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Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében idén is a Fenyő 
tér adott helyet az aradi vérta-
núk tiszteletére rendezett városi 
megemlékezésnek október 6-án.
A Fenyő téren álló emlékosz-
lopot a Szövetség Tatáért Ala-
pítvány kezdeményezésére Cs. 
Kiss Ernő fafaragó alkotta. A 
13 aradi vértanú portréjával 
díszített emlékoszlopot 2013. 
október 6-án avatták fel, idén 
pedig megújult, a helyreállítási 
munkákat Smídt Róbert fafara-
góművész végezte el szőgyéni 
műhelyében.
A kormány 2001-ben nyilvání-
totta a magyar nemzet gyász-
napjává október 6-át, amikor 
az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc leverése után 
Aradon kivégzett 13 vértanú-
ra - Aulich Lajosra, Damjanich 
Jánosra, Dessewffy Arisztidra, 
Kiss Ernőre, Knézich Károlyra, 
Lahner Györgyre, Lázár Vil-
mosra, Leiningen-Westerburg 
Károlyra, Nagysándor Józsefre, 
Poeltenberg Ernőre, Schweidel 

Józsefre, Török Ignácra, Vécsey 
Károlyra -, valamint az aznap 
Pesten kivégzett gróf Batthyá-
ny Lajosra, Magyarország első 
független, felelős kormányának 
miniszterelnökére emlékezünk.
A tatai eseményen Rigó Balázs 
mondott beszédet. “Ne ásd föl a 
múltat a holtakért. Hagyd csön-
desen pihenni őket, s inkább 
várj. Előbb, utóbb maguktól je-
lentkeznek szokásaik szerint.” 
– írta Rónay György költő. Je-
lentkeznek az Aradi Vértanúk 
is. Minden év október 6-án. 
Üzennek nekünk. Azt, amit az 
1850-es években elterjed azon 
mondat üzent, amelynek kezdő-
betűiből kiolvasható a 13 aradi 
mártír neve: „Pannonia Vergiss 
Deine Toten Nie, Als Kläger 
Leben Sie”. Azaz: „Magyaror-
szág, soha ne feledd szabadság-
harcunk áldozatait, hiszen mint 
gyilkosaik vádlói, örökké élnek 
ők!” E mondat kapcsán enged-
jék meg, hogy a most követke-
zőkben ne elsősorban az aradi 
tizenhármak alakját idézzem 
meg, hanem olyan hősökről ejt-

sek szót, akik a szimbólummá 
vált főtisztek árnyékában némi-
leg háttérbe szorultak, és utaljak 
azokra az áldozatokra is, akik 
minden bizonnyal örökre a név-
telenség homályába vesznek.” 
– kezdte beszédét Tata alpolgár-
mestere, aki felidézte többek kö-
zött a tatai születésű Mansbarth 
Antal csákberényi katolikus plé-
bánost és Szikszay János ottani 
református lelkészt, akiket rög-
tönítélettel végezték ki Nagyig-
mándon. A két pap bűne az volt, 
hogy a szószékről a magyar 
kormány rendelete értelmében 
kihirdették a Függetlenségi Nyi-
latkozatot, s állítólag népfelke-
lésre buzdították híveiket. Rigó 
Balázs a megemlékezésen úgy 
fogalmazott: - Október 6-a nem-
zeti gyásznap, az elszenvedett 
emberi és egyéb veszteségek-
ről való megemlékezés ideje. 
Történelmi távlatokban nézve 
üzenete mégis bátorít, ösztö-
nöz minket. Hiszen a levert, de 
nem elbukott szabadságharc, a 
nemzet történetében addig is-
meretlen nagyságrendű megtor-

lás, a megaláztatások sora nem 
törte meg a magyarságot. Az 
1867-es kiegyezés eredménye, a 
modern, polgári Magyarország 
megszilárdulása a reformkor 
szellemiségéből és az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc 
mártírjainak véréből sarjadt. Így 
nem meglepő, hogy október ha-
todika már a neoabszolutizmus 
és a dualizmus korában a ma-
gyar függetlenségi mozgalom 
jelképes dátuma lett, s a későbbi 
időszakokban is az maradt. 
A két világháború között 1941-
ben először ezen a napon ren-
deztek németellenes antifasiszta 
tüntetést a Batthyány-örökmé-
csesnek helyt adó téren, 1956-
ban pedig a forradalom előjáté-
kává vált a koncepciós perben 
kivégzett Rajk László október 
hatodikai újratemetése, s az, 
hogy a 150 ezres tömeg egy ki-
sebb része a szertartást követően 
szintén a Batthyány - emlékmű-
höz vonult, ahol már rendszerel-
lenes kijelentések is elhangzot-
tak. 
Folytatás a 2. oldalon

„Arad pedig a magyar Golgota…”

A népszavazási kérdésekről 
tájékoztatta lapunkat Dr. Hor-
váth József, Tata Város jegy-
zője, és Tata Város Helyi Vá-
lasztási Irodájának vezetője.
– A népszavazási kezdemé-
nyezésekről a Helyi Választá-
si Bizottság (HVB) korábban 
döntött. Két kérdést hitelesí-
tett, kettőt viszont elutasított. 
Mind a négy kérdés esetében 
törvényességi felülvizsgálatra 
került sor.  A Győri Törvény-
szék október 12-én és 13-án 

elküldte a döntéseit, ami alap-
ján három kérdést jóváhagyott. 
Ebben a három kérdésben 
megindulhat az aláírásgyűjtés. 
Október 13-án hitelesítettem 
a három jóváhagyott kérdés-
re vonatkozó aláírásgyűjtő 
íveket. Erről értesítettem a 
kérdést benyújtó tatai állam-
polgárt, aki már át is vette az 
íveket. Október 14-ével pedig 
megindult az a harmincnapos 
időszak, amely az aláírások 
gyűjtésére szolgál. Kikértük az 

Országos Választási Irodától a 
Tata választópolgárainak lét-
számára vonatkozó adatot, ez 
alapján az Országos Választási 
Iroda jelenleg 20.790 választó-
polgárt tart nyilván Tatán. 
Tata város 2017-ben elfoga-
dott rendelete értelmében az 
érvényes népszavazás megtar-
tásához 20%-os kezdeménye-
zői létszám kell.
–Kérdésenként kell hitelesíte-
ni az aláírásgyűjtő ívet, ez azt 
is jelenti, hogy mindenkinek 

mind a három kérdésben kü-
lön-külön kell nyilatkoznia. A 
HVB a 30 nap elteltével meg-
vizsgálja az aláírások hiteles-
ségét, ami a választói névjegy-
zékkel való összevetést jelenti. 
Ezt követően tájékoztatják a 
polgármestert erről, a polgár-
mester a képviselő testületet, 
és a testületnek kell kiírni a 
népszavazást. Amikor ez meg-
történt, a HVB dönt a népsza-
vazás időpontjáról. – mondta 
el a jegyző.

Tájékoztató helyi népszavazási kezdeményezésről

Hirdessen 
Ön is lapunkban! 

06-30-962-4556      

tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com
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Tatán, a Városházán rendezte 
közgyűlését a Pons Danubii Eu-
rópai Területi Társulás szeptem-
ber 30-án.
A Pons Danubiit 2010 decembe-
rében jegyezték be hivatalosan. 
A csoportosulás a 15. bejegyzett 
EGTC az Európai Unióban. Cél-
ja a megkülönböztetés mentesség 
annak érdekében, hogy a helyi 
szereplők a határ mindkét olda-
lán ugyanolyan lehetőségekkel 
bírjanak. Tagjai magyar részről 
Tata, Kisbér, Komárom, Orosz-
lány, a határon túlról pedig Gúta, 
Ógyalla, és Észak-Komárom. A 
települések közös célkitűzése az 
Európai Unió társfinanszírozásá-
ban, területi együttműködésben 
megvalósuló programok végre-
hajtása, a gazdasági, társadalmi 
kohézió elősegítése.

Michl József, Tata polgármestere, 
a szervezet elnöke, a társulással 
kapcsolatban a közgyűlés hely-
színén elmondta: - Az Európai 
Unió létrehozott egy olyan rend-
szert, melyben a határ menti vá-
rosok szövetséget köthetnek egy-
mással, és együtt dolgozhatnak a 
térségért. Mindig öröm, ha Tatán 
van a közgyűlés, amit idén a vírus 
miatt nem volt könnyű megszer-
vezni. Michl József hozzátette: 
- Természetesen már a jövőt is 
tervezzük, az új pályázatokról, a 
2021-27-es időszak előkészítésé-
ről is tárgyaltunk az ülésen.
Bara Zoltán a Pons Danubii 
EGTC ügyvezetője az aktuális 
projektekről úgy nyilatkozott: - 
A társulás életében több projekt 
és esemény is zajlik egyszerre. 
Az a nagy tematikus park építési 

projektünk (Cultplay), ami 9 vá-
rosban is zajlik, már 6 helyszínen 
befejeződött, a többi településen 
pedig folyamatban van és jövőre 
elkészülhet. Lezárult a közbe-
szerzése a kerékpárkölcsönzős 
projektünknek, aminek köszön-
hetően aláírhatjuk a szerződést 
a kivitelezővel és 2021 tavaszán 
minden egyes városban, így Tatán 
is megjelenhetnek a kölcsönözhe-
tő kerékpárok, amelyek egy nagy 
közös rendszerben működnek 
majd a határ mindkét oldalán. 
Így el lehet biciklizni akár Tatá-
ról Gútára is, végig kerékpárúton. 
Emellett idén év elején indult el 
egy olyan gazdaságfejlesztési 
projektünk, amely a kis- és kö-
zépvállalkozókat szólította meg. 
Ez egy közel 1 milliárd forint ér-
tékű pályázat, amely Tatát is érin-

ti, hiszen városunkban a Fogas-
kerékgyár Kft.-nél nagymértékű 
eszközfejlesztés zajlott le, amit a 
Bláthy Ottó Szakközépiskola di-
ákjai duális képzés során tudnak 
majd használni, s a környékbeli 
vállalkozók is hasznosíthatják.
A Cultplay projekt tematikus par-
kok építéséről szól a régióban. 
Minden résztvevő  településen 
felépül egy-egy park, amely a 
partnertelepülés egy bizonyos tu-
risztikai-történelmi látványossá-
gát mintázza. Tatán a projektben 
egy Malompark jön létre az An-
golkertben, többek között a gútai 
hajómalom makettjével, a Tatai 
Vár mása pedig Ógyallán látha-
tó. Ennek a projektnek kiegészítő 
elemei azok a workshopok, me-
lyeken a helyi érintetteknek mu-
tatják be, hogy milyen turisztikai 
lehetőségeken keresztül tudnak 
együttműködni a parkok kapcsán.
A tatai közgyűlésen többek kö-
zött beszámoló hangzott el az 
előző közgyűlés óta eltelt időszak 
eseményeiről, elfogadták a Pons 
Danubii Kft. 2019. évi mérlegét 
és 2020. évi költségvetését, va-
lamint egyeztettek a közgyűlés 
online megtartásának és az online 
szavazásnak a lehetőségéről is, 
tekintettel a koronavírus járvány-
ra.                                               - áá -

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő idén 
is meghirdette a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjrendszer pályázatát, 
amelynek célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sőoktatásban való részvételének 
támogatása.
Az „A” típusú pályázatra azok 
az önkormányzat területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű hallgatók je-
lentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend) alap-
képzésben, mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az ön-
kormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális 

helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, 
akik: a 2020/21. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középisko-
lások vagy felsőfokú végzettség-
gel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek és a 2021/22. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakképzés-
ben kívánnak részt venni.
A pályázat benyújtásának mód-
ja és határideje: a pályázatot az 
EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal 16-os szobájába kell 
benyújtani. A pályázat rögzítésé-
nek és az önkormányzathoz törté-
nő benyújtásának határideje: 2020. 
november 5.
A további részletek a www.tata.
hu weboldalon találhatóak.

Tatán tartotta közgyűlését a Pons Danubii EGTC

Megújul Tata Város Önkor-
mányzatának hivatalos webol-
dala, a tata.hu. Az új honlap már 
készülőben van.
A tata.hu oldal 1997-ben jött lét-
re. Az online felületen naponta 
frissülő tartalmakat, hasznos in-
formációkat, friss híreket, prog-
ramajánlókat és a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal hirdet-
ményeit egyaránt megtalálják 
az olvasók, akiknek száma az 
elmúlt öt évben folyamatosan 
emelkedett. Míg 2014 folyamán 
1 800 000 kattintást történt a 
honlapon, addig ez a szám 2018-
ban közel 3 600 000-re nőtt. Az 
oldal az elmúlt időszakban szá-
mos fejlesztésen esett át, mind 
a megjelenését illetőleg, mind 
pedig a háttérprogramok tekin-
tetében.
2014 és 2019 között az önkor-
mányzat hivatalos weboldalára 
5087 új bejegyzés került fel. Ez 
átlagosan több, mint havi 70 új 
bejegyzést jelent, ami heti szin-

ten több, mint 17, napi szinten 
átlagosan 2-3 friss bejegyzés. 
Figyelembe véve, hogy hétvégén 
kevesebb az esemény és így a be-
jegyzések száma is, elmondható, 
hogy a hétköznapokon átlagosan 
4-5 bejegyzéssel frissül a tata.hu 
naponta. 2020. január 1. és októ-
ber 7. között a tata.hu weboldalra 
862 új bejegyzés került.
A népszerű weboldal, mely 
2009-ben az „Év honlapja” volt, 
hamarosan megújul. Az időköz-
ben megváltozott felhasználói 
igények, design és háttértartal-
mak miatt az önkormányzat úgy 
döntött, hogy 2020-ban elkezdi 
az oldal fejlesztését, megújítását. 
Az új honlap tervezése már zaj-
lik, a munka befejezését követő-
en pedig egy egészen új grafikai 
megjelenéssel, számos  hasznos 
funkcióval, mobiltelefonra és 
táblagépre optimalizálva, to-
vábbra is színes és színvonalas 
tartalommal várja majd az inter-
netezőket.                             - áá -

Fotó: Domokos Attila

Folytatás az 1. oldalról.

A Haynauéhoz hasonló meg-
torlást hozó Kádár-korszakban 
az 1980-as években kibontako-
zó ellenzéki mozgalom fő ta-
lálkozóhelyévé is a Batthyány 
- örökmécses vált, innen indult 
ki 1988. június 16-án az egyik 
legjelentősebb rendszerellenes 
demonstráció. A trianoni béke-
diktátum aláírásának 100. év-
fordulóján nem maradhat emlí-
tés nélkül az sem, hogy az 1920 
után létrejött utódállamokban 
igyekeztek eltüntetni a magyar 
szabadságért küzdők nyomait. 

Az aradi Szabadság-szobrot pél-
dául a román hatóságok 1925-
ben lebontották, és az emlék-
művet csak 2004-ben állították 
helyre. A Barabás Péter buda-
pesti és bukaresti országgyűlési 
képviselő által ültetett 13 ágú 
eperfa helyén 1881-ben felállí-
tott aradi gránitobeliszk viszont 
megmaradt. Ceausescu diktatú-
rája idején környezetét igyekez-
tek méltatlanná tenni, sőt az is 
előfordult, hogy október 6-án a 
magyar nemzeti megemlékezés 
helyszínén autókrosszversenyt 
tartottak, és még a kilencvenes 
években is többször meggyaláz-

ták ismeretlenek, de máig áll, 
és hirdeti számunkra az aradi 
Golgota üzenetét, amit Kossuth 
Lajos 1890-ben így fogalma-
zott meg az aradi vértanúk em-
lékalbumába írt üdvözletében: 
„Arad pedig a magyar Golgota. 
Legyen a honszabadság mártí-
rjainak halálával megszentelt 
földjének minden porszeme ter-
mékeny honszeretetben, misze-
rint a polgári erények törekvése 
által igazoltassék a magyar sza-
badság diadalában, amint a hit 
kitűzése által igazolva lett a ke-
resztény vallás diadalában, hogy 
a kereszt a feltámadás jelképe”.

A megemlékezésen közremű-
ködött: Jenei Márta, Petőházy 
Margit előadóművész, a Ta-
tai Versbarátok Köre, Csölley 
Martin, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem ének szakos 
hallgatója, Tata Város Öveges 
József  tanulmányi ösztöndíja-
sa valamint a Menner Bernát 
Zeneiskola fúvószenekara, 
Belső Máté vezetésével. Ál-
dást mondott Farkas Balázs 
református lelkész és Frankó 
Mátyás evangélikus lelkész.-áá- 

Az esemény fotói Képriport c. rova-
tunkban láthatók.

„Arad pedig a magyar Golgota…”

Idén is várják a pályázatokat a Bursa Hungarica 
ösztöndíjra

Készül a város új honlapja

Elhunyt Kornéli Tibor 

Elhunyt Kornéli Tibor, a tatai 
Kapucinus Templom kántora.
Kornéli Tibor évtizedekig a Ka-
pucinus Templom és egyház-
község kántora volt.
Életével szép példát adott a má-
sok iránti szolgálatról és szere-
tetről. Jelképes összegért vállalt, 
sokkal inkább a közösség, az 
esküvők és a temetések pontos 
és tudása legjavát nyújtó szol-
gálata volt mindig a célja. Sok 
száz tatai család ünnepét tette 
szebbé, emlékezetessé zenei te-
vékenységével. A közösségünk 
önzetlen, szeretetteljes szolgá-
latáért Tata Város Önkormány-
zata „ Tata Városáért” kitüntetés 
bronz  fokozatában részesítette 
2010-ben. 
Fájó szívvel búcsúzunk tőle, 
Tata Város Önkormányzata 
mély részvéttel osztozik a csa-
lád fájdalmában. 
Isten nyugosztalja!



95. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte Michl József polgár-
mester Szente Antal Istvánt októ-
ber 8-án.

Szente Antal István 1948-ban 
Kőszegen szerezte meg a tanítói 
oklevelét, ezt követően Pécsen 
végezte el a főiskolát biológia-ké-

mia szakon, majd Debrecenben az 
egyetemet kémia szakon. 1956-ban 
hamisan megvádolták egy tüntetés 
szervezésével, aminek az lett a kö-
vetkezménye, hogy nem dolgoz-
hatott tovább tanárként, így került 
a tatabányai bányába, és megsze-
rezte a vájár oklevelet is. 1961-től 
taníthatott újra, először a 314-es 
ipari tanuló intézetben, majd ezt 
követően 1964-ben Tatára helyez-
ték. Városunkban a Bláthy Iskola 
elődjében dolgozott, ahol kémiát 
valamint anyag és gyártásismeretet 
tanított. 1985-ben ment nyugdíjba.
Antal bácsi 32 évig élt együtt a fe-
leségével, akinek elvesztése után 
újra párra talált, és élettársával 

újabb 32 évig éltek együtt. Két 
gyermeke, öt unokája és kilenc 
dédunokája van. Mivel mindig is 
fiatalok vették körül, a lendületét, 
élni akarását máig nem vesztette 
el. Naponta internetezik, közösségi 
oldala van és érdeklik a különböző 
technikai újdonságok. Angolt ta-
nul, rejtvényt fejt, önállóan intézi a 
mindennapi ügyeit. Nagyon szereti 
az édességet, pár éve még rendsze-
resen sütött is. Mára nehézzé vált 
számára a mozgás, ezért nagyon 
szeretett volna egy járókeretet, 
amit most az önkormányzat biz-
tosított számára. Mindig vannak 
céljai, az egyik az, hogy megérje a 
100 évet.                                    -áá-
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Október elsején a Piarista Rend-
házban folytatódott az önkor-
mányzat Üzleti reggeli elnevezé-
sű programsorozata.
A 2019-ben elindult eseményso-
rozat célja, hogy a térség mun-
kaadói számára közvetlen ta-
lálkozókon adjon lehetőséget a 
KKV szektorban (kis- és közép-
vállalkozások) jelen lévő globá-
lis folyamatokra és kihívásokra 
adandó válaszok eszközrendsze-
rének bővítésére, és a személyes 
tapasztalatcserére. A találkozók a 
„Humánszolgáltatások fejlesztése 
Magyary Zoltán mintajárásában” 

elnevezésű EFOP-1.5.2-16-2017-
00043 azonosítószámú projekt 
keretében valósulnak meg.
Az októberi munkáltatói fóru-
mon két előadást is hallhattak 
az érdeklődők. A helyszínen a 
szakképzés aktuális kérdéseiről 
és változásairól tartott tájékozta-
tót Schmidt Csaba, a Tatabányai 
Szakképzési Centrum kancellár-
ja valamint Pákozdi Szabolcs, a 
Tatabányai Szakképzési Centrum 
főigazgatója. Pákozdi Szabolcs 
a témával kapcsolatban a Pia-
rista Rendházban elmondta: - A 
szakképzésben történt változások 

több okból is érinthetik a cég-
vezetőket. Egyrészt azért, mert 
az új szakképzési rendszerben 
tanuló fiatalok a munkavállalóik 
lesznek, emellett sokan kapcso-
lódnak be gyakorlati oktatóként a 
duális képzésbe, valamint olyan 
szülők is lehetnek egy ilyen ta-
lálkozón, akiknek a gyermekei 
pályaválasztás előtt állnak. Arról 
adtunk tájékoztatást, hogy ho-
gyan változott és milyen új ele-
meket tartalmaz a szakképzés, s 
miért vált vonzóbbá a diákoknak. 
A fiatalok számára a szakképzés-
ben egy sokkal emberközelibb 

oktatás válik elérhetővé, aminek 
alapja a projektalapú ismeretá-
tadás. Ezzel a módszerrel az el-
méletin túl a gyakorlati oktatás 
is fontos szerephez jut, segítve a 
diákokat a tudásuk hosszú távú 
elmélyítésében.
Az Üzleti reggeli programjá-
ban a manapság egyre népsze-
rűbb atipikus foglalkoztatási 
formák adták a másik fő témát, 
melyről Ditzendyné Frank Ma-
riann, a HROD Közösségi Gaz-
daság- és Társadalomfejleszté-
si Központ ügyvezetője adott 
tájékoztatást.                       -áá-

A Városháza dísztermében ren-
dezte tisztújító ülését Tata Vá-
ros Diákönkormányzata (TAVI-
DÖK) október 1-én.
A diákönkormányzat testületébe 
Tata közigazgatási határán belül 
működő, minden OM azonosító 
számmal rendelkező, egyházi és 
állami közoktatási intézmény 
jogosult két diákot delegálni. 
A delegáltak maguk közül vá-
lasztják a diákpolgármestert és 
a diák-alpolgármestereket a kö-
zépiskolás valamint az általános 
iskolás tagok közül. A TAVI-
DÖK tisztségviselőinek mandá-
tuma egy évre szól, így minden 
ősszel újra megválasztják őket.

Rigó Balázs alpolgármester a 
Városházán elmondta: - A diá-
könkormányzat elmúlt évekbeli 
tevékenységének az eredménye, 
hogy ilyen aktív a diákság váro-
sunkban, hiszen látják azt, hogy 
van értelme ebben a közösség-
ben dolgozni. Ez a munka első-
sorban élményt jelent a fiatalok-
nak, s nem egy plusz feladatként 
élik meg, mivel a munkájuk so-
rán tartalmasan töltik a szabad-
idejüket, tapasztalatokat szerez-
nek, és sok helyre eljuthatnak.
Kelemen Anna leköszönő diák-
polgármester, aki az elmúlt két 
évben vezette a TAVIDÖK-öt, a 
jövőben is segíteni fogja a diá-

kéletet és tapaszta-
lataival támogatja 
majd az új vezetőség 
tevékenységét.
Dr. Varga András a Humán és 
Ügyrendi Bizottság elnöke a 
témával kapcsolatban úgy nyi-
latkozott: - A diákönkormány-
zat munkája azért fontos, mert 
a jövőben is szükség lesz új 
vezetőkre, és egyáltalán nem 
mindegy, hogy milyen veze-
tőket nevel ki ez a nemzedék. 
Feltételezhető, hogy azok a gye-
rekek, akik most aktív szerepet 
töltenek be a TAVIDÖK-ben, 
a jövőben is irányító szerepek-
ben fogják megállni a helyüket 

a közösségeikben, s már most 
megtaníthatjuk nekik, hogy a 
vezetők szerepe a szolgálat.
A Városházán lezajlott szavazás 
eredményeképpen a 2020/21-es 
tanévben Tata Város Diákön-
kormányzatának diákpolgár-
mestere Bátki Piroska, aki a  
Református Gimnázium tanuló-
ja. Általános iskolás diák-alpol-
gármesternek Keresztes Balázst 
(Vaszary János Általános Isko-
la), középiskolás diák-alpolgár-
mesternek pedig Lévai Domini-
kot (Eötvös József Gimnázium) 
választották meg a tisztújító 
ülés résztvevői. 
Bátki Piroska, Tata frissen 
megválasztott diákpolgármes-
tere, aki már az elmúlt egy 
évben is aktív tagja volt a diá-
könkormányzatnak elmondta, 
mindig is szerette a szervező 
és a közösségi munkát, szí-
vesen segít ahol tud, és diák-
polgármesterként most nagy 
lehetőséget lát arra, hogy tá-
mogassa a helyi fiatalságot. -áá- 

A szakképzési rendszer változásairól is tájékozódhattak az októberi Üzleti reggeli résztvevői

Boldog születésnapot!

Újjáalakult a városi diákönkormányzat

Ebben az évben is a Tatai Geszti 
Óvoda Agostyáni Tagintézmé-
nye, a Bergengócia Óvoda kapta 
meg az agostyániak adományai-
nak összegét, melyet a városrész-
ben rendezett nyár végi búcsúban 
gyűjtöttek össze. Az adományt az 
óvoda október 9-én vehette át.
Agostyánban minden évben 
megszervezik a Szent Ágoston 
napi búcsút, a két napos rendez-
vény egyik népszerű programja 
az ünnepi felvonulás majd az azt 
követő Sváb bál, melyen tom-
bolasorsolást rendeznek. A tomb-
olajegyek bevételét már több éve 
a Bergengócia Óvodának ajándé-

kozzák az agostyániak. Dr. Varga 
András, a körzet önkormányzati 
képviselője elmondta:- az ado-
mányátadásnak már hagyománya 
van, a tombolajegyek árusítá-
sából idén közel 140 ezer forint 
gyűlt össze. Ebben az évben eh-
hez még hozzájárult az az összeg, 
amit a helyiek a saját készítésű, 
kézműves termékeikből rendezett 
jótékonysági vásáron gyűjtöttek 
össze. Ezzel együtt az adomány 
200.000 forint lett 2020-ban. 
Rigó Balázs alpolgármester a 
helyszínen úgy nyilatkozott: - Az 
agostyániak közössége újra bebi-
zonyította azt, hogy egy közös cél 

érdekében össze tud fogni. Kö-
szönet jár mind a saját készítésű 
termékek készítőinek és vásárló-
iknak, mind pedig azoknak, akik 
tombolajegyeket vettek, illetve 
részt vállaltak a programok meg-
szervezésében. Ha van olyan cél, 
amit sokan támogatnak, akkor 
van olyan kezdeményezőkészség 
és aktivitás is, aminek a segít-
ségével a cél megvalósíthatóvá 
válik - fogalmazott Tata alpolgár-
mestere. 
A Bergengócia Óvoda az ado-
mány összegét képességfejlesztő 
játékokra és sportszerekre költi 
majd.                               -áá-

Jegyzet 

Futógondolatok…

Van, aki imád futni. Én utálok, 
mert nincs hozzá labda, de még 
is hetente egyszer-kétszer rászá-
nom magam.…Tudom sokan va-
gyunk „tavakkörülszaladgálók” 
és így, - vagy úgy, de valami még-
is hajt bennünket… mindenkinek 
megvan a maga indoka, ami ezer 
féle lehet…például az is, hogy 
csodálatos a mi városunk. Kü-
lönösen a tavaink környéke mu-
tatja mindig új és új arcát. Rójuk 
a köröket, mert hát a Cseke- és 
az Öreg-tó partján futni mással „ 
nemöszehasonlítható” élmény…
Sokan vagyunk, egyre többen és 
mégis az az ember érzése min-
denki fut amerre lát…
Az a futógondolatom támadt, 
hogy mi lenne, ha mindenki a 
menetirányszerinti jobb oldalon 
szaladgálna, nem akadályozva a 
szemben jövőt…
Már hallom az ellenérveket: Ne-
kem ne mondja meg senki merre 
fussak….Mi van? Már ebbe is 
beleszólnak?...Fuss inkább és ne 
kreálj szabályokat még ott is ahol 
nem kell!…
Ez is igaz lehet, de nem hinném, 
hogy ez bárkit szabad mozgásá-
ban korlátozna, sőt ha a sétálók, 
a kutyások és a bicósok is betart-
ják, rutinná válik, természetessé, 
mint a csodálatos napfelkelte, 
vagy napnyugta a tavakon, a ná-
dasokról és vadludakról nem is 
beszélve…
Támadt egy másik futógondola-
tom is. Mi lenne, ha üdvözölnénk 
egymást futás közben? 
Na nem „ Kezeit csókom Terézia 
kisasszony!”-ra, vagy „ Szép-
napot kívánok Zsigmond bá-
tyám!”-ra gondoltam, hanem egy 
karlendítésre. Nem a jobb karéra, 
mert az fájó emlékeket ébreszte-
ne és nem is a Fradisták „Szívtől 
az égig!” köszönését szorgal-
maznám./ Bár Fradista lelkem 
biztosan örülne…/ Hanem a bal-
kar futást segítő előre lendülése 
közben a tenyér előre fordítását! 
Csak így egyszerűen, kortól, 
nemtől függetlenül, szó nélkül, 
hogy még az is megtehesse, aki 
már annyira fáradt, hogy fülén is 
veszi a levegőt…
Mindezt miért is?...mert, mert il-
lik köszönni! Főleg, ha egy csa-
lád vagyunk, a „ futókcsaládja”.
Persze nem kötelező én csak leír-
tam és futok tovább, futógondo-
lataimmal!              -pf-

Idén is a Bergengócia Óvoda kapta az agostyáni búcsú jótékonysági bevételét
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2020. július 4-én patakme-
der-tisztítási munkálatok zajlot-
tak Agostyánban. A tevékeny-
séget megelőzően .a tisztítás 
módját egyeztettük Mürkl Le-
ventével, a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Környezet-
védelmi és Városüzemeltetési 
Irodájának vezetőjével.Aztán 
egy szombat délelőtt mindösz-
sze 20 fővel a saját szabadidőnk 
terhére ment az Árendás pata-
ki munka, azért hogy tovább 

szépüljön közösségünk, és az 
agostyáni búcsúra ez a terület 
is azokon a terülteteken ahol 
szükséges volt megfelelő álla-
potba kerüljön. A kivitelezésnek 
külön költsége nem volt. A „Vi-
rágos Agostyán program” kere-
tében hirdettük meg az akciót, 
és részben az ottani lakosok-
kal részben helyi önkéntesek-
kel zöld tisztítottuk a patak-
part elvadult részeit, valamint 
kiszedtük a mederből az oda 
került szemetet, hulladékot. A 

fenyőfától a műanyag palacko-
kig minden volt a mederben. A 
tisztítást a Kossuth utca eleje és 
az Agostyáni Kultúrház közötti 
szakaszon sikeresen elvégez-
tük. A felnőttekkel és gyerekek-
kel együtt a munkában tevéke-
nyen részt vett Varga András 
önkormányzati képviselőnk 
is, és a nagyszerű napot együtt 
egy utcai, üstben főzött, zenés, 
paprikás krumpli partyval ko-
ronáztuk meg. A gyermekekkel 
közösen jól éreztük magunkat 
együtt, és arról beszélgettünk, 
hogy ezt valamikor meg kellene 
ismételni. 
A kitermelt és szakszerűen ösz-
szegyűjtött zöld hulladékot a 
Városgazda Kht. egy későbbi 
időpontban elvitte a területek-
ről. Tudjuk, munka van még 
a területen, mert a környéken 
élőknek egy-egy nagyobb eső-
zéskor igencsak meggyűlik a 
bajuk a vízzel, hiszen az a há-
zukban állt meg a legutóbb. A 
problémát a megfelelő helyen 
jeleztük.                      Fohner Zsolt

Második alkalommal került meg-
rendezésre az a jótékonysági és 
kézműves vásár, amely a Szent 
Ágoston Napi Búcsú programjá-
ban hagyományteremtő kezdettel 
tavaly került fel a programok lis-
tájára.
Hála Agostyán jótékony polgára-
inak, a vásár nagyon jól sikerült. 
Megnőtt a társadalmi felelősség-
vállalás mértéke, és egyre többen 
vannak, akik szeretnének és tudnak 
is segíteni másokon. Sok felajánlás 
érkezett, bőséges volt a termékvá-
laszték, sok volt az érdeklődő, és 
az ebből befolyt összeg sem elha-
nyagolható. Idén a lakossági fóru-
mon, szavazás által megválasztott 
Bergengócia Óvoda kapta a támo-
gatást, valamint a Szent Ágoston 
Napi Búcsú tombola bevételét is 
az agostyáni óvodának ajánlottuk 
fel. Ezzel mindösszesen 200.000 
Ft támogatáshoz jut az óvoda. 
Az ünnepélyes átadáson részt vett 
a helyi képviseleten túl, Rigó Ba-
lázs - Tata város Alpolgármestere, 

Dr. Varga András - Tata Önkor-
mányzatának helyi képviselője, 
valamint az óvoda részéről Zse-
bőkné Hidvégi Éva tagintézmény 
vezető, Sahinné Herczeg Edina 
óvópedagógus valamint az óvoda 
dolgozói, gyermekei. 
Mint szervező, arra akartam fel-
hívni a figyelmet, hogy a mások 
által feleslegesnek vélt vagy már 
nem szükséges tárgy, valaki más-
nak még mindig értékes lehet, és új 
gazdára lel ezen a helyen. 
Véleményem szerint ez egy gyö-
nyörű körforgás, ugyanis agos-
tyániak adományoznak, szintén a 
helyi lakosság vásárol, az ebből 
befolyt összeg pedig szintén Agos-
tyánt gazdagítja. 
Remélem, ez az esemény hagyo-
mánnyá alakul, népszerűsége egy-
re csak nő, és együtt találunk egy 
új célt, amellyel Agostyán szépül, 
újul és fejlődik majd.
Köszönjük Mindenkinek a szíves 
felajánlásokat! Segítsünk jövőre is 
együtt!                                  Sz. B. 

Magyarországon a kórus- illetve 
énekkari kultúra több évszáza-
dos múltra tekint vissza. 
Az énekkar korábbi agostyáni 
hagyományokkal rendelkezik, 
mely a környező községekben 
alakult énekkarok pl. Felsőgal-
la, Kecskéd stb. hatására 1977-
től működött, Agostyáni Német 
Dalkör néven a településen. 
Annak idején a dalkör 5 fővel 
alakult majd a létszám ennek a 
többszörösére duzzadt. 

Az énekkarok korábban, így az 
Agostyáni Német Dalkör éle-
tében is, de még napjainkban is 
fontos társadalmi szerepet töltöt-
tek, töltenek be. Műsorukon el-
sősorban a nemzeti érzés került 
előtérbe inkább, a nemzeti érzé-
seket megjelenítő művek előadá-
sának megfelelő művészi szín-
vonala volt. Rendszeres próbák 
és időszakos fellépések követték 
egymást majd évtizedek múltán 
sajnos a dalkör megszűnt.

Idén részben a hagyományokat 
folytatva 2020. július 24-én ala-
kult meg az Agostyáni dalkör 14 
fővel, tele reményekkel és ma-
gunk elé támasztott elvárások-
kal, saját magunk elé támasztott 
követelményekkel. 
Ha az a kérdés, hogy az Agos-
tyáni dalkör követi-e a hagyo-
mányait? Akkor arra azt hiszem 
az a válasz, hogy igen, sőt maga 
is hagyományt szeretne teremte-
ni a működésével. Az új ének-

kar - legfőbb célja a hagyomá-
nyok ápolása, a kapott örökség 
megtartása és továbbvitele, az 
identitásunk, nemzetiségünk 
megtartása és ennek a folyamat-
nak a támogatása, és ehhez pe-
dig egyelőre nem túl bonyolult 
dallamokat, énekkari műveket 
használunk. 
Reméljük, amit csinálunk má-
soknak is tetszik és akár a régi 
énekkar hagyománya, akár az új 
és újabb dalok arra ösztönöznek 
másokat is, hogy többen csat-
lakoznak hozzánk. Próbáinkat 
csütörtökönként 18 órától tart-
juk. 
Az énekkar saját Facebook ol-
dallal is rendelkezik – ez az 
Agostyáni dalkör oldala – , aki-
nek szimpatikus, amit csinálunk 
és érdeklődik, itt is meglátogat-
hat bennünket vagy csatlakozhat 
hozzánk. 
Dalkörünk, énekkarunk nem női 
vagy férfikar, inkább vegyes-
karként lehetne jellemezni. A 

dalkör stílusát jelenleg is közö-
sen a tagokkal együtt alakítjuk. 
A műsoron jobbára köszöntők, 
bordalok, német nyelvű, roman-
tikus művek, népdalok, népdal-
feldolgozások és egyházi énekek 
szerepelnek, de repertoárunk 
tartalmaz kánon és kétszólamú 
műveket is, melyek a művészi 
színvonalat magasra emelik. 
Szeretnénk, ha a kezdeti lendü-
letünk továbbra is elkísérne ben-
nünket. Dalkörünk részt vesz a 
helyi közösség kulturális életé-
ben. Az első két fellépésünk az 
agostyáni búcsú mindkét napján 
történt. Ezt fogja két további fel-
lépés követni az agostyáni Idő-
sek napja és - ha a vírushelyzet 
nem szól közbe - Karácsonykor 
tervezünk német, latin és ma-
gyar egyházi énekekkel fellépni 
az agostyáni Szt. Ágoston temp-
lomban. Ezzel is szórakoztatva 
és támogatva egyházi közössé-
günket és mindenkit, aki elláto-
gat hozzánk.            Fohner Zsolt  

Harmadik negyedév
Az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület a 2020-as év harmadik 
negyedévében is sikerrel folytatta 
a káresemények felszámolásában 
való aktív részvétlét. 
A járvány helyzet miatt sajnos az 
immár több mint 30 éve a Ger-
lingeni tűzoltóbarátainkkal ápolt 
partnerkapcsolati találkozó az 
idei évben sajnálatos módon el-
maradt, amely a jövőben kerül 
pótlásra.
Pozitív hír viszont, hogy épüle-
tünk megújulásának előkészületei 
a végső stádiumba kerültek. Re-
ményeink szerint az idei évben 
elkezdődhet a teeljes tetőhéjazat 
lecserélés és a víz elvezető ere-
szek felszerelése.
Egyúttal szeretnénk gratulálni egye-
sületünk azon tagjainknak, akik a 
közelmúltban sikeresen elvégezték 
a 40 órás alaptanfolyamot, ezzel is 
hozzájárulva egyesületünk szakmai 
előmeneteléhez.                      -zm-  

Augusztus 28-án - 29-én és 30-
án került megrendezésre a ha-
gyományos Agostyáni búcsú, 
melyre a szervezők szeretettel 
várták az érdeklődőket. 
Az eseménynek az Agostyá-
ni közösségi és rendezvényház 
adott otthont. A programban 
idén is szerepelt többek között 

az ünnepi felvonulás szerepelt 
a helyi rendezvényháznál, ahol 
Michl József polgármester és a 
városrész önkormányzati képvi-
selője, dr. Varga András mondott 
köszöntőt majd Sváb bál, jóté-
konysági várás, kézműves vásár, 
és gyermekprogramok várták a 
kedves egybegyűlt ünneplőket. 

Az esemény zene tekintetében 
igen színvonalas volt az idei 
évben, felléptek: Pápai Joci, az 
Agostyáni dalkör, a Helló Pisti 
zenekar, igaz „csak” nyolc fő-
vel a világon egyedülálló 100 
Tagú Cigányzenekar – de ez az 
előadott művek értékéből, zenei 
élményéből semmit nem vont le. 

A Sváb bálon pedig a Tarianer 
Spitzbaum zenekar húzta a talp 
alá valót. Szinte egész éjjel sváb 
zene szólt a házban, fantasztikus 
volt a hangulat, hajnali 4 óráig 
meg sem álltak a zenészek.
Az ételek, italok jól fogytak a 
bálon és felszolgálták az „Agos-
tyán süteménye” versenyre ne-
vezett sós és édes süteménye-
ket a közönség számára. A bort 
Jónás Pincészet szolgáltatta az 
eseményre. Éjfélkor tombolahú-
zás volt a sok-sok felajánlásból. 
Ezúton is köszönjük Minden 
kedves felajánlónak a tombola-
tárgyakat! 
Vasárnap Ágoston napi ünnepi 
szentmise volt római katolikus 
templomban. A délelőtt folya-
mán a továbbiakban jótékonysá-
gi és kézműves várás volt majd 
az Agostyáni dalkör és Simonfi 
Gergely (Geri) zenés műsora 
zárt a napot. 

Patakmeder-tisztítás

Megalakult az Agostyáni dalkör

Agostyáni búcsú 

Jótékony agostyániak

Fotó: A szerző felvétele

Fotó: A szerző felvétele
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„Szenvedő szerkezet – Hétközna-
pi Trianon” címmel vándorkiál-
lítással  emlékezik a trianoni bé-
kediktátum aláírásának századik 
évfordulójára a Magyar Nemzeti 
Múzeum. A tárlat a legújabb ku-
tatási eredményekre építve szól 
a trianoni döntés megéléséről és 
megjeleníti a halálra ítélt ország 
túlélési stratégiáit, gyakorlati 
megoldásait. A kiállítás, mely ok-
tóber 22-től Tatán is látható,  egy 
különleges gömbsátorban tekint-
hető majd meg városunkban a 
Kossuth téren.
Az I. világháborút lezáró békedik-

tátum teljesen átrajzolta Európa 
térképét. A magyarok közül sokan 
az addig megszokott nyelvi és kul-
turális közegüket is elvesztették, 
miközben végig az otthonukban 
maradtak - a fejük fölött viszont 
átrajzolták az országhatárokat. 
Néhány évtizeddel később pedig 
azt tapasztalták, hogy még csak 
nem is beszélhetnek erről a trau-
máról, hiszen a szocializmusban 
évtizedekre kitörölték ezt a témát 
a nemzeti emlékezetből. A Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Trianon 
100. évfordulóján ismét múzeum-
körútra indul, hogy bemutassa a 

világháború lezárását és az azt kö-
vető évtizedet. Az idén 4 helyszí-
nen látható a különleges, semmi-
hez sem hasonlítható gömbsátor, 
és jövőre a tervek szerint újabb 
városokba érkezik majd.
„Szenvedő szerkezet - Hétközna-
pi Trianon” a kiállítás címe, mely 
utal arra, hogy az I. világháborút 
lezáró békerendszert a győztesek 
alkották meg, a vesztesek meg-
kérdezése nélkül. Ezért magában 
hordozta a II. világháború kirob-
banásának lehetőségét is. A kiál-
lításban megjelenő pengék is erre 
emlékeztetnek: valami végleg 
megváltozott Európa életében. 
A kiállítás másik szimbóluma, a 
méhsejt pedig az összetartozásnak 
és a közösség legkisebb egységé-
nek, a családnak a szimbóluma, 
amely a háború lezárásával mégis 
lehetőséget kapott az újrakezdésre 
– ha ez sok esetben nehéz és kese-
rű is volt. A kiállítás ugyanakkor 
nagyrészt azt mutatja be, hogy 

mindezen nehézségek mellett, 
Kis-Magyarország hogyan tudott 
meglepően hamar talpra állni – 
annak ellenére, hogy a legtöbben 
épp az ellenkezőjére számítottak.
A Magyar Nemzeti Múzeum vál-
lalkozása egészen egyedülálló, 
hiszen lényegében igazi múzeu-
mi teret alakít ki a város közepén, 
általában egy-egy település leg-
forgalmasabb terén. A 19 méter 
átmérőjű, 300 négyzetméteres, 
félgömb alakú sátorban a látoga-
tók nemcsak megnézhetik, elol-
vashatják, milyen lehetett száz 
évvel ezelőtt élni, hanem átérez-
hetik, milyen lehetett akkoriban az 
élet. A vándorkiállításon ugyan-
is a századelő jellegzetes, stili-
zált tereiben találhatják magukat, 
életnagyságú, újszerű, interaktív 
installációk között. Így mindenki 
maga adhat választ arra, hogy neki 
mit jelent Trianon.
A mostani vállalkozás szorosan 
kapcsolódik az előző múzeumkör-

úthoz, hiszen tavaly és tavalyelőtt 
az első világháborús mindennapo-
kat mutatták be, a fronton, a há-
tországban és az ezeket összekötő 
Sajtóhadiszálláson. A gömbsátor-
nak akkor 60 nap alatt mintegy 
200 000 látogatója volt, ami a leg-
több magyar múzeum éves látoga-
tószámának többszöröse.
A kiállítás ingyenesen látogatha-
tó Tatán a Kossuth téren, október 
22. és 28. között. Mivel zárt térről 
van szó, a járványügyi intézkedé-
seket szigorúan betartják, ami azt 
jelenti, hogy a kiállítótérbe csak 
maszkban lehet majd belépni. A 
belső terekbe egyszerre csak meg-
határozott számú látogatót enged-
nek be. A sátor légcseréjénél a le-
vegő kintről érkezik, közvetlenül 
a látogatókra nem ömlik rá, mivel 
a befújó fejeket a kivetítők mögött 
helyezik el. A csoportok között 
korszerű, UV-lámpákkal (UVC) 
fertőtleníteni is fogják a megérint-
hető felületeket.                      -áá -

Tatára érkezik a Nemzeti Múzeum országjáró Trianon-kiállítása

Az „Életet az éveknek „ Megyei 
Szövetsége ez évben is meg-
tartotta már hagyománnyá vált 
sportnapját.  A május 15.-re ter-
vezett kiemelt rendezvény szep-
tember 18.-án lett megtartva. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 
jelenlegi vírusos helyzet ellené-

re is nagy volt az érdeklődés, -  
mintegy 100 nyugdíjas vett részt  
a rendezvényen. (2019-ben 152, 
2018-ban 2005 ) Minden klub 
előzetesen meghívót és progra-
mot kapott. Sajnálatos , hogy a 
megyei szövetség elnöke Troják 
Frigyes betegség miatt nem tu-

dott eljönni.
Meghívott vendégünk Romanek 
Etelka , a Megyei Közgyűlés 
elnökhelyettese a megnyitóban 
üdvözölte a megjelenteket . Örö-
mének adta jelét , hogy a nyugdí-
jasok ennyire aktívak , szeretnek 
játszani, szeretik a természetet, 

és örülnek a barátokkal, isme-
rősökkel való  találkozásnak. A 
Megyei Önkormányzat figye-
lemmel kíséri a nyugdíjasok 
és  általában az idősek életét és 
tevékenységét. Egy kis megle-
petés-ajándékkal készültek: az 
ebédszünetben egy vendég-ze-
nekar fogja fokozni a hangu-
latot. Szabóné Kaszás Erika 
szövetségünk újonnan megvá-
lasztott sportfelelőse ismertette 
a verseny lebonyolítását az elő-
zetes program alapján .A ver-
senyszámok hasonlóak  voltak 
a korábbi évekéhez, ( váltófutás, 
pinponglabda egyensúlyozás, 
kapura-rúgás , karika rúdra-do-
bás, babzsák kosárba-dobás..Az 
5 fős csapatok minden tagja tel-
jesítette  valamennyi akadályt,, 
Az elért pontokat a versenybí-
rók hitelesítették A pontszámok 
összesítése után került sor az 
eredményhirdetésre . A versenyt 
az igen lelkes Bábolna csapata 

nyerte .Az eredményhirdetésnél 
jelen volt Csabán Béla Tardos 
község polgármestere, aki el-
mondta, hogy a Malom-patak 
völgye már negyedik alkalom-
mal ad helyet ennek nagyszerű 
rendezvénynek Ez a gyönyörű 
természeti táj egyre több kirán-
dulót és természet-barátot  vonz, 
-- örül annak hogy ezt a nyug-
díjasok is kihasználják, Meg-
köszönte a szervezők munkáját,  
majd az eddigi Tardosi Sportna-
pok fő szervezőjét Bankó Ró-
bertet  Körmendi Géza és Motil 
László „ Fejezetek Tardos köz-
ségről „ c. könyvével jutalmazta 
meg.  A zenés ebéd után sokan 
egy szép sétát tettek a tó körül.   
A képeket Birkás Erzsébet ké-
szítette. (megnyitó, közös torna, 
a Honvéd Bajtársi Klub csapata 
, kitüntetés ) A ragyogó nyári-
as időnek is köszönhetően egy 
újabb szép emlékkel búcsúztunk 
a Malom–patak völgyétől.        BR

Újra együtt
Megyei  nyugdíjas sportnap Tardoson a Malom-patak völgyében

Az Országos Könyvtári Napok 
keretében játékos könyvtáris-
mertető foglalkozást tartottunk 
első osztályos gyermekeknek 
2020. október 7-én. A Kőkúti 
Általános Iskola öko osztálya 
először látogatott el a tatai Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárába, ahol tág-
ra nyílt szemekkel fürkészték, 
mennyi fantasztikus dolog ta-
lálható nálunk. Többen közülük 
már óvodásként meglátogattak 
bennünket, ők „hazai pályán” 
mozogtak. 
Az időjárás borongós arcát mu-
tatta, ezért igyekeztünk egy kis 
vidámságot varázsolni azzal a 
papírszínház történettel, amely-
nek színes képeit látva mosoly 
kerekedik minden gyermek ar-
cán. Az Egy pöttyös nap című 
mese Zsófi kalandján vezet végig 
minket, és a végére meglátjuk, 
hogy bizony a labdán és a katica-
bogáron kívül még mennyi min-

den lehet pöttyös. 
A kedves történetet követően ta-
lán a látogatás legizgalmasabb 
része jött, amikor a lurkók meg-
ismerkedtek a gyermekkönyvtár-
ral. Megtudták merre találhatók a 
mesekönyvek, miként emelhet-
nek le könyveket a polcról úgy, 
hogy azután azt ugyanoda visz-
szategyék. Közben záporoztak a 
kérdések, csak néhány közülük: 
vannak-e lovas könyvek, hol ta-
lálható könyvőrző, mikor jöhet-
nek szüleikkel a könyvtárba? 
A kicsik jól érezték magukat, és 
szép élményekkel tértek vissza 
iskolájukba. A visszafelé vezető 
úton pedig – Zsófihoz hasonlóan 
-, ők is megfigyelték mi minden 
pöttyös. A Nemzeti Kulturális 
Alap, valamint az Informatikai 
és Könyvtári Szövetség által tá-
mogatott programon könyvtári 
heti könyvjelzőket és memóri-
akártyát is átvehettek a résztve-
vők.                   Goldschmidt Éva

2020. október 7-én a Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtár vendége 
volt Nyáry Luca slammer, írónő. 
Az esemény megrendezésére az 
Országos Könyvtári Napok ke-
retén belül került sor, a Nemzeti 
Kulturális Alap és az Informatikai 
és Könyvtári Szövetség jóvoltából. 
Nyáry Luca első regénye, a Vi-
gyázat, törékeny! hiánypótlónak 
számít Magyarországon, mert egy 
kamasz lány, Zsófi szemszögéből 
mutatja be a gyász feldolgozásának 
lépéseit. Sajnos a veszteséget hűen 
tudta ábrázolni az írónő, mivel hat 
évvel ezelőtt édesanyját veszítette 
el. A regény levél formában író-
dott, hiszen Zsófi intelmekkel látja 
el kishúgát, Jankát. A mű üzenete, 
amit az idősebb lány ki is mond 
a fiatalabbiknak: „Olyan nincs, 
hogy valaki soha többé ne legyen 
boldog. Ezt verd is ki a fejedből!” 
Vagyis van kiút, felülemelkedés 
még egy ilyen feloldhatatlan tragé-
diából is. 
Vidámabb hangulatú írásról is szó 

esett a délutánon, a Kamulárium 
című novelláról, mely a Hazudós 
című kötetben jelent meg. Neves 
kortárs írók munkáit foglalja ma-
gába ez a kötet, melyben az az 
egy közös, hogy a középpontjában 
mindnek a kegyes vagy ordas nagy 
hazugságok állnak. Nyáry Luca 
végig veszi novellájában 0-18 éves 
koráig minden év legjellemzőbb 
hazugságait. Teszi mindezt bájjal, 
humorral, mély érzelmekkel. 

A találkozó végén saját verseiből 
olvasott fel a slammer nagy áté-
léssel, a közönség teljes figyelmét 
magára irányítva. A nézők kérdé-
seivel, könyvvásárlással, dediká-
lással zárult a program, melynek a 
sok között egy tanulsága biztosan 
akadt: Nyáry Luca már nem töré-
keny lelkületű kislány, hanem erős, 
törhetetlen lelkű, tehetséges író, 
akire még nagy jövő vár a magyar 
irodalomban.     Dományi Zsuzsanna

A gyermekkönyvtár rejtélyei Törhetetlen

Fotó: A szerző felvétele

Fotó: A szerző felvétele
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„Az én Tatám”    Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

„Az én Tatám” címmel in-
dul új rovatunk, amelyben 
olvasóink szemével szeret-
nénk bemutatni Tata szép-
ségét és különlegességeit. 
A fotókat a tataivaroska-
pu.ujsag@gmail.com 
email-címre várjuk. 

Köszönjük a szép fotót 
Emmer Artúrnének!

TATA - Környei ú. 
temető
Zsíros Miklós
Simon Géza
Hauféné Senei Melinda
Varga László
Bozsó Mihály

TATA - Almási ú. 
temető
Husz Istvánné
Bokros Lajos
Pető Józsefné

DUNAALMÁS
Pecznyik István

SZOMÓD
Mocsi Géza
Sárközi Mihály
Ollé József Attila

NASZÁLY
Vajda Józsefné
Molnár Lászlóné

PÉLIFÖLDSZENTKERESZT
Halász István atya
 
OROSZLÁNY
Szendrei Ferenc 
Vincze Zsigmond
Kozák Sándor

DUNASZENTMIKLÓS
Csicsai Péter János

BÉKE PORAIKRA!

 Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2020. szeptemberben elhunytak

Megérkeztek Tatára az első vadlúd 
csapatok – erről számolt be Mu-
sicz László, az Által-ér Szövetség 
szakmai igazgatója Tata közösségi 
oldalán, a vonuló madarak világ-
napján. A szakember elmondása 
szerint a Réti 8-as tavon és a Fe-
rencmajori halastavakon már több 
tucat vadlúd látható, hamarosan pe-
dig az Öreg-tóra is megérkeznek az 
északi tundrák felől a vonuló ma-
dárcsapatok. Musicz László arról 
is beszámolt, hogy Tata mindig jó 
helyszíne volt a természetvédelmi 
rendezvényeknek, amelyek között 

kiemelkedő a minden év novembe-
rében megrendezett Vadlúd Soka-
dalom, amely az idén új köntösben 
várja a látogatókat. A vírushelyzet 
miatt nem a megszokott egynapos 
nagy rendezvényen várják a látoga-
tókat, hanem egy hónapon keresz-
tül minden hétvégén valamilyen 
megfigyelést, programról gondos-
kodnak a szervezők: a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park, a Magyar Madártani 
Egyesület és a Száz Völgy Termé-
szetvédelmi Egyesület. A részlete-
ket a vadludsokadalom.hu címen 
követhetik nyomon az érdeklődők.

Városi megemlékezés  az aradi vértanúk tiszteletére

Fotók: Domokos Attila

Hirdetés

Megérkeztek az első vadlúd-csapatok
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Október első hétvégéjén Győr-
ben rendezték meg a koronavírus 
járvány miatt tavasszal elmaradt 
Gyermek, Kölyök és Serdülő 
Maraton Magyar Bajnokságot. 
A résztvevő 74 egyesület kö-
zött természetesen ott voltak a 
tatai Hódy SE sportolói is. A 

legkisebbek (U11-12) 5 km-t, 
az U13-14-esek 10 km-t míg az 
U15-16-osok 15 km-t eveztek. 
A Hódy 28 versenyzője több ér-
tékes helyezést szerzett, köztük 
egy aranyérmet is.
Eredmények:
MK2 Női Gyermek U12, 5 km: 

1. Gábor Luca – Gábor Tímea
MK2 Féfi Gyermek U12 5 km: 
2. Ferenczi Baján Kán – Czi-
mondor Péter
K1 Flrfi Kölyök U14 10 km: 2. 
Hídvégi Zalán Imre
K2 Női Serdülő U15 15 km: 3. 
Wittmer Kitti – Ocskay lara
K2 Női Serdülő U16 15 km: 4. 
Almási Lili – Faggyas Zsófia
K1 Férfi Serdülő U15 15 km: 5. 
Polt Ádám
Ugyanitt eveztek a Masters-Sza-
badidős és Parakenu OB résztve-
vői is. A Tatay Hódy SE verseny-
zői remekül szerepeltek és 8-8 
arany, ezüst és 5 bronzérem mel-
lett több pontszerző helyezést is 
szereztek. Ezzel az eredménnyel 
és amit a Síkvízi OB-n elértek 

az egyesületi pontversenyben az 
élen végeztek.
Aranyérmesek: Apagyi Róbert, 
Czina László, Gyurcsó Márk, 
Herendi Ágnes, Herendi Lász-
ló, Horváth Ilona, Krajcsi Lász-
ló, Nagy Gábor, Nyári György, 
Pintér Andrea, Ráczpali István,  
Winkler Máté
Ezüst érmesek: Cserjés Károly, 
Harangozó Krisztina, Horváth 
Gergő, Kotormann László, 
Szűcs Ildikó
Bronz érmesek: Bertalanits Ta-
más, Csbai Ágota, Dr Galambos 
József, Pazár Anna Luca, Tóth 
Gabriella
A Hódy SE edzői: Czina Lász-
ló, Herendi László, Kun Tamás, 
Szűcs Veronika.           Tompa Andor
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Az elmúlt időszakban, különösen 
a Tatai Atlétikai Clubhoz kapcso-
lódóan tervek, elképzelések láttak 
napvilágot az egyesület megalaku-
lásának 110 éves évfordulóján. A 
köztudat is az 1910-es évet, a meg-
alakulás évét erősítette, ezt fogadta 
el hivatalos dátumként. Hiszen a 
TAC sportolóinak mezein, a pajzs-
címeren, zászlókon, meghívókon és 

érmeken is az 1910-es évszám ke-
rült már évtizedek óta feltüntetésre.
Azonban a tények és a korabe-
li dokumentumok másként látták 
a Tatai (Tata-Tóvárosi) Atlétikai 
Club megalakulásának idejét. Egy 
korábbi Tata sporttörténetével fog-
lalkozó kiadvány szerint „az új 
futballcsapat 1910 őszétől, majd 
1911csapata tavaszától Tata és 
Tóvárosi Atlétikai Club néven ját-
szotta mérkőzéseit.” Ez azonban 
másként volt, hiszen 1910. július 
2-án a Tata-Tóvárosi Híradó arról 
tudosította az olvasóit, hogy a Ta-
ta-Tóvárosi Iparos Ifjak csapata az 
„idei első football versenyüket az 

angolkerti versenypályán élénk ér-
deklődés mellett tartották.” A mér-
kőzést amúgy a komáromiak nyer-
ték 7:3-ra. Ezekben a napokban a 
másik sportklub, a Tata-Tóvárosi 
Testedzők Köre (TTK) pedig úszó-
versenyt rendezett a Kristály fürdő 
uszodában, a TTK labdarúgói pe-
dig 2:1-re kikaptak a Tatabányai 
SC-től.
1913-ban még mindig TTK néven 
szerepeltek a labdarúgók, akik júni-
us 1-én 3:1-re elvesztették a Tata-
bányai SC elleni mérkőzésüket.
A Tatai Atlétikai Club megalaku-
lására ezt követően hosszas elő-
készítés után 1919. február 16-án 

került sor, az Esterházy Szállodá-
ban (Kristály Hotel) ahol, elnöknek 
Bart Istvánt, titkárnak pedig Leo-
pold Sándort választották a részt-
vevők.
1919. április 16-án már TAC néven 
játszott a labdarúgó csapat döntet-
lent a BEAC-al. (Budapesti Egye-
temi Atlétikai Club)
Mindezt megerősíti az országos 
Sportlap, 1919. március 7-i száma, 
amely arról írt, hogy „Tatatóváro-
son, a Dunántúl legszebb fekvésű
városkájában  sportegylet alakult 
Tatatóvárosi Atlétikai Club néven. 
A TAC, amely legközelebb belép 
az MLSZ-be is, igen szép sportte-

lepet rendezett be a volt  uradalmi 
park fenyvesei között.” A TAC 
klubhelysége az Esterházy utcai 
Bihari-féle kávéházban volt. 
További meggyőző érvanyag le-
het egy zászlószentelési meghívó, 
mely szerint „A Tatatóvárosi At-
letikai Club 1934. június hó 10-én 
fennállásának 15-ik évfordulója 
emlékére méltóságos gróf Esterhá-
zy Ferencné zászlóanya fővédnök-
sége alatt, zászlószentelési ünnep-
séget rendez, az Angol kertben.”E 
dokumentumok szerint a Tatai 
Atlétikai Club 2020-ban 101 éves, 
amire büszke lehet minden tatai 
sportszerető.                Vámosi László

Programajánló

Labdarúgás
október 17. szombat 10.00 
TAC – Fortuna SE női U18
október 18. vasárnap 11.00 
TAC – Nyergesújfalu SE női 
felnőtt
október 24. szombat 10.00, 
12.00 TAC – Dunakanyar 
SE-Szentendre fiú U14 és U15
14.00 TAC – OBSK Oroszlány 
férfi U19
október 25. vasárnap 13.30 
TAC – Wati-Kecskéd KSK férfi 
felnőtt
Szabadidősport
október 18.vasárnap 10.00  
84. Tatai Tó-futás és 19. 
Csuló-Balu emlékverseny
Helyszín: Ökoturisztikai Köz-
pont

Mindenki szeret mozogni és min-
denkinek meg is kell adni a lehe-
tőséget a mozgásra, sportolásra. 
Az ÁHI Jóga Egyesület legfőbb 
célja, hogy a sérült, fogyatékkal 
élő emberek számára szervez-

zen ilyen alkalmakat. Rendsze-
resen tartanak foglalkozásokat 
az Új úti iskolában, de többször 
ellátogattak a Fogyatékkal Élők 
Napközi Otthonába (FNO) is. 
Legutóbb az Építők parkjába vár-

ták az FNO sérültjeit. Az időjárás 
is kedvezett a programnak, így 
nem csoda, hogy szép számmal 
gyűltek össze az érdeklődők. Ez-
úttal is bemelegítéssel kezdődött 
a program, majd íjászatban, ko-

rongjátékban,karikadobásban, 
bocciában és ground golfban pró-
bálhatták ki ügyességüket. Nagy 
örömöt okozott egy-egy jó dobás, 
egy-egy jó ütés vagy egy sikeres 
találat. A szervezők „nem a győ-

zelem, hanem a részvétel a fon-
tos” elv alapján –bár díjazták a 
legjobbakat- valamennyi résztve-
vőnek érmet és édességet adtak. 
A díjakat Bacsárdi József az ÁHI 
Jóga Egyesület elnöke  adta.  -ta- 

Sportnap

Sikerek a Maraton OB-n

Az aranyérmes női páros

A TAC nem 1910-ben alakult meg

Asztalitenisz  
Női NB I. TAC – Club Aréna Győr 
4-6
TAC – Kanizsa Sörgyár SE II 5-5
TAC – Szombathelyi AK 4-6
TAC – Ajkai ASE 4-6
Pontszerző: Pattantyús 7, Gajdos 6, 
Jankus 2, Pattantyús-Gajdos 2
Megyei  Pilismarót KSK – TAC III  
1-17
Pontszerző: Senkál 4, Szám 4, Var-
ga 4, Licul 3, Licul-Senkál, Var-
ga-Vincze
TAC IV – Leányvár  12-6
Pontszerző: Domokos 3, Szendi 3, 
Jankus 2, Lukács 2, Domokos-Jan-
kus, Lukács-Szendi
Kézilabda
Férfi felnőtt Pécsi VSE – TAC 24-
36 (11-19)
Góllövő: Schekk, Schneider 7-7, 
Dósa, Kiss, Sárosi 5-5, Lukács, Por-
dán, Tass 2-2, Csányi 1
Edző: Márton Ádám
Férfi ifjúsági TAC – Budakalász 
KZrt 22-27 (11-19)
Góllövő: Steczina 7, Kádár, Lukács 
5-5, Marx, Takács 2-2, Zubek 1
Sport35 Komló -TAC 29-28 (15-
14)
Góllövő: Lukács 7, Willi 5, Csányi, 
Kádár 4-4, Marx 3, Zubek 2, Szi-Be-
nedek, Takács, Vincze 1-1
Edző: Márton Ádám
Fiú serdülő TAC – Éles KISE 24-
16 (11-7)
Góllövő: Willi 6, Szalay 5, Oravecz 

4, Horváth, Nényei,Veisz, Zwickl 
2-2, Csjáki 1
PLER-Budapest II – TAC  26-
28(12-15)
Góllövő: Willi 10, Szalay 6, Takács 
5, Oravecz 3, Zwickl 2, Csjáki, Hu-
ber 1-1
Szent István SE-MAFC  -  TAC 31-
35 (13-16)
Góllövő: Takács, Willi 10-10, Szalay 
9, Oravecz 3, Csjáki 2, Zwickl 1
Edző: Schekk András
Női ifjúsági  XVI.ker KMSE – 
TAC 46-26 (21-14)
Góllövő: Willi 6, Staudt 5, Szivek 
4, Csordás, Sebestyén, Tompa 3-3, 
Rácz 2
Solymári SC – TAC 27-32 (13-21)
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Fiú U15 Kőkúti Sasok DSE – Pilis-
vörösvári KSK 18-27(14-16)
Kőkúti Sasok DSE – ÓKSI SE 19-
25 (10-14)
Góllövő: Jenei 11, Andrikó 7, 
Strausz, Szelőczei 6-6, Mikó 3, Mer-
kli 2, Bognár, Vámosi 1-1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Fiú U14 TAC – Komárom SE 16-
16 (4-10)
TAC – Kisbér KC 27-20 (16-10)
Góllövő: Szombati 20, Benke, Se-
bestyén 8-8, P Tóth 4, Nagy, Szám-
véber 1-1
Edző: Bóna Brigitta
Fiú U13 Esztergomi Vitézek RAFC 
– Kőkúti Sasok DSE 19-16 (10-6)
Kisbér KC – Kőkúti Sasok DSE 

15-24
Edző: Endrédi Dezső
Fiú U12 Bicskei KC – TAC 13-6 
(6-5)
Grundfos Tatabánya KC – TAC 
23-0 (12-0)
Edző: Nagy Róbert
Grundfos Tatabánya KC II – Kő-
kúti Sasok DSE 23-15 (9-3)
Grundfos Tatabánya KC – Kőkúti 
Sasok DSE 17-16 (10-8)
Edző: Kőhalmi Zsófia
Lány U14 TAC – Lébény 18-29 
(11-14)
TAC – Mosonmagyaróvár 21-25 
(12-14)
Góllövő: Flaskár 14, Pálfi 6, Kovács, 
Pruzsina 3-3, Bogdola, Szebeni 2-2
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Kőkúti Sasok DSE – Győri ETO 
KC 15-27 (10-11)
Kisbér KC – Kőkúti Sasok DSE 
12-26 (9-14)
Góllövő: Skorcze 15, Nényei 12, Go-
dina 5, Rohodi 4, Varsányi 3, Motil 2
Edző: Sebestyén Balázs
Lány U13  Tatabányai SC – Kő-
kúti Sasok DSE 29-19
Dorogi SE – TAC 20-16
Edző: Kőhalmi Zsófia
Lány U12 TAC – Kőkúti Sasok 
DSE 11-31 (9-17)
Edző: Willi Attiláné, Endrédi Dezső
Mosonmagyaróvár – TAC 41-11 
(20-5)
Kőkúti Sasok DSE – Kisbér KC 
17-20 (8-9)

Labdarúgás
Férfi felnőtt Zsámbéki SK – TAC 
9-0 (4-0)
Góllövő: Monori 8,38,65,88, Mar-
ticsek 18, Haupt 28, Sugar 55, Kiss 
61, Szlovák 81
TAC – Wati-Kecskéd KSK 3-1 (2-
1)
Góllövő: Zuggó (11-ből) 18, Ko-
ronczi 38, Felső 61 ill. Hagymási 34
Edző: Wéber Roland
- nagyon büszke vagyok a csapatra, 
hogy az előző heti 9-0-s vereség után 
így fel tudtunk állni. Már hét köz-
ben éreztem, hogy győzhetünk. Úgy 
gondolom a taktikánkkal meg tudtuk 
lepni a Kecskédet. Nagyon jól véde-
keztünk és a támadásainkban több 
gól is benne volt. 
Férfi U19 TAC – Vértessomlói 
KSK 2-3 (0-1)
Góllövő: Darók-Székelyhidi 85, 
Schaffer 92 ill. Raffai 10,79, Murá-
nyi 47
Vértesszőlősi SE – TAC 2-1 (2-1)
Góllövő: Müller 2, Pongrácz 35 ill. 
Mezei 42
Edző: Schaffer Péter
Fiú U15 Goldball ’94 FC – TAC 
6-0 (3-0)
Góllövő: Lőrinczy 11,47, Jónás 
20,49, Dancs 40, Pham Due 54
TAC – REAC SI SE 0-12 (0-5)
Góllövő: Ádám 6,16, Tóth 10, 
Fendrik 37, Klein 40,61,77, Barcsai 
42,65,73, Varga 64, Vo Tiem 76,
Edző: Kisék Szabolcs

Fiú U14 Goldball’94 FC – TAC 
2-10 (2-5)
Góllövő: Kovács 6, Gyimesi 21 ill. 
Szotyori 16,19,27,40,41,Hartmann 
31, Valter 52,77, Horváth 67, Adler 
74
TAC – REAC SI SE 1-13 (0-8)
Góllövő: Csorba 78 ill. Göndör 
3,4,18,28,52, Farkas 8,9,22, Orbán 
38, Orgován 47, Nagy 57, Szotyori 
64, Medved 71
Edző: Schweininger Ferenc
Női felnőtt TAC – Tatabányai SC 
4-5 (3-1)
Góllövő: Bencze 15,16,41, Horváth 
57 ill. Rimóczi 40,76,88, Mészáros 
64, Busai 84
Edző: Schaffer Péter
Női U18 TAC – Mezőfalva ME-
DOSZ SE 15-0 (6-0)
Góllövő: Hartai 4,28,29,44,Porpáczy 
40,76,82, Bencze 30,32,43,46,70, 
Schaffer 47, Kugler 69
Zsámbéki SK – TAC 3-4 (1-0)
Góllövő: Nyíri 32, Soeterbroek 38,43 
ill. Hartai 42,54,58, Porpáczy 45
Edző: Schaffer Péter
Lány U15 Bakonysárkányi SE – 
TAC 0-11 (0-6)
Góllövő: Komáromi 8,11,22,50,52, 
Bencze 12,15,20, Schaffer 34,35, 
Schmidt 36
TAC – Kisbér SSE 7-4 (4-3)
Góllövő: Bencze 1,22,26,49,56, Ko-
máromi 12,31 ill. Szarka 20, Pusztai 
21,25, Buda 55
Edző: Schaffer Péter                     -ta-

Eredmények
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