
Szeptember 4-én az Országház Va-
dásztermében rendezték a Nagy-
családosok Országos Egyesülete 
Családbarát Önkormányzat pályá-
zatának idei díjátadó ünnepségét, 
melyen Tata Város Önkormányza-
ta is elismerésben részesült.
A Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete (NOE) idén is meghirdette a 
Családbarát Önkormányzat díjat. 
Az egyesület először 2006. július 
11-én, a Népesedés Világnapján 
adta át az elismerést azt hangsú-
lyozva, hogy a Magyarországot és 
egész Európát érintő demográfiai 
helyzet miatt kiemelkedően fontos 
minden olyan program, szándék, 
intézkedés, ami a családok bizton-
ságérzetét növeli annak érdekében, 
hogy merjenek gyermekeket vál-
lalni. Városunk nem először nyerte 
el a díjat, hiszen már 2015-ben is 
megkapta azt.

A 2019-es felhívás nyomán pályá-
zatot nyújthatott be minden ma-
gyarországi település önkormány-
zata. A beérkezett pályázatok 
elbírálásakor a településeket nagy-

ságuk, lehetőségeik, adottságaik 
alapján vizsgálták. A díjat ebben 
az évben  tizenhat önkormányzat 
érdemelte ki: a főváros VI., XI., 
XVI. és XXI. kerülete, valamint 

Berettyóújfalu, Érd, Mezőberény, 
Nagykőrös, Szigetszentmiklós, 
Tata, Vác, Csepreg, Csomád, Fel-
sőörs, Lébény és Ópusztaszer.
Az indoklás szerint Tata a díjat 
az önkormányzat saját határain 
túlmutató kezdeményezéseiért, 
az itt élő családok mindennapjai-
nak megkönnyítéséért, az érdemi 
támogatásokért és a családbarát 
intézkedéseiért kapta meg. A díj 
szakmai elismeréssel jár, a nyer-
tes önkormányzat használhatja a 
NOE Családbarát Önkormányzat 
logót. Emellett lehetőséget ad a 
csatlakozásra a European Large 
Families Confederation (ELFAC) 
Családbarát Önkormányzatok 
Európai Hálózatába, illetve a ha-
zai és nemzetközi jó gyakorlatok 
megismerését, elmélyítését is se-
gíti.                       
       Ábrahám Ágnes

Szeptember 6-án megnyitotta ka-
puit Tatán a Peron Music Könnyű- 
zenei Tehetséggondozó és Képző 
Központ a Piarista Rendház épü-
letében. Az intézmény nem csu-
pán városunkban, hanem az egész 
régióban egyedülálló lehetőséget 
biztosít a könnyűzenei képzésre a 
műfaj iránt érdeklődők számára.
Tata legújabb oktatási-kulturális 
célokat szolgáló intézménye egy 
nyitott, átjárható, inkubátorként 
működő kreatív alkotó műhely, 
amely segít felfedezni a tehetsége-
ket és támogatja az egyéni képes-
ségek fejlesztését. A tehetségköz-
pont legfőbb célja, hogy elindítsa 
régiónkban az intézményesített 
könnyűzenei oktatást valamint a 
tehetséggondozást a volt Piarista 
Rendház Eötvös utcai szárnyának 
földszintjén. A központ létrehozá-
sa két Európai Uniós pályázatnak 
köszönhető, amelyeket Tata Város 
Önkormányzata nyert el. Az egyik 
- EFOP-4.1.7-16-2017-00181 – a 
beruházást, a másik - EFOP-3.7.3-
16-2017-00254 – a szakmai tartal-
mat támogatja.
A szeptember 6-i ünnepélyes 

megnyitón részt vett Vitályos 
Eszter Európai Uniós fejlesztés-
politikáért felelős államtitkár, aki 
a helyszínen elmondta: - A  tehet-
séggondozó központ létrehozása 
sokat ígérő lépés a kormányzat 
céljainak megvalósításában, a 
kultúra, az oktatás, a fiatalok ne-
velésének támogatásában. A több 
mint 118 millió forintból megva-
lósult fejlesztés regionális jelentő-
ségű, mely nagy tereivel és remek 
akusztikájával kiválóan alkalmas a 
könnyűzenei képzésre. Az állam-
titkár hozzátette: - Az intézmény-
nek olyan megtartó ereje lehet, 

mely közös jövőnket építi, hiszen 
a tehetséges oktatók és fiatalok 
helyben maradnak, itt alapítanak 
családot, sikereik innen indulnak 
útra, és ide mutatnak vissza.
A könnyűzenei oktatáshoz 
kapcsolódóan már a központ 
megnyitása előtt elkezdődött a 
munka, hiszen 2018-ban több 
képzés is indult: projekt, ze-
neipari, kép és filmalkotási, va-
lamint egyéb rövid, kedvcsináló 
negyvennyolc órás képzéseket 
biztosítottak térítésmentesen a 
Piarista Rendház már működő 
szárnyában. Idén augusztusban 

pedig nagy sikerrel zajlott le az 
első Peron Music ZeneMánia 
Tábor, 25 lelkes tehetséggel.
Bencsik János országgyűlési 
képviselő a megnyitón is fel-
lépő fiatal zenészekhez intézve 
szavait így fogalmazott: - Azt 
kívánom mindenki számára, aki 
itt fog tanulni, hogy alapvetően 
ne a műfaji különbségek fog-
lalkoztassanak benneteket, ha-
nem az a belső öröm, amelyet 
a zene, az ének, a tánc, a közös-

ségben történő alkotás tud a fel-
színre hozni. Ha e szerint élitek 
az életeteket, akkor - ha nem 
is lesz mindenkiből muzsikus- 
idősebb korotokban elővéve a 
hangszert jó szívvel zenéltek, és 
közben jól tudjátok majd érezni 
magatokat. Egy közösség szá-
mára az a fontos, hogy elége-
dett emberek alkossák, akik ki 
tudják hozni magukból mindazt 
a tehetséget, kreativitást, amely-
lyel születtek – tette hozzá Ben-
csik János.

Folytatás a 3. oldalon

2019. szeptember 19. V. évfolyam, 19. szám

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 

Bővebb információk:
        www.tata.hu

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Családbarát Önkormányzat díjat kapott Tata
Második alkalommal nyerte el a város a NOE elismerését

Tornateremmel gazdagodott 
a Református Gimnázium   
     5.oldal

Arany a Szigetköz Regattán
      
    8.oldal

A ciklus utolsó ülését tartot-
ta a képviselő-testület
     2.oldal

Új tanév és új képzés a 
Rendházban
    4.oldal

Sportszereket kaptak a 
diákok 
    5.oldal

Hazatért a Piarista Rendház 
harangja 
    4.oldal

Új színfolttal bővült a zeneoktatás
Megnyílt a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ

Fotó: NOE



A 2014-2019-es önkormányza-
ti ciklus utolsó ülését tartotta 
a Városházán Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
lete szeptember 11-én. A kép-
viselők 17 napirendi pontban 
tárgyaltak.
A napirendi pontok előtt ve-
hette át városi kitüntetését Pá-
pai Joci, aki az augusztus 20-i 
ünnepségen fellépései miatt 
nem tudott részt venni. A kép-
viselő-testület korábbi döntése 
alapján Tata Városáért kitün-
tetés ezüst fokozatában része-
sült Pápai József (Joci) zenész, 
országos és nemzetközi szin-
ten sikert arató előadóművészi 
tevékenységének elismerése-
képpen, mellyel hozzájárul 

szülővárosa, Tata hírnevének 
öregbítéséhez. A díjhoz szere-
tettel gratulálunk Pápai Joci-
nak, további munkájához sok 
sikert és jó egészséget kívá-
nunk!
Az ülésen, ugyancsak a napi-
rendek előtt Michl József pol-
gármester mondott köszönetet a 
2014-2019 közötti önkormány-
zati ciklusban végzett munkáért 
a képviselőknek, a Városháza 
valamint az önkormányzati cé-
gek munkatársainak. A kép-
viselő-testület alakuló ülését 
2014 október 22-én tartották, 
az azóta eltelt időszakban 75 
alkalommal üléseztek és 1242 
előterjesztésről tárgyaltak. 
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Ügyfélfogadás a Tatai 
Közös Önkormányzati 

Hivatalban

2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 34 / 588 - 600

Fax: +36 34 / 587 - 078
Hétfő:   8:00-12:00, 

13:00-16:00
Szerda:  13:00-15:30

       Péntek: 8:00-12:00                      

Az újság megjelenését támogatta:

- Tata Kártya bevezetése, diákoknak ingyenesen
- Folytatódott a tatai diákok ingyenes buszközlekedésének programja
- Megvalósult a Tatai Fényes Tanösvény  
- Ökoturisztikai Központ épült az Öreg-tó partján
- Tópart fövenyesítése, Által-ér rekonstrukció, zsilipek, városi oldalon a 
tópart rendezése, valamint a nagy platánnál is újjáépült a part
- Szennyvíztisztító bővítése, felújítása Tatán
- Angolkert: Nyári lak és nyári konyha (Celláriusz) felújítása, Herendi 
kiállítás, mobil szabadtéri színpad, forrás rehabilitáció, parkfelújítás…
- Réti 8-as tó újjáépítése, tanösvény
- Farkasház közösségi házzá alakítása (Bercsényi u. 1.)
- Városközponti körforgalom direkt ágakkal való bővítése
- Tata-Vértesszőlős-Tatabánya Által-ér menti kerékpárút 
- Közvilágítás 3320 lámpából már 1770 LED-es
- Távhőszolgáltatás megújítása, új csőszakasz építése, hőközpontok kor-
szerűsítése, egyedi mérők felszerelése, távhőszolgáltatás koncesszióba 
adása
- Panel program, több mint 2500 lakás megújulásához járult hozzá a város
- Vakok intézete létesült a régi Dobi Iskola helyén állami beruházásban
- Intézménykorszerűsítések (iskoláinkban energiaracionalizálás: Kőkúti, 
Vaszary, Jázmin, Fazekas, Menner, Talentum. Óvodáinkban és a Bölcső-
dében is: Fürdő u., Geszti, Kincseskert, Csillagsziget Bölcsőde, és az 
Idősek Otthonában a Fényes fasoron is!)
- Öt csoportos Bartók Óvoda épült a Makovecz iroda tervei alapján
- Új Szociális Alapellátó Intézmény épült a régi kertvárosi iskolából  
- Bláthy kollégium, tanműhelyek energiaracionalizálás, fűtéskorszerűsítés
- 7 db új játszótér, a régiek bővítése
- Güntner Aréna Városi Sportcsarnok épült a TAC-al közös megvalósításban
- Fazekas utcai Iskola sportsátor
- Jégsátor a Kőkúti Iskola udvarán 
- Háziorvosi ügyelet és a védőnők színvonalas elhelyezése új helyszínen 
- A Szent Erzsébet Kórház szív és érrendszeri szakkórházzá alakítása
- Új Szakrendelő megépítése, új vérvételi hely és labor létrehozása
- A tatai Déli Ipari Parkban jelenleg 47 cég működik. 2018-ban 36 mil-
liárd Ft volt az éves összesített árbevétele ebből 17 milliárd Ft volt az 
export, 1291 fő dolgozik itt, és 61 milliárd forint beruházás történt az 
elmúlt 16 évben. A szomódi úti ipari terület is sokat fejlődött, a Güntner 
beépítette a régi téglagyár területét.
- A Városgazda Kft-nek új telephely épült a Széles Csapás úton
- Zsidó temető felújítása
- Polgármesteri Hivatal felújítása
- Szelektív gyűjtő 24 helyen, összesen 96 konténer
- Vaszary villa felújítása
- Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozása
- Tata tantárgy bevezetése, tankönyv kiadása
- Kőkúti tanuszoda megépítése
- A Szent Kereszt Plébániatemplom és a Református templomtorony felújítása
- Új okmányiroda, majd Tatai Járási Hivatal a Forrásházból 
(újra állami tulajdon lett)
- Közúti közlekedési lámpa 9 helyszínen (zebra és kereszteződés) 

létesült 
- Kossuth tér részbeni újjáépítése, környező utcák megújítása
- 4 új fitnesz park
- TAC új focipálya és öltöző önkormányzati pályázatból és támogatással
- Kosárlabda edzősátor önkormányzati segítséggel
- Strandröplabda pálya
- Tata-Dunaalmás kerékpárút tatai kistérségi beruházásban
- Több mint 1000 új parkoló
- Több mint 25 km járda, út építése és felújítása
- Eötvös József Gimnáziumban új labor és sportpálya
- Vaszary Iskola zöld udvar, tetőfelújítás
- Jázmin Iskola könyvtárszoba, udvarán Máltai játszókert
- Bláthy Iskola Kollégiuma és műhelyei megújultak állami támogatással
- Jávorka kollégiuma, az iskola és a focipálya megújult állami támogatással
- Kiépült a Református Gimnázium most pedig új tornaterem épült helyi 
református közösségi és állami támogatással
- Kőkúti Iskola tetején a napelem park a tanuszoda fűtését szolgálja
- Nyári napközis tábor a Fényesen
- Könyvtár részleges felújítása, új bútorzat és új számítógépek
- Család- és karrierpont létesült
- Piarista Rendház felső és továbbképzési bázis lett
- Kismosó forrás és patak, valamint a Kastély tó rehabilitációja
- Malom patak rekonstrukciója, Kodály tér megújítása
- Katonai medence rehabilitációja a Fényesen
- Hajdú utca teljes átépítése, csatornázása
- Üzletközpont épült a városközpontban új közlekedési csomópontokkal
- Eszterházy Kastély felújítása állami beruházásban
- Fazekas utcai Kőfaragó ház újjáépítése
- Kálvária domb és a Söréttorony felújítása
- Öreg-tó halászati joga 15 évre a városé
- Villamos energia hálózat bővítése az Ipari Parkban
- Az Építők parkjában parkoló és óriás játszótér sportpályákkal, 
csapadékvíz elvezetéssel
- Peron Music Könnyűzenei Tehetségközpont nyílt a Rendházban
- A közeljövőben kezdődő, illetve jóváhagyott, forrásbiztosított projektek
- Városi piac építése 
- Szivárvány és a Kertvárosi Óvoda felújítása
- Agostyáni kerékpárút
- Baji úti kerékpárút 
- Komáromi utca felújítása, lámpás kereszteződés (állami beruházás)
- Kerékpárkölcsönző rendszer
- Inkubátorház kezdő vállalkozásoknak
- Bölcsődei és a Kőkúti konyha felújítása
- Tópart sétány felújítása
- Lo Presti-forrás rehabilitációja, elvezetése
- Az Új út és a Fényes fasor körforgalom kialakítása
- Jázmin utca, Gesztenye-fasor, Mikovinyi utca kereszteződésében 
körforgalom kialakítása
A kisebb, valamint programalapú projektek nem szerepelnek a 
felsorolásban.

Áder János köztársasági elnök 2019 október 13-ra írta ki az önkormányzati választásokat. 
A Tatai Városkapu újság szerkesztősége lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlegi önkormányzati képviselők beszámolhassanak tevékenységükről. 
Michl József polgármester beszámolója
Tatán 2006 óta a Magyary-terv alapján dolgozunk, s az azóta eltelt időszak alatt a város jelentősen átalakult. Nagyon sok dolog épült, ám nem csupán az építke-
zések, vagy a lejjebb olvasható fejlesztések érdekesek. A legfontosabb az, hogy a tataiak egy igazi, erős közösséget építettek fel. Nem csak a civil szervezetek, 
egyházak, iskolai közösségek, hanem a hivatalosan be sem jegyzett, önszerveződő csapatok, baráti társaságok is megerősödhettek a városban. Mindennek kö-
szönhetően egy igazi városépítő, polgári, patrióta gondolkodásmód alakult ki az elmúlt 13 évben Tatán, amely mindenki számára szebbé teszi a békés minden-
napokat. Az első, hogy mindenkinek legyen biztos munkája, hogy a családját el tudja tartani, gyermekeiről tudjon gondoskodni. Biztonságban érezhesse magát 
Tatán, legyenek továbbra is még tervei és ereje azok megvalósításához. Közösen építjük a várost! A megszokott stílustól eltérően most egy egyszerű felsorolás 
segítségével szeretném feleleveníteni mindazt, ami az elmúlt három önkormányzati ciklusban történt városunkban. Az eredményeink között olyanok is vannak, 
melyekben ugyan az önkormányzatnak kevés része volt, de együttműködésünkkel, támogatásunkkal segítettük a megvalósítást. Ilyen volt például a közelmúlt-
ban átadott új tornaterem a Református Gimnáziumban, vagy a Bláthy és Jávorka iskolai és kollégiumi felújításai. Nagyon sok feladat vár még ránk, rengeteg 
munka tornyosul előttünk, éppen ezért a következő ciklusban is szeretnénk az eddigi lelkesedéssel folytatni közös városépítő, városszépítő munkánkat!

Városunk fejlődéséért...

A ciklus utolsó ülését tartotta a képviselő-testület
Átvette városi kitüntetését Pápai Joci
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A ciklus utolsó ülését tartotta a képviselő-testület

Folytatás az 1. oldalról
A tatai központ országos szinten is 
nagy jelentőséggel bír, hiszen ha-
zánkban jelenleg a könnyűzenének 
nincs intézményesített oktatása. A 
helyszínen több, mint 700 négyzet-
méteren valósul meg a jövőben a 
hangszeres képzés: kompetenciafej-
lesztés, zeneipari képzések, hang-
szeres és zeneipari workshopok, 
előadások, konferenciák és egyéb 
programok formájában. A felújított 
térben számos funkciót alakították 
ki:
- többfunkciós előadó és rendez-
vénytermet,
- hangstúdiót,
- oktatótermeket,
- próbatermet,
- irodát,
- raktárt és mosdókat.
Tatán a művészet támogatása és ok-
tatása hosszú múltra tekint vissza, 

számos kórus, zenekar, művészeti 
együttes és iskola működik váro-
sunkban, most pedig mindez új szín-
folttal, a könnyűzene oktatásával 
egészül ki a Peron Music Alapítvány 
szakmai vezetése mellett. Ezzel kap-
csolatban Michl József polgármester 
a megnyitón úgy fogalmazott: - A 
Peron Music Alapítvány tagjait a 
szeretet hozta össze, és az a barátság, 
amivel valamit teremteni akartak. 
Óriási dolog az, amikor a világban 
nem csak vagyunk, nem csupán fo-
gyasztunk és  kifejezzük az igénye-
inket, hanem a teremtő mellett állva 
elvégezzük a magunk munkáját. A 
városvezető kiemelte: - Azt szeret-
nénk, hogy az, aki tehetséges, itt 
tényleg kibontakozhasson, aki szere-
ti ezt a műfajt, annak nyíljon egy tér 
amelyben megtalálja a helyét, és a 
legfontosabb, hogy az intézményben 
egy új közösség teremtődjön.

A Peron Music Alapítvány 25 éve 
dolgozik a tehetséggondozásban, az 
elmúlt két és fél évtizedben számos 
programot és fesztivált, képzéseket, 
táborokat valamint tanácsadásokat 
szerveztek már, s a tatai központ 
megnyitásával új korszak kezdő-
dik történetükben. Pap Tibor a Pe-
ron Music Alapítvány elnöke ezzel 
kapcsolatban úgy nyilatkozott: - Az 
elmúlt 25 évben főként a tehetségku-
tató fesztiválokkal és már működő 
zenekarokkal foglalkoztak, ehhez 
képest a tatai intézmény izgalmas 
újdonságot hoz az alapítvány éle-
tébe. Megalapításával ugyanis egy 
magas színvonalú infrastruktúrával 
ellátott tér jön létre, amelybe be le-
het vonzani az érdeklődőket, így 
már nemcsak hangszertudással bíró 
fiatalokkal tudnak foglalkozni, ha-
nem olyanokkal is, akik kezdőként 
először fognak bele a zenetanulásba, 

így jelentősen kitágulnak az alapít-
vány perspektívái.
A képzési rendszer, a munka tehát 
elindult a Peron Music Könnyűzenei 
Tehetséggondozó és Képző Köz-
pontban. Tata új oktatási intézmé-
nyének tanárai, oktatói szeretnénk, 
ha minél több érdeklődő felkeresné 
őket, hiszen kortól függetlenül bár-
kit szívesen látnak, aki érdeklődik a 
könnyűzene iránt. Ennek érdekében 
hozza el Tatára a Peron Music Ala-

pítvány a „Hangszert a kézbe” című 
egyhetes, országos zenei expót októ-
ber 1. és 5. között. A rendezvény ke-
retében ki lehet majd próbálni több 
száz hangszert, hangszercsoportot 
(dob, gitár, basszusgitár, zongora, 
akusztikus hangszerek, népzenei 
hangszerek, komolyzenei hangsze-
rek), közben pedig különleges hang-
szerismertetőkön és zenetörténeti 
előadásokon lehet ingyenesen részt 
venni.                                       -áá-

Zenei tehetségek központja nyílt Tatán

Folytatás az 2. oldalról
Az elmúlt öt év alatt a képvi-
selők 2300 határozatot hoztak és 
141 rendeletet alkottak. A testület 
munkáját előkészítő és segítő bi-
zottságok, a Humán és Ügyrendi 
valamint a Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság 166 alkalommal 
ülésezett és 2492 témában hozott 
döntést.
A szeptember 11-i ülés rende-
let-alkotáshoz kapcsolódó előter-
jesztésekkel kezdődött, köztük a 
Tata Építési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati  rendelet módosí-
tásával kapcsolatban: a Cseke-li-
getben a helyi teniszklub szeretne 
egy klubházat építeni, ezért a vasút 
és a teniszpályák között kijelölték 
az építési területet, ezzel lehetősé-
ge nyílt a klubnak a fejlesztésre.
Vagyongazdálkodási témában a 
képviselők foglalkoztak az ön-
kormányzat tulajdonában álló, 
Balatonszepezden található gyer-
meküdülővel is, amely régóta a 
város ingatlana. Az önkormányzat 
már több éve bérbe adja az üdü-
lőt egy két pedagógusból álló Bt. 
részére, amely nyaranta gyermek-
tábort üzemeltet benne.  A mostani 
döntés a jövő évre is biztosítja a 
pedagógusoknak a táborhelyszínt, 
tatai iskolások részére.
Humánszolgáltatások területén 
négy napirendi pontról szavazott a 

testület, többek között  a  Juniorka 
Alapítványi Óvoda és a Juniorka 
Alapítványi Bölcsőde 2019. évi 
működési támogatásáról. A témá-
val kapcsolatban Michl József az 
ülést követő sajtótájékoztatóján 
elmondta: - az alapítványi működ-
tetésű intézményeket azzal segíti 
évről évre az önkormányzat, hogy 
az állami normatívát kiegészíti, 
ezzel támogatva a bölcsődében és 
az óvodában folyó munkát. Eb-
ben az esztendőben az alapítvány 
azt kérte, hogy a megnövekedett 
kiadásaikra tekintettel nagyobb 
összegű legyen az önkormányza-
ti támogatás, melyet a képviselők 
megszavaztak a Juniorka részére.
Ezt követően egyes tatai házior-
vosi és fogorvosi körzetek továb-

bi működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára került 
sor. Egy felnőtt háziorvosi körzet 
esetében a rendelési időt pontosí-
tották, valamint bemutatkozott a 
tatai 3. számú fogorvosi körzet új 
orvosa, Dr. Keresztes Beatrix Ildi-
kó fogorvos. A képviselő-testület 
döntött arról is, hogy idén ismét 
csatlakozunk a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányza-
ti  Ösztöndíjrendszerhez, mely a 
felsőoktatásban tanuló hátrányos 
szociális helyzetű hallgatókat tá-
mogatja. A témáról Michl József 
úgy nyilatkozott: - az egy főre eső 
jövedelem határát 100 ezer forint-
ra emelték fel a pályázók eseté-
ben, mivel azt szeretnék, hogy a 
lehető legtöbben részesüljenek a 

támogatásban. Az ösztöndíjakhoz 
a város 2,5 millió forinttal já-
rul hozzá, ehhez a magyar állam 
ugyanekkora összeget tesz, így 5 
millió forintot tudnak kiosztani a 
felsőoktatásban tanuló tatai fiata-
loknak.
A napirendek között a Tatai Kin-
cseskert Óvoda létszámbővítési 
kérelmére is sor került, a kép-
viselők három új álláshelyről 
szavaztak az intézményben. Két 
asszisztensi állás mellett egy füg-
getlenített intézményvezető-he-
lyettesi státuszt hoztak létre. Az 
óvodának az utóbbi időben jelen-
tősen megnövekedett a szakmai 
munka igénye, hiszen ez az óvoda 
gondoskodik a legnagyobb lét-
számban azokról a gyermekekről, 

akik számos nehézséggel küzde-
nek és egyéni nevelést igényel-
nek - ez indokolja az intézmény 
további szakmai megerősítését.
Az ülésen az elmúlt hónapokhoz 
hasonlóan szeptemberben is tá-
jékoztató hangzott el az európai 
uniós pályázatokról, majd egy 
tervbemutatót láthattak a képvi-
selők újhegyi bölcsődei férőhe-
lyek kialakításával kapcsolatban. 
Michl József polgármester el-
mondta: - Tata részt kíván venni 
a magyarországi bölcsődefejlesz-
tési programban, a város új intéz-
mény építésére szeretne pályázni 
Újhegyben, a régi lőtér helyén, 
ahová egy 3 csoportos bölcsődét 
terveznek, ezzel is segítve a vá-
rosrészben lakó családok minden-
napjait. Az elképzelések szerint a 
bölcsőde épületében egy akkora 
előteret alakítanának ki, amely 
alkalmas lesz az ott élők számára 
különböző találkozók, közösségi 
programok lebonyolítására is.
Az ülés végén beszámoló hang-
zott el a bizottságok 2019. évi 
tevékenységéről, majd képviselői 
kérdésekkel zárult a délelőtt. Tata 
Város Önkormányzat új Képvi-
selő-testülete következő, alakuló 
ülését várhatóan az október 13-i 
önkormányzati választásokat kö-
vetően, október második felében 
tartja majd.                                -áá-

Tata településen az Önkormányzat a 
törvényi kötelezettség alapján 2018. 
október-november hónapokban 
ebösszeírást végzett. 
Felhívom a tulajdonosok figyelmét 
arra, hogy aki a meghirdetett idő-
tartam alatt a bejelentést nem tette 
meg, az adatszolgáltatási kötelezett-
ségeinek mihamarabb tegyen eleget.
Az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
(a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) 
bekezdésének rendelkezése alapján 
az eb tartási helye szerint illetékes 
önkormányzat- ebrendészeti felada-
tainak elvégzése érdekében, illetve a 
veszettség elleni oltás járványvédel-
mi vonatkozásaira való tekintettel 
három évente legalább egy alkalom-
mal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösz-
szeírás alapján az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi elekt-

ronikus nyilvántartást köteles ve-
zetni, az állat tulajdonosa, tartója 
és más személyek jogainak, szemé-
lyes biztonságának és tulajdonának 
védelme, valamint ebrendészeti és 
állatvédelmi feladatainak hatékony 
ellátása céljából. Az eb tulajdonosa 
és tartója az ebösszeíráskor köteles 
a törvényben előírt adatokat a tele-
pülési önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani.
Az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
(a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) 
bekezdésének rendelkezése alapján 
az eb tartási helye szerint illetékes 
önkormányzat- ebrendészeti felada-
tainak elvégzése érdekében, illetve a 
veszettség elleni oltás járványvédel-
mi vonatkozásaira való tekintettel 
három évente legalább egy alkalom-
mal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösz-

szeírás alapján az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi elekt-
ronikus nyilvántartást köteles ve-
zetni, az állat tulajdonosa, tartója 
és más személyek jogainak, szemé-
lyes biztonságának és tulajdonának 
védelme, valamint ebrendészeti és 
állatvédelmi feladatainak hatékony 
ellátása céljából. Az eb tulajdonosa 
és tartója az ebösszeíráskor köteles 
a törvényben előírt adatokat a tele-
pülési önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani.
Az eb tulajdonosa és tartója a be-
jelentést az alábbi módokon teheti 
meg:
-személyesen
-postai úton a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal “Ebnyilvántartás” 
2890 Tata, Kossuth tér 1. címre.
-faxon: 34/587-078
-elektronikusan az ebosszeiras@
tata.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető 
a Tatai Közös Önkormányzati Hiva-
talban (2890 Tata, Kossuth tér 1.), 
valamint letölthető a www.tata.hu 
honlapról.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyel-
mét, hogy az adatszolgáltatási köte-
lezettség elmulasztása állatvédelmi 
bírságot vonhat maga után. A bírság 
legkisebb összege az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapján 
30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítését és a benyújtott adatlapok 
valóságtartalmát a közös önkor-
mányzati hivatal munkatársai szúró-
próbaszerűen ellenőrizhetik.
A fentieken túl felhívom a Tisztelt 
Ebtartók figyelmét, hogy a kedv-
telésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II.26.)  Korm. rendelet 17/B§ (10) 

bekezdése értelmében 2013. január 
01. napjától a négy hónaposnál idő-
sebb eb csak transzponderrel (chip) 
megjelölve tartható, ezért kérem, 
amennyiben a jogszabályban meg-
határozott kötelezettségének még 
nem tett eleget, úgy szíveskedjék 
a transzponderrel nem rendelkező 
ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
A transzponderrel történő megje-
lölés betartását a jegyző és a járási 
állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. 
A négy hónaposnál idősebb transz-
ponderrel nem jelölt ebről a jegyző 
és a magán állatorvos köteles jelen-
tést tenni a járási állat-egészségügyi 
hivatal felé. Együttműködésüket és 
adatszolgáltatásukat köszönöm! 

dr. Kórósi Emőke
jegyző 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

FELHÍVÁS – Folytatódik az ebösszeírás



Mély megrendüléssel értesül-
tünk arról, hogy Kinhefner Jó-
zsefné Gizi néni klubtársunk, 
életének 90. évében itt hagyta 
a földi világot. A szomorú hír 
hallatán Wass Albert szavai 
jutnak eszembe:
”Tudom, hogy durva és illetlen 
a szó, amely azok után kullog, 
akik mögött az élet kapuja be-
zárt, De úgy érzem, hogy né-
hány szóval adósod vagyok…”
Kevés emberre jellemző aka-
rat és erő munkálkodott benne, 
amely a népes családján kívül 
a másokért, a közösségért való 
tetteiben valósult meg. Szóki-
mondó, hiteles ember volt, akik 
ismerték, tisztelték ezért. Ér-
deklődési köre szinte minden-
re kiterjedt, a legkülönbözőbb 
témában tartott előadásokra, 
klubdélutánokon kitartóan 
részt vett, a kulturális kirándu-
lásokon is velünk tartott, míg 
egészsége engedte. Szellemi-
leg az utolsó percig ép maradt, 
csak a teste fáradt meg a közel 
90 év alatt.
Hű klubtársunk 1933-ban szü-
letett Keréktelekiben, 11 gyer-
mekes családban. 14 éves ko-
rától kivette részét a család 
megélhetéséért való küzdelmes 
években, a háborús időkben. 
Férjével 3 gyermeket neveltek 
fel. Férje 1995-ben bekövet-
kezett halála után egyedül élt 
a Honvéd utcai otthonukban. 
Pár évvel később, 2000-ben, a 
fia is elhunyt, 50 éves korában. 
1986-ban lépett be a Városi 
Nyugdíjas Klubba, ahol, mint 
bizalmi, évtizedeken keresztül 
segítette a vezetőség munkáját. 
Lelkiismeretesen teljesítette a 
rábízott feladatokat: a hozzá 
tartozó klubtagokkal szoros 
kapcsolatban volt, nem csak a 
klubrendezvényeinkre, de a vá-
rosi rendezvényekre is mozgó-
sította őket. Nagyra becsültük 
szorgalmáért, emberségéért 
és tisztességéért. Kortársai-
hoz hasonlóan ő is egyre több 
egészségügyi problémával küz-
dött, de őszi első klubdélutá-
nunkon még ott volt a lakásától 
elég távolra eső Kertvárosban, 
kis elektromos mopedjével.
 Nem várt köszönetet a közös-
ség érdekében végzett, önként 
vállalt munkájáért, mint mond-
ta: „Mindent, amit elvállaltam, 
kötelességből teljesítettem”. 
Szívből köszönjük mindnyájan, 
amit értünk tett! A magam és a 
klubtagság nevében búcsúzom 
Tőled:
”Requiem aeternam dona eis 
Domine: et lux perpetua luceat 
eis.” 
Nyugodj békében!  
                      
       Kun Imre klubelnök
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A Soproni Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Kara és Tata Város Ön-
kormányzata szervezésében ünne-
pélyes tanévnyitót rendeztek szep-
tember 4-én a Piarista Rendházban.
A helyszínen már a harmadik fel-
sőoktatási tanév kezdődött el, mi-
után 2017 őszén a Soproni Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Kar 
Csecsemő és Kisgyermeknevelő 
Alapszakot indított a Piarista Rend-
házban működő Tatai Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Központban. 
A képzés, kapcsolódva a pedagógus 
életpálya modellhez a bölcsődékben 
dolgozóknak nyújt diplomát, emel-
lett pedig újdonságként ebben a tan-
évben már Gyógypedagógia Alap-
képzés - Tanulásban Akadályozottak 
Pedagógiája szakirányban is elindul 
az oktatás, levelező képzésben.
A Piarista Rendház - az épület 2017-
es újranyitása óta - egyre nagyobb 
szerepet játszik városunk oktatási, 
kulturális, szellemi életében. A Ta-
tai Közösségi Felsőoktatási Kép-
zési Központ valamint a Család és 
KarrierPONT mellett számos civil 
szervezetnek, kiállításnak, koncert-
nek és közösségi találkozónak ad 
otthont, október 6-án pedig az épü-
let frissen átalakított szárnyában 
megnyitotta  kapuit a Peron Music 
Könnyűzenei Tehetséggondozó és 
Képző Központ is.  Acsainé Dávid 
Ágnes, a Tatai Rend-ház Kft. ügy-
vezető igazgatója a tanévnyitó hely-
színén elmondta: - az épületet érintő 
fejlesztéseknél is fontosabb az, hogy 
a ház mára biztonságos hátteret 
nyújt az oktatásnak. Ezt bizonyítja 

az egyetemi alapképzés bővülése, 
amely mellett tervezik a felnőtt-
képzési lehetőségek kiszélesítését 
is. Természetesen minden változás, 
fejlesztés a helyi igényekhez iga-
zodik - nyilatkozta Acsainé Dávid 
Ágnes hozzátéve, hogy a 2017 -ben 
kitűzött cél, amely az embernevelést 
állítja a Piarista Rendház működé-
sének középpontjába, továbbra is az 
épületben zajló munka alapköve.
Az ünnepségen Dr. habil Varga 
László, a Soproni Egyetem Bene-
dek Elek Pedagógiai Kar dékánja 
és Michl József polgármester nyi-
totta meg az új tanévet. A Soproni 
Egyetem dékánja elmondta: - Az 
Oktatási Hivataltól pár héttel ezelőtt 
érkezett meg az engedély arra, hogy 
a Gyógypedagógiai Alapképzést 
tatai helyszínnel elindíthatják. Eb-
ben jelentős szerepe van Vereckei 
Juditnak, a Tatabányai Tankerületi 
Központ igazgatójának, aki koráb-
ban, látva a Tata és Sopron közötti 

jó együttműködést, személyesen 
szólította meg az egyetemet, mivel 
a régióban nagy hiány van szakem-
berekből. A Tatabányai Tankerületi 
Központ már akkor támogatásáról 
biztosította a lehetséges tatai kép-
zést, ezért annak elindulásáért nagy 
köszönet illeti Vereckei Juditot – fo-
galmazott Dr. habil Varga László.
A Soproni Egyetemen idén rekord 
számú, 417 elsőéves hallgatót vett 
fel a Benedek Elek Pedagógiai Kar, 
ez az egyetemi elsős hallgatói lét-
szám 42 százalékának felel meg.
Michl József polgármester évnyitó 
beszédében a Piarista Rendházban 
hangsúlyozta: - Nagy öröm az, hogy 
a tatai felsőoktatás létrehozásának 
ötletét  úgy tudták megvalósítani, 
hogy idén már a harmadik tanév 
indulhat  el. Olyan dolgot sikerült 
ezzel létrehozni, ami nem kötelező, 
előírt feladata a városnak, mégis, 
egy önkormányzatnak kötelessége 
gondoskodni a jövő szakembereiről, 

akik a térségben ellátják majd azo-
kat a szolgálatokat, melyekre a tele-
püléseken nagy szükség van.
Tavaly pedagógus továbbképzéseket 
is akkreditált az Oktatási Hivatal ta-
tai helyszínnel, így hamarosan olyan 
szakirányú továbbképzések is elin-
dulhatnak a Piarista Rendházban, 
amelyek már diplomára épülnek, és 
régiónkban segítik a pedagógusok 
ismereteinek megújítását: ilyen le-
het többek között a mentorpedagó-
gus képzés. Csecsemő és Kisgyer-
meknevelő Alapszakra idén 22-en 
nyertek felvételt, a Gyógypedagógia 
Alapképzés, Tanulásban Akadályo-
zottak Pedagógiája szakirányra még 
zajlik a jelentkezés, várhatóan több 
mint 20 fővel indul el 2019-ben az 
oktatás.
Az évnyitó ünnepség programja az 
első éves hallgatók eskütételével, és 
egyetemi polgárrá fogadásával zá-
rult. Az eseményen közreműködtek 
a Geszti Óvoda kisgyermekei.   -áá-

Új tanév és új képzés a Rendházban

Búcsúszavak 
Gizi nénihez

A Piarista Rendház kápolnájában 
szeptember 14-én rendezték a XVI. 
Tata és Térsége Civil Napok nyitó 
eseményét. A helyszínen a piarista 
rend alapítójára emlékező misét, 
jubileumi ünnepséget és orgona-
koncertet rendeztek a Magyar Pia-
rista Diákszövetség Tatai Tagozata 
megalapításának 20. évfordulója 
alkalmából.
A Magyar Piarista Diákszövetség 
(MPDSZ) Tatai Tagozata 1999. 
május 15-én alakult meg a Piarista 
Rendház dísztermében. Az ülésre 
mintegy 70 öregdiák kapott meghí-
vót, a tagozat több mint 30 taggal 
jött létre, s megalapításának célja a 
piarista rend emlékének méltó őr-
zése valamint a piaristák visszaté-
résének elősegítését szolgáló tevé-
kenység biztosítása volt. A tagozat, 
indulásától kezdődően szorosan 

összeforrt a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége (KÉSZ) 1994-ben 
alakult tatai csoportjával, s bekap-
csolódott a pár hónappal korábban 
alakult TaKTuS (Tatai Kulturális és 
Tudományos Szervezés) munkájá-
ba, mely a különféle felekezetek, a 
keresztény szellemiségű kulturális 
és jótékonysági szervezetek prog-
ramjainak összehangolását célozta. 
Az MPDSZ  helyi csoportja nagy 
sikernek könyveli el, hogy mun-
kája  eredményeként nem merült 
feledésbe a kegyesrendiek áldásos 
tevékenysége. A tatai tagozat a 
Magyarországi Rendtartománnyal 
Ruppert József tanár úr segítségé-
vel tartja a kapcsolatot, aki a múlt 
század második felében született 
„Piarista Hírek” számítógépes fel-
vitele közben érdekes informáci-
óra bukkant. A  gimnázium tanári 

karát 1950-ben  rajtaütésszerűen 
elhurcolták, mindenki csak egy 
kisméretű, személyes csomagot vi-
hetett magával a több évszázados 
épület értékeinek hátrahagyásakor. 
Néhány tárgyat azonban sikerült 
kimenteni, elszállítani. Így került 
a budapesti rendházba az a kis 
harang, melyet 1935-ben a helyi 
diákszövetség a világháborúban 
elesett tagjainak emlékére öntetett. 
Ruppert tanár úr azt a tájékozta-
tót találta meg, amelyben szó van 
arról, hogy a tatai diákszövetségi 
emlék egy Balaton-felvidéki apró 
településen üresen álló harang-
lábba került. A tagozat titkárával 
sikerült a harangot a rajta olvas-
ható feliratok alapján azonosítani 
és megindult az eljárás, melynek 
eredményeképpen   visszakerül-
hetett a harang otthonába, a tatai 

rendházba. Szeptember 14-én pe-
dig elérkezett az a pillanat, amikor 
újra megkondult a tatai diákszövet-
ség kalandos utat bejárt, de végre 
hazatért emlékharangja.
Izing László a Magyar Piarista Di-
ákszövetség Tatai Tagozatának tit-
kára az eseménnyel kapcsolatban 
elmondta:- a hazaérkezett harang 
üzenete az, hogy semmiről sem 
szabad lemondani és mindenért 
érdemes küzdeni, többek között 
azért is, hogy a piaristák múltja és 
szelleme megmaradjon városunk-
ban. 
A harang a Piarista Rendház folyo-
sóján kapott ideiglenesen helyet, 
ahol bárki megtekintheti. Végső 
elhelyezésével kapcsolatban ké-
sőbb döntenek, de  felmerült az öt-
lete annak, hogy az épület udvarán 
helyezik majd el.
A jubileumi ünnepségen részt vett 
Michl József polgármester, aki az 
esemény helyszínén úgy nyilatko-
zott: - Szép jelképe a harang visz-
szatérése annak, hogy egy új élet 
indult el az épületben, hiszen az a 
cél, hogy annak a keresztény sza-
badságnak a szellemisége, amely 
a piarista atyák tatai működésének 
idején jellemezte a házat, visz-
szajöjjön. A városvezető  a  XVI. 
Tata és Térsége Civil Napok meg-
nyitásával kapcsolatban elmondta: 
- a civilek annak a civilizációnak 
a hordozói, amely nem az elidege-
nedésről, hanem a közösségterem-
tésről szól.
A Tata és Térsége Civil Napok 
programjai szeptember 29-ig vár-
ják az érdeklődőket.                         -áá-

Hazatért a Piarista Rendház harangja
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A Tata Város Zsigmond Király dí-
jával kitüntetett Erich Gscheidle 
és felesége Maria idén nyár elején 
magánúton járt Tatán. Gerlingeni 
testvérvárosunk képviselői ezúttal 

sem jöttek üres kézzel, több sport-
táskányi pólóval és sportnadrággal 
lepték meg az Új úti iskolába járó 
diákokat. Szeptember elején Joó 
Márta és Árva János testnevelők 

már ki is osztották a felszerelése-
ket a gyerekeknek, s az adomány-
nak köszönhetően azóta minden 
tanuló egységes öltözékben vehet 
részt a testnevelés órákon.    -áá-

Sportszereket kaptak a diákok

Új tornateremben sportolhatnak 
ettől a tanévtől a Tatai Református 
Gimnázium diákjai. Az intézmény 
udvarán felépült csarnokot - mely-
ben a tornaterem mellett többek 
között öltöző, szertár és két má-
sik szint is található - szeptember 
4-én adták át.
A Tatai Református Gimnázium 
2005 szeptembere óta működik, 
fennállása óta több fejlesztést 
is megélt. Először tantermekkel 
bővült majd egy új épületszár-
nyat építettek hozzá, 2014-ben 
és 2018-ban pedig szomszédos 
épületek megvásárlásával és fel-
újításával gazdagodott tovább az 
intézmény. A testnevelés órákat 
eddig elsősorban az udvari sport-

pályán, rossz időben pedig  egy 
régi kovácsműhelyből átalakított 
kis tornaszobában tartották, így a 
diákok és a tanárok számára egy-
aránt örömhír volt, amikor 2017 
tavaszán értesültek arról, hogy a 
Dunántúli Református Egyház-
kerület kormányzati forrásból tá-
mogatja számukra egy tornaterem 
megépítését.
Az új épület átadása előtt hála-
adó istentiszteletet rendeztek a 
Református Templomban, ahol 
igét hirdetett Steinbach József, a 
Dunántúli Református Egyház-
kerület püspöke. Ezt követően 
a helyszínen Illés Dániel, a gim-
názium igazgatója számolt be a 
tornaterem építéséről. Illés Dániel 

elmondta: - korábban már folya-
matosan figyelték a köznevelési 
intézmények fejlesztésére kiírt 
pályázatokat, ennek köszönhető-
en tudtak napelemeket szerelni az 
iskola tetejére, de új tornaterem 
létesítésére nem adódott lehető-
ségük. Ettől függetlenül a gimná-
zium évről évre növelte pénzügyi 
tartalékait, készülve arra, hogy ha 
módjukban áll a fejlesztés, hozzá 
tudjanak járulni a költségekhez.
Az építkezést több mint egy éves 
előkészítő munka előzte meg, a 
kivitelezés kilenc hónapig tar-
tott, melynek eredménye egy 580 
négyzetméteres, 7 méter  magas 
tornaterem lett a hozzá tartozó öl-
tözővel, szertárral, kazánházzal és  

testnevelő tanári szobával.
A tornacsarnok avató ünnepsé-
gén Michl József polgármester 
elmondta: - A városvezetés hosz-
szú évekkel ezelőtt azt a célt tűzte 
ki, hogy minden tatai gyermek a 
kötelező tanórákon túl sportoljon, 
vagy valamilyen művészetet ta-
nuljon. Az önkormányzat azóta is 
kiemelten támogatja, hogy minél 
több sportolásra, mozgásra alkal-
mas tér és létesítmény épüljön Ta-
tán. Szívből gratulálok a hithez, a 
hűséghez és ahhoz a szeretethez, 
amit a református közösség vá-
rosunkban hosszú évek óta gyö-
nyörűen képvisel. Mindahhoz, 
ami ennek a kis közösségnek az 
erőfeszítései nyomán az elmúlt 

esztendőkben megvalósult, nagy 
szükség volt arra a hitre, amelyre 
Isten válaszai folyamatosan érkez-
nek. Az új tornacsarnok adjon sok 
örömet az itt tanító pedagógusok-
nak, és a gimnázium falai között 
tanuló fiataloknak, valamint hitet 
mindenkinek, hogy így közösen 
tudjuk folytatni városunk építését 
– fogalmazott Michl József.
A mintegy 400 millió forintos 
beruházás költségének felét, 200 
millió forintot a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület biztosította 
kormányzati forrásból, a  költsé-
gek másik felét a gimnázium saját 
megtakarításából fedezte. Emel-
lett társadalmi összefogás is segí-
tette az építkezést, hiszen külső tá-
mogatások, például Mága Zoltán 
jótékonysági koncertje valamint 
egyéb személyes adományok is 
gyarapították a pénzügyi forrást.
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő az új tornacsarnokban kö-
szöntőjében hangsúlyozta:- Nagy 
köszönet jár a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerületnek, hogy 
ami a mi gondolkodásunk és hi-
tünk szerint a jól működő és egyre 
erősödő gimnáziumnak valamint 
a város református közösségének 
járt, az jutott is. Ez pedig bölcses-
ségre, tapasztalatra, a bizonyos-
ságon alapuló hitre és a pásztor 
alá rendelt közösségben való bi-
zakodásra vall – mondta Bencsik 
János.
A Markos Anikó által tervezett új 
épület öltözőszárnya fölött még 
két szint szerkezete is elkészült 
300-300 négyzetméteren: egy 
konditerem és egy diák étterem 
helye. Ezek jelenleg szerkezetké-
szek, a lehetőségek szerint később 
folytatják majd az építésüket.                                          
              -áá-

Tornateremmel gazdagodott a Református Gimnázium

Ifj. Gyüszi László, a József Attila 
Megyei Könyvtár igazgató-helyet-
tese Észak-Komáromban vehette át 
a Kehila Haver-díjat, amelyet olyan 
nem zsidó származású embernek 
ítélhetnek oda, akik sokat tesznek 
a zsidó hagyományok ápolásáért 
és a közösségek emlékének meg-
őrzéséért. A tatai könyvtár egykori 
vezetője négy évtizede foglalkozik 
a tatai zsidóság történetének tanul-
mányozásával. 
–Cirka negyven évvel ezelőtt kezd-
tem el dolgozni a tatai könyvtárban. 
Ott akadt a kezembe egy érdekes 
könyv, a volt tatai rabbi, dr. Gold-
berger Izidor a tata-tóvárosi zsidó-
ság történetét feldolgozó füzete. Így 
kezdődött a kutatás. Hunyadi Imre 
barátom is foglalkozott a tatai zsi-
dóság történetének egy másik kor-
szakával, így az általunk gyűjtött 
anyagok jól egymásra épültek. Én a 
19. századig terjedő időről írtam, ő 
pedig a két világháború közöttiről. 
Gyüszi László kutatásaival hozzá-
járult többek között ahhoz is, hogy 
a tatai, az ország egyik legszebb iz-
raelita temetője legyen. 
–Nagy feladat volt a temetőt rend-
behozni, amelyben az akkori város-
vezetésnek nagy szerepe volt. Majd 
a holokauszt hetvenedik évfordu-
lója kapcsán fogalmazódott meg 
bennünk, hogy összeállítjuk a Tatá-
ról elszállított zsidók névsorát, így 
került a több, mint ezer név a zsidó 
temető ravatalozójának falára. Az 
áldozatok listája településenként 

olvasható. 
A kutatások során sok érdekesség 
is kiderült a tatai zsidóságról:
–Szinte a honfoglalással együtt 
érkeztek a Kárpát-medencébe. 
Minden településen megteleped-
tek. A Tatai Zsidó Hitközség vi-
szont különleges helyzetben volt: 
az Esterházy uradalommal kötött 
szerződés alapján békében élhet-
tettek, dolgozhattak a városban. Az 
Esterházyaknak köszönhetően sza-
badon gyakorolhatták vallásukat, 
és magasrangú pozíciókat töltöttek 
be. Így a 19. század végétől a tatai 
nagy gyárak zsidó kezekben voltak. 
A második világháborúig meghatá-
rozó szerepet töltöttek be a város 
életében, vagyonuk alapján a veze-
tő testületbe is beválasztották őket. 
A holokauszt után a tatai zsidók is 
eltűntek. Amikor felszabadították 
az auschwitzi és buchenwaldi tá-
borokat, csupán negyvenen tértek 
vissza Tatára, akik közül sokan új 
hazát kerestek.             Prokl Violetta

A zsidóság kutatásáért kapott díjat



Pillanatok alatt kezünkbe vehetjük 
azokat  az  emlékérméket, melyek 
egy 5 Ft-os pénzérméből készül-
nek.  Az emlékérme préselő gép 
az automatába bedo-
bott 5 Ft-os pénzér-
mét, megfelelő ellen-
érték fejében, - ami 2 
X 100 Ft-os és egy 5 
Ft-os – ovális alakúra 
szétlapítja és a nyomó-
géphengerbe metszett 
motívumok egyikét 
– a választás alapján – 
rápréseli az érmére. 
A préseléssel az érméről az 5 Ft-os 
motívuma teljesen eltűnik és ráke-
rül az új motívum. Izgalom kíséri, 
ahogy elkészül, majd  kipottyan a 
kész emlékérem, melyet saját ma-
gunk préseltünk.

Fontos tudni, hogy a Magyar Nem-
zeti Bank nem köti engedélyhez a 
Forint forgalmi érme ilyen céllal 
történő átalakítását. Mivel a forgal-

mi érmék nem rozsdásodnak, így 
a belőlük készítettek sem, teljesen 
időt állóak és nem utolsó sorban 
emlékként is hosszú ideig megőriz-
hetők. Tehát érdemes a tatai Kuny 
Domokos Múzeumban, közvetle-
nül a bejáratnál, saját kezünkkel 

ilyen emlékérméket készíteni, hi-
szen ezek a kis érmék „tataiak”, 
a várral és tatai történelmünk egy 
szeletének ábrázolásával,  kü-

lön-külön. 
A világon az első em-
lékérme préselő gépet 
az 1892-es Chicago-i 
Világkiállításra tervez-
ték. Ma már az egész 
világon a turisták, ér-
deklődők által látoga-
tott népszerű helyszí-
neken ezen az elven 

működnek a berendezések. Az ide-
genforgalom erősítését szolgálón 
elismert eszközzé és keresett em-
lékké váltak, ugyanakkor egyre nö-
vekvő azok száma, akik kizárólag 
ezeket a préselt érméket gyűjtik.
          Vámosi László 
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Préselt érmék Tatáról
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Idén már 16. alkalommal szervezi 
meg a Tata és Térsége Civil Társulá-
sa a Tata és Térsége Civil Napokat. A 
szeptember 13-tól 29-ig zajló rendez-
vénysorozatról szeptember 10-én tar-
tottak sajtótájékoztatót a szervezők.
A programok ezen az őszön is tar-
talmas, változatos kikapcsolódási 
lehetőségeket kínálnak mindazok-
nak, akik szívesen ismerkednek az 
önszerveződésre épülő helyi civil 
szervezetek tevékenységével az is-
meretterjesztés és kulturális közélet 
számos területén, 18 szervezet össze-
fogásának köszönhetően.
Domonkos Ágnes a Tata és Térsége 
Civil Társulás elnöke a sajtótájékoz-
tatón elmondta: - a rendezvénysoro-
zat minden évben igazi sikerélmény 
a társulásnak, melynek ez az egyik 

kiemelt eseménye, amely valóban 
összefogja a civileket. 2019-ben a 
tavalyinál is több szervezet jelentke-
zett, így szeptember 13. és 29. között 
36 különböző programmal várják 
a Civil Napokon az érdeklődőket. 
Domonkos Ágnes hozzátette: - azért 
színes a programválaszték, mert a ta-
tai civilek munkája is nagyon sok te-
rületen jelen van, és számos irányba 
szerteágazik.
A XVI. Tata és Térsége Civil Napok 
megnyitóját szeptember 14-én szom-
baton  rendezték a Piarista kápolná-
ban, a programsorozat záróesemé-
nyére szeptember 29-én 15:00 órától 
a Peron Music Könnyűzenei Tehet-
séggondozó és Képző Központban 
kerül sor, „Nyitott kapu” címmel.                                           
               -áá-

Színes programkínálat várja a tataiakat az idei Civil Napokon

Brunner Sándor, Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének korábbi tagja, a 
Városkapu újság szeptember 
5-én kiadott V. évfolyam 18. 
számában megjelent, „Váro-
sunk fejlődéséért”című ösz-
szeállítással kapcsolatban írt 
szerkesztőségünknek. 
Brunner Sándor levelében 
nehezményezi, hogy dr. Var-
ga András képviselő beszá-
molójában, a 2014-2019-es 
időszakban Agostyánban 
elvégzett feladatok között a 
következőt írta: „Játszóteret 
létesítettünk a Kossuth utca 
végén a focipályánál”. „Ez 
a játszótér még a 2010-2014-
es időszakban, az én képvi-
selői tevékenységem alatt 
lett kialakítva a focipályával 
együtt” – írta levelében Brun-
ner Sándor.
Mivel a beszámolókat a kép-
viselők írták, megkerestük dr. 
Varga Andrást, aki a témával 
kapcsolatban a következőt 
nyilatkozta: 
-„Az agostyáni játszótér át-
adására 2013 őszén került 
sor, miután Brunner Sándor 
kezdeményezésére az akko-
ri képviselő-testület döntött 
annak megépítéséről. Ezt kö-
vetően, 2015-ben saját kezde-
ményezésemre szavaztunk a 
játszótér továbbfejlesztéséről, 
és újabb játék elemek kihe-
lyezéséről, így a játszótér ki-
építése 2015-ben folytatódott.  
Köszönjük Brunner Sándor úr 
ötletét, melynek nyomán meg-
épülhetett, majd tovább fej-
lődhetett a játszótér, az agos-
tyáni gyermekek örömére!”

Pontosítás



Kézilabda
szeptember 19. szerda 17.00 
Tatai AC – Körte HVSE 
férfi serdülő
szeptember 20. péntek 17.00 
Tatai AC – NEKA II. 
férfi ifjúsági
19.00 Tatai AC – NEKA 
férfi felnőtt
szeptember 21. szombat 10.00 
Kőkúti Sasok DSE – Esztergomi 
Vitézek RAFC fiú U14
11.00 Budakalász KZRT – Tatai 
AC fiú U14
15.00 Tatai AC – Budakalászi SC 
fiú U14
17.00 Budakalászi SC – Kőkúti 
Sasok DSE fiú U14

A mérkőzéseket a Güntner Arénában 
játsszák.
Labdarúgás
szeptember 21. szombat 9.00 
Tatai AC – Wati-Kecskéd KSK 
U14
11.30 Tatai AC – Annavölgye BSE 
női U18
szeptember 27. szombat 14.00 
Tatai AC – Zsámbéki SK Férfi U19
szeptember 29. vasárnap 9.00 
Tatai AC – Wati-Kecskéd KSK 
férfi U16
11.30 Tatai AC – Tatabányai SC 
női felnőtt
A mérkőzéseket a TAC Új úti 
pályáján játsszák.
Szabadidősport
szeptember 27. péntek 9.00 – 18.00 
Tatai Nagy Sportágválasztó

Kézilabda
Férfi NB I/B 
Telekom Veszprém U21 – Tatai AC 
26-24 (15-14)
Vezette: Horváth Z., Simó A.
Góllövő: Schekk 6, Tass 5, Harsányi, 
Iváncsik 4-4, Mátó 3, Győrffi 2
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági   
BSC Budakalász – Tatai AC 
28-27 (15-14)
Férfi serdülő   
Budakalász KZRT – Tatai AC 
16-20 (8-8)
Edző: Márton Ádám
Női ifjúsági 
Tatai AC – Vasas SC 25-33 (16-13)
Vezette: Puss H., Szabóné Jelen I.
Góllövő: Csics 11, Siklósi 6, Csordás 
3, Simon 2, Puleo, Tompa, Willi 1-1
Edző: Gubicza István
Lány U15 
Tatai AC – Győri ETO KC 
12-22 (4-13)
Tatai AC – DKKA 
13-30 (8-12)
Góllövő: Pálmai 9, Porpáczy, Staudt 
3-3, Sebestyén,m Szebeni, Szivek, 
Ungor 2-2, Kiss, Malich-Maszlavér 

1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Labdarúgás
Női U18 
Tatai AC – Zsámbéki KSK 
4-2 (1-1)
Vezette: Dénes L.
Góllövő: Bencze 6, Porpáczy 34, 
Hartai 43,53 ill. Andocsi 24,49
Női Felnőtt
Tatai AC – Wati-Kecskéd KSK 
2-5 (1-0)
Vezette:Gaszner T.
Góllövő: Hartai 69, Szerencse (ö) 71 
ill. Somogyi 52,82, Baldoni 80
Zsámbéki Sk – Tatai AC  3-2 (1-1)
Vezette: Varga I.
Góllövő: Steiner 22, Andocsi 70, 
Hegedűs 80 ill. Hartai 67, Szabó 74
Edző: Schaffer Péter
Fiú U14   
FC Esztergom – Tatai AC 2-4 (1-1)
Vezette: Tomacsek B.
Góllövő: Konopka 7,45 ill. Farkas 
36,44, Unger 77,79
Győrszentiván SE – Tatai AC 
5-2 (2-1)
Vezette: Dávid R.
Góllövő: Hegedűs 19, Léránt 37, 
Glázer 58, Csernyi 67, Takács 79 ill. 
Dumánszki 14, Farkas 61

Edző: Schweininger Ferenc
Férfi U16 
Sárisápi BSE – Tatai AC 4-1 (2-1)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Czibula 28,34,81, Barna 77 
ill. Kovács 5
Tatai AC – OBSK Oroszlány 
6-3 (3-3)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Gyüre 17,75, Kovács 25, 
Pintér 41, Unger 61, Lakatos 70 ill. 
Dancsok 13, Molnár 36,37
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi U19 
Nyergesújfalu SE – Tatai AC 
1-5 (1-2)
Vezette: Sárdi É.
Góllövő: Török 36 ill. Lázár 3, Mar-
tonfi 5,58, Kiss 77, Binks 81
Tatai AC – Mocsa KSE 1-1 (1-0)
Vezette: Csejtei Cs.
Góllövő: Mezei 44 ill. Korán 83
Edző: Wéber Roland
Férfi felnőtt 
Zsámbéki SK – Tatai AC 0-1 (0-1)
Góllövő: Bujdosó 33
Tatai AC – FC Esztergom 0-4 (0-1)
Vezette: Kiss L.
Góllövő: Koller 27, Sipőcz 47,60,80
Edző: Kele Zoltán
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Arany a Szigetköz Regattán

A tatai TTVE Evezősök augusztus 
23-án Mosonmagyaróváron méret-
ték meg magukat. Kielboot futam-
ban a Cserteg Ákos, Németh Tamás 

páros (TTVE), kormányos Válint 
Zita (Mosonmagyaróvár) első he-
lyezést ért el. A tavalyi futamban a 
páros ezüstéremmel tért haza Tatára, 

idén pedig arannyal örvendeztették 
meg csapatukat. A 17 éves evezősök 
a TSZC Bláthy Ottó Szakgimnázium 
és Szakközépiskola diákjai. Evezős-
ként 6 éve fejlődnek a TTVE zász-
laja alatt. A nyerteseket és a TTVE 
képviseletében Domonkos Ágnest 
kérdeztük az eseményről. 
Németh Tamás: „Nem számítottam 
a győzelemre. Egyszerűen csak in-
dultunk tavaly és idén is a TTVE 
csapatában. Megérte a sokéves fel-
készülés és munka. Ebben a csa-
patban dolgoztunk az elmúlt évben 
az ezüstérem megszerzésekor is. A 
barátság, a közös munka és talán a 
koncentráltság is segített bennün-
ket. Idén vár ránk még egy kihívás 

szeptemberben a Balatoni Regattán. 
Bízom benne, hogy ott sem fogunk 
nagyon izgulni.”
Cserteg Ákos: „Serleget nyertünk a 
csapatnak, érmet kaptunk mindhár-
man. Egyszerűen nagyon jó érzés 
volt 14 indulóból elvinni az aranyat. 
Saját korosztályunkban lettünk el-
sők, amely jól eső érzéssel töltött el 
minket, családtagjainkat, barátainkat 
és kiemelten a csapatunkat. Külön 
kell gratulálnunk csapattársainknak, 
Csizmadia Tibornak és Koch Ba-
lázsnak, akik ezüsttel járultak hoz-
zá a Tata-Tóvárosi Vizisport Egylet 
dicsőségéhez, ugyancsak augusztus 
23-án.”
Domonkos Ágnes: „A TTVE nagyon 

szép környezetben dolgozik Tatán. 
Ebben mi az evezés tömegsport jel-
legére tesszük a hangsúlyt. Nagyon 
nagy energiát fordítunk arra, hogy a 
fiatalok az evezésben örömöt, spor-
tot, lehetőséget érezzenek. A Magyar 
Evezős Szövetség által meghirde-
tett versenyek közül második ala-
kommal vettünk részt a Szigetközi 
Regattán. A Cserteg Ákos- Németh 
Tamás aranya, valamint Csizmadia 
Tibor-Koch Balázs ezüstje jó például 
szolgál a fiataloknak, hogy az evezős 
tömegsport is hozhat eredményeket 
az egyesületnek és természetesen 
Tatának is. Legközelebb a 9-km-es 
Balatoni Regattán állunk rajthoz a 
Tihanyi félsziget partjainál.”

Footouros gyermekatléták nagyszerű eredményei
2019. szeptember 14.-én szombaton 
rendezték meg Győrben a Magyar 
Atlétikai Szövetség Sport XXI. ver-
senyrendszerének regionális egyé-
ni pályaversenyét. A Footour S.E. 
U-13-as és U-11-es fiataljai szerény 
17 fős létszámú kis csapattal vettek 
részt a viadalon Csabai Ágota, 
Rózsahegyiné Gerencsér Judit és 
Sándor Péter edzők irányításával.
Rózsahegyi Bori 60 méteren bron-
zérmet, ötösugrásban a hatodik he-
lyet szerezte meg. Huga, Rózsahegyi 
Rozi 60 méteren az ötödik , hármas-
ugrásban a hatodik helyen zárt.
Dobóink, a Bojtor lánytestvérek a 
Vortexlabda hajításban mérettették 
meg magukat. Csilla szép verseny-
zéssel ezüstérmet nyert, míg nővé-
re Zsuzsa nagy meglepetést okozva 
egyetlen 40 méter fölötti dobóként 

aranyérmet szerzett a kitűnő 40,77 
méteres hajításával.
300 méteren az U-11-es fiúk régen 
látott sikert arattak , hiszen a dobogó 
első - második és negyedik helyére 
állhattak fel büszkén Buchner Jona-
tan - Ferenczi Andor és Juhász Bá-
lint sorrendben . A nagyoknál Mol-
nár Balázs az ötödik helyre tudott 
felfutni , míg Fenyvesi Márk hatodik 
lett. 
Az 1000 méteres síkfutás hozta 
meg a még nagyobb sikert. A kis-
lányoknál Ádám Bíborka gyönyö-
rű hajrával a második helyen ért 
célba, a nagyobbaknál Emhő Lí-
dia minimális hátránnyal csúszott 
le a bronzéremről, a negyedik he-
lyen zárta a versenyt. A fiatalabb 
korosztályban Buchner Jonatan 
nagyon rövid idővel a 300-as győ-

zelme után fantasztikus hajrával 
ismét dobogóra állhatott, most az 
ezüstérmes helyen, a hatodik Fe-
renczi Andor lett. Az idősebbeknél 
Fenyvesi Márk nagy küzdéssel a 
harmadik pozícióban ért célba, míg 
csapattársa Molnár Balázs rajt – cél 
győzelmet aratva , hatalmas előny-
nyel utasított maga mögé minden-
kit – az aranyérem büszke tulajdo-
nosa lett.
Várjuk azon tatai, Tata vonzáskör-
nyéki és a megye bármely telepü-
lésének fiatal sportolni vágyú gyer-
mekeit, akik szeretnék magukat 
kipróbálni az atlétika valamelyik 
ágában, ami minden sportnak az 
alapja : futásban, ugrásban, dobás-
ban. „ Az atlétika a sportok király-
nője „
      Sándor Péter szakosztályvezető

Újra itt van
Akár ezt a Szörényi slágert is éne-
kelhetnénk annak kapcsán, hogy 
szeptember 27-én ismét lesz Nagy 
Sportágválasztó Tatán. Eddig ta-
vasz végén várta az Edzőtáborban 
a sok sportág az érdeklődőket, most 
viszont őszre került át az időpont. 
Ezenkívül még annyi a változás 
hogy csak egy napon (pénteken) 
lehet szétnézni a sportágak között. 
A szokásos 9-14 óra között az is-
kolásokat várják a szervezők, míg a 
délután a családok jöhetnek vissza a 
gyerekekkel és 18.00-ig még válo-
gathatnak, próbálgathatják erejüket, 

ügyességüket. Több mint 20 sportág 
készül a Nagy Sportágválasztóra és 
abban bíznak az edzők, versenyzők 
hogy sokan találnak  majd maguk-
nak számukra kedves sportágat.
A szervező Nagy Sportágválasztó 
Iroda már megkereste az egyesüle-
teket és az iskolásokat, hogy minél 
többen élhessenek ezzel a nagyszerű 
lehetőséggel amikor egy helyen több 
sportág is bemutatkozik. Várnak te-
hát minden érdeklődőt a Tatai Nagy 
Sportágválasztóra szeptember 27-én 
(pénteken) 9.00 – 18.00 óra között az 
Edzőtáborban.                Tompa Andor

Hernádi sikere
Többször beszámoltunk már az 
autós hegyi EB futamairól, ahol 
tatai színekben Hernádi László 
gyűjtögeti pontjait. Lassan vége a 
szezonnak. Az utolsó előtti futa-
mot Szlovéniában rendezték ahol 
egy igen technikás, kanyarokkal, 
hajtű kanyarokkal tűzdelt pályát 
jelöltek ki a szervezők. Ez Herná-
dinak sokkal jobban fekszik, mint 
a hosszú egyenesekkel rendelkező, 
gyors pályák. Már az első futam 
jól végződött hiszen az első helyen 
végzett. A második futam előtt az-

tán volt egy kis ijedtség mert a kor-
mány szervóból folyt az olaj. Sze-
relésre már nem volt idő, csak arra 
hogy utána töltötték az olajat és 
bíztak benne, hogy kibírja az autó. 
Ráadásul a gumiválasztás sem si-
került a legjobban, mert a kemény 
gumival sokat csúszkált a kocsi. 
Végül csak összejött minden, mert 
bár szlovák ellenfele 0.2 mp-el 
jobbat ment ebben a futamban, de 
összevetésben Hernádi lett jobb. A 
dobogó legfelső fokán fogadhatta a 
gratulációkat.                              -ta-


