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Tata tovább építkezik
Év végi beszélgetés Michl Józseffel

2018-ban Tata és Tóváros egyesítésének 80. évfordulóját ünnepeljük. Bár a nyolc évtizeddel ezelőtti
egyesítés nem volt mindenben teljesen békés, és mindenki számára egyformán óhajtott folyamat,
mára egy folyamatosan változó,
mégis egyedülálló természeti és
épített örökséget továbbvivő, fejlődő várossá kovácsolódott az egykori két település. Az év folyamán
több ünnepi rendezvény tekintett
vissza a mögöttünk álló évtizedekre, de decemberben a legtöbben
a 2018-as esztendővel vetünk számot.
-Polgármester úr, az elmúlt év végén összegző beszélgetésünket azzal zártuk, hogy az alapozás után
2018-ban megkezdődik az építés
időszaka Tatán, és valóban, bármerre nézünk, láthatjuk, ahogyan
ez megvalósult. Általánosságban
nézve, hogyan értékeli a mögöttünk álló esztendőt?
-Nagyon jó látni, hogy számos dolog
- ha nem is minden - a terveinknek
megfelelően alakult idén is, de nem
csak emiatt volt ez egy nagyon szép,
különleges év. 80 éve történt Tata és
Tóváros egyesítése, amikor két önálló településből egy új város született,
Magyary Zoltán hathatós közreműködésével. Az egyesítésről szóló,
politikainak látszó döntés, sokkal
nagyobb fejlődést indított el a városban, mint amit akkor reméltek, a
nyolc évtizeddel ezelőtt elindult változások, a növekedés hullámai ma is
érezhetőek, és visszaköszönnek. Tata
mai, látványos fejlődését tapasztalni
az egyesítés 80., jubileumi évében,
külön öröm.
-Kezdjük a gazdaság témájával,
idén sok jó hírrel szolgáltak a befektetők.
-Nem várt nagyságrendű, de annál
örömtelibb lendületet vett a fejlődés
az Ipari Parkunkban, ahol új beruházások indultak, és a már meglévők
fejlődtek tovább. Az év elején adták
át a MooWa új gyárcsarnokát 3200

négyzetméteren, ahol nagyon figyelnek a környezettudatosságra és az
energiatakarékosságra is. Tovább
terjeszkedik az NHK Spring Hungary Kft., amely első európai termelési
központját itt nyitotta meg 2016-ban,
most járműalkatrész gyártó üzeme
több mint 23 ezer négyzetméterrel
bővül. Zajlik a medencék gyártásával
foglalkozó IFK-AMPRON Kft. gyártócsarnok és iroda építése, a Tom-Ferr
Zrt. megkezdte egy 4000 négyzetméteres csőgyár kialakítását meglévő
telephelye mellett, valamint az A&T
Technology Kft. három ütemben
épülő fém megmunkáló csarnokának
és irodájának építése is folyamatban
van. A Güntner-Tata Kft. mind a gyár
területén, mind a tulajdonukba került új ingatlanon fejlesztéseket fog
megvalósítani, további csarnokok,
ipari létesítmények létrehozásával.
Céljuk, hogy 30-40%-al bővítsék a
termeléskapacitást, és megépítsenek
egy logisztikai központot, mivel a
raktározási és szállítási feladataik
is megnövekedtek. A fejlesztésük
helyszínén új útszakasz is épül, mely
megkerülve a gyárat, összeköti majd
a Tavasz utcát a Barcsay utcával, és
azon keresztül a Szomód felé vezető
úttal, járdával és kerékpárúttal kiegészülve. Ezek a gyárfejlesztések azért
is fontosak, hogy tovább növekedhessenek a helyi adó bevételeink. Köszönet a fejlesztőknek és a tulajdonosok-

nak, mert láthatóan szeretik Tatát, és
bíznak bennünk, tataiakban. Persze
mindezzel szoros összefüggésben
van a munkaerő-piaci helyzet, ebből
a szempontból továbbra is példamutató helyen állunk, a Tatai járás az
országban az elsők között van, mint
az egyik legalacsonyabb munkanélküliségi mutatóval rendelkező térség.
Csak 2018-ban, az év első 9 hónapjában több mint 2700 főre nyújtottak
be munkaerő igényt a munkáltatók,
ezzel szemben pedig 580 körüli a
regisztrált munkanélküliek száma
a járásban. A problémát tehát most
már sokkal inkább a munkaerőhiány
jelenti. Remélhetőleg ez viszont haza
vonzza azokat a tataiakat, akik most
máshol dolgoznak. A városközpontban szintén jelentős fejlesztés indult
el az Interspar és a Lidl tatai építkezései kapcsán. Komoly fejtörést okozott a tataiaknak - a türelmüket külön
is szeretném megköszönni, hiszen
megkerülhetetlen csomópontokban
zajlottak az ide kapcsolódó útfejlesztések, amelyek hosszabb időre átalakították mindennapjainkat a közlekedés terén. Viszont a megújult Május
1. úton zökkenőmentesen és gyorsan
haladhatunk, minden zebra lámpás
lesz a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében. Hamarosan egy kis
körforgalom épül ki az Oroszlányi
út és a Fényes fasor találkozásánál,
tehát a belvárosban egy számottevő

közlekedési fejlesztés kapcsolódik
össze az üzletházak építésével. Tavasszal egyébként állami segítséggel
a Komáromi út - Új út találkozásánál
egy lámpás kereszteződést is kiépít a
Közút. -Az Ipari Park és a kereskedelmi cégek mellett a magyar
államnak is számos korszerűsítést
köszönhetünk idén.
-Nagy köszönet a kormánynak, hiszen
az intézményeink sorra újulhattak meg
az év folyamán. Komoly átalakításon
esett át a Bláthy Iskola, amelynek kollégiuma kívül belül teljesen átalakult,
ráadásul a Bercsényi utcai épület a város tulajdona. Ugyanígy a Jávorka Iskola kollégiuma is korszerűbb lett, és
pár hete adtuk át a Fazekas Iskolában
lezajlott fejlesztéseket, a szomszédos
épületben a Menner Bernát Zeneiskolában pedig a tetőszerkezet újulhatott
meg. A Vaszary és a Jázmin Iskolák
esetében szintén jelentős korszerűsítés és bővítés várható, új tornaterem
is létesül, a munkálatok tervezése már
elindult. Nagy változás, hogy idén az
Eötvös Gimnázium is állami fenntartásba került, ott új sportpálya épült az
udvaron, kormányzati támogatással.
Az iskoláink a Tatabányai Tankerülethez kerültek, és tisztán látszik már
az első évek eredményeiből, hogy a
tankerület a jó gazda szemével tekint
rájuk, figyelemmel kíséri az épületek
állapotát is. Az állami beavatkozások
az iskoláinkon túl még két fontos területen érintették idén Tatát, az egyik
a közlekedést érintő Baji úti felújítás,
valamint a Május 1. úti útbeszakadás
felszámolása volt, mindkettő már
régen váratott magára, a másik pedig, hogy a Nemzeti Kastélyprogram
és Nemzeti Várprogram keretében
megkezdődött az Esterházy-kastély
felújítása. Külön öröm, hogy a külső
munkákon túl a kastély olyan belső,
tartalmi megújuláson esik át, amelynek nyomán nem csupán egy egyszeri
kiállítás látogatásra lesz alkalmas a
helyszín, hanem nagyon sokféle programnak is otthont ad majd.
Folytatás a 2. oldalon
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Tata tovább építkezik
-Ha állami támogatásról és utakról
beszélünk, akkor nem kerülhetjük
ki a visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatokat sem, hiszen azok
mindkét témával szorosan összekapcsolódnak.
- Ezen a téren egyrészt olyan feladatokkal foglalkozunk, melyek a később felmerülő problémák megelőzése érdekében zajlanak, emellett pedig
vannak olyan terveink, melyek a
visszatérő források szépségére, hasznára koncentrálnak, ilyenek például a
Fényes fürdő fejlesztésével kapcsolatos tervek. 2018-ban jelentős lépéseken vagyunk túl, a Május 1. úton lévő
beszakadást sikerült felszámolni, és a
Kismosó-patak mederrendezése is
szépen halad, ott jobbára már csak
tereprendezési munkák maradtak,
egy szép sétány fogja összekötni a
Kocsi utat a Május 1. út sportcsarnok
melletti szakaszával. Ez a beruházás
tükrözi azt az igényt, hogy ahol csak
lehet, mutassuk meg a vizet, és ne
csupán zárt csőben haladjon a forrásvíz. A Hajdú utcán is zajlanak a munkák, a kastély udvarából kivezettük
a vizet és előkészítettük a Lo Presti
forrás bekötését, a Hajdú utca csapadékvíz-elvezetése is megoldódott,
az út teljes felújítása pedig tavasszal
zajlik majd, ennek a pénzügyi forrásai rendelkezésünkre állnak.
-Tata mondhatni történelmet ír
idén, hiszen rekord számú pályázati projekt indult el egymással
párhuzamosan.
-Valóban sok a munka ezen a téren,
és jó lenne már jóval előrébb járni, de
szembe kell néznünk azzal, hogy az
építőipari cégek kapacitása az utóbbi
időben beszűkült, mert országszerte
sok a megrendelés, rengeteg állami, helyi és magán beruházás zajlik.
Ezért fordult elő az, hogy több közbeszerzésünket sem tudtuk idén lezárni,
van, ahol már harmadik alkalommal
kellett elindítanunk az eljárást. Persze számos projektünk már nagyon
szépen alakul, például jó ütemben
haladnak a piarista rendház épületében a Peron Music Könnyűzenei
Tehetséggondozó és Képző Központ kialakításának munkái, elindult
a Kálvária-domb és a Kőfaragó-ház
felújítása, az Építők parkjára vonatkozó beruházásnak pedig lezártuk
az előkészítő feladatait, januárban
folytatódik a projekt. Szintén lezárultak a tervezések, engedélyeztetések
a határon átnyúló kerékpárkölcsönző rendszerrel kapcsolatban, amit a
Pons Danubii EGTC-vel közösen
hozunk létre, a Tata-Agostyán kerékpárút esetében pedig elindultak a területszerzések, megvannak az építési
engedélyek, jön a közbeszerzés.
-Még maradva a pályázatoknál,
nemcsak a szó szerint vett építke-

zésekben mutatkoznak meg a támogatások, hanem a kultúra, a humánszolgáltatások fejlesztésének
területén is.
- A „Humánszolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában”
elnevezésű EFOP projektünknek
köszönhetően sok fejlesztést, programot tudtunk idén megvalósítani,
például ebből finanszíroztuk a népszerű nyári napközis táborunkat és
a Tatai Tehetséggondozó Művészeti
Tábort, de a pályázat arra is lehetőséget adott, hogy ne csak Tatán, hanem a kistérség településein is szép
programok jöhessenek létre. Nagy
öröm, hogy megkezdhette munkáját
a tatai Család és KarrierPont, melyet a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal és a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete hozott létre idén
augusztusban azzal a céllal, hogy a
térségben élő nők családi, társadalmi
és munkaerő-piaci szerepeinek ös�szeegyeztetését elősegítse, népszerűsítve a nők atipikus munkavégzését,
az édesanyák visszatérését a munka
világába. Fontos még megemlíteni
a TOP forrásból működő identitás
pályázatunkat, mely lehetőséget ad
arra, hogy Tata és kiemelten Agostyán identitásfejlesztését tovább erősítsük, s összefogva a kistérséggel
valamint a Neszmélyi Borút Egyesülettel a Neszmélyi Borvidék további
kiteljesedésében Tata vezető szerepet
tölthessen be.
-Idén fókuszba került a Magyary
Zoltán Művelődési Központ jövője
is.
-A ház jövőbeni funkciójával és az
épület sorsával kapcsolatban elkezdődött egy széles körű egyeztetés a
tataiakkal, ami folytatódni fog. Idén
rendbe hoztuk a tetőt, hogy ne ázzon
be a színházterem. Elindult az épület
új funkciójának megtervezése.
-Ha már szóba került a város egyik
„ikonikus” épülete, beszéljünk egy
sokkal szebb, 250 éves épületről,
a piarista rendházról is, ami úgy
tűnik beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen sikeresen zajlik
a helyszínen a Soproni Egyetem
felsőoktatási képzése, elfoglalta helyét a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, és készülnek a kön�nyűzenei tehetséggondozó központ
helyiségei.
-Az épülethez méltó munka folyik a
házban, de persze nagyon sok pénzre
lesz még szükség a további felújításhoz. Az önkormányzat létrehozta a
Tatai Rend-ház Kft.-t, ami teljes körűen működteti, gondozza és fejleszti
a jövőben a piarista rendházat. Fontos
célunk olyan funkciók, lehetőségek
megvalósítása az épületben, amelyek segítenek majd a fenntartásban
és akár többletet is képesek lesznek

termelni, amit aztán vissza lehet forgatni a további fejlesztésekbe, ezért
mielőbb szeretnénk szálláshelyeket
is kialakítani az épületben.
-A város üzemeltetési feladatai folyamatosan nagy kihívást jelentenek, ezen a téren terveznek-e változtatást, újításokat?
-Mindenképpen, ugyanis új alapokra
szeretnénk helyezni a város üzemeltetését. Az államilag finanszírozott
közfoglalkoztatás hosszú éveken át
nagy segítséget jelentett a Városgazdának, ám a közfoglalkoztatottak
létszáma a közel 200-ról 30 körülire
csökkent idén, ami már jelentős nehézségeket okozott. Ennek ellenére
számos fejlesztésnek örülhettünk,
hiszen épültek új buszvárók, megújultak járdák, játszóterek, kátyúztunk, folytak a kertészeti munkák, de
nem olyan teljes körűen, ahogyan azt
megszoktuk. Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy saját városüzemeltetési cégét olyan fejlesztésekkel
támogassa, amelyek segítnek a hatékonyabb és kiterjedtebb munkavégzésben, tehát új gépeket vásárolunk,
technológiai fejlesztést hajtunk végre, és a szakemberi, munkatársi csapatot is bővíteni fogjuk.
Nagyon fontos, hogy egy város megfelelő üzemeltetése, gondozása az
ott élők nélkül nem működhet, ezért
tudatosítanunk kell, hogy mindenkinek feladata a saját háza előtti porta
rendben tartása, a járda takarítása
minden évszakban. Ezért egy olyan
programot is elindítunk, amelyben
díjazzuk azokat a lakóközösségeket,
amelyek figyelnek az utcájukra, városrészükre, és a lehető legszebben,
legtisztábban tartják azt. Őket külön
szeretnénk jutalmazni, például azzal,
hogy egész évben ingyen szállítjuk el
tőlük a zöldhulladékot.
-Ha az idei városi életet nézzük,
azt hiszem, mi tataiak nem panaszkodhatunk, a Tatára jellemző
színes kulturális, sport és közösségi
élet 2018-ban is bőven tartogatott
élményeket.
-Fantasztikusak voltak idén is a
visszatérő fesztiválok, nagyrendezvények, sikeresek voltak a nagy tömegeket megmozgató sporteseményeink is, mind magas színvonalú és
a városhoz méltó esemény volt. Ezért
nagyon nagy köszönet jár a szervezőknek, akik ismét megmutatták,
hogy Tatán milyen aktív a civil élet.
És persze köszönet a tataiaknak, akik
részt vettek ezeken a rendezvényeken, vagy elviselték őket, köszönjük
a türelmüket.
-Jó ideje nincs olyan év, hogy Tata
ne kapjon valamilyen komoly elismerést, idén talán az eddigi legnagyobb nemzetközi figyelmet kiváltó díjat, a „Ramsari Város” címet

hozhattuk el.
-Itt is nagy köszönettel tartozom
mindenkinek, aki a díj elnyeréséhez
hozzájárult munkájával, a magyar
kormánynak, az Agrárminisztériumnak és Schmidt Andrásnak, valamint
a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottságának a támogatásért, az
akkreditációért. Emellett köszönöm
Musicz Lászlónak, az Által-ér Szövetség szakmai igazgatójának, aki
nagyon sokat tett és tesz azért, hogy
a ramsari gondolat igazán éljen és
erősödjön a városban, s évről évre
magas szakmai színvonalon szervezik meg Csonka Péterrel a Vadlúd
Sokadalmat, amely mára nemzetközi hírű esemény lett. Mindez, kiegészülve a tataiak természetszeretetével
adta azt a lehetőséget számunkra,
hogy a világ 18 Ramsari Városa között Tata neve is szerepelhessen. Ez a
díj felelősség és lehetőség egyszerre.
Figyelmeztet arra, hogy a jövőben
is figyelmet fordítsunk a teremtett
világra, és lehetőséget ad egy nagyszabású együttműködésre a másik
17 várossal, akiktől nagyon sokat
tanulhatunk, bemutathatjuk a saját jó
gyakorlatainkat, és komoly szakmai
kapcsolatokat építhetünk ki.
-Milyen irányelvek, utak viszik át
Tatát a 2019-es új esztendőbe?
-Jó dolog, hogy a 2018-as választásokat követően folytatódik hazánkban az a dinamikus országfejlesztés, ami 2010 óta zajlik. Ez
biztonságot, stabilitást ad, amire
helyi szinten is tudunk építeni, tervezni. Ahhoz, hogy ezt a munkát
tovább folytassuk, remélem, elnyerjük a magyar és a tatai polgárok támogatását a 2019-es választások során. Jövőre folytatódnak
természetesen a már elindult projektjeink, és olyan nagy horderejű
munkák is elindulnak, mint például
a művelődési ház, a vár előtti terület és a várkanyar fejlesztésének megtervezése. A mindennapi,
megszokott feladataink mellett kiemelten foglalkozunk majd ezzel a
területtel, a kulcsszavaink ebben a
témában: a művelődési ház, a régi
szakrendelő, az út, a vár előtti tér,
és a vár jövőbeni, rangjához méltó
funkciója. Mindenképpen ez lesz
2019 egyik legfontosabb feladata,
amelyet természetesen a tataiakkal
közösen kell végiggondolni. Erre is
szolgál majd a „tatai konzultáció”,
melyben a Magyary-tervünkben
foglaltakkal kapcsolatos következő
feladatokról szeretnénk megtudni
a tataiak véleményét. Isten éltesse
Tatát 2019-ben is, és benne minden
jó szándékú és jó akaratú tatait! Áldott karácsonyt, és nagyon boldog,
szép új esztendőt kívánok!
Ábrahám Ágnes

Az újság megjelenését támogatta:

December 8-án a tatai Kossuth téren, az Adventi Örömök színpadán lépett fel a Árvácskák Együttes. A csíksomlyói gyermekotthon lakói betlehemes műsorukat mutatták be a közönségnek. A Kossuth téri karácsonyváró programok a harmadik és
negyedik adventi hétvégén is folytatódnak. Pénteken, szombaton és vasárnap is várják az érdeklődőket.
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Megkezdődött a halállomány kitermelése az Öreg-tavon

A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. a tó melletti várárokban megkezdte az idei halállomány kitermelését.
Tavasszal több, mint 500 mázsa halat telepítettek az Öreg-tóba, amelynek vízminősége
ebben az évben is jó volt. A december elején
megkezdődött lehalászás zavartalanul zajlik,
jelenleg a kitermelés 1000 mázsánál tart, és a
tervezett 1500 mázsa hal idén is meglesz.
Lévai Ferenc, a Tatai Öreg-tó Halászati Kft.
együttműködő szakmai partnere, az Arany-

ponty Zrt. vezérigazgatója a helyszínen elmondta: - 2018 attól különbözik az előző esztendőtől, hogy idén nem volt olyan plankton
mennyiség a tóban, mint előző évben, a planktonok pedig a halak természetes táplálékaként,
meghatározzák a halnövekedés folyamatát. A
planktonok száma idén a korai tavasz, a nagy
átmosódások és később a nagy meleg miatt
volt kevesebb, így most vannak kisebb súlyú
halak is. A halakat kézzel válogatják át, a megfelelő súlyúak a piacra kerülnek, a kisebbek

pedig vissza a tóba, ahol újabb egy évig növekedhetnek. Karsainé Haris Hajnalka a Kft.
ügyvezetője úgy nyilatkozott: - várhatóan a
tervezett eredményeket hozza a cég 2018-ban
is, s az évet pozitív mérleggel zárják. Jövő év
kora tavaszán pedig újra elkezdődnek a telepítések, és folytatódnak a munkák.
Michl József polgármester köszönetet mondott
mindenkinek, aki az önkormányzat cégének
munkájában idén részt vállalt. A Kft. első két
évének gyakorlata már annyi tapasztalatot hozott, ami 2019-ben segíti majd a céget az eddigieknél is jobb eredmények elérésében. A városvezető hozzátette: - szeretnék, ha a tataiak
számára egész évben biztosítva lenne helyben
a halárusítás, ezért már folyik a tervezése annak, hogy a várárok érintett szakaszának átalakítását követően állandó halárusítás és egy kis
halsütő működtetése is szolgálja az igényeket.
Hazánkban jó közepes évet zár a halászat, országszerte sok helyen volt vízhiány, ami Tatát
nem érintette. A karácsonyi halellátás kiegyensúlyozott, bő választék áll a fogyasztók rendelkezésére. A Várkanyarban december 10-én
hétfőtől bővített nyitva tartással várják a vásárlókat, december 22-ig ugyanis a hét hat napján,
hétfőtől szombatig, 10-től 17 óráig lehet beszerezni a halat az ünnepi asztalra.
-áá-

Tilos a tűzijáték
Országos sajtóérdeklődés kíséri a tűzijátékok használatának korlátozását
Tata ismét szerepelt az országos
híradásokban, az elmúlt hetekben a
tűzijátékok használatának korlátozásáról szóló rendelet keltette fel a
hazai média érdeklődését.
A képviselő testület októberi ülésén
szavazott arról, hogy a pirotechnikai
eszközök használatának korlátozásával védjük meg az Öreg-tavon
telelő vadludakat, a vízimadarakat
ugyanis elriasztják a különböző erős
hanghatások. A több hónappal ezelőtt elindult civil kezdeményezés
nyomán született rendelet értelmében Tatán november 01. és február
28-a között 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 távolságra van az Öreg-tótól, amely a

hanghatások tekintetében már nem
jelent veszélyt az itt telelő vadludakra.
A hír hamar a magyar média érdeklődési körébe került, s a televíziós
híradások mellett számos hírportálon is kiemelt helyet kapott, többek
között a HVG, a Magyar Idők, és a
24.hu oldalain. „Tata az első olyan
város Magyarországon, ahol természetvédelmi okokból nem megengedett a tűzijáték az év egy bizonyos
időszakában, így szilveszterkor sem.
Tata neve a hazai természetvédelem
szempontjából szinte fogalom, s az
önkormányzati rendelettel a település vezetése és a jogkövető, természetkedvelő állampolgárok így hozzájárulnak ahhoz, hogy Tata ezután
is a Vadludak Városa maradhasson”
– olvasható a National Geographic

oldalán. A beszámolók pozitív hozzászólások tucatjait váltották ki, az
internetes oldalak olvasói gratuláltak a kezdeményezéshez, és számos
kommentelő megjegyezte, más helyeken is érdemes lenne megfontolni a pirotechnikai eszközök használatának korlátozását, például a házi
kedvencek miatt, amelyek közül sok
elkóborol az év végi ünnepek zajos
forgatagában.
A példamutató kezdeményezés
hatására megszületett helyi rendelet már érvényben van, tehát
ne feledjük: február 28-ig városunkban tilos használni a 2-es és
a 3-as besorolás alá eső pirotechnikai eszközöket! 1. pirotechnikai
osztályba tartozó tűzijáték termék
a nagyon alacsony kockázattal és
elhanyagolható zajszinttel járó

termék, pl: a tortagyertya, recsegő lepke, durranó borsó-ezeket
nyugodtan használhatjuk. 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó
termék, amelyet a szabadban lévő
behatárolt területen való használatra szántak, pl: a római gyertya,
röppentyű, tűzforgó, vezetőpálcás
rakéta, szikraszökőkút, vulkán, és
3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék az a közepes
kockázattal járó termék, amelyet
a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és
amely zajszintje nem ártalmas az
emberi egészségre pl: a magas hatóanyag tartalmú rakéták.
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk
a környezetünkre!

M E G H Í V Ó KÖZMEGHALLGATÁSRA
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. december 19-én, szerdán 14.oo órakor
k ö z m e g h a 1 1 g a t á s t tart.
Az ülés helye: Városháza díszterme
Tata, Kossuth tér 1.
Napirend:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről
Elöterjesztö:Michl József polgármester
2. A képviselők tájékoztatója a 2018. évi képviselői tevékenységükről
Előadók: a képviselő-testület valamennyi tagja
A közmeghallgatáson a polgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat
tehetnek.
Lehetőség van arra, hogy kérdéseiket, javaslataikat, pontos névvel és
címmel ellátva a közmeghallgatás megkezdéséig elektronikus úton a
polgarmester @ tata.hu
címre eljuttassák.
A közmeghallgatást a Tatai Televízió élő, egyenes adásban közvetíti.

3

Elhunyt dr. Szatmári
Sarolta

Fájdalmas veszteség érte a tatai
múzeumot: elhunyt dr. Szatmári Sarolta régész-muzeológus,
a múzeum egykori igazgatója,
akinek neve egy korszakot jelent
Tata múzeumának múltjában, a
város kultúrtörténetében.
Szatmári Sarolta pályakezdő régészként került Tatára 1964-ben.
Nemcsak társa, felesége, de a
tudományos és múzeumi munkában segítője is volt férjének,
Bíró Endre múzeumigazgatónak.
Bíró Endre nyugdíjba vonulása után, 1984-től ő irányította
az intézményt, majd 1989-ben a
Központi Múzeumi Igazgatóság
vezetője lett. Pályáját a budapesti
Mezőgazdasági Múzeum igazgatóhelyetteseként folytatta. Ezzel
párhuzamosan városi képviselőként az általa rajongásig szeretett
Tata kulturális életének felemelésén dolgozott. Neki köszönhetjük
pl. a Barokk Fesztivál elindítását,
amelynek keretében azokban az
években sor kerülhetett az Esterházy-kincstár várbeli bemutatására. Évtizedeken át, a tatai
múzeum felépülésének, kibontakozásának időszakában folytatta tevékenységét régészként,
kutatóként, muzeológusként. Az
ő nevéhez fűződik a tatai vár feltárása, a műemléki helyreállítás
után az állandó kiállítás létrehozása, ingatlanok, gyűjtemények
megszerzése a múzeum számára,
régészeti feltárások sora (Nagykert utcai középkori temető, Tatabánya Alsógalla avar temető,
Oroszlány Borbála-telep, avar
temető, stb.), Tata és a megye
helytörténetének kutatása (ennek leglátványosabb eredménye
a Tata története című két kötetes
monográfia megszületése, melynek egy részét, a honfoglalástól
a mohácsi vészig terjedő időszak történetét írta ő), eközben
képzőművészeti
kiállításokat
rendezett, nemzetközi művészeti
kapcsolatokat épített ki, előadásokat tartott, múzeumbarát kört
szervezett, 1990-ben országos
konferenciát rendezett Mátyás
király és a vidéki Magyarország
címmel. Szerteágazó tudományos és muzeológiai munkásságának számbavétele meghaladja
az emlékezés kereteit. 2008ban vehette át az elkötelezett
közgyűjteményi munkáért járó
legmagasabb kitüntetést, a Széchényi Ferenc-díjat. 1989-ben
Pro Tata díjjal tüntették ki, majd
2008-ban vehette át az elkötelezett közgyűjteményi munkáért
járó legmagasabb kitüntetést, a
Széchényi Ferenc-díjat.
Munkássága a magyar kultúrát
gazdagította, azon belül Tata városát, annak régészeti, történeti,
művészeti, műemléki örökségét.
Tudása, elkötelezettsége példamutató volt, varázslatos egyénisége emlékezetes marad számunkra.
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Boldog születésnapot!
November 26-án, 90. születésnapja
alkalmából köszöntötte dr. Beró
Henrietta alpolgármester a tatai
Csémy Lászlót. Csémy László kiemelkedően aktív évtizedeket tudhat
maga mögött, hiszen ahogyan fogalmazott, egész életében „örökmozgó”
volt. Négy sportágban is jeleskedett:
atlétikában és tornában még a gimnáziumi évei alatt, majd később a futball és az asztalitenisz következett,
de emellett néptáncolt, és énekkarba
is járt. Laci bácsi korán elkezdett dolgozni, már nagyon fiatalon segített a
család eltartásában. Édesapja mellett
szabónak tanult egészen addig, míg
bevonult katonának. Ezt követően
egy rövidebb megszakítással a Tatabányai Vendéglátó Vállalatnál dolgo-

zott, ahol három évtizedet töltött el.
Két gyermeke és négy unokája született, s a család és a munka mellett
évtizedeken át hű társa volt a kertészkedés, amit igazi szenvedéllyel végzett. Feleségével, Éva nénivel idén

karácsonykor ünneplik majd a 65.
házassági évfordulójukat. Manapság
már elsősorban a pihenést és a televíziózást választja, a hosszú élet titka
pedig szerinte a sok munka, a jó természet és a vidámság.
-áá-

90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte
Vaskó Józsefet dr. Beró Henrietta alpolgármester, november 26-án.
Józsi bácsi Jászjákóhalmán született, és 1962-ig
d élt
ott. Korán, már 10 évesen munkát vállalt, maj Budapestre került, ahol asztalosként dolgozott. A húga
Tatán élt, ő maga pedig 1994-ben költözött a fővárosból ide, már nyugdíjasként. 2 gyermeke és 3 unokája született.
Józsi bácsin nem látszik a kor, ma is nagyon aktív,
szívesen elvégzi a ház körüli munkákat, és van egy
különleges szenvedélye: gobelin képeket készít.
Kedvenc alkotását több mint 40 ezer öltése díszíti.
És, hogy mi a titka? Józsi bácsi szerint a legfontosabb, hogy soha ne hagyjuk el magunkat, kell az akaraterő, és, hogy a kor előrehaladtával se gubózzunk
-áábe, maradjunk mindig mozgásban.
November 27-én dr. Beró
Henrietta alpolgármester
köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából a tatai Dr. Vánkos
Lászlót.
Dr. Vánkos László Várgesztesen
született, elemi iskolái elvégzése után szorgalmának és kitűnő
eredményeinek köszönhetően,
az akkori falusi tehetségmentő
mozgalom támogatásával került
a váci piarista gimnáziumba. Sokáig tanárnak készült, de végül
az orvosi hivatás mellett döntött,
diplomáját Budapesten szerezte.
Az egyetem utolsó évében a tatai
kórházba érkezett gyakorlatra,
majd friss végzősként, 1955-ben
kezdte orvosi pályáját a tatai
kórház belgyógyászatán, és az
intézményből is ment nyugdíjba.
Megyénkben ő használt először
EKG készüléket, de nem csupán

szakmai kiválósága tette nagyon
ismertté Tatán és a környező településeken, hanem emberszeretete, közvetlensége, a betegeihez
való empatikus, szeretetteljes
hozzáállása is.
Felesége, Lévai Gizella a Vaszary
Iskola pedagógusa volt, mindkettőjüket sokan ismerték és szeret-

Idősek napja Agostyánban

ték városszerte. Két gyermekük
és négy unokájuk született.
Laci bácsi nyugdíjba vonulása
után még évekig magánrendelésén fogadta a betegeket, emellett
kedvenc időtöltése volt a kertészkedés is. Manapság sokat olvas,
és még mindig számos latin és
ógörög idézetet felelevenít. -áá-

Tata Város Önkormányzata december 1-én rendezte a hagyományos agostyáni Idősek Napját a Faluházban, ahol zenés
vacsora várta a meghívottakat.
A helyszínen Michl József polgármester, dr. Beró Henrietta
alpolgármester, dr. Varga
András, a városrész önkormányzati képviselője, és a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Stegmayer
Máté mondott köszöntőt.
Jó érzés minden évben kifejezni a hálánkat az idősebb
korosztálynak, és köszönetet
mondani azért a sok munkáért,

amivel ránk hagyták ezt a világot – nyilatkozta az esemén�nyel kapcsolatban dr. Varga
András.
A hagyományoknak megfelelően felköszöntötték Agostyán
legidősebb lakóit is: Fohner
Jánosné Franciska nénit, valamint Antretter Rezsőt, akit
mindenki csak Rudi bácsinak
szólít. Isten éltesse őket sokáig!
A rendezvényen felléptek a Geszti
Óvoda Agostyáni Tagintézményének apróságai és Simonfi Gergely,
a vendégek a helyi Jónás Pincészet
borát kóstolhatták.
-áá-

Az 50 éve konfirmáltak találkozója

„Örüljetek
az
örülőkkel…”
(Róm.12.15) Pál apostol szavait
idézve invitált dr. Szabó Előd lelkipásztor advent első vasárnapján
minket, 50 éve konfirmált híveket a
tatai református templomba advent
első vasárnapján.
Egykori helyünket elfoglalva vettünk részt az istentiszteleten, majd
éltünk újra közösen az úrvacso-

ra adományával. Utána szeretetvendégség keretében folytattuk a
beszélgetést tisztelettel megemlékezve egykori felkészítőnkről, Fodor András lelkipásztorról. Az elmúlt 50 év alatt ugyan sokan nem
találkoztunk, sokfelé vitt az Élet,
de a konfirmáció, a hit ereje mindnyájunkat vezetett, s vezet Utunk
során.
Kerekes Kornélia Rózsa

Parlamenti Napló
Elsődleges cél a nemzeti és társadalmi fennmaradás
Nemzeti konzultáció a családok
védelméről
Mindig is érzékeny téma volt Magyarországon a gyermekvállalás
kérdése. Az egyik legerősebb törésvonal az volt és ma is az, hogy
a gyermekvállalás magán-, avagy
közügynek számít.
Minden közösség létének és fennmaradásának fő törvénye az élet
és az élethez szükséges javak újratermelése az adott kor színvonalán. Egy társadalom életképességének alsó határa az, amikor a
halálozásokból fakadó veszteséget a születések pótolják. Az ezzel
járó terhek igazságos megosztása
mindannyiunktól megköveteli,
hogy ebben az újratermelési folyamatban részt vegyünk.
Az újratermelés azon erőfeszíté-

sek összessége, melyek megteremtik a jóléti alapok fedezetét,
amelyek finanszírozni képesek az
állami oktatást, az egészségügyet,
az idősek nyugdíjellátását. Az élet
újratermelése pedig nem más,
mint önmagunk pótlása a világra
segített gyermekeink felnevelése
által. És ez bizony össztársadalmi
feladat, de a terhek vállalása és
megoszlása korántsem egyenlő.
Mindig voltak és lesznek is olyanok, akik egészségügyi állapotuknál fogva nem tudnak gyermeket
nemzeni, illetve világra hozni.
A gyermektelenek közül nagyon
sokan a munkájuk minőségi többletével pótolják a mennyiségi hiányt. És mindig lesznek olyanok
is, akik szándékosan kerülik a
gyermekvállalással és -neveléssel

kapcsolatos terhek felvállalását.
Ha nem születik elég gyermek,
akkor nem beszélhetünk magyar
jövőről. Európa szerte már a puszta fennmaradáshoz is elégtelen a
megszülető gyermekek száma.
Nem véletlen tehát, hogy a csökkenő népességet betelepítéssel
próbálják pótolni, máskülönben
összeomlanak az európai jóléti
alapok és azokkal együtt a társadalmak is. Nem mellékes viszont
az sem, hogy a betelepített idegen
kultúrájú – és egyben önmagát
bőségesen reprodukáló – népcsoportok akarnak-e egyáltalán a hagyományosnak mondott európai
kulturális környezetbe beilleszkedni. Én azok közé tartozom,
akik ennél jobbnak tartják, ha az
állam – elismerve a gyermek-

vállalás költségeit – csökkenti a
munkavállalók által nevelt gyermekek rovására történő központi
adóelvonások mértékét.
A családi adókedvezmény, továbbá a családi otthonteremtési
támogatás intézményén túl, a
Kormány most újabb ösztönzők bevezetését tervezi.
Ezekhez az új lépésekhez várunk eligazítást a nemzeti konzultáció során.
Éppen
ezért
arra biztatok
mindenkit,
hogy

ebben a közös sorsunkat meghatározó kérdésben akár postai,
akár online úton nyilvánítson véleményt december 21-ig.
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Siker „Történet 1938-ból”
Zenés színdarabbal állított emléket Tata Város Önkormányzata
Tata és Tóváros egyesítésének, az
esemény 80. évfordulója alkalmából. A „Történet 1938-ból” című
színművet decemberben hat alkalommal láthatta a tatai közönség,
s a nagy sikerrel bemutatott előadásokat vastapssal köszönték meg
a nézők.
A Tata és Tóváros egyesítését
megelőző vitákra és tárgyalásokra, valamint Magyary Zoltánnak,
a helyi születésű közigazgatás tudósnak az egyesítésben betöltött
kulcsszerepére az év során több
rendezvényen is előadásokkal,
valamint kiállítás-sorozattal emlékezett a város. Az 1930-as évek
második feléből számos dokumentum és tárgyi emlék maradt ránk,
amelyek történelmi hitelességgel
mutatják be azt a korszakot, melyben Tata - kezdetben Tatatóváros
néven - megszületett. A városegyesítés történetének színpadi változata azonban nem csupán a tények,
vagyis jegyzőkönyvek és dokumentumok leírásai alapján készült,
ugyanis egy magánéleti szál történetének beillesztésével még ember
közelibbé, átélhetővé teszi a város
születését, az egyesítés folyamatának konfliktusokat sem nélkülöző
mindennapjait, küzdelmeit.
A történet írója, Bognár Istvánné
az
előjátékból és 11 színből álló zenés
darabról elmondta: - a produkció
egy nagymama visszaemlékezé-

sein alapul, aki az édesanyja által
elmesélt hajdani történet szálait
eleveníti fel, egy tatai lány és egy
tóvárosi fiú szerelmét. A fiatalokat
el akarták választani egymástól
családjaik szembenállása miatt, s
a színdarabban a két fiatal akadályokkal teli kapcsolatán keresztül
kelnek életre a történelem lapjai. A
színpadi mű zenéjét, a városegyesítés korábbi, 70. jubileumára már
egy misét komponáló Balázs Attila
őrnagy, a Magyar Honvédség 25.
Klapka György Lövészdandár Zenekar vezetője szerezte. Az elkészült műről Balázs Attila úgy nyilatkozott: - a nyáron elkezdődött
munka végére szinte minden műfaj
szerepet kapott a darabban a tangótól a keringőn át a rockzenéig.
A változatosság mellett szempont

volt, hogy a fiatalabb korosztály
számára is vonzó legyen a zene.
A darab díszelőadásán, december
8-án a Magyary Zoltán Művelődési Központban Michl József
polgármester köszöntőjében hangsúlyozta:
- 80 évvel ezelőtt elődeink úgy
döntöttek, hogy sokkal jobb szövetségben élni, mint külön. Sokkal jobb a közösséget előrevivő,
szoros barátságban élni, melyben
egyesülnek az energiáink, és ezáltal segítséget kapunk ahhoz is,
hogy felülmúljuk gyengeségeinket. Saját személyes életünkben,
a felmenőink sok olyan dolgot tettek, ami tükröződik a mi életünkben, és nincs ez másként egy város életében sem, hiszen elődeink
munkája, amelyet a közösségért

végeztek, meghatározza a jelenünket - fogalmazott Michl József, aki
az előadás után külön-külön személyesen mondott köszönetet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a színdarab létrejöttéhez.
A „Történet 1938-ból” című
színdarab rendezője Schmidt Magda volt, a visszaemlékező nagymama szerepében Petrozsényi Eszter
színművészt, Magyary Zoltán szerepében pedig Balázs Attilát láthatta a közönség.
További szereplők:
Unoka - Kovács Réka Róza
Sátory - Tar József
Reviczky - Kálmán Szabolcs
Kató - Varga Anna
Péter - Novotni László
Apa - Ökrös István
Anya - Lakné Illés Zsuzsanna

Hóka-móka a gyermekkönyvtár előadásán

Télen mókázni nagyon jó! Főleg, ha hull a hó! A téli gyermekkönyvheti műsorunk ide-

jén ugyan nem esett a pelyhes,
de az előadók nélküle is téli
hangulatot varázsoltak a hely-

színre. A Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 2018. december
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Bíró, Tata - Márkus Gábor
Garzuly - Keresztesi József
János/Géza - Bagi Attila
Kálmán - Nagy Attila
Gábor - Hamar Dávid
Bíró, Tóváros - Visnyovszky Vendel
Imre /Hivatalnok - Kürti Benedek
Sándor - dr. Bicskey István
Dániel - dr. Halom György
Ádám /Postás - Nyári Zoltán
Rikkancs - Szarka Zsombor
Kisbíró - Balogh Krisztián
1. asszony - Gútay Jánosné
2. asszony - Cs. Balogh Anna
3. asszony - Simon Csabáné
4. asszony - Hartmann Mártonné
Az előadásokon közreműködött
a Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézményének
Kamarakórusa. A színdarab
szövegét eredeti dokumentumok alapján írta: Bognár Istvánné, a kamarakórust felkészítette: Szabó Imréné. A mű
hangzó anyagának felvételénél
vezényelt Román Géza százados és Balázs Attila őrnagy,
közreműködött a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekar. A hangfelvételt Kapui Szabolcs, a
győri Harmónia Hangstúdió
munkatársa készítette Tatabányán, az Erkel Ferenc Zeneiskolában. Szívből gratulálunk a
szereplőknek, az alkotóknak,
és mindenkinek, aki munkájával segítette ennek az igazi tatai
történetnek a megszületését, és
színpadra állítását!
-áá-

3-án a Palinta Társulat tagjaival Téli hóka-mókára várta a gyermekeket. A Fazekas
Utcai Általános Iskolából és
a Kőkúti Általános Iskolából
érkezett alsó tagozatos diákok
gyorsan vendégeink partnerévé váltak a hangulatteremtésben. Veres Andi hangja ismét
lenyűgözött minket, és általa a
gyermekek interaktív részesei
lehettek a műsornak. A tanulók kis hangszereket kaptak,
olyanokat, amilyeneket akár
otthon is könnyen el lehet készíteni. Egy kis rizs az üres
vitaminos dobozba, és már
készen is van a zörgő-csörgő,
amellyel könnyen lekövethető a ritmus. Az előadáson is a
bátor, színre lépő gyermekek
uborka, alma és egyéb zöldség, valamint gyümölcs alakú csörgőt kaptak, amelyek

használatával közreműködtek
többek között annak a dalnak
a kíséretében, amely már nem
csak a télről szólt, hanem arról is, hogy mit csinálnak a
madarak a jó idő beköszöntével. Ez a Csipcsirip nóta volt,
amelyet, sok másik énekkel
együtt az előadókkal közösen
adták elő a kicsik. Advent lévén, a közönség megszavazta
a Kiskarácsony, nagykarácsony kezdetű slágert, és nem
maradhatott el a társulat névadó dala, a Hinta-Palinta című
nóta sem. Búcsúzóul a Fazekas
Utcai Iskola tanulói egy Mikulásdallal köszönték meg Veres
Andiéknak, hogy ellátogattak
hozzánk, és téli örömöt hoztak
az esős, zord időjárás ellenére.
A műsort a Magyar Könyvtárosok Egyesülete támogatta.

2018. november 28-án negyedik alkalommal került megrendezésre a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban
adventi hangulatú
Könyves Szerda.
A program már a kezdetektől a
zene és irodalom párosításával
kíván hozzájárulni a karácsony
előtti időszak meghitt hangulatához. A középiskolás korosztály tagjai ugyanúgy képviseltették magukat az estén, mint
az idősebbek, de a gyerekek
sem maradtak ki a programból.
Ezen alkalommal Kertész
Lilla előadóművész és

Hegedűs Valér zongoraművész
volt
a könyvtár vendége a „Betlehemi királyok” című verses-zenés összeállítással. Az
összeállításban többek között
Kertész Lilla által megzenésített Weöres Sándor, Nagy
László, József Attila-versek,
és ismert karácsonyi énekek
csendültek fel zongorakísérettel. Az előadó a közönség tagjait is bevonta az éneklésbe.
Az este közös teázással, süteményezéssel és beszélgetéssel
ért véget. 		
		
Makuvek Nóra

Goldschmidt Éva

Advent a könyvtárban
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Tatán rendezték az országos TDM konferenciát

November 28. és 30. között Tatán rendezték a Magyar TDM
(Turisztikai Desztinációs Menedzsment) Szövetség XX. Országos TDM konferenciáját.
A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, a Duna-Gerecse
Nonprofit Kft. és a Szövetség

együttműködésével szerveződő esemény központi témája a
TDM szervezeti rendszerének
jövője volt, elsősorban a kiemelt
turisztikai fejlesztési térségekben zajló fejleményekre fókuszálva.
Berczelly Attila a Tata és Kör-

nyéke Turisztikai Egyesület elnöke a konferencia helyszínén
elmondta: - A TDM Szövetség
egy olyan ernyőszervezet, amely
a települési TDM szervezeteket
tagként foglalja magába, és arra
szolgál, hogy a tagok az érdekeiket hatékonyabban tudják kép-

170 éves a Magyar Honvédség
A Magyar Honvédség megalakulásának 170. Évfordulója alkalmával
Klubunk Őszirózsa Dalköre kórustalálkozóra kapott meghívást a Balassi Bálint Egyesülettől. A műsor
megtartására a Stefánia Palotában
került sor, mely nevet 1993 óta
viseli. Erről az épületről tudnunk
kell, hogy megálmodója Gróf Eszterházy Mihály volt. A neobarokk
stílusú építmény a 19. Században
látott napvilágot. 1947 óta a Magyar
Honvédség tulajdonában áll. A több
teremből álló díszes létesítmény,
sok melléképülettel, hatalmas területen fekszik. Ma is - akárcsak
régen - közkedvelt helyszíne a különböző rendezvényeknek. A rendkívül ízlésesen berendezett tárgyak
(függönyök, drapériák, gobelinek,
bútorok, a falakon és mennyezeten
aranyozott berakásos minták) szintén szemet gyönyörködtetnek. Ma-

gócsi Zoltán levezető elnök üdvözli
a megjelenteket. Kálmánffy Ferenc
narrátor külön-külön mutatja be a
kórusokat: A Balassi, a Zalai és tatai
Őszirózsa dalkört. A Balassi kórus
tavaly ünnepelte megalakulásának
10. Évfordulóját. 40 éve működik,
Prima Primisina Díjban is részesült.
Karnagyuk Naszvagyi Vilmos és
neje sokat tevékenykedik a kórus
fennállásában. A Tatai Őszirózsa
Dalkör megalakulásának a 10. Évfordulóját az idén ünnepli. A váciakról tudni kell, hogy 2017-ben
aranyminősítést kaptak. A dalokat
Varga Ferenc tanította be és Maráth
Géza kíséri zongorán. Egy trombitaszó nyitányát követően Kálmán
István szólóénekessel és együttesen
mindhárom kórustól halljuk „A jó
lovas katonának” c. dalt. A rendkívül jó akusztikával rendelkező
épületben csodálatos hangzása volt

e szép katonadalnak. Ezt követően a Balassi kórustól halljuk az „El
kell menni édesanyám, Süvegemen
nemzetiszín rózsa, „Száll a gépmadár, 32-es baka vagyok én”, és még
sok szép katonadalt. Majd a tatai
Őszirózsa Dalkör ad elő katonadalokat, Mesterné Lupták Mariann
vezetésével. „Huszárosra vágatom,
Amikor megyek Galicia felé”, stb.
A dalok elhangzása után Dr. Holló
József nyá. altábornagy, Miniszteri
Biztos Úr, egyetemi tanár tartja meg
beszámolóját. Témája a katonaság.
A legszebb szóként a honvédséget jelöli meg, hisz ez egy családi
intézmény. Ők azok, akik életüket
feláldozva harcoltak a hazáért. Mindig beszélni kell róluk, de most különösen, hisz megalakulásuk 170.
Évfordulóját ünnepeljük. Több évfordulót is ünneplünk mostanában,
(Első világháborút, a Holokauszt

viselni akár a törvényhozás felé
is, valamint megfogalmazzák
azokat a célokat, melyek helyben a turisztika fejlesztését, jobb
működését szolgálják. A TDM
szervezetek sokkal erősebben ki
tudják fejezni véleményüket a
legmagasabb turisztikai döntési
szinteken is akkor, ha szövetségbe tömörülve lépnek fel.
A tatai találkozó számos témát
érintett, többek között a turizmus fejlesztésében lévő rejtett
tartalékokat, változás és stratégiai menedzsmentet, a szakmai
kommunikációt, emellett pedig
a szakemberek fakultatív programokon is részt vettek.
A konferencia első napján a Magyar TDM Szövetség közgyűlésére került sor, majd november
29-én az Old Lake Golf Clubban

Michl József, Tata polgármestere köszöntötte a résztvevőket.
A városvezető az aktuális helyi
és regionális turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatban kiemelte:
- elsősorban minden a tataiaknak
épül, de ha a fejlesztések elnyerik az ide látogató vendégeink
tetszését is, az olyan bónusz,
aminek nagyon örülünk. Mindig
az a legjobb turisztikai attrakció, amit az adott településen
élők a sajátjuknak éreznek, és
szeretettel, lelkesen látogatnak,
mint például a Tatai Fényes Tanösvényt. A polgármester hozzátette: - Nagyon fontos feladat,
hogy a legmagasabb szinten
valósuljon meg a helyi értékeink, az itt megtermelt javak, és
a teremtett örökségünk átadása,
-áámegmutatása.

70 évfordulóját) és több eseményt
is. Beszélt a császári és királyi katonákról, a törököktől a Hunyadiakig, mindig katonák védték a hazát.
Katonáink békében és háborúban
egyaránt teljesítik kötelességüket.
Mindenki példaképévé válnak. Az
önkéntes és szerződéses katonákról
most jelent meg egy emlékkönyv,
melyet a legjobb szakemberek állítottak össze, minden korosztály számára ajánlja ezt az olvasmányt. Zárszavában felhívja a figyelmet, hogy
nemcsak a katonáinknak, hanem
mindenkinek kötelessége a haza
védelme. Ez követően Kozári János
énekli a Hazám-hazám c. dalt, majd
dr. Kálmánffy Ferenc a Cigánybáró c. operettből egy dalbetétet. Az
1956-ra való emlékezéssel Mikuska Janka a Honvágy c. dalt énekli.
A műsoron magyar ruhába öltözött
hivatásos táncosok is szerepeltek.

(Gyurka Gergely és Hajdú Flórián.) Záró számként a Balassi kórus
énekelte a „Jó magyarok imádkozva kérik” c. Erkel Ferenc művét.
A műsorvezető kiosztotta a Balassi
érmeket, és köszönetet mondott a
budapesti helyőrségi Dandárnak
és a Hadtörténeti Múzeumnak is,
hogy megrendezésre kerülhetett
e műsor. A tatai Őszirózsa Dalkör
a tavalyi évben nem tudott részt
venni, így most ők is megkapták a
Balassi emlékérmet, melyet Sárközi
József klubvezetőnk vett át. A vacsora előtti időben a Honvéd Bajtársi Klub vezetője átadott egy szép
festményt a Balassi Kórusnak. Ezt
követően mindenki elfogyasztotta
a finom vacsorát. A sok szép katonadal megmarad emlékezetünkben,
és vidám hangulatban tértünk haza
a késő esti órákban.
		

Ajánló
Kedves Olvasóink!

2018. december 17-től 2019. január 2-ig
zárva tart.
2019. január 3-án, csütörtökön 9 órakor,
a gyermekkönyvtár 14 órakor nyit.

Nagy Olga
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rogramajánló
					
P
december 31. hétfő 10.00 Szilveszteri futás

EREDMÉNYEK
Asztalitenisz

NB I. férfi
Tatai AC – PTE PEAC III.
10-4
Pontszerző: Nagy, Sipos
3-3, Bedő 2, Krebs 1, KrebsNagy
PTE PEAC II – Tatai AC
8-10
Pontszerző: Nagy, Sipos 3-3,
Bedő 2, Krebs 1, Kreb-Nagy
NB II.
Tatai AC – Pestújhely 3-15
Pontszerző: Szám dr, Szakál,
Szám dr-Szakál
Tatai AC II – Tokodi ATC
10-8
Megye I. Ácsi Kinizsi – Tatai AC II 8-10
Tatai AC II – Pilismarót
9-9
Megye II.
Dág – Tatai AC 4-14
Pontszerző: Alföldi, Katona,
Lentulai 3-3, Jankus 2, Lukács 1, Jankus-Lukács,Katona-Lentulai
Tatai AC – Pilismarót 10-8
Pontszerző: Lentulai 4, Lukács 3, Alföldi, Katona 1-1,
Jankus-Lukács
A hétvégén rendezték a serdülő TOP 24 bajnokságot
amelyre a korosztály legjobb
24 játékosát hívják meg. A
TAC-ból két versenyző is ott
volt a lányok mezőnyében.
A verseny nehézségét az jelenti, hogy két nap alatt 11
meccset kell lejátszani minden versenyzőnek. Ez fizikailag és szellemileg is nagy
erőpróba. Sajnos a tataiak
válogatott játékosa Adamik
Csenge betegen versenyzett
mindkét napon így különösen értékes a megszerzett
bronzérem, hiszen csak válogatottbeli társaitól szenvedett vereséget. Jankus Dóra
alig több mint egy éve került
a tatai csapathoz, így az hogy
2 győzelmet ő is szerzett, azt
sikerként kell értékelni.
Kézilabda
NB I/B
Tatai AC – Pécsi VSE 3324 (17-10)
Vezette: Paska D., Vastag S.
Góllövő: Bagi, Győrffi 6-6,
Harsányi,
Schaffer
4-4,
Mizser 3, Benis 2, Báthori, Schekk, Szi-Benedek,
Venczel 1-1
Százhalombatta – Tatai AC
23-29 (14-11)
Vezette: B.Pech K., Vágvölgyi M.
Góllövő: Győrfi, Harsányi,
Rosta 6-6, Bagi, Bennis, Schekk 3-3, Bátori, Schaffer
1-1
Edző: Sibalin Jakab
Ifi II. osztály
Tatai AC – Pécsi VSE 3336 (16-19)
Vezette: Gyalog E., Tuifel A.
Góllövő: Csányi 10, Steczina, Szi-Benedek 7-7, Willi
6, Véber 2, Zeőke-Szőke 1
Százhalombatta – Tatai AC
33-25 (17-139)
Edző: Márton Ádám
Serdülő II. osztály

Tatai AC – Elektromos 3630 (18-15)
Százhalombatta – Tatai AC
20-36 (13-22)
Edző: Csányi Gábor
női Ifi. III. osztály Tatai
AC – Egerszegi KK 22-28
(9-18)
Sárvári Kinizsi SE – Tatai
AC 32-19 (19-7)
Edző Gubicza István
fiú U13
Tatai AC – Simontornya
KK 14-31 (7-16)
Tatai AC – Móri KSC 44-7
(19-3)
Edző: Gaál Szabolcs
fiú U12
Virág SE – Kőkúti Sasok
DSE 17-28
Tarján SE – Kőkúti Sasok
DSE 12-35
Edző: Kőhalmi Zsófia
fiú U11
Cunder TU – Kőkúti Sasok
DSE 18-9 (9-4)
Tatai AC – Kőkúti Sasok
DSE 18-14 (11-5)
Alba Régia KSE – Tatai
AC 20-15 (10-8)
Edzők: Endrédi Dezső (Kőkúti)
Benis Bence (Tatai AC)
lány U11
Tatabányai SC – Kőkúti
Sasok DSE 21-0
Kőkúti Sasok DSE – Kisbér KC 24-6 (11-3)
Edző: Suszter Annamária
lány U12
Dorogi ESE I – Tatai AC
9-23
Dorogi ESE II – Kőkúti Sasok DSE 16-19
Edzők: Kőhalmi Zoltánné
(Kőkúti)
Kulcsár Györgyi (Tatai AC)
lány U13
Kőkúti Sasok DSE – DKKA
I 10-29 (4-14)
Komárom VSE – Kőkúti
Sasok DSE 19-15 (10-9)
Edző: Sebestyén Balázs
Kosárlabda
NB I. női amatőr
Széchenyi KA Győr – Tatai
SE 109-76 (30-9, 31-20, 2223, 26-24)
Pontszerző: Chroméj 24/3,
Kuller 13, Gusztafik 12,
Farkas 11, Szűts 6, Jagicza 4
Kiss Cs. 2, Kiss J. 2, Kurucz
2
Tatai SE – Szegedi KE 74-86
23,22-17,17-19,16-14,hos�szabbítás:1-13)
Pontszerző:
Farkas
19,
Gusztafik 19/6, Kiss J. 13/6,
Orsós-Bogdán 10/9, Kurucz
6,Heizer 4, Kiss cs. 3,
Edző: Szabó Judit
Amíg tartott az erő nagyon
jól játszottunk. Sajnos nem
bírtunk a 43 pontot dobó
Kecskéssel. Megint hiányoztak
alapembereink.
Legközelebb január 6-án
játszunk itthon.
Röplabda női NB II.
SZESE Győr – Tatai AC
0-3 (-14,-14,-25)
Tatai AC – MÁV Előre 0-3
(-16,-13,-17)

Judó aranyérem!

Mindenképpen jár a felkiáltójel a
címben, hiszen a 2015-ös ujjáalakulás óta az első magyar bajnoki címet
ünnepelhették a TAC judósai. Kicsit
messzire kellett ezért utazni, mert
Mórahalom volt a helyszíne a Diák
„C” korcsoportos magyar bajnokságnak. A tataiak három verseny-

zővel vettek részt az eseményen és
lehet azt mondani hogy teljes volt az
öröm. Azzal hogy mindhárom sportoló dobogóra állhatott a legszebb
álmok teljesültek. Tamtam Gréti a
36 kilósok mezőnyében végzett a 3.
helyen, míg Török Péter az 50 kilós
versenyben harcolta ki a bronzérmet.

És aki a legjobb lett a +45 kilósoknál az Török Eszter. Az aranyérem
mellé azt is elmondhatja hogy az
elődöntőben olyan versenyzőt győzött le aki ebben az évben még nem
szenvedett vereséget. A versenyzők
edzői: Esőssy Ákos, Staudt Béla,
Szeles Viktor.
Tompa Andor

Díjkiosztó az autósoknál

Ebben az évben is tudósítottunk
a hegyi autóversenyző Hernádi László eredményeiről. A FIA
hegyi Európa Bajnokságban 12
futamot rendeztek idén. A lehetőségekhez képest igyekeztek minél
több fordulóban elindulni, de így
is maradtak ki versenyek. Mivel
egy-egy helyezésért pontok jár-

nak, aki kihagy fordulót vagy akár
többet is eleve hátrányban van. Ezt
csak jó versenyzéssel és az adott
versenyeken jó helyezéssel lehet
kompenzálni. Nos Hernádi rutinja - hiszen ő amatőrnek számít a
gyári csapatok mellett - 2018-ban
is meghozta az eredményt. Az év
végi díjkiosztó gálán a kategóriák

legjobb 8 versenyzőjét díjazzák.
Az eddigi legjobb helyezésük 8.
volt, de most sikerült ezen javítani
és a 6. helyen fejezték be az évet.
Ahogy Hernádi László elmondta
ez nagy siker, hiszen a gyári csapatok olyan pénzügyi háttérrel rendelkeznek amit az ő csapata 10 év
alatt sem képes megteremteni. -ta-

Fogyatékkal élők sportja
Egyre több az olyan sportág
amelyben fogyatékos sportolók
is indulhatnak, illetve egyre több
az olyan sportegyesület amelyben fogyatékos sportolók edzenek, versenyeznek. Tatán az ÁHI
Jóga Egyesületben foglalkoznak
egészségmegőrző program keretében fogyatékkal élőkkel illetve
több sportágban versenyeznek is.
December elején a tatai székhelyű Nemzetközi Kulturális és
Egészségmegőrző Egyesületek
Szövetsége (NKEESZ) a felvidé-

ken vett részt az ottani szervezet
által rendezett Interliga bajnokságon. A résztvevők dartsban és
íjászatban mérték össze tudásukat és az NKEESZ csapatának
győzelmével végződött a verseny. Nagypakán adventi program keretében a sportolás mellett
kulturális műsort is nézhettek a
versenyzők és kipróbálhatták
kézügyességüket a karácsonyi
díszek készítésénél. Bacsárdi József NKEESZ elnök vezetésével
a jóga rejtelmeibe is bepillanthat-

tak. Az Interliga mellett az Adventi Kupát is itt rendezték, ahol
a tatabányai Humanitás SE és a
tatai ÁHI Jóga Egyesület versenyzői dartsban, körbedobásban és bocciában álltak rajthoz.
Minden jól sikerült és a győztes
Humanitas mögött az ÁHI Jóga
végzett a második helyen. Ez a
találkozó is igazolta, hogy a fogyatékkal élőknek is érdemes
sporttal foglalkozni, de arra is jó
volt a verseny hogy találkozhattak felvidéki barátaikkal.
-ta-

