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Szívvel, lélekkel dolgoznak a gyermekekért
Óvodapedagógiai napot rendeztek a művelődési központban

Tata Város Önkormányzata és a Tatai 
Városkapu Közhasznú Zrt. novem-
ber 15-én rendezte a hagyományos 
Óvodapedagógiai Napot a Magyary 
Zoltán Művelődési Központban.
A szakmai nap évről-évre alkalmat 
ad arra, hogy az óvodában dolgozók 
munkáját tartalmas programokkal, 
új ötletekkel segítsék, és persze teret 
biztosít  a személyes találkozásokra, 
tapasztalatcserére is.
„Nagy öröm, hogy ismét ünneplő 
közösségben köszönhetem meg az 
egész város nevében áldozatos gyer-
mekszerető, gyermeknevelő és gyer-
mekmentő munkájukat. Egy külső 
szemlélő számára könnyűnek tűnő 
foglalkozásuk sokkal több nehézsé-
get, gondot és erőfeszítést hordoz, 
mint amennyi látszik belőle, de sok-
kal több örömet és boldogságot is 
jelent, mint amennyit mi láthatunk” 
- kezdte a helyszínen köszöntőjét 
Michl József polgármester. A város-
vezető elmondta: - Korunkban sok 
más mellett három, komoly aggoda-
lomra okot adó nagy veszély van. Az 
emberi természet megcsúfolásának 

és a teremtés rendjének alattomos, 
a genderisták általi meghekkelése 
az egyik valóságos veszély. A másik 
ilyen, hogy a digitális világ átveszi a 
hatalmat a tunya és elkényelmesedett 
ember felett, s a harmadik a kényel-
mes, materialista, könnyű élet ígé-
rete és igézete. Már ebből is látszik, 
hogy totális háború folyik a normá-
lis világ ellen, és ilyen körülmények 
között kell megőriznünk a lelkünket 
valamint a ránk bízottak lelkét, így 
ezerszer nehezebb helyzetben van-
nak a jelenlegi óvodapedagógusaink, 
mint évekkel ezelőtt. Sokszor olyan 
nehézségekkel kell szembenézniük 
munkájuk során, melyek főiskolai 
tanulmányaik alatt még nem léteztek. 
Ezért folyamatos tanulásra, szellemi 
frissítésre és személyiségfejlődésre 
van szükségük. Köszönöm minden-
kinek, aki ezt látva hajlandó naponta 
keresni a megoldásokat és feloldáso-
kat, s nem hajlandó engedni a norma-
litásból. Köszönöm, hogy naponta új 
módszereket tanulnak a gyermekek 
neveléséért és növeléséért, ősinek is 
mondható emberi értékeink gyerme-

keinkbe való minél mélyebb és biz-
tosabb átültetéséért. Azt szeretnénk, 
hogy a gyerekeink normálisan nőhes-
senek fel mindenféle veszélytől meg-
védve, hogy képesek legyenek majd 
ők is magukat megvédeni. Úgy tud-
janak felnőni, hogy ne lehessen be-
csapni, félrevezetni őket. Ehhez tiszta 
szívből kívánunk minden megszülető 
gyermeknek jó szülőket és nagyszerű 
óvodapedagógusokat, kisgyermekne-
velőket itt Tatán. Köszönöm munká-
jukat, küzdelmüket, a Jóisten éltesse 
Önöket s példaadó, velünk most is itt 
ünneplő elődeiket - fogalmazott Mi-
chl József.
Az Óvodapedagógiai Napon idén is a 
szakmai előadásoké volt a főszerep. 
A művelődési központ színpadán elő-
ször Dományi Virág múzeumpeda-
gógus mutatta be a Kuny Domokos 
Múzeum óvodapedagógia program-
kínálatát, majd Nagy Ildikó mester-
pedagógus, vezető szaktanácsadó, 
az Oktatási Hivatal munkatársának 
előadása következett az informatikai 
eszközök kreatív felhasználásáról 
óvodás korban. Ezt követően, a ha-

gyományokhoz híven  köszöntötték 
a tatai intézményekből nyugdíjba vo-
nuló kollégákat:
-Fiú Ferencnét, aki 1980-tól dol-
gozott a Tatai Fürdő Utcai Népha-
gyományőrző Óvodában, 2005-ig 
óvodapedagógusként majd óvodave-
zetőként. Ebben a feladatkörben 19 
évig vezette az intézményt. Elköte-
lezett néphagyományőrző, a Népha-
gyományőrző Óvodapedagógusok 
Egyesületében elnökségi tagként se-
gíti az egyesület szervezői munkáját. 
Vezetése alatt a tatai óvoda kétszer 
adott otthont a Néphagyományőrző 
Óvodapedagógusok Országos Szak-
mai Találkozójának.
-Dr. Galambosné Szabó Györgyit, aki 
1993 óta a Tatai Fürdő Utcai Népha-
gyományőrző Óvoda óvónője. A rábí-
zott gyermekekért felelősséget érezve 
vezette csoportjait és számos tovább-
képzésen vett részt. 2005-től 2018-ig  
végezte az intézmény gyermekvé-
delmi munkáját, mindig érzékenyen 
reagált a szociálisan hátrányos hely-
zetű gyermekek problémáira.

Folytatás a 3. oldalon

Tata elnyerte az UNICEF Gyerekbarát Település díját
Tata Város Önkormányzata sike-
resen szerepelt a települési önkor-
mányzatok részére kiírt „UNICEF 
Gyerekbarát Település” pályá-
zaton, és ezzel idén megnyerte a 
kitüntető címet, melyet november 
20-án Budapesten vehetett át 
Michl József polgármester.
A pályázatot idén már 5. alkalom-
mal hirdették meg, a pályázatok 
elbírálását egy szakértőkből, ci-
vil szervezetek képviselőiből álló 
Értékelő Bizottság végzi az UNI-
CEF Magyarország koordináció-
ja mellett. A világ 38 országában 
működő UNICEF Gyerekbarát 
Település program a Magyaror-
szágon 1991 óta hatályos, idén 30 
éves ENSZ Gyermekjogi Egyez-
ményen alapul, és kifejezetten az 
önkormányzatokat szólítja meg 
annak érdekében, hogy azok mi-
nél többet tegyenek a helyi gyer-
mekekért. A program hivatalos 
felhívása szerint egy Gyerekbarát 
Település biztosítja, hogy minden 

helyben élő gyermek hozzáférhes-
sen az alapvető egészségügyi, ok-
tatási, szociális és lakhatást bizto-
sító szolgáltatásokhoz; tiszta vizet 
ihasson, higiénikus és egészséges 
körülmények között élhessen; ne 
fenyegesse kizsákmányolás, bán-
talmazás és erőszak, biztonságban 
közlekedhessen települése utcáin, 

valamint életkorának megfelelően 
játszhasson, sportolhasson, szóra-
kozhasson. A Gyerekbarát Tele-
püléseken a részvétel szempontjai 
is kiemelt figyelmet kapnak, hogy 
minden gyermek és fiatal aktívan 
részt tudjon venni a helyi kulturá-
lis és közösségi életben, családi, 
kisközösségi és társadalmi esemé-

nyeken egyaránt. Mindezeken túl 
az igazán Gyerekbarát Települése-
ken a fiatalok bevonása is biztosí-
tott, fontos, hogy esetleges problé-
máikkal meghallgatásra leljenek, 
hatással lehessenek a településü-
ket érintő döntésekre és elmond-
hassák a véleményüket arról, hogy 
milyen környezetben szeretnének 
élni.
A tatai pályázat részletesen bemu-
tatja többek között a városunkban 
működő, a gyermekek nevelését 
segítő és szolgáló intézményi há-
lózatot, a gyerekeknek szóló kö-
telező pénzbeli és természetbeni 
támogatásokon túli egyéb  önkor-
mányzati támogatások rendszerét, 
a gyerekek számára biztosított  
szabadidős lehetőségeket és spor-
tos fejlesztéseket, a „Gyermekba-
rát Város” program intézkedéseit, 
a helyi diákönkormányzat műkö-
dését, az ifjúságnak szóló városi 
programokat és jó gyakorlatokat.  
       Folytatás a 3. oldalon 



Tata Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete november 27-én tartotta 
soros ülését a Városháza dísztermé-
ben, ahol a képviselők ezúttal 18 na-
pirendi pontban hoztak döntést.
A napirendek előtt Michl József 
polgármester mutatta be a képvise-
lő-testület tagjainak az „UNICEF 
Gyerekbarát Település”- díjat, me-
lyet idén két díjazott, Jászboldoghá-
za valamint Tata vehetett át novem-
ber 20-án Budapesten. Ugyancsak 
a napirendi pontok megvitatása 
előtt Purgel Zoltán sportért fele-
lős alpolgármester tájékoztatta a 
képviselőket arról, hogy 2020-ban 
városunkat is érinteni fogja a világ 
második legnagyobb kerékpáros 
körversenye, a Giro’d Italia. A Giro 
d’Italia magyarországi szakaszán 
május 9-10-11-én kerekeznek vé-
gig a versenyzők, s a második hazai 
versenynapon a mezőny Tatán is át-
halad majd.
Az ülésen először rendelet-alkotás-
hoz kapcsolódó előterjesztéseket 
tárgyaltak.  Tata Város Önkormány-
zat tartalékainak felhasználásáról és 
a 2019. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosításáról született 
döntés, majd a Tata Építési Szabály-
zatáról szóló önkormányzati rende-
let módosítása került napirendre, a 
Kodály tér melletti malomfelújí-
táshoz kötődően. A helyszínen egy 
parkoló megépítéséhez járul hozzá 
az önkormányzat azzal, hogy egy 
kisebb területet értékesít a malom 
tulajdonosának, így elkészülhet a 
fejlesztéshez  tervezett parkoló.
A humánszolgáltatáshoz kapcso-
lódó előterjesztések között a kép-
viselők tárgyaltak a Tatai járás 
munkaerő-piaci helyzetét elemző 
tájékoztatóról. Michl József pol-
gármester a témában az ülés utáni 
sajtótájékoztatóján elmondta: - A 
beszámolót minden évben a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kormány-
hivatal Tatai Járási Hivatalának 
Foglalkoztatási osztálya készíti el, 
egy nagyon részletes, precíz képet 
adva a munkanélküliségi muta-
tókról, a foglalkoztatási rendszer, 
a továbbképzések és a közfoglal-
koztatás terén meghozott döntések 

eredményeiről. A jó hír az, hogy 
Tatán nem a munkanélküliség okoz 
problémát,  a foglalkoztatási ne-
hézségeket inkább az okozza, hogy 
munkaerőhiány van mind váro-
sunkban, mind pedig a kistérség-
ben. Ezért a jövőben azon kell gon-
dolkozni, hogy milyen módon lehet 
kezelni ezt a helyzetet – nyilatkozta 
a polgármester. 
A november utolsó szerdáján meg-
tartott ülésen két pályázatokhoz 
kapcsolódó előterjesztés szerepelt. 
Mint minden ülésen, ezúttal is tájé-
koztatót kaptak a képviselők az Eu-
rópai Uniós pályázatokról, majd első 
olvasatban tárgyaltak egy  erdősítés 
támogatására kiírt pályázatról. Az 
önkormányzat, az elmúlt évekhez 
hasonlóan továbbra is szeretné foly-
tatni a zöldfelületek növelését célzó 
programját. Michl József elmondta: 
- vannak területek, ahol a növényzet 
cseréjére kerül sor, emellett pedig 
új helyszínekre is terveznek erdő-
telepítést, melyre most pályázatot 
írtak ki, így a magyar kormány tá-
mogatásával megvalósulhatnak a 
beültetések. Mostanában sok szó 
esik a klíma és  környezetvédelem-
ről, erdősítésről, de nagyon fontos 
ugyanakkor figyelembe venni azt is, 
hogy az erdők mellett szükségünk 
van továbbra is legelőkre, szántók-
ra, valamint olyan rétekre és ligetes 
területekre, amelyeket a természet 
maga alakított ki és nem mestersé-
gesen jöttek létre. Ebben a komple-

xitásban kell gondolkodnunk akkor, 
amikor az erdősítést megtervezzük.
Városüzemeltetési témában szava-
zott a testület a Volánbusz Zrt.-vel 
kapcsolatos aktuális ügyekről. A 
céggel (korábbi nevén Középnyu-
gat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt.) a helyi közlekedést 
illetően hosszú távú megállapodása 
van az önkormányzatnak. A megál-
lapodás keretében döntés született 
arról, hogy a helyi járatú autóbuszje-
gyek és bérletek árát minden évben 
az inflációhoz igazodva módosítják. 
Michl József ezzel kapcsolatban 
sajtótájékoztatóján kiemelte: - Az 
önkormányzat évente kb: 50 millió 
forint támogatást nyújt a közösségi 
közlekedéshez. Egyrészt a tatai he-
lyi járatú buszok veszteségét fizeti 
ki a Volánbusznak, emellett pedig 
minden Tatán tanuló diáknak ingye-
nes buszbérletet biztosít. Mivel ez 
nagyon komoly támogatása a helyi 
közösségi közlekedésnek, ezért ér-
demes minél inkább kihasználni a 
lehetőséget, és busszal közlekedni 
városon belül - fogalmazott a pol-
gármester.
Öt napirendi pont kapcsolódott az 
ülésen a vagyongazdálkodáshoz, 
ezek között szerepelt egy új bírósá-
gi épület megépítése. Michl József 
elmondta:- Magyary Zoltán városá-
ban méltó helyen kell dolgoznia a 
magyar bíróságnak, és ehhez az ön-
kormányzat örömmel nyújt támoga-
tást. Az építkezéshez több területet 

is javasoltak, végül a választás a 
Bacsó Béla és az Agostyáni út ke-
reszteződésénél lévő területre esett, 
melyet a testület döntése nyomán 
értékesítenek az építkezés céljából. 
A napirendek sorában szerepelt 
az a beszámoló, mely az idei épít-
ményadóról, a telekadóról, az 
idegenforgalmi adóról, a helyi 
iparűzési adóról, valamint a talaj-
terhelési díjról szóló helyi önkor-
mányzati rendeletekben foglaltak-
ról és a gépjárműadóról szólt. Tata 
2,3 milliárd forintos adóbevétellel 
számol 2019-ben. A tatai magánsze-
mélyek, családok ebből 160 millió 
forintot fizettek be, a fennmaradó 
összeget mind a városunkban mű-
ködő cégek fizetik. A helyi adózási 
eredményekkel kapcsolatban Michl 
József úgy fogalmazott: - Köszö-
nöm szépen mindenkinek, aki az 
adóját ebben az évben is időben 
befizette, nekik köszönhetően a 
tatai adómorál hosszú évek óta 
példaértékű. Jó érzés az, hogy a 
tataiak sajátjuknak is érzik a vá-
rost, hiszen tudják, a befizetett 
adók segítségével tudunk tovább 
fejlődni. 
Az ülésen a képviselő-testület 
elfogadta 2020. I. félévi munka-
tervét, valamint az önkormányzat 
2020. évi ellenőrzési tervét is.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő ülését 
december második felében tartja 
majd.                        Ábrahám Ágnes

FOGADÓÓRA
DR. FRIEDRICH GÁBOR 
r. ezredes, a Tatai Rendőrkapi-
tányság vezetője

2019. december 11-
én 10:00 – 12:00 óra
között tartja fogadó-
napját hivatalában, 
Tata, Ady Endre utca 
27. szám alatt.
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Céljuk tovább erősíteni a kistérséget
Folytatja munkáját a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
November 20-án tartotta alakuló 
ülését a Tatai Kistérségi Többcé-
lú Társulási Tanács a Városháza 
d í s z t e r m é -
ben, ahol 
többek kö-
zött a Tanács 
e l n ö k é n e k , 
alelnökének 
megválasztá-
sára is sor ke-
rült.
Az önkor-
m á n y z a t i 
v á l a s z t á s o -
kat követően 
minden alka-
lommal újra 
megalakul a 
Tatai Kistér-
ségi Többcé-
lú Társulási 
Tanács, mely 
ilyenkor tisztségviselőit is meg-
választja. Kistérségünk 10 tele-
pülésből áll, tatai központtal, s 
megegyezik a Tatai járással is, ami 
segíti a szervezési és közigazgatási 

feladatok összehangolását. A Ta-
nács november 20-i döntése alap-
ján a jövőben ismét Michl József, 

Tata polgármestere lesz a Tanács 
elnöke, alelnöke pedig Schunder 
Tibor, Baj polgármestere. Michl 
József az ülést követően elmond-
ta: - A Társulási Tanács Pénzügyi 

és Ellenőrző Bizottságának elnöke 
Simon László Kocs polgármestere, 
tagjai pedig Dr. Maszlavér Petra 

Naszály, és Cellár József, Szo-
mód polgármesterei lesznek. Pol-
gármester társaimnak és az egész 
kistérségünknek nagyon jó munkát 
kívánok a következő öt évre, s azt 

remélem, hogy az intézményfenn-
tartásban és az új projektjeinkben 
tovább tudjuk erősíteni, építeni a 

tatai kistérséget – nyi-
latkozta Michl József.
A tisztújítást követő-
en az ülésen dr. Mó-
zes István, a Tatai 
Járási Hivatal Fog-
lalkozatási Osztályá-
nak vezetője tartott 
tájékoztatót közfog-
lalkoztatási és egyéb 
munkaügyi kérdések-
ről, dr. Friedrich Gá-
bor r. alezredes, Tata 
Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetője 
számolt be az aktuális 
közbiztonsági hely-
zetről, majd Lőrincz 
Anita szakmai vezető 
tájékoztatott a kistér-

séget érintő  EFOP-1.5.2-16-2017-
00043 azonosító számú projektről.
A Tatai Kistérségi Többcélú Tár-
sulási Tanács következő ülését de-
cemberben tartja majd.             -áá-



November 13-án a Piarista Rend-
házban folytatódott az önkormány-
zat idén elindított üzleti reggeli 

sorozata.
„A Humánszolgáltatások fejlesz-
tése Magyary Zoltán mintajárá-

sában” elnevezésű EFOP-1.5.2-
16-2017-00043 azonosítószámú 
projekt munkáltatói találkozósoro-
zata tavasszal indult azzal a céllal, 
hogy a térségi foglalkoztatók szá-
mára közvetlen találkozókon ad-
jon lehetőséget a KKV szektorban 
(kis- és középvállalkozások) jelen 
lévő globális folyamatokra és kihí-
vásokra adandó válaszok eszköz-
rendszerének bővítésére, valamint 
a személyes tapasztalatcserére.
Michl József polgármester az ese-
ményen elmondta: - a fő cél az 
volt, hogy az önkormányzat azok-
kal a cégekkel is találkozhasson, 
amelyekkel egyébként más ügyek 
miatt nincs erre lehetősége, illet-

ve, hogy alkalmat teremtsenek a 
munkaadóknak a különböző szak-
mai előadásokon való részvételre, 
ezzel is segítve munkájukat. Az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a programsorozat tematikáját 
minden alkalommal érdeklődés kí-
séri, és sikerül ezáltal egy állandó 
kapcsolatot is kiépíteni a tatai vál-
lalkozásokkal. Szintén fontos ho-
zadéka az üzleti reggeliknek, hogy 
a különböző cégek vezetői kötetlen 
formában jobban megismerhetik 
egymást, találkozhatnak, megoszt-
hatják saját gyakorlataikat - nyilat-
kozta a városvezető.
Dr. Deák Róbert a program aktuá-
lis témájával kapcsolatban elmond-

ta, előadásának középpontjában az 
állt, hogyan tudja egy cég motivál-
ni a munkavállalóit, s melyek azok 
a legfontosabb eszközök, melyek-
kel meg lehet tartani az embereket. 
Dr. Deák Róbert hozzátette: - A je-
lenlegi körülmények között a vál-
lalkozások számára a legnagyobb 
kihívást a megfelelő munkaerő 
megtalálása jelenti. Ezért nagyon 
fontos, hogy egy állásinterjún he-
lyesen mérjék fel a jelentkezők 
képességeit és, hogy a munkavál-
lalónak olyan állást biztosítsanak, 
amelyben jól érzi magát.
Tata Város Önkormányzatának üz-
leti reggeli sorozata decemberben 
folytatódik.                                -áá-

Tata Város Polgármestere Lakossági Fórumot Hirdet Tata Helyi Építési Szabályzatának 
és Településszerkezeti Tervének módosításáról

A lakossági fórum megtartására Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a tele-
pülésrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól 

szóló 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete alapján kerül sor.

A lakossági fórumok időpontjai és helyszínei:
-2019. december 9. hétfő 16.00 óra - Városháza díszterme (Tata, Kossuth tér 1.)

-2019. december 10. kedd 16.00 óra - Új Kajakház Ökoturisztikai Központ (Tata, Tópart sétány 2.)
-2019. december 16. hétfő 16.00 - Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye (Tata, Jázmin utca 23.)

-2019. december 17. kedd 16 óra 30 perc - Agostyán Közösségi ház/Könyvtár
(Agostyán, Kossuth L. utca 31.)

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumot követően papír alapon, 
levélben vagy elektronikusan várjuk a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy e mailben a foepitesz@tata.hu címre.

A javaslatok beérkezésének határideje: 2020. január 20.
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Szívvel, lélekkel dolgoznak a gyermekekért
Óvodapedagógiai napot rendeztek a művelődési központban
Folytatás az 1. oldalról
-Herczog Károlynét, aki a Hajnalcsil-
lag Tatai Református Óvoda pedagó-
gus asszisztense. 1999 óta szolgált 
dajkaként majd pedagógus asszisz-
tensként. 12 évig a Kincseskert Óvo-
dában, az elmúlt nyolc évben pedig a 
Hajnalcsillag Tatai Református Óvo-
dában. Életének minden mozzanata a 
gyermekek körül forgott. Az otthoni 
háztartás mellett szívesen vágott, fes-
tett, ragasztott, varrt szomódi ottho-
nában, hogy a gyermekeknek örömet 
okozzon. 
-Klima Erikát, aki 2012-ben került a 
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőr-
ző Óvodába konyhalányként. Szakmai 
elhivatottságát bizonyítja, hogy 2014-
ben szakács végzettséget szerzett. 
Fő birodalma a konyha volt, mindig 

nagyon precízen dolgozott. Megbíz-
hatóan, az előírásoknak megfelelően 
kezelte az ételeket. A gyermekek ked-
vencét a paradicsomlevest, és a Gyer-
meknapon már hagyománnyá vált mi-
lánói spagettit, mindig nagy szeretettel 
és örömmel készítette el.

-Lengyel Lászlónét, aki szakácsnő-
ként nyolc éve dolgozik a Tatai Bartók 
Béla Óvodában. Mindig lelkiismere-
tesen, odafigyelve végezte munkáját, 
s minden olyan ünnepen számíthattak 
rá, amely plusz feladatot jelentett a 
konyhának, például óvodabálon, ad-

venti játszódélutánon vagy óvodában 
alvós napon az iskolába készülőknek. 
Egészséges és finom ételeit mindenki 
szerette, mint ahogyan azt a lelkese-
dést is, amellyel ezeket elkészítette.
-Tanka Lajosnét  a Tatai Bartók Béla 
Óvoda óvónőjét, aki 1979-ben végzett 
Tatabányán az Árpád Gimnázium és 
Óvónőképző Szakközépiskolában, 
1996-ban munka mellett szerezte meg 
felsőfokú képesítését. Ildi néni egy he-
lyen dolgozta le 40 évét, csak az óvoda 
neve és végül helye változott. Szakmai 
munkáját a gyermekek szeretete, mély 
empátiás készsége vezérelte. Gyere-
kek és szülők egyaránt szerették őt, 
olyannyira, hogy a már felnőtt, régi 
óvodásai is meglátogatták, sőt né-
hányuk saját gyermekét is Ildi néni 
gondjaira bízta.

-Vasvári Erikát, aki a Tatai Geszti 
Óvoda dajkájaként már nyugdíjas 
éveit tölti. 1988-ban került az intéz-
ménybe konyhai dolgozóként. Na-
gyon megbízhatóan, tökéletesen és 
gyorsan dolgozott, s közben elvégez-
te a dajkaképzőt is. 2015-ben került 
egy csoportba dajkaként. Humorával 
lehengerelte a kicsiket, sokat játszott 
velük, s közben egyéb teendőjét is 
precízen, gyorsan végezte. Ahogy 
mondani szokták, az „óvónők jobb 
keze” volt.
Szívből köszönjük munkájukat, nyug-
díjas éveikhez jó egészséget, és sok 
örömet kívánunk!
Az ünnepségen közreműködött Szél-
vári Renáta óvónő és a Menner Ber-
nát Alapfokú Művészeti Iskola fiatal 
tehetségei.                                     -áá-

Folytatás az 1. oldalról 
Az értékelő bizottság többek között 
kiemelte, hogy városunk külön fi-
gyelmet fordít a gyermekek korai 
fejlesztésére és a sajátos nevelési 
igényű gyerekekre, valamint biz-
tosítja az akadálymentesítést a fo-
gyatékkal élő fiatalok és felnőttek 
számára egyaránt. Emellett értékel-
ték, hogy jól működik a helyi gyer-
mekvédelmi jelzőrendszer, a tehet-
séggondozás, és a fiatalok többféle 
ösztöndíjra is pályázhatnak. A díjá-
tadón elhangzott, hogy a TAVIDÖK 
(Tata Város Diákönkormányzata) a 
városban élő 6-18 éves gyermeke-
ket képviselve a diákközösségek 
érdekeit szolgálja, ötleteit igyekszik 
megvalósítani, tagjai pedig jó pél-
dák arra, hogy bebizonyosodjon: az 
ifjúságra helyezett hangsúly sosem 

felesleges, hanem érték.
Az „UNICEF Gyerekbarát Telepü-
lés” elismerő cím 
adományozásával 
az alapító szándé-
ka hozzájárulni az 
önkormányzatok 
gyermekjogokkal 
kapcsolatos attitűd-
jének megerősíté-
séhez, továbbá elis-
merni a gyermekek 
védelme és jogaik 
érvényesítése terén 
elért eddigi eredmé-
nyeket, és támogat-
ni a megvalósításra 
váró helyi szintű 
programokat.
Az UNICEF Magyarország idén 
is két települési önkormányzatnak, 

Jászboldogházának valamint Tatá-
nak ítélte a címet, melyet városunk 

nevében  Michl József polgármes-
ter, Kelemen Anna diákpolgár-

mester valamint Györök Dóra és 
Bancia Alex diák-alpolgármesterek 

vettek át Mészáros An-
tóniától, az UNICEF 
Magyarország ügyve-
zető igazgatójától. Mi-
chl József polgármester 
a díjátadón elmondta: - 
A gyermekek életében 
a legfontosabb dolog - 
amellett, hogy minden 
szeretetet megkapjanak 
- az, hogy a kötelessé-
geikre is megtanítsuk 
őket, mert az élet tel-
jességéhez szükséges 
tudásnak csak így lesz-
nek birtokában. Ezáltal 
tudnak majd felnőve 

családot alapítani, gyermekeket ne-
velni. Tatán a gyerekeket szüleiken 

keresztül is támogatjuk, hiszen ha 
nekik jól segítünk, képesek lesznek 
arra, hogy jól működő családokat 
alapítsanak. A munkának, amelyet 
eddig is végeztünk, a legfonto-
sabb üzenete az volt, hogy legyen 
minden szülőnek munkája, legyen 
mindenkinek tisztességes otthona, 
és a gyermekei olyan körülmények 
között nőhessenek fel, ahol test-
ben, lélekben, szívben, szeretetben 
is erősödni tudnak. A városvezető 
hozzátette: - Köszönjük az UNI-
CEF munkáját, valamint a magyar 
kormány és minden közösség, ön-
kormányzat azon tevékenységét, 
amellyel a gyermekekért munkál-
kodik úgy, hogy Magyarország 
egy nagyszerű, egészséges, és 
ilyen értelemben is gazdag ország 
legyen.                                     -áá-

Tata elnyerte az UNICEF Gyerekbarát Település díját

Üzleti reggeli a Piarista Rendházban



Megalakulásának 50. évforduló-
ját ünnepli Tatán a Menner Ber-
nát Alapfokú Művészeti Iskola. 
A jubileum alkalmából az intéz-
mény programsorozatot szervezett, 
melynek első eseményét november 
23-án rendezték.
Városunkban 1957-ben Baranyi 
József az I. sz. Általános Iskola 
(Fazekas utcai Általános Iskola) 
akkori igazgatója hozta létre az 
ének-zene tagozatot. A következő 
évben a hangszeres oktatás is meg-
kezdődött, két tanárt alkalmaztak 
a hegedű és a zongora tanítására. 
A hatvanas években aztán már há-
rom zongora és két hegedűtanár 
oktatott a tagozaton. 1967-ben ez 
a hangszeres zeneoktatás a Tatabá-
nyai Állami Erkel Ferenc Zeneis-
kola tagiskolájaként, majd 1969-
től önálló intézményként folytatta 
munkáját Tatán, a Kossuth tér 10. 
szám alatti épületben. A zeneiskola 
fokozatosan vette birtokba az épü-
letet, amely belső átalakítások után 
2010 augusztusáig adott otthont a 
zeneoktatásnak. 2010-ben az intéz-
mény átköltözött jelenlegi épületé-
be, melyben addig a Fazekas Utcai 
Általános Iskola működött.
Michl József polgármester a ju-
bileum alkalmából úgy nyilatko-

zott: - Sok olyan szellemi ősünk 
van, akikre büszkék lehetünk, és 
akiknek az öröksége óriási felada-
tot is ad. Városunk történelmében 
minden korszakban találunk olyan 
elődöt, aki a művészetek terén volt 
kiemelkedő, s munkája nyomán az 
épített örökségen túl szellemiekben 
is számtalan értéket hagyott ránk. 
Michl József hozzátette: - Hálás 
vagyok azért, hogy 50 évvel ezelőtt 
az akkori szocialista városban is 
voltak olyan lelkek, olyan szívek, 
akik úgy gondolták, a művészeten 
keresztül van esélyünk a gyerme-
keinket még jobbá tenni. Megala-
pítottak egy zeneiskolát, egy mű-
vészeti közösséget, és kitartóan 
küzdöttek azért, hogy minél többen 
megszeressék a muzsikát Tatán.
A jubileumi tanév rendezvényeinek 
sorában először az Öreg-tó partján, 
a régi Esterházy Zeneiskola épüle-
ténél avattak emléktáblát. A tábla 
leleplezése előtt a helyszínen So-
mossy Csaba Miklós, a zeneiskola 
vezetője elmondta: - Bár 50 év is 
hosszúnak tűnik egy intézmény éle-
tében, iskolánk hagyományai ennél 
sokkal mélyebben gyökereznek a 
történelemben. A mi felelősségünk 
abban áll, hogy az elődöktől kapott 
értékeket megőrizve, s azokat leg-

jobb tudásunk szerint felhasznál-
va megteremtsük a továbbfejlődés 
lehetőségét. 1969-ben csak jogilag 
kezdődött valami új, de ezt, a gyö-
kereit tekintve csak folytatásként 
lehet értelmezni, hiszen a zeneok-
tatás Tatán már Menner Bernát ide-
jében is létezett, majd az 1930-as 
évek közepétől 1946-ig zeneiskola 
működött az Öreg-tó partján fekvő 
épületben, 10 tanteremmel. Ezt az 
iskolát Esterházy Ferenc alapítot-
ta és finanszírozta, de az alapvető 
értékek azóta sem változtak. A ze-
netanárok feladata akkor és most is 
ugyanaz volt, az egyetemes értékek 
képviselete és továbbadása, a mű-
vészetek, a zene által.
A városunk első zeneiskolájának 
emlékére készült táblát Tata Város 
Önkormányzata, a Menner Bernát 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Ta-
tai Helytörténeti Egyesület 
állíttatta.
A tatai zeneiskola falai között az 
első önálló tanévben 5 tanár és 139 
növendék  dolgozott, ma már 527 
diákkal és 39 zenepedagógussal 
működik az intézmény. Az 50 éves 
jubileum alkalmából az iskola fo-
lyosóján egy „büszkeség-táblát” ál-
lítottak, amelyen 82 egykori tanuló 
neve szerepel, olyan volt diákoké, 

akik továbbtanultak a zenei pályán. 
Emellett az intézmény saját iskolai 
családfáját is megalkotta, melyen 
140 levél található azon zenetaná-
rok neveivel, akik legalább 1 évig 
tanítottak a Menner Bernát Zeneis-
kolában. A születésnap alkalmából  
november 23-án ünnepi hang-
versenyt rendeztek a zeneiskola 
hangversenytermében, ahol Rigó 
Balázs alpolgármester, egykori nö-
vendék  mondott köszöntőt. Rigó 
Balázs kiemelte: - Az önkormány-
zat és minden tatai nevében köszö-
netet kell mondanunk azért, hogy 
az iskola tanárai, diákjai, művésze-
ti együttesei évről-évre zeneszóval 
színesítik megemlékezéseink, ren-
dezvényeink sorát, önálló koncert-
jeiken maradandó élményekkel 
ajándékozzák meg a közönséget. 
Részt vállalnak testvérvárosi kap-
csolataink ápolásában, s a külön-
böző fesztiválok, zenei versenyek 
résztvevőiként öregbítik Tata hír-
nevét határainkon innen és túl. 
Minden bizonnyal az is nagy mér-
tékben az itt dolgozó pedagógusok 
hatékony, értékteremtő és közvetí-
tő munkájának köszönhető, hogy 

városunkban az iskola falain kívül 
is igen élénk a zenei élet, amit a 
Tatán működő énekkarok, zeneka-
rok, együttesek nagy száma is jelez 
-  mondta Rigó Balázs, aki szemé-
lyes ajándékként egy hegedűt adott 
át beszédét követően az intézmény 
igazgatójának. Tata alpolgármeste-
re, középfokú zenei tanulmánya-
inak megkezdésekor kapott egy 
hangszert a várostól, s ajándékával 
a jubileumi ünnepség kapcsán fe-
jezte ki köszönetét a segítségért, 
melyet továbbtanulásához kapott. 
„A hegedűt sok szeretettel ajánlom 
fel a zeneiskola növendékei szá-
mára, és remélem, hogy legalább 
annyi örömük telik majd benne, 
mint amennyi örömben nekem volt 
részem az itt eltöltött évek alatt” 
-  fogalmazott a helyszínen Rigó 
Balázs.
A Menner Bernát Alapfokú Művé-
szeti Iskola fennállásának 50. év-
fordulójára szervezett programok 
sorában 2020 első felében többek 
között tanári hangversenyt, megyei 
kamarazenei fesztivált és szóló-
hangszeres versenyt is rendeznek 
majd.                                         -áá-
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50 éves a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola

300 munkalehetőséget kínált az állásbörze

Állásbörzét és információs napot 
szervezett a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Tatai Já-
rási Hivatala november 13-án a 
Magyary Zoltán Művelődési Köz-
pontban.
A rendezvényen elsősorban a Ta-
tai járás meghatározó munkáltatói 
mutatkoztak be. A börze célja az 
volt, hogy a térségben élő álláske-
resők valamint a munkalehetősé-
get kínáló cégek találkozhassanak 
egymással, ezzel segítve a munka-
keresők elhelyezkedését.
Dr. Kancz Csaba a Komárom-Esz-
tergom Megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja az esemé-
nyen elmondta: - Sok minden 
megváltozott az elmúlt időszak-
ban, egyrészt Magyarország gaz-
dasági teljesítménye a régióban 
és egész Európában kiemelkedő, 
megyénkben 2 százalék körüli az 
irányadó munkanélküliségi ráta. 
Ezeken az állásbörzéken tehát már 
nem csak azok jelennek meg akik 
állást keresnek, hanem azok is, 
akiknek van ugyan munkájuk, de 
szeretnének egy jövedelmezőbb, 
jobb körülményeket biztosító po-
zícióhoz jutni, ez pedig jelentős 
változás a korábbiakhoz képest. 

Dr. Kancz Csaba hozzátette: - A 
tatai börze azért sikeres, mert jel-
zi, hogy van érdeklődés, van egy 
fokozott elvárás az emberekben 
a munkalehetőségekkel kapcso-
latban, és kedvezőbb feltételek 
esetén tudnak váltani is. Érdemes 
nyitott szemmel járni és érdeklőd-
ni a foglalkoztatási osztályokon is, 
ahol tudnak segíteni, irányt mutat-
ni és információkat adni azoknak, 
akik munkahelyet keresnek, vagy 
váltani szeretnének.
A tatai állásbörzén 19 kiállító 300 
állásajánlata közül válogathatott a 
nagyszámú érdeklődő.              -áá-

November 15-én adták át a meg-
újult kis Esterházy pincét Bajon. 
A baji présház és udvar, valamint 
szőlő a 90-es évek óta Tata Város 
Önkormányzatának tulajdonai vol-
tak. Az ingatlanokat a Jávorka Sán-
dor Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakközépiskola használta 
képzései gyakorlati helyszíneként, 
azonban az elmúlt időszakban a 
területek részben kihasználatlanok 
lettek, és az állapotuk is jelentősen 
leromlott. A más módon történő 
hasznosítás lehetősége iránt Baj 
Község Önkormányzata több íz-
ben is érdeklődött és tárgyalásokat 
kezdeményezett Tatával, melyek 
során jelezte, hogy az ingatlanokat 
szeretnék megvásárolni és pályázat 
útján felújítani. Baj önkormány-

zata vállalta azt is, hogy a jövő-
ben tovább biztosítja a helyszínt 
a Jávorka Sándor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakközépis-
kola részére, gyakorlati oktatásra. 
A pince a felújítást követően a jö-
vőben a helyi borászoknak, a bo-
rászati kultúra népszerűsítésének 
egyik központjaként is működik 
majd, s ezáltal turisztikai célokat 
is szolgál. Tata, a kistérség köz-
pontjaként mindig is fontosnak 
tartotta, hogy a térség településeit 
erejéhez és lehetőségeihez képest 
segítse, szövetségben gondolkod-
va a területfejlesztésről. Így épül-
tek meg a településeket összekö-
tő kerékpárutak és így valósultak 
meg közös turisztikai fejlesztések 
is.                                             -áá-

Megújult a baji kispince
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Megújuló zenei nevelési módszerek 

Boldog születésnapot!
90. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte otthonában a tatai Fülesi 
Ágotát Michl József polgármester 
november 18-án.
Fülesi Ágota Süttőn született, a 
család 1946-ban költözött Tatára. 

Itt Ágota néni először a Somogyi 
Béla utcai egykori textilgyárban 
kezdett dolgozni. Gép és gyorsírást 
majd számvitelt tanult, s miután a 
Szőnyeggyárba került, először a 
fonodában, később pedig a köny-

velésen kapott munkát. A Szőnyeg-
gyárból ment nyugdíjba számviteli 
osztályvezetőként.
Ágota néninek egy testvére van, 
s bár nem ment férjhez, 90. szüle-
tésnapját nagy családi körben, 19-

en ünnepelték. A mindennapokban 
manapság is aktív, kis segítséggel 
ugyan, de maga vezeti a háztartást, 
szívesen főz, olvas és rendszeresen 
jár a közeli Kapucinus Templomba 
is.                                                  -áá-

Múzeumi szakemberek találkozója
„Tudományos Műhelyek Ko-
márom-Esztergom Megyében” 
címmel rendeztek konferenciát 
a Kuny Domokos Múzeumban 
november 18-án. Az idén már 
nyolcadik alkalommal megszer-
vezett találkozón országos intéz-
ményekből ér-
kező, megyei 
témákban jártas 
szakemberek mu-
tatták be legújabb 
eredményeiket és 
jelenleg zajló ku-
tatásaikat többek 
között a régészet, 
a muzeológia, a 
történettudomány 
valamint a nép-
rajz témáiban.
Dr. Schmidt-
mayer Richárd 
múzeumigazgató a várban úgy 
nyilatkozott: - a konferenciasoro-
zat fő célja az, hogy a megyénk-
ben zajló kutatásokról egymástól 
is értesüljenek a szakemberek. A 
megyében több múzeum, levél-
tár, könyvtár működik, az intéz-
ményeknek pedig jó lehetőséget 
nyújt egy ilyen találkozó a kö-
zös gondolkodásra, együttmű-
ködésük elmélyítésére. Emellett 
megyénk közel található Buda-

pesthez, és számos országos in-
tézmény is folytat kutatásokat a 
régióban, melyekről részletesebb 
beszámolót nyújthatnak a tatai 
konferencián, ahol a határon túl-
ról szintén rendszeresen fogadnak 
vendégelőadókat. Az emlékévek, 

évfordulók kapcsán mindig van-
nak úgynevezett kötelező kutatási 
ágak, de ezeken túl olyan témakö-
rökben lehet együtt gondolkodni, 
amelyek a megye múltjának több 
szempontú megvilágítását teszik 
lehetővé - tájékoztatott a Kuny 
Domokos Múzeum igazgatója.
A konferenciát Rigó Balázs nyi-
totta meg. Tata alpolgármestere 
elmondta: - az önkormányzat 
számára nagyon megtisztelő, 

hogy helyet adhat egy ilyen ren-
dezvénynek, amelyen a megyei 
tudományos élet jeles képviselői 
gyűlnek össze. A város számára 
azért is örömteli, hogy az ese-
mény házigazdája lehet, mert jó 
szívvel nyújtunk támogatást min-

den olyan kez-
deményezéshez, 
ami a közösségek 
erősítését szol-
gálja. A közösség 
teremtő ereje az 
élet más terüle-
teihez hasonlóan, 
a tudományban is 
nélkülözhetetlen 
az eredmények-
hez – fogalma-
zott Rigó Balázs.
A „Tudományos 
Műhelyek Ko-

márom-Esztergom Megyében” 
című konferencián többek kö-
zött a tatai vár kőfaragványai-
ról, a Magyar Nemzeti Múzeum 
megyei terepi kutatásairól, a 
legújabb régészeti kutatásokról, 
a Komárom-Komárno futóver-
seny történetéről és a tatai Német 
Nemzetiség Múzeum textilgyűj-
teményének értelmezési lehető-
ségeiről is hallhattak előadásokat 
az érdeklődők.                        -áá-

A Liszt Ferenc Zeneakadémia 
szervezésében vettek részt négy 
tatai valamint a naszályi óvoda 
óvodapedagógusai az EFOP-
3.2.6-16-2016-00001 - „A tanu-
lók képességkibontakoztatásának 
elősegítése a köznevelési intéz-
ményekben - Művészetek által 
megvalósuló élményteli ének-ze-
nei nevelés az óvodában” c. pilot 
programban. A képzés záróese-
ményét november 21-én rendez-
ték Tatán, a Piarista Rendházban.
A program célja az óvodai 
ének-zenei nevelés megújítása 
és az új módszertan elsajátítása 
volt. Ezzel kapcsolatban Szijj-
né Mokánszki Natália a Tatai 
Bartók Béla Óvoda vezetője el-
mondta: - Az óvodapedagógusok 
egy továbbképzésen vettek részt, 
amely arról szólt, hogy milyen 
formában tudják megújítani az 

ének-zenei nevelést az óvodák-
ban. A képzésbe idén májusban 
kapcsolódtak be, majd felvál-
lalták, hogy az új módszereket 
a gyakorlatban is kipróbálják, 
beillesztve azokat a pedagógiai 
programjukba. Az óvodai zenei 
nevelés a mozgás mellett a  leg-
fontosabb foglalkozás, és sok 
múlik az óvodapedagógusok íz-
lésén, dal és zeneválasztásain. Az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az új módszerekkel haté-
konyabb az oktatás, ezért azok a 
jövőben beépülhetnek a minden-
napokba - nyilatkozta az intéz-
ményvezető.
A Piarista Rendházba érkező 
óvodapedagógusokat a helyszí-
nen Rigó Balázs köszöntötte. 
Tata alpolgármestere köszöne-
tet mondott azért, hogy a napi 
gyermeknevelő munka nehéz 

feladatainak ellátásán túl a tatai 
szakemberek vállalták a részvé-
telt a továbbképzésen. Rigó Ba-
lázs hozzátette: - Büszkeség Tata 
Város Önkormányzata számára, 
hogy óvodapedagógusaink a le-
hető legkorszerűbb ismeretekkel 
felvértezve látják el mindennapi 
feladataikat. A városunkban zaj-
ló oktató-nevelő munkát pedig 
mások is elismerik, szép példája 
ennek, hogy november 20-án az 
UNICEF, „Gyerekbarát telepü-
lés” díjban részesítette Tatát.
A zárórendezvényen a Liszt 
Ferenc Zeneakadémia által irá-
nyított EFOP pályázat keretében, 
az óvodai zenei nevelés gyakor-
latát átértékelő és gazdagító mű-
vészeti komplexitás módszereit, 
új tanulási formáit mutatták be 
és egyeztettek az eddigi tapasz-
talatokról.                              -áá-

Köszönöm, köszönjük…
2019. november 4-én került sor a Pesti-
Vigadóban a „Nemzet háziorvosa” pá-
lyázat nyerteseinek a díjkiosztó ünnep-
ségére. A díjakat Prof. dr. Kásler Miklós 
az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának minisztere adta át. Az elnökség-
ben ott voltak: Prof. dr. Horváth Ildikó 
egészségügyért felelős államtitkár, - aki 
a szakmai zsűri elnöke volt - Lőrincz 
Zoltán nemzetközi ügyekért felelős ál-
lamtitkár, dr. Andrékó Péter, dr. Farsang 
Csaba, dr. Rurik Imre professzorok és 
a díjakat felajánló személyeken túl, a 
„Magyar Örökség” díjas Berszán Lajos 
atya Erdélyből.
Tíz magyarországi háziorvos és tíz hatá-
rainkon túli magyar háziorvos részesült 
a megtisztelő díjban. A magyarországi 
háziorvosok között ott lehettem én is, aki 
Prof. dr. Kásler Miklós miniszter úrtól a 
„Nemzet háziorvosa IV. helyezettje” dip-
lomát vehettem át. Ugyanez a megtisztel-
tetés érte a Praxis Bt.-ben velem dolgo-
zó munkatársaimat, így Kostyál Béláné 
(Ildikó) és Zsidi Nikoletta egészségügyi 
asszisztenseket. Mindketten a „Nemzet 

nővére IV. helyezettje” diplomát tudhat-
ják a magukénak.
A nyertes háziorvosok több száz házior-
vos közül kerültek a szakmai zsűri által 
kiválasztásra, de úgy, hogy a betegek 
tettek a személyekre indokolt javaslatot 
és végül szavazataikkal orvosukat támo-
gatták.
Felemelőek voltak a miniszter úr szavai: 
Azt mondta a kollégáknak és az ünnep-
lőknek, hogy: „Szép ez a kezdeményezés, 
hiszen azokról az orvosokról szól, akik 
mindennap találkoznak a betegekkel és 
a diagnosztizálástól a gyógyulásig kí-
sérik őket. Ők azok, akiket annak idején 
Hippokratész megálmodott és ők azok, 
akiknek munkáját közvetlenül ítélik meg 
a betegek.”
És valóban! A háziorvoslás lényege a 
tudás és az ember, - a beteg és az ele-
sett ember felé irányuló szeretet harmó-
niája. Munkatársaimmal ebben a szel-
lemiségben törekedtem-, törekedtünk 
a hivatásunk gyakorlására. Az alulról 
indult kezdeményezés során betegeim, 
városom számos polgára, civil szer-
vezetek, barátok és a családom álltak 
mellém és munkatársaim mellé írásos 
javaslataikkal, véleményükkel és mind-

végig kitartóan támogattak bennünket. 
Támogatást kaptam a nehéz történelmi 
időszakban általam orvosi segítségben 
részesített erdélyi magyar családoktól 
és a görög honfitársaimtól is.
A támogatást mélyen megtisztelőnek 
és az orvos-beteg kapcsolatban igazi 
értéknek tekintem-, tekintünk mellyel 
betegeim a háziorvosuk és a nővérek 
munkáját, emberségét ismerték el, bi-

zalmukat fejezték ki. Ez az igazi elisme-
rés!
Mindezt támogatóimnak tisztelettel és 
hálával ezúton is megköszönöm-, meg-
köszönjük! Közös sikerünk ez és közös 
az örömünk is!
Kostyál Béláné és Zsidi Nikoletta a 
tatai Praxis Bt. nővérei nevében is
Dr. Sopov Krszto háziorvos
a tatai Praxis Bt. ügyvezetője

Gyertyagyújtás
Nemzeti imádságunk a Himnusz 
eléneklésével kezdődött a megemlé-
kezés, majd a Honvéd Bajtársi Klub 
elnöke Sárközi József nyá.ezredes 
a következő tényeket említette meg 
bevezetőjében. Tisztelt Emlékezők, 
Hölgyeim, Uraim, Barátaink! 1918. 
November 11.-én, immár 101 éve ír-
ták alá a központi hatalmak és az an-
tant képviselői az I. vh. befejezéséről 
szóló békeszerződést. Európában 3 
éve ezen a napon 11 óra 11 perckor 
gyertyagyújtással emlékezünk az I. 
vh hőseire és áldozataira. Ismertette. 
Utalt a Gyóni Géza „Csak egy éjsza-
kára” című költeményére, idézett be-
lőle. „Csak egy éjszakára küldjétek el 
őket: A pártoskodókat, a vitézkedőket 
Csak egy éjszakára: Akik fent hirdetik, 
hogy mi nem felejtünk, Mikor a halál-
gép muzsikál felettünk. Mikor látha-
tatlan magja kél a ködnek, S a gyilkos 
ólom-fecskék szanaszét röpködnek. 
Ez az idézet szerepel a mocsai Hely-
történeti Egyesület 2019. November 
15.-i I. vh. Megemlékezési meghívó-
ján. A tatai, tardosi, mocsai dédapáink, 

nagyapáink a veszprémi 31. Gyalog-
ezred 3. Zászlóaljában ott voltak az 
olasz fronton, Doberdó, Isonzó harc-
terein, s tatai áldozatokra emlékezünk 
a Vaszary János Általános Iskola falán 
állított emléktáblával is. Tatáról 1200, 
Tóvárosról 200 katona indult a fron-
tokra. Közülük sokan elestek, vagy 
rokkantként tértek haza. Nevüket az 
emlékművekre vésett neveik őrzik 
Tóvároson 204 hősi áldozat neve, 
míg Tatán 152 fő neve került az em-
lékművekre. A Honvéd Bajtársi Klub 
kötelességének tartja a katonai hagyo-
mányok ápolását, ezért csatlakoztunk 
a BEOSZ és a Krajczáros Alapítvány 
gyertyagyújtásához az emléknapon. 
A mi nemzedékünk is átérzi az elesett 
családtagok hősi áldozatát és emlékü-
ket kegyelettel megőrzi és ápolja. Fel-
kérte ezek után dr. Kálmán Szabolcs 
nyá.református lelkészt az ima meg-
tartására, aki kiemelte valamennyi fe-
lekezethez tartozó hazafi helytállását, 
hősi áldozatát. Ezt követte a koszorúk 
elhelyezése és a gyertyagyújtás az em-
lékműnél .
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A tél közeledtével fokozottabban – de évszaktól függetlenül is – a város belterületének 
egyes részein rókák, vaddisznók, illetve egyéb vadfajok (borz, nyest) jelenhetnek meg. Az 
ember közelségéhez jól alkalmazkodó, a lakott területeken megtalálható vonzó tényezőket 
(táplálékforrás, búvóhely, kedvezőbb mikroklíma) kihasználó fajok életterükön kívüli, la-
kott területeken tapasztalt jelenléte félelmet kelthet az emberekben. 
A rókák esetében a veszettség elleni vakcinázási program végrehajtása 1992-től folyamatos 
így ennek köszönhetően mára már nagyon ritkán fordul elő ez a betegség. Az elejtett állatok-
ból rendszeres a veszettség szűrése. A vakcina tartalmú csalétkeket évente kétszer szórják 
ki a rókák élőhelyein. A NÉBIH minden egyes vakcinázási kampány előtt a honlapján ad 
részletes tájékoztatást a vakcinázással érintett területekről és a vakcinázás időpontjáról. La-
kott területre nem szórnak ki csalétkeket. A témában további részletes információ olvasható 
a NÉBIH honlapján, a www.veszettsegmentesites.hu internetes oldalon.
Vadak észlelése esetén az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
 -Ha róka jelenlétét tapasztaljuk: Kerülni kell a közvetlen kontaktust az állattal. Kellő távol-
ságból hívjuk fel magunkra a figyelmet például tapssal, kiáltással. Adjunk az állatnak esélyt, 
hogy elmenjen (ne álljuk el a menekülés útját és hagyjunk elegendő teret – ezt minden vad-
állat esetén alkalmazzuk, ne csak rókánál).
 -Vaddisznó esetén: Alapvetően kerüli az embert. Kitűnő a hallása és a szaglása, így már 
azelőtt észrevesz minket, hogy mi észlelnénk. Ha mégis találkozunk az állattal, akkor sem-
miképp se próbáljunk a közelébe kerülni. Leginkább a malacot vezető kocák lehetnek ve-
szélyesek ha utódaikat veszélyben érzik, de a sebesült, menekülésre korlátozottan képes 
vaddisznó szintén agresszív lehet. Póráz nélkül vezetett kutyára szintén rátámadhat a pihe-
nőhelyén megzavart vaddisznó, ezért fontos a pórázra előírt jogszabályok betartása. Kutyát 
vaddisznóra uszítani szigorúan tilos!
 -A közterületi konténerek mellé sose helyezzünk el élelmiszer-hulladékot!
 -A hulladékot megfelelően zártan kell tárolni, hogy ne vonzza oda a rágcsálókat és a ró-
kákat, a húsevő háziállatainkat (kutya, macska) pedig rendszeresen oltatni kell veszettség 
ellen.

 -A komposztálókat kerítsük el. Lehetőség szerint a kerítés felső szegélyét vonjuk be fémle-
mezzel, amiről az állat karmai lecsúsznak, így nem tud bemenni az elkerített területre, vagy 
vonjuk be fémhálóval felülről is lezárva a területet.
-Ne etessük a vadállatokat! A házi kedvenceink ételét – amit nem evett meg – ne hagyjuk 
kint estére, hanem zárjuk el!
 -Az elhanyagolt, gazdátlan területek folyamatos figyelemmel követése (illegális szemét-
lerakók jelentése), rendben tartása, kaszálása elsődleges, mivel ez potenciális búvóhely a 
vadállatoknak.
-A vadak észlelése ügyében az önkormányzat megkeresi a Tata közigazgatási területén 
gazdálkodó vadászatra jogosultakat azzal, hogy a megjelenő vadászható fajok külterületen 
történő elejtésére, elriasztására vonatkozó intézkedéseket (pl. ragadozók apasztása) a jog-
szabályi előírások figyelembevételével tegyék meg.
-A témában Tata Város Önkormányzata egyeztetést tart a rendőrség, a hatósági állatorvos, 
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft., valamint az illetékes vadásztársaságok részvételével. 
A jogszabályok a belterületen történő vadkilövési engedélyt szigorú feltételekhez kötik, 
amennyiben bármely vadásztársaság erre engedélyt kap, közleményben tájékoztatjuk a tisz-
telt lakosságot.  
A Tata belterületén észlelt vadállatok megjelenését az alábbi protokoll szerint jelenthetik be:
-Ha az állat agresszíven viselkedik, emberéletet veszélyeztet, hívják az általános segélyhí-
vót a 112-es számon vagy a rendőrséget.
 -Amennyiben az állat nem agresszív, de viselkedése rendellenes (szelídség), vagy laikus-
ként is láthatóan rossz az állapota (csapzott szőrzet, dülöngélés, erős nyáladzás stb.), s emi-
att betegségre gyanakodunk, vagy jól láthatóan sérült, a helyi hatósági állatorvost kell érte-
síteni, vagy a NÉBIH Zöld Számát (06 80 263 244) tárcsázni.
Továbbá a bejelentés a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban is megtehető (34/588-658, 
34/588-616) vagy a ph@tata.hu e-mail címen.
                                                                                   Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató vadak belterületi megjelenésével kapcsolatban

Hirdetés

1.250 Ft / mázsa áron 
Érdeklődni 8:00-16:30 

között az alábbi 
telefonszámon lehet: 
+36 70 409 22 20

Mocsán fenyő 
szélfa eladó



A Tatai Edzőtáborban rendezték 
meg az V. Tatai Honvéd Kupa 
Nyílt Országos Tekeversenyt. Jó 
híre van a pályának és az elmúlt 
években lebonyolított versenyek-
nek, így nem volt meglepetés 
hogy 39 csapat nevezett. Debre-
centől Sopronig érkeztek a ver-
senyzők, hogy a klasszikus (teli+-
tarolás) versenyen guríthassanak. 
Természetesen a Tatai Tekeklub 
tagjai túl azon hogy bíráskodtak 
és a rendezésben segítettek, 4 
együttessel részt is vettek a ver-
senyen. Három napon keresztül 
dőltek a bábuk. A csapatverseny 
szoros volt, hiszen az első és a 

második csapat között mindössze 
19 fa lett a különbség.
Üstökös (Győrszentiván)       1388
Marxim II. (Székesfehérvár) 1369
TTH Csór (Csór)                    1348
Férfi egyéni: 
1. Tolnai Gábor (Csór) 374, 
2. Szarka József (Tata) 363, 
3. Jancsovics Balázs (Dorog) 361
Női egyéni: 
1. Magda Lilla (Székesfehérvár) 
348, 
2. Kajtár Andrea (Pétfürdő) 342, 
3. Horváth Gáborné 
(Székesfehérvár) 336
A Legjobb teliző a tatai Szarka 
József lett 258 fával.   Tompa Andor

A verseny célja : 
Lehetőség a sportolásra, Mikulás fogadása – örömfutás Vele

A verseny időpontja: 2019. 12. 08. vasárnap 10.30.
A verseny helye: Cseke-tó, Horgászház és környéke

A verseny rendezői: Tata Város Önkormányzata
                                     Footour S.E. Atlétikai Szakosztálya

Regisztráció: 09.30.-tól , a rajtok előtti időpontig. Nevezési díj nincs!                         
Díjazás: A Mikulás és a Krampusz mindenkit megajándékoz csokival!
               Futamonként és nemenként is az 1-3. befutó érmet nyer.

Időrendek és távok:
10.30       500 m – 2013-ig születettek
10.40       800 m – 2011-2012-ben születettek
10.50       800 m – 2009-2010-ban születettek
11.00     2130 m  (1 Cseke kör) mindenki futhat, minden korosztály együtt fut

Egyéb : Öltözési és WC lehetőséget nem tudunk biztosítani !
Információ :  Tompa Andor 30-749-7343 (Tata Város)

                       Csabai Ágota 20-298-6516 (Footour S.E.)
                       Sándor Péter 20-4576-411 (Footour S.E.)    

     FUSS TE IS EGYÜTT A MIKULÁSSAL!

Asztalitenisz
december 8. vasárnap 15.00 
Tatai AC – CVSE-Switelsky 
Jufa Hotels II. férfi NB I
A mérkőzést a TAC székházban 
játsszák.
Kézilabda
november 30. szombat 17.00 Ta-
tai AC – Komárom VSE 
női ifjúsági
december 1. vasárnap 16.00 
Tatai AC – Ácsi Kinizsi 
női felnőtt
december 5. csütörtök 16.00 
Tatai AC – Pénzügyőr SE 
fiú serdülő
december 6. péntek 17.00 
Tatai AC -  Bajnok DSE Nemes-
vámos férfi ifjúsági
19.00 Tatai AC – PEAC férfi NB 
I/B.
A mérkőzéseket a Güntner Aréná-
ban játsszák.
Kosárlabda
december 1. vasárnap 13.00 
Tatai SE – Kanizsai Vadmacs-
kák SE női amatőr NB I.

Sport 2019. november 28. V. évfolyam, 24. szám8

PROGRAMAJÁNLÓ
Asztalitenisz
Férfi NB I. 
Tatai AC -  Pestújhely 14-0
Pontszerző: Sipos, Nagy, Bak, 
Krebs 3-3,  Nagy-Krebs, Sipos- Bak
Férfi NB II.
Tatai AC – SZAK SI  7-11
Pontszerző: Barassó 2, Adamik, 
Krebs, Szakál 1-1, Barassó-Adamik, 
Krebs- Szakál
Kézilabda
Férfi NB I/B. 
RÉV SE – Tatai AC  20-26 ( 7-13)
Vezette: Hornyik Zs., Zörgő R.
Góllövő: Iváncsik 7, Schekk 4, 
Győrffi, Harsányi, Mátó 3-3, Sárosi, 
Tass 2-2, Mizser, Csányi 1-1
Férfi ifjúsági ÉLES KISE – Tatai 
AC 24-21 (17-12)
Tatai AC – KSA Budapest  
35-31 (17-11)
Edző: Márton Ádám
Fiú serdülő 
ÉLES KISE – Tatai AC  
31-31 (16-15)
Tatai AC – PLER Budapest 
26-24 (14-12)
Vezette: Cseszregi B., Sipos J.

Góllövő: Willi 9, Horváth B. 7, 
Szalay 4, Horváth D. 3, Takács 2, 
Zwickl 1
Edző: Márton Ádám
Női felnőtt 
Környe SC – Tatai AC 
18-38 (3-18)
Tatai AC – Ácsi Kinizsi 
23-24 (13-12)
Edző: Gubicza István
Női ifjúsági 
BSC Budakalász – Tatai AC 
20-34 (7-20)
Vezette: Barabás K., Lázár Z.
Góllövő: Siklósi 8, Csics 7, Csor-
dás, Willi 5- 5, Simon 4, Ercsey, 
Tompa 2-2, Jagodics 1
Tatai AC – Esztergomi Vitézek 
RAFC 27-30 (12-11)
Edző: Gubicza István
Fiú U14 
Kőkúti Sasok DSE – Budakalász 
SC 25-24 (12-13)
Kőkúti Sasok DSE – Móri KSC 
28-24 (12-14)
Góllövő: Szelőczei 14, Andrikó, 
Molnár 10-10, Jenei 7, Vámosi 4, 
Dienes 3, Merkli 2
Edző: Kőhalmi Zsófia
Tatai AC – Budakalászi KZRT 

15-26 (8-14)
Tatai AC – Pilisvörösvári KSK 
14-20 (7-10)
Góllövő: Nényei 9, Török 8, Boda, 
Szombati 4-4, Csjáki 3, Németh 1
Edző: Gaál Szabolcs
Fiú U12 
Kőkúti Sasok DSE – Komárom 
VSE 26-13 (11-7)
Kőkúti Sasok DSE – Győrújbarát 
TK Móra 13-19 (8-10)
Edző: Endrédi Dezső
Fiú U11 
Grundfos Tatabánya I – Kőkúti 
Sasok DSE 10-12
Grundfos Tatabánya III – 
Kőkúti Sasok DSE  11-26
Edző: Kőhalmi Zsófia
Tatai AC – Grundfos Tatabánya 
II 6-20
Alba Regia KSE – Tatai AC  15-3
Edző: Hartmann Noémi
Lány U11 Tarján SE – Tatai AC 
10-6
Győri ETO KC III – Tatai AC 6-7
Edző: Willi Attiláné
Győri ETO KC I – Kőkúti Sasok 
DSE 22-11
Kőkúti Sasok DSE – Tarján SE 
16-3

Edző: Vadász Dorottya
Labdarúgás
Férfi felnőtt Bábolnai SE – Tatai 
AC 2-2 (2-1)
Vezette: Büki G.
Góllövő: Valkó 20,25 ill. Mészáros 
13, Soós 58
Tatai AC – Vértesszőlősi SE 
3-5 (1-3)
Vezette: Balázs K.
Góllövő: Szűcs 44, Kisék Sz. 60, 
Csordás D. 64 ill. Kocsis 8, Bognár 
9, Szőke 14, Dombai 80,95
P: Soós (TAC) 71, Míg (Vsz) 93
Edző: Kele Zoltán
Férfi U16 
OBSK Oroszlány – Tatai AC 
4-2 (1-1)
Vezette: Tóth H.
Góllövő: Molnár 16,80, Oláh 65, 
Tóth 72 ill. Kolumbán 37, Farkasdy 
57
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14 
Tatai AC – Győrszentiváni SE 7-0 
(5-0)
Vezette: Udvardi K.
Góllövő: Chmelovics 3, Dumánszki 
6, 40, Unger 10, 68,70, Nagy 34
Edző: Schweininger Ferenc

EREDMÉNYEK

Cseke Mikulásfutás 2019 Ezüstös gurítás

PLER kipipálva

A férfi kézilabda NB I/B őszi sze-
zonjából hátralévő három forduló-
ban két olyan csapattal játszik a TAC 
amelyik a tabellán előtte van. Az el-
múlt hét végén hazai pályán a PLER 

Budapest együttesét fogadták. A ta-
bellán két pont  választotta el a két 
gárdát, ennyivel gyűjtöttek a pestiek 
többet. A hazaiak a RÉV elleni ide-
genbeli győzelemmel hangoltak a 

találkozóra. Nagy volt a várakozás, 
szépszámú közönség jött össze a 
Güntner Arénában. A PLER kezdett 
jobban és a 9. percig ők vezettek, de a 
14. percben már 8-4 volt a TAC javá-
ra. Itt aztán kicsit megállt a tudomány, 
így ismét a vendégek jöttek, akik 10-
10-nél egyenlítettek, majd a félidő vé-
gére a vezetést is átvették, 12-13-nál 
mentek pihenni a csapatok. Érezni 
lehetett hogy akár egy gólos meccs 
is lehet, de ez akár ide, akár oda igaz 
lehet. A második 30 perc úgy folyta-
tódott ahogy a szünet előtt, vezetett 
a PLER kapaszkodott a TAC. Ez 
olyannyira sikerült, hogy az egyenlí-
tés után a 45. percben már a hazaiak 
vezettek 20-18-ra. Szinte extázisban 
játszott a TAC, a közönség pedig –
érezve a győzelem lehetőségét- űzte, 

hajtotta a csapatot. A fiúk pedig meg-
hálálták a biztatást és egymást múl-
ták felül a jó játékkal. Elől Harsányi 
gyártotta a gólokat (11-ig jutott), hátul 
pedig Deményi hozta a bravúrokat a 
kapuban. Hiába játszott támadásban 
kapus nélkül 7 a 6 ellen a PLER nem 
volt ellenszer, mert a tataiak nem csak 
jól, hanem okosan is játszottak. Az 
54. percben 26-20-al az addigi legna-
gyobb különbség alakult ki. 
Sibalin edző pedig az utolsó két percre 
tulajdonképpen az ifistákat is be tudta 
küldeni a pályára. Nem vallottak szé-
gyent, egy Lukács-Mátó összjátékból 
gól is született. A vége 27-23 lett ami-
hez egy nagyon összeszedetten, jól 
játszó TAC kellett. Nagy volt az öröm 
a lefújás után a játéktéren és a nézőté-
ren is, de nincs megállás, szombaton 

Győrben a „mumus” SZESE ellen be 
kell bizonyítani, hogy nem volt vélet-
len a jó játék.
Tatai AC – PLER Budapest 
27-23 (12-13)
Vezette: Bujdosó M., Horváth V.
Góllövő: Harsányi 11, Iváncsik 7, 
Máttó 4, Győrffi 3, Sárosi, Schekk 
1-1
Edző: Sibalin Jakab
Tulajdonképpen akkor sem játszot-
tunk rosszul amikor vezetett az el-
lenfél, csak nem sikerültek a befe-
jezések. Szünetben megbeszéltük 
mit kell csinálni, ami meghozta az 
eredményt. Nagyon nehéz mecs-
csen győztünk, mindenki hozzátette 
a magáét. Nem hittem volna hogy 
pont ezen a meccsen tudok időt adni 
a fiataloknak.                                -ta- 


