada-
kozónak, akik segítették a szobor 
megújulását.
A szobor megújítását támogat-
ta Tata Város Önkormányzata, a 
Zsigmond Király Borlovagrend, 
és a Tatai Eklézsia Alapítvány. A 
szobrot Nagy Károly szobrász rest-
aurátor és Péterfy Dóra bronzöntő 
művészek készítették el.          -áá-

Megjelent a Tatai Patrióta legújabb, őszi száma

Sikeres évet zár  a Népfőiskola „egyMÁSért” nemi esélyegyenlőségi projektje

A Magyary Zoltán Népfőisko-
lai Társaság sikerrel pályázott 
a Transznacionális együttmű-
ködések címmel megjelent fel-
hívásra, melyre partnerekként 
Magyarkanizsa és Révkomárom 
2-2 szervezetét kérte fel. Az 
egyesület az Európai Szociális 
Alapból finanszírozott pályázat-
nak köszönhetően a nők foglal-

koztathatóságának növelése, az 
atipikus munkavégzés népsze-
rűsítése céljából részesül vissza 
nem térítendő támogatásban, 
melyet elsősorban rendezvények 
és képzések szervezésére fordít. 
A projekt célja a hazai és nem-
zetközi tapasztalatok és jó gya-
korlatok megismerése, egyéni 
és közösségi életminőség-javító 

kezdeményezések megosztása 
évente 6 műhelymunka és 4 ta-
nulmányút során, 100-100 fős 
célcsoporton történő prominen-
cia-kutatás, valamint érzékenyí-
tő képzések tartása munkaadók, 
szakmai érdeklődők számára. 
A projekt tevékenységei három 
társadalmi csoportot céloznak 
meg: az aktív korú női munka-
vállalókat, továbbá a munkaa-
dókat és szakmai szervezetei-
ket, valamint a magánélet és a 
munka összehangolását segítő 
szervezeteket. A projekt megva-
lósításában mindhárom szektor 
aktívan közreműködik. 
A nyitókonferenciát és ennek 
kísérő rendezvényeit szeptem-
berben tartották Tatán, a volt 
piarista rendházban. Jó gyakor-
lat tanulmányi utak keretében 
az idei évben két civil szervezet 
és két vállalat kapott kitüntetett 
figyelmet: a Háztűzőrző Nők és 
Anyák Egyesülete és az Esz-
tergomi Otthon Segítünk Ala-

pítvány, és tapasztalatokat sze-
rezhettek a résztvevők a szinte 
kizárólag női menedzsment által 
vezetett NHSZ 
Tatabánya Zrt. modern telep-
helyén valamint a családbarát 
munkahely-díjas Moowa Kft. 
üzemében is. Műhelymunkák 
keretében szeptember hónapban 
az esélyegyenlőség kérdéskörét 
a résztvevők védőnő és vezető 
óvónő, illetve forgatókönyví-
ró és pszichológus segítségé-
vel dolgozták fel. Ősz közepén 
került sor a művészetterápiás 
műhelyre, valamint a kutatást 
előkészítő nemzetközi szakértői 
találkozóra, melyen  a felmérést 
lebonyolító Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet munkatársai is je-
len voltak.
A projekt első éve a szakmai 
kapcsolatfelvétel, a bemelegítő 
körök ideje volt, minden tekin-
tetben eredményesnek bizo-
nyult. A rendezvények 300 főt 
fogadtak, az események híre 

hozzávetőleg 1500 emberhez 
jutott el. A téli időszak a kutatás 
véglegesítésével és a jövő évi 
rendezvények tervezésével telik. 
Keresik a látogatásra érdemes 
helyszíneket, a terjesztendő jó 
gyakorlatokat, gyűjtik a külhoni 
tapasztalatokat. A Népfőiskola 
2019-ben is ösztönzi a munkál-
tatók és munkavállalók gyakor-
lati együttműködését, céljuk az 
atipikus foglalkoztatási formák 
támogatott megerősítése helyi 
szinten. 
Érezhető e téren a tettvágy. A 
társadalom egyéni és csoport-
szinten is eljutott odáig, hogy 
immár a saját bőrünkön érezzük 
azt, amit a szociológusok mér-
hetően kimutatnak: ha egészsé-
ges, boldog és kiegyensúlyozott 
szülőket, gyermekeket és csalá-
dokat szeretnénk látni a magyar 
társadalomban,   az életmód 
mellett a nemi esélyegyenlőség 
témájában is össznemzeti szin-
ten kell szemléletet váltsunk. 
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Adamik Csenge a TAC serdülő  
válogatott asztaliteniszezője 
továbbra is szállítja a jó ered-
ményeket. Múltkori számunk-
ban beszámoltunk az országos 
bajnoki címeiről, most pedig 
nemzetközi mezőnyben is bi-
zonyította tudását. A magyar 

serdülő válogatott Szlovákiá-
ban szerepelt, ahol a mezőny 
tele volt ázsiai versenyzőkkel. 
Az egyéni küzdelemben nem 
volt szerencséje Csengének, 
mert a főtáblán egyesben és 
párosban is kínai ellenféllel 
került szembe és bár szoros 

meccsen de ve-
reséggel hagyta 
ott az asztalt. Az 
egyéni számok 
után került sor a 
csapatversenyre, 
ahol megszokott 
társával, a Nyírbá-
tor versenyzőjével 
Tölgyesi Doroty-
tyával alkották a 
csapatot.  Nagyon 
ment a lányoknak, 
hiszen egész napos 
menetelésük után a 
döntőbe kerültek. 
Az esti találkozón 
Tajvan válogatottja 
várt rájuk. Óriási 

meccset játszottak, de végül 
3-1-re az ázsiai csapat nyerte 
az aranyérmet, Csengének és 
Dorottyának „csak” az ezüst 
jutott. A szakma nagy siker-
ként értékelte az eredményt, 
amiért jár a gratuláció a ver-

senyzőkön kívül az edzőknek, 
így Sipos Viktornak Csenge 
edzőjének is. Itthon is voltak 
versenyek ahol a TAC verseny-
zői is asztalhoz álltak. A felnőtt 
női játékosok Gödöllőn szere-
peltek ranglistaversenyen, de 
sem Gajdos Borbálának, sem 
Pattantyús Petrának nem sike-
rült főtáblára kerülni. Arra jó 
volt a verseny, hogy a csapat-
bajnoki szünetben is legyen 
versenyhelyzet ami majd a kö-
vetkező fordulóban kamatozhat. 
Az ifjúságiak számára Szombat-
helyen rendeztek versenyt, ahol 
a TAC serdülő korú fiú sportolói 
szerepeltek. Ez is a tapasztalat-
szerzést szolgálta, eredményt 
nem nagyon lehetett elvárni. 
Azért párosban a TAC felnőtt 
csapatában is játszó Krebs Bá-
lint párosban elért 3. helyezése 
dicséretet érdemel. De hát ő már 
a csapatbajnokságon is igazolta 
hogy jó játékos.   -Tompa Andor-

A tatai székhelyű Nemzetközi Kultu-
rális és Egészségmegőrző Egyesületek 
Szövetsége (NKEESZ) első alkalommal 
rendezte meg Esély-díj átadó ünnepségét 

Tatán a Diákotthonban. A szervezet célja 
ezzel a díjjal az, hogy elismerjék azok-
nak az egyéneknek, akár szervezeteknek, 
intézményeknek a  munkáját akik ön-

magukért vagy másokért tesznek a 
sport, a kultúra vagy az egészség-
megőrzés területén. Most hárman 
részesültek a kitüntetésben.
Benei László győri kerekesszékes 
sportoló, aki önmagáért tesz sokat 
sport területen. Játszik kerekesszé-
kes kosárlabdacsapatban, de más 
sportágakban is jeleskedik. Nemré-
giben teljesítette a maratoni távot. 
Szabó Istvánné Helga a tatabányai 
Humanitás SE mozgássérült boc-

cia szakosztályának vezetője, aki má-
sokért tesz sokat a sport, a kultúra és az 
egészségmegőrzés területén.

Bárka Alapítvány és segítője Kissné 
Kántor Judit. Az alapítvány Dunaha-
rasztiban működik és fogyatékkal élőket 
gondoz.
A díjakat Bacsárdi József az NKEESZ 
elnöke, Juliana Vozarikova az NKEESZ 
kulturális igazgatója, Szőke Éva a Diá-
kotthon vezetője és Árva János az NKE-
ESZ titkára adta át.
A díjátadást kulturális műsor színesítet-
te, Neszmélyi Német József festőművész 
pedig egy alkotását ajánlotta fel az egyik 
díjazottnak. A rendezvény állófogadás-
sal ért véget amelyet Földes László és az 
ÁHI Jóga Egyesület rendezett.          -ta-

Az év hátralévő másfél hónapjá-
ban még két futóversenyre kerül 
sor a városban. Mindkettő hagyo-
mányokra tekinthet vissza. De-
cember 8-án (szombaton) főleg a 
kicsiket,(de a nagyokat is) várja a 
Mikulás a Cseke tavi horgászta-
nyánál. Ekkor rendezik a Mikulás 
futást. Szintén nagy hagyománya 
van a december 31-i Szilveszteri 
futásnak amelyet természetesen 
december 31-én teljesíthetnek a 

futás szerelmesei. Külön is díjaz-
zák majd a legjobb jelmezeket. 
Mivel a Mikulás futás leghosz-
szabb távja valamivel több mint 
2 km, a Szilveszteri futáson pedig 
valamivel több mint 7 km-t kell 
teljesíteni van még idő hogy min-
denki kellően felkészüljön. A 
Mikulás futás akár jó edzés is 
lehet az év végi futáshoz. A ver-
senykiírások a következő szám-
ban jelennek meg.                   -ta-
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     Programajánló
Asztalitenisz
november 24. szombat 15.00 
Tatai AC – Mosonmagyaróvári 
TE I. férfi NB I.
A mérkőzést a TAC csarnokban 
játsszák.

Kézilabda
november 18. vasárnap 10.00 
Tatai AC – Éles KISE fiú 
serdülő II. osztály
12.00 Tatai AC – Éles KISE férfi 
ifi. II. osztály
16.00 Tatai AC – VKL SE Győr 
női  ifi III. osztály
18.00 Tatai AC – Váci KSE férfi 
NB I/B
A mérkőzéseket a Güntner 
Arénában játsszák.

Kosárlabda
november 25. vasárnap 13.00 
Tatai SE – TF női amatőr NB I
A mérkőzést a Vaszary iskolában 
játsszák.

Labdarúgás
november 17. szombat 13.00 
Tatai AC – Nyergesújfalu SE férfi 
U-19
A mérkőzést az Edzőtáborban 
játsszák.
november 24. szombat 10.00 
Tatai AC – Zsámbéki SK fiú U-14
A mérkőzést a Jávorka pályán 
játsszák.

Röplabda
november 25. vasárnap 16.00 
Tatai AC – VESC női NB II.
A mérkőzést a Güntner Arénában 
játsszák.

Asztalitenisz 
Férfi NB I. Pénzügyőr – Tatai AC 
7-11
Megyei I.osztály  Vértesszőlős – 
Tatai AC 11-7
Pontszerző: Senkál 3, Bánfalvi, Var-
sányi, Vincze 1-1, Bánfalvi-Varsányi.
Megyei II. osztály  Tatai AC – Szo-
mód 12-6
Pontszerző: Lentulai, Lukács 4-4, 
Alföldi 2, Jankus 1, Jankus-Lukács.
Kézilabda 
Lány U-14  Tatai AC – Győri ETO 
KC II 19-18 (11-8)
Tatai AC – Mosonmagyaróvár 
12-25 (11-6)
Góllövő: Pálmai 13, Staudt 8, Sebes-
tyén, Szebeni 7-7, Malich-Maszlavér 
5,
Sás 2, Kiss, Ungur 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női ifi. III. osztály KSE 
Bősárkány – Tatai AC 26-18 
(15-11)
Vezette:  Barcza B., Burzán B.
Női megyei  Környe SE -  
Tatai AC  19-27 (12-11)
Tatai AC – Ácsi Kinizsi 40-21 
(16-7)

Vezette: Kornreich G., Rada K.
Góllövő: Csics 9, Kurcsik 7, Varga 6, 
Ivády 5, Zink 4, 
Király,Lehoczki, Metka, 
Szőke 2-2, Zolnai 1
Edző: Gubicza István
Labdarúgás
Felnőtt megyei  Nyergesújfalu SE – 
Tatai AC 5-1 (3-1)
Vezette: Hartdégen Zs.
Góllövő: Tóth 21, Janusz 29, Manga 
38,77, Nagy 61 ill. Csordás G. 33
Tatai AC – Vértessomlói KSK 
4-1 (1-1)
Vezette: Havasházi Sz.
Góllövő: Zuggó 40, Rába 51,71,84 
ill. Szepesi 10
Edző: Kele Zoltán
Férfi U-19  Tatai AC – OBSK 
Oroszlány 6-1 (1-0)
Vezette: Varga I.
Góllövő: Széles 45, Martonfi 53, 
Sziranidisz 64,78, Putnoki 68 i.. Fri-
gur L. 68
Piros lap: Frigur D., Babai (Orosz-
lány) 90
Fiú U-16       Tatai AC – Ácsi Kinizsi 
0-3 (0-2)
Vezette: Drexler D.

Góllövő: Molnár 18,28, Jóbi 79
Nyergesújfalu SE – Tatai AC  
0-6 (0-1)
Vezette: Szűcs S.
Góllövő: Gyüre 44, Ombódi 57,90, 
Schaffer 62, Palásti 76, Nagy 81
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U-14       Tatai AC – 
Nagyigmándi KSK 12-0 (5-0)
Vezette: Papes D.
Góllövő: Harangozó 7,28,65, Clerc 
11,71, Farkas 20,47,53, Chmelovics 
34,76,79, Szabó 55
Női U-19     Wati-Kecskéd KSK – 
Tatai AC 2-2 (1-1)
Vezette: Szűcs S.
Góllövő: Baldoni 25,50 ill. Barta 
29,55
Tatai AC – Nyergesújfalu SE 
4-1 (2-1)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Szabó 13, Schwarcz 19, 
Horváth 63, Barta 73 ill. Katona 3
Edző: Schaffer Péter
Női U-17     Fortuna SE – Tatai AC  
0-6 (0-1)
Vezette: Vojvoda M.
Góllövő: Hartai 20,40,58, Horváth 
35, Barta 42,47

EREDMÉNYEK

 Adamik tovább szárnyal

Előzetes

 Esély-díj!

Úsztak a Kőkútiban
A Városi Diáksport Bizottság a Kőkúti iskola 
tanuszodájában rendezte meg a körzeti úszóbaj-
nokságot az I. korcsoportos tanulók számára. A 
városi iskolák mellett Baj és Kocs vett részt a 
versenyen. Sok szülő, hozzátartozó kísérte el a 
gyerekeket, így szurkolásban nem volt hiány, 
zengett az uszoda .A gyerekek 3 hosszat úsztak 
(kb.48m).  A verseny tétje az volt hogy kik ve-
hetnek részt a megyei döntőn, amit majd Tatabá-
nyán rendeznek decemberben. A megyei döntő-
re úszásnemenként az 1-3 helyezettek jutottak.

Eredmények:
Lány mell: 1. Hernádi Kitti (Vaszary) 51.34, 2. Pro-
hászka Szonja (Kőkúti) 54.28, 3. Vadász Zsófi (Kocs) 
1.03.12
Fiú mell: 1. Szabó Kálmán (Kk) 56.01, 2. Harmath 
Bálint (Talentum) 1.01.73, 3. Bondor Olivér (Faze-
kas) 1.04.10
Lány gyors: 1. Prohászka Szonja (Kk) 45.93, 2. 
Hernádi Kitti (Vasz) 48.21, 3. Vadász Zsófia (Kocs) 
51.08
Fiú gyors: 1. Tóth-Békavári Filip (Kk) 43.80, 2. Sza-

bó Kálmán (Kk) 48.21, 3. Németh Koppány (Vasz) 
53.16
Lány hát: 1. Kendorfer Petra (Baj) 56.11, 2. Do-
bos Zita (Kk) 1.00.26, 3. Lanczeth LIlien (Jázmin) 
1.11.36
Fiú hát: 1. Tóth-Békevári Filip (Kk) 48.14, 2. Harmath 
Bálint (Tal) 1.00.12, 3. Kovács Milán (Kk) 1.06.26
A következő napokban folytatódnak a körzeti ver-
senyek úszásban. November 16-án a II. korcso-
port, míg 19-én a III.-IV. korcsoport versenyzői 
ugranak a medencébe.                            -ta-
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