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gyar Nemzeti Múzeum „Szen-
vedő szerkezet – Hétköznapi 
Trianon” című vándorkiállítása, 
mely a trianoni békediktátum 
aláírásának századik évforduló-
ja alkalmából érkezett Tatára, a 
Kossuth térre. Az október 28-ig 
tartó tárlatot átlagosan napi 600-
an látogatták.
A Nemzeti Múzeum vállalkozá-
sa egészen egyedülálló, hiszen 
lényegében igazi múzeumi teret 
alakított ki városunk közepén. A 
kiállításnak helyet adó 19 méter 
átmérőjű, 300 négyzetméteres, 
félgömb alakú sátorban a látoga-
tók nemcsak megnézhették, el-
olvashatták, milyen lehetett száz 
évvel ezelőtt élni, hanem át is 
érezhették, milyen lehetett akko-
riban az élet. A vándorkiállításon 
ugyanis a századelő jellegzetes, 

stilizált tereiben találhattuk ma-
gunkat, életnagyságú, újszerű, 
interaktív installációk között. A 
tárlat az 1920–1930 közötti év-
tizedről mesélt. A több irányba 
kitágított, megjelenített és meg-
idézett, szokatlanul sok elemből 
mindenki maga válogathatta ki, 
hogy az ő Trianon-értelmezése 
milyen darabokból, cserepekből, 
információkból és érzelmi ele-
mekből adódik össze.
Varga Benedek, a Magyar Nem-
zeti Múzeum főigazgatója a tatai 
kiállítás megnyitóján elmondta: - 
Minden nemzetnek vannak olyan 
sorsfordító pillanatai, amelyek 
évszázadokra meghatározzák 
fejlődésüket, s újraalakítják az 
önmagukról alkotott gondolko-
dásukat. Nekünk, magyaroknak, 
Trianon ilyen esemény. Trianon 
szétszakította azt a földrajzi 

egységet, azokat a hálózatokat, 
amelyek az évszázadok során 
társadalmi, gazdasági, kulturális, 
vallási és mentalitásbeli kohéziót 
teremtettek a régióban. Egy év-
század kellett ahhoz, hogy ezek-
nek a fölfeslett hálózatoknak 
az újrakötéséhez a legtöbb kár-
pát-medencei nemzet saját érde-
kében, saját magától hozzákezd-
jen. Trianon ugyanakkor több 
millió magyart szorított a határo-
kon kívülre, kényszerű választás 
elé állítva őket:  idegen, és elein-
te gyakran ellenséges állampol-
gáraiként folytatják életüket őse-
ik földjén, vagy átköltöznek az 
új, a kis állam területére. Trianon 
elvette a nemzeti nagyhatalmi lét 
tényét, vagy talán illúzióját, és 
Magyarországot s egyben a ré-
giót is kiszolgáltatott, kisállami 
nyomorúságra ítélte. A térségbe-
li összefogás megerősödésével 
ennek napjainkban szakad vége. 
Az elmúlt évtizedekben Trianon 
ismét a történelemtudomány fó-
kuszába került. Számos új kuta-
tást folytattak, hazai és külföldi 
levéltári, könyvtári anyagok 
tömegét olvasták át a kutatók, 
új kérdéseket tettek fel az ese-
mények közvetett és közvetlen 
hatásait és a történtek recepció-
ját tekintve. A Nemzeti Múzeum 
2019-es konferenciája is össze-
gezte ezek eredményét, és a ki-
állítás részben erre alapozódott. 

A tárlat  ugyanakkor a nagykö-
zönségnek, és nem a tudósoknak 
szól, s a korszakot a  kortársak 
szemével igyekszik bemutatni, 
a hétköznapi ember perspektí-
vájából: hogyan, milyen straté-
giák alapján lehetett feldolgozni 
a sokkot, és milyen lehetőségek 
nyíltak a folytatásra vagy éppen 
az újrakezdésre. Varga Benedek 
hozzátette: - A félgömb alakú sá-
tor jelzi, hogy a múzeum ki sze-
retne lépni a falai közül, és min-
denkihez szólni kíván.
A tárlat a legújabb kutatási ered-
ményekre építve szólt Trianon 
végigélésének és elviselésének 
lehetőségeiről és választásairól, 
illetve megjelenítette a halálra 
ítélt ország túlélési stratégiáit 
és gyakorlati megoldásait is. Az 
utóbbi években szerencsésen fel-
lendülő Trianon-kutatások szak-
mai eredményeinek felhasználá-
sával a főkurátor, dr. Császtvay 
Tünde és Bátonyi György lát-
ványtervező a hazáját elvesztő, 
onnan menekülni kényszerülő 
közemberek mindennapjait idéz-
ték meg, egészen váratlan és szo-
katlan módon, a legmodernebb 
látványelemekkel és a jelenlegi 
magyar kiállítási gyakorlatban 
még nem használt vizuáltech-
nikai megoldásokkal (vizuális 
vitrinek, virtuális könyv és tér-
kép, ledszoba stb.). 

Folytatás a 3. oldalon.

Megnyílt a Nemzeti Múzeum Trianon-kiállítása a Kossuth téren

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében október 22-én kez-
dődött az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulójához 
kapcsolódó ünnepi megemlékezé-
sek első programja. 
Az ünnep előestéjén, az Öreg-tó 
partján, a kopjafánál rendeztek 
megemlékezést és koszorúzást. A 
helyszínen, a Cs. Kiss Ernő által 
faragott emlékoszlopnál Michl 
József, Tata polgármestere mon-
dott beszédet. A városvezető így 
fogalmazott: - 1956 októberében 
mintegy 150 tatai - akiknek a 
nevét ismerjük - vett részt a sza-
badságharc helyi eseményeiben. 

Mindannyiukra kegyelettel és 
tisztelettel emlékezünk ilyenkor, s 
előttük tisztelegve jelentette meg a 
város 2016-ban az ,,Itt élned, hal-
nod kell”- Források a tatai 1956-
os eseményekhez című könyvet, 
amely a tatai ’56 hőseinek dicső-
ségét hirdeti. A kötetet évről-év-
re átolvashatjuk, s az események 
tükrében végül mindig eszünkbe 
juthat a kérdés:  mi most a mi 
feladatunk, mit kell most nekünk 
tennünk, mitől tudunk hűségesek 
maradni 1956 eszméjéhez? Min-
den ünnep annyit ér, amennyire 
fel tudunk rá készülni. Minden 
történelmi esemény súlya any-
nyit ér, amennyit utána fel tudunk 

használni belőle az egyéni és a 
közösségi életünkben - fogalma-
zott Michl József, aki hozzátette: 
- 1956 üzenetét évszázadokon ke-
resztül kell majd még tanulnunk 
és beépítenünk a mindennapjaink-
ba. Az elmúlt 100 esztendő olyan 
metszéspontjában volt az 1956-
os forradalom, amely felcsillan-
totta azt a reményt, hogy végre 
már tényleg rend lehet ebben az 
országban, tényleg boldogan és 
szabadon élhetünk, és mindenki 
kibontakoztathatja a saját tehetsé-
gét, szorgalmát, életét. Végül nem 
így lett, hiszen utána még ízelítőt 
kaptunk a kommunizmus kicsivel 
enyhébb változatából, s így érkez-

hettünk el ’56-nak köszönhetően 
a rendszerváltáshoz, amikor végre 
valóban ráköszönt Magyarország-
ra a szabadság. Mai életünkben a 
legnagyobb feladatunk az, hogy 
ezt a szabadságot igaz tartalom-
mal töltsük meg. Láthatjuk, hogy 
a világ egy egészen másfajta sza-
badságot építget, értetlenül állunk 
a nyugati eszmeteremtők gondo-
latait olvasva, csodálkozunk azon, 
ahogyan a családok harmóniáját 
felrúgják, s eszeveszetten akar-
ják az ember életét megváltoz-
tatni. Tata polgármestere kiemel-
te: - Egy egészen új feladat előtt 
állunk, az eredeti, az emberiség 
természet adta alap eszményeinek 
mai megvalósítását, megtartását 
kell megtennünk. Ez a feladat hét-
köznapinak, egyszerűnek tűnik, 
de mégis, napról napra azt láthat-
juk, hogy semmi más esélyünk 
nincs a túlélésre, mint a családunk 
megtartása, gyermekeink tisztes-
ségben való nevelése, a munka 
iránti elkötelezettségünk megerő-
sítése és közösségek teremtése, 
olyan közösségeké, amelyekkel a 
Fennvalónak nap, mint nap hálát 
adunk azokért a kincsekért, me-
lyeket tőle kaphattunk. A Jóisten 
segítsen bennünket, s erősítsen 
meg abban, hogy minden történel-
mi eseményből ki tudjuk nyerni 
azt a tudást és erőt, melynek segít-
ségével mindennapi életünket be-
csületesen, szorgalmasan, Istenre 
is figyelve és egymást szeretve 
élhetjük át.
Folytatás a 3. oldalon

1956 hőseire emlékeztünk
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Október 22-én, az esti órákban a 
tóparti kopjafánál kezdődött az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc áldozataira emlékező 
programsorozat. Michl József 
polgármester így nyilatkozott az 
ünnepség kapcsán a Tatai Televí-
ziónak:

“Az Öreg-tó partján Cs. Kiss 
Ernő bátyánk szép emlékoszlopa 
áll, amelyet a Fidesz a rendszer-
változtatás hajnalán állíttatott, 
állítottak tulajdonképpen az ak-
kori fiatalok, nagy lelkesedéssel. 
Végre lett egy hely Tatán is, ahol 
az 1956-os szabadságharcról meg 

tudtunk emlékezni. Egyrészt kö-
szönet Ernő bácsinak, aki most-
már a mennyországban van, és 
köszönet az akkori fiataloknak, 
akik bátran, rögtön azt tartották 
fontosnak, hogy Magyarország 
történelmének azt a kiemelkedő 
pontját megjelenítsék itt az Öreg-
tó partján, 1956. október 23-át, 
amely minden magyar szabadsá-
gához hatalmas hozzáadást adha-
tott, hatalmas segítséget, támoga-
tást adhatott. 1956 mindannyiunk 
számára egy olyan mérföldkő a 
történelmünkben, ami az elmúlt 
száz évnek éppen úgy a dereka 
felé hajolva egy olyan ünnepe, 
egy olyan alkalma, amely ennek 
az elmúlt 100 évnek a sűrítmé-
nyét tartalmazza. Mert egy vér 
nélküli forradalomról beszélünk. 
A magyaroknak ez amúgy is sok-
szor ment, hiszen 1848-ban is egy 
vér nélküli forradalomban győ-

zött a magyarság, 56-ban is, és 
utána pedig a 12 év mocskát, a 12 
év szörnyű kommunista uralmát 
12 nap alatt eltakarították ebben 
az országban. Hála azoknak a 
tataiaknak, azoknak a hősöknek 
-körülbelül másfél száznak a ne-
vét tudjuk- akik a forradalom és 
szabadságharcban nagyon-na-
gyon keményen és határozottan 
odatették magukat, ott voltak és 
jelen voltak, és ezt a feladatot, 
ezt a munkát elvégezték. Min-
den esztendőben ezért jövünk el 
az előestén is már, hogy erre em-
lékezzünk, és itt a mi gyönyörű 
városunk tópartján méltó módon 
emlékezhetünk meg azokról, akik 
sok-sok esztendővel ezelőtt a ta-
taiakért is vagy az életüket áldoz-
ták vagy az egész életük megvál-
tozását és nehézségeit áldozták 
föl az utókor számára. Dicsőség a 
hősöknek.”           -áá-

Október 23. előestéjén indult a megemlékezések sora

Fotó: Domokos Attila

Áramszünet 
november 2-án

Az E.ON szolgáltatásainak 
kiváló minősége és a bizton-
ságos ellátás érdekében fo-
lyamatos korszerűsítést hajt 
végre hálózatán. A tervszerű 
fejlesztések elvégzéséhez el-
engedhetetlen a szolgálta-
tás időszakos szüneteltetése, 
ezért Tatán áramszünet vár-
ható az alábbiakban olvasható 
időszakban, és helyen:
Ady Endre utca, 
2020.11.02. 8:00-16:00

Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete október 28-án, szer-
dán tartotta soros ülését a Város-
háza dísztermében, ahol ezúttal 14 
napirendi pontban született döntés.
A helyszínen Michl József pol-
gármester napirend előtti felszó-
lalásában beszélt  az idén 30 éves 
magyar önkormányzatiságról. A 
városvezető az ülést követő saj-
tótájékoztatóján ezzel kapcsolat-
ban elmondta: - 30 évvel ezelőtt 
a magyar országgyűlés dönté-
se értelmében a korábbi tanácsi 
rendszert, az ál- demokráciát egy 
valóságos demokrácia váltotta 
fel, s ennek nyomán az elmúlt há-
rom évtizedben kezdetben négy, 
majd öt évente új képviselő-tes-
tület alakult minden magyar te-
lepülésen. Az önkormányzatiság 
három évtizedes történelmét el-
lenzékiek és kormánypártiak egy-
aránt pozitívan ítélik meg, hiszen 
a helyi ügyekről, fejlesztésekről, 
közigazgatásról valamint a he-
lyi intézmények működtetéséről 
és a városüzemeltetésről a helyi 
közösség által megválasztott kép-
viselő-testület dönthet. A polgár-
mester kiemelte: - az önkormány-
zat az adott településen élőket, 
esetünkben a tataiak összességét 
jelenti, s az önkormányzatnak 
van képviselő-testülete, amely 
döntéseket hoz az önkormányzat 
nevében is, hiszen a képviselőket 
erre a feladatra választották meg. 

A hazai önkormányzatiság meg-
alakulásának 30 éves évfordulója 
alkalmából a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatalban a díszterem 
bejárata mellett egy táblát helyez-
tek el, melyen az elmúlt három 
évtized minden polgármesterének 
és képviselőjének neve szerepel. 
Michl József hozzátette: - ezzel 
egyrészt kifejezzük köszönetün-
ket minden volt és jelenlegi kép-
viselőnek a munkájáért, másrészt 
pedig a tábla segítségével minden 
tatai és a Városházára érkező ven-
dégünk láthatja, hogy korábban 
kik látták el ezeket a feladatokat.
Az októberi ülés rendelet-al-
kotáshoz és városrendezéshez 
kapcsolódó előterjesztésekkel 
kezdődött. Először a Tata Építé-
si Szabályzatáról szóló  önkor-
mányzati rendelet módosításáról 
szavaztak a képviselők, az M1-
es autópálya 2x3 sávosra történő 
bővítése kapcsán. Az autópálya 
jövőbeli fejlesztésével összefüg-
gésben a tatai területet érintő ha-
tárvonal és az ottani szabályozási 
előírások megfogalmazása volt a 
feladat, ennek a lezárására került 
sor. Az állami főépítész jóváha-
gyását követően egyhangúan sza-
vaztak a témáról  a képviselők. 
Ezt követte a város település-
rendezési eszközeinek módosí-
tásához kötődő napirendi pont, 
melyről Michl József elmondta: 
- Több olyan turisztikai fejlesztés 

indul a városban, amely egy-egy 
terület megújulását is magával 
hozza. Ebben az esetben a Hotel 
Gottwald tulajdonosai kívánnak a 
szálloda mögötti, a tulajdonukban 
álló területen további szállodafej-
lesztést végrehajtani, s ehhez kér-
ték az önkormányzatot a szabá-
lyozási terv módosítására. Ennek 
elindításáról született az ülésen 
döntés.
Gazdasági társaságokhoz kap-
csolódóan egy előterjesztés ke-
rült napirendre, a Tatai Öreg-tó 
Halászati Kft. ügyvezetői tiszt-
ségére írtak ki pályázatot, majd  
városüzemeltetési témában az 
invazív növényfajok visszaszo-
rításáról tárgyaltak a képviselők. 
Michl József sajtótájékoztatóján 
hangsúlyozta: - nagyon fontos ez 
a kérdéskör, hiszen olyan növény-
fajokról van szó, melyek elveszik 
a levegőt, az életteret a többi 
növénytől. Mindent ellepnek és 
tönkretesznek a környezetükben, 
tehát védekeznünk kell ellenük, 
ezért arról döntöttünk, hogy még 
nagyobb odafigyeléssel írtjuk a 
jövőben ezeket a fajokat.
A vagyongazdálkodáshoz kap-
csolódó előterjesztések sorában 
négy napirendi pont szerepelt, 
többek között két beszámoló az 
önkormányzat által bérbe adott 
üzlet- és irodahelyiségek ellenőr-
zéséről valamint a haszonbérbe és 
bérbe adott ingatlanok ellenőrzé-

séről. Ezt követően a havi rend-
szerességgel elkészített, az Eu-
rópai Uniós pályázatokról szóló 
aktuális tájékoztatóról voksoltak 
a képviselők.
Humánszolgáltatási témában a 
Kuny Domokos Múzeum fog-
lalkoztatotti létszámának mó-
dosítása került napirendre. A 
múzeumban két új státusz létre-
hozásáról született döntés, majd 
az önkormányzat által fenntartott 
intézmény magasabb vezetői pá-
lyázatának elbírálása követke-
zett, a Tatai Egészségügyi Alap-
ellátó Intézményre vonatkozóan. 
A témáról Tata polgármestere 
úgy nyilatkozott: - az intézmény 
vezetője, Dr. Cseh Tamás idén 
nyugdíjba vonul, és így nem tud-
ja ezt a feladatot ellátni. Házi-
orvosként reméljük még sokáig 
dolgozik majd a nyugdíj mellett, 
és hálásan köszönjük az elmúlt 
időszakban végzett munkáját. 
Az új vezetői feladatra kiírt pá-
lyázatra dr. Seprődi Bence adott 
be pályázatot, melyet a képvise-
lő-testület egyhangú igennel fo-
gadott el, ezzel megbízva doktor 
urat az egészségügyi alapellátónk 
irányításával. Ehhez a területhez 
elsősorban a háziorvosi ügyelet 
felügyelete és a védőnői szolgálat 
munkájának támogatása tartozik, 
valamint az önkormányzat által 
kötelezően ellátandó egészség-
ügyi alapellátáshoz kapcsolódó 
feladatok. Köszönjük dr. Seprődi 
Bence pályázatát, örülünk annak, 
hogy egy fiatal, energikus orvos 
vállalkozott erre a szép tevékeny-
ségre, amihez nagyon jó mun-
kát kívánunk neki - fogalmazott 
Michl József. Az októberi ülés 
hagyományosan beszámolókkal, 
tájékoztatókkal zárult. Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete következő ülését várhatóan 
november utolsó szerdáján tartja 
majd.           -áá-

Ülésezett Tata képviselő-testülete

A Tata 4507/17, 4507/22, 4507/23, 
4507/24, 4536/3, 4537,4538, 
4539, 4540,4541,4542, 4543 
hrsz-ú ingatlanok övezeti besoro-
lásának módosítása kapcsán.
A módosítással kapcsolatos anya-
gok elérhetőek a http://magyary-

terv.etata.hu/telepulesrendezes/
modositasok.php weboldalon.
A pandémiás helyzetre való te-
kintettel a fórumon való részvétel 
regisztrációhoz kötött. Részvételi 
szándékukat jelezzék a foepi-
tesz@tata.hu email címen vagy 

az 588-619-es telefonszámon 
legkésőbb 2020. november 9. 12 
óráig.
A településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos ja-
vaslatokat, észrevételeket a la-
kossági fórumon szóban, illetve 

a lakossági fórumtól számított 
8 napon belül papír alapon vagy 
elektronikusan lehet megtenni 
levélben a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal címére (2890 
Tata, Kossuth tér 1.) vagy e ma-
ilben a foepitesz@tata.hu címre.

Lakossági fórum
Tata Város Polgármestere Tata Építési Szabályzatának módosításáról előzetes Lakossági Fórumot hirdet

2020. november 9-én, hétfőn 16 órára a Hotel Gottwaldba  (2890 Tata, Fekete út 1.)

Fotó: Domokos Attila



Közélet2020. október 29. VI. évfolyam, 22. szám 3

Folytatás az 1. oldalról

A tárlat egyedi kísérletként erős 
látványvilágú szimbolikus ins-
tallációban ötvözte a valóságos 
és a virtuális kiállítást, miköz-
ben 600 eredeti műtárgyat is 
bemutatott, s mindezt digitális 
tartalmakkal bővítette.
„Hálás szívvel köszönöm meg a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak a 
lehetőséget, hogy ezt a kiállítás 
elhozták Tatára, és a vidéki vá-
rosok közül először itt mutatják 
be”- kezdte köszöntőjét a Kos-
suth téren Michl József. Tata 
polgármestere elmondta: - En-
nek a kiállításnak a legnagyobb 
érdeme az, hogy általa minden-
ki maga, a saját életén keresztül 
gondolhatja végig, hogy mit 
jelent az elmúlt 100 esztendő a 
gondolkodásában, fejlődésében, 
tudatában, s mit jelent az ő csa-

ládjában, annak történetében. 
Éppen ezért vagyunk hálásak, 
amiért egy óriási lehetőséget 
kaptunk arra, hogy mint egy 
lelki gyakorlatként eljöhetünk 
ebbe a sátorba, kivonva magun-
kat a világból a város egyik leg-
szebb helyén, s ide eljőve ahhoz 
a gondolathoz merítsünk erőt, 
hogy nem siránkoznunk, saj-
nálkoznunk kell Trianon miatt, 
hanem a nemzeti összetartozá-
sunkról kell gondolkodnunk. Ez 
otthon kezdődik, a saját csalá-
dunkban, nemzetségünkben, és 
azokban az üzenetekben, me-
lyeket a gyermekeinknek adunk 
át – fogalmazott a városvezető.
A hazánk több pontján is be-
mutatkozó tárlat címe - „Szen-
vedő szerkezet - Hétköznapi 
Trianon” - arra utal, hogy az I. 
világháborút lezáró békerend-
szert a győztesek alkották meg, 

a vesztesek megkérdezése nél-
kül. Ezért magában hordozta a 
II. világháború kirobbanásának 
lehetőségét. A kiállításban meg-
jelenő pengék is erre emlékez-
tettek: valami végleg megválto-
zott Európa életében. A kiállítás 
alapszimbóluma a méhsejt, azaz 
a család, társadalom, ország, 
összetartozás. Legfőbb üzene-
te a felállás, az újrakezdés, az 
összetartozás erejének átélhető 
megjelenítése. A Trianon-prob-
lematikát alapvetően az anyaor-
szágban maradtak és az ide ér-
kezők, a menekültek, valamint a 
túlélést, a felállást a mindennapi 
életben átélők, a civil lakosság 
horizontjából vizsgálták, hiszen 
az anyaország összetartó ereje 
kellett ahhoz, hogy az ország ne 
csak túlélje, de sikeresen le is 
küzdje a traumát. A talpra állás-
hoz kapcsolható résztémák ará-

nya összességében meghaladta 
a veszteség tematikát: a kiál-
lítás kétharmada a felállásról 
és az újrakezdésről szólt, míg 
egyharmada a trianoni döntés 
következtében előálló politikai 
helyzetet és traumát mutatta be.
Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériuma parla-
menti államtitkára a kiállítás 
megnyitójára írt üzenetében úgy 
fogalmazott: - 500 év balsorsa 
nehezedik a vállunkra, miköz-
ben 1000 év dicsőségét hordoz-
zuk magunkban. Ez a kettősség 
a mi közös örökségünk, és ez 
a kettős szorítás az, ami a ma-
gyart magyarrá formálta. Ez 
tesz minket a kívülállók szemé-
ben a végletek emberévé, ahogy 
mondják: „Sírva vigad a ma-
gyar”. De ebből fakad a mindent 
lebíró akaratunk is. Egy nemzet, 
egy szív, egy akarat. Ha nem 
hinnénk ebben sziklaszilárdan, 
felemésztettek volna bennünket 
a történelem viharai, amelyek 
közül a legnagyobb a 20. szá-
zad elején söpört végig a Kár-
pát-medencén, hogy szétszórjon 
bennünket a határok mögé, hogy 
az otthonában tegyen idegenné 
több, mint 3 millió magyart. A 
Gondviselés keményen meg-
próbált bennünket, és mi még-
is itt vagyunk, ma, több, mint 
100 évvel a trianoni békediktá-
tum aláírása után. Emelt fővel, 
megerősödve, újra büszkén…A 

meghátrálás helyett büszkén, de 
gőg nélkül dolgozunk a nemzeti 
összetartozás hitével a szívünk-
ben azért, hogy minden magyar, 
bármerre is vetette az élet, min-
dig elmondhassa: soha nincs 
egyedül! Ez a nemzeti összetar-
tozás adjon erőt a magyaroknak 
a Jóisten segítségével a nemze-
tünk előtt álló, reményeink sze-
rint a jövőben következő meg-
számlálhatatlanul sokszor 100 
esztendőben – írta üzenetében 
Rétvári Bence.
A Magyar Nemzeti Múzeum 
szakmai munkáját saját alap-
kutatásaira építette, a kiállítás 
szöveges tartalmának létreho-
zását elsősorban a VERITAS 
Történeti Kutatóintézet és Le-
véltár kutatói segítették. A ki-
állítás műtárgyi anyagát több 
közgyűjtemény biztosította 
(MNM gyűjteményei, a Kecs-
keméti Katona József Múzeum, 
az Országos Széchényi Könyv-
tár gyűjteményei, a Természet-
tudományi Múzeum és a Köz-
lekedési Múzeum és Műszaki 
Látványtár), valamint nagyon 
jelentős mértékben magángyűj-
tők (Szanka József és Polgár 
Zoltán) segítették és támogatták.
A kiállítás megnyitóján közre-
működött az MH 25. Klapka 
György Lövészdandár fúvó-
szenekara, valamint Palásti 
Máté, jazz és flamenco gitár-
művész.             Ábrahám Ágnes

Megnyílt a Nemzeti Múzeum Trianon-kiállítása a Kossuth téren

Folytatás az 1. oldalról
A megemlékezésen közreműkö-
dött: Petrozsényi Eszter színmű-
vész, Tolcsvay Béla Kossuth-dí-
jas gitáros, énekes, zeneszerző 
valamint Novotni László, a Tatai 
Református Gimnázium tanuló-
ja.
Október 23-án a tóvárosi kör-
forgalomnál álló 1956-os em-
lékműnél folytatódott a váro-
si megemlékezések sora, ahol 
szintén Michl József osztotta 
meg gondolatait: - Trianon 100 
esztendős, ránk nehezedő emlé-
kével éljük meg ezt az évünket. 
Az elmúlni képtelen fájdalmat, 
amit az összetartozásunk tudatos 
visszaépítésével próbálunk évek 
óta gyógyítani, kitörölni nem 
lehet a magyar ember életéből. 
Ahogyan nem lehet kitörölni, 
csak megpróbálni erőforrássá 
átalakítani az először győztes, 
aztán elbukó 1956-os magyar 
szabadságharcunkat sem. 
Az elmúlt 100 esztendő bőség-
gel szolgált olyan példaképek-
kel, akiknek igazi hősként az 
életüket szó szerint kellett fel-
áldozniuk vagy túlélve a borzal-
makat megnyomorítva, testileg, 
lelkileg, szellemileg megcson-
kítva kellett tovább létezniük. 
Mai, sokszor mondvacsinált 
gondjainkat, siránkozásainkat 
látva arcpirító a sok - sok mártír 
és életáldozat az elmúlt 100 év-
ből. 1956 őszén a szétszabdalt, 
meggyengített, a II. világhábo-
rúban lerombolt és kifosztott, a 
szovjet és magyar bolsevik szö-
vetkezéssel tovább gyötört Ma-
gyarországunk szabadságvágya 
pillanatok alatt mindent elsöprő 
szabadságharcban tört ki. A mil-
liókat testi-lelki megnyomorítás 
és szellemi prés alá vető ember-

telen kísérlet csúfosan levizsgá-
zott. 12 év kommunista terrorját 
12 nap alatt eltakarította a sza-
badságvágy. Akkor, és valljuk be 
azóta sem sikerült teljesen ezt a 
mételyt végleg eltüntetni. Újra 
és újra felüti fejét, megjelent a 
legvidámabb barakk képében 
és a szocialista embertípus min-
denfölöttiségében. Hol a libe-
rális „nekünk mindent szabad” 
torzításában, hol a kötelező pél-
daképként állított nyugat üdvö-
zítőnek tűnő téveszményeiben, 
de mindig itt van és próbálkozik 
folyamatosan megszerezni ma-
gának a lelkünket és a gondolko-
dásunkat. A városvezető hozzá-
tette: - Most, 2020 októberében, 
100 évvel a trianoni szétdarabo-
lásunkról szóló békének csúfolt 
döntés után egy világjárvány 
kellős közepén találjuk magun-
kat. Azt reméltük, rajtunk már 
nem fog semmi. 30 éve szabad-
ságban élünk, magunk alakítjuk 
a sorsunkat, soha ilyen jó kilá-
tásai nem voltak városunknak 
és országunknak a folyamatos 
fejlődésre, minden fontos gazda-
sági mutató évek óta egyre jobb, 
mindenkinek jut munkahely, 
több a házasságkötések száma, 
a családok pedig egyre több 
gyermeket vállalnak. Egyszóval 
kezdünk rendbe jönni, jó irányba 
mennek a dolgaink. És akkor jött 
egy újabb ellenség. Sokan féle-
lemmel és aggodalommal várják 
a napi híreket a fertőzöttek szá-
mának emelkedő adatairól. Az 
aggódás mellett pedig bizakodva 
várjuk az ellenszert, a járvány 
megállítására képes oltóanyagot. 
Kopp Mária professzornak és 
kutató munkatársainak évekkel 
ezelőtt volt egy nagyon érdekes 
felmérése, melyben azt kutatták, 

milyen a magyar emberek stresz-
szel szembeni megbirkózási ké-
pessége. Kutatásuk eredménye 
- leegyszerűsítve - az lett, hogy 
európai összehasonlításban is jó, 
sőt sokaknál, érdekes módon az 
idősebb generáció esetében bő-
ven átlag feletti az esélyterem-
tési képességünk. A tudományos 
kutatások ezen a téren rendre 
megállapítják, hogy a lelki, szel-
lemi összetevők adják a legbiz-
tosabb alapját ennek a megbir-
kózási képességünknek. 1000 
év, de az elmúlt 100 év nemze-
ti tragédiái sem veszejtettek el 
bennünket, magyarokat. Most 
újra erőt kell venni magunkon, 
és ahogyan az átkozott kommu-
nizmussal bátran szembeszálló 
’56-os hőseinknek, nekünk is 
meg kell vívni mostani harca-
inkat. Sokszor a láthatatlan, de 
momentán is csak rombolni 
tudó bolsevikok sokadszor átöl-
töztetett szellemi örököseivel, a 
sunnyogó propagandájukkal, ál-
híreikkel, a közösségi médiát is 
elárasztó hazugságaikkal, a gye-
rekeinket nagyban veszélyeztető 
szabadságnak kiáltott torzulá-
sokkal, beteges elhajlásokkal, 
mint egy pusztító vírussal kell 
szembe mennünk. Nagy szüksé-
günk van tehát minden erőnkre: 
a 100 év legyőzésében a nemzeti 
összetartozásunkra, 1956 vágyá-
nak - hogy legyen végre szabad 
országunk, Isten akarata szerinti 
szabadságunk - a beteljesítésére, 
a koronavírus félelmet is gerjesz-
tő terjedésével szemben pedig a 
legyőzését biztosító megbirkó-
zási képességünkre, vagyis erős 
szívre és tiszta lélekre! – zárta 
sorait Michl József.
A megemlékezésen közreműkö-
dött: Császár Angela, érdemes és 

kiváló művész, Tata város dísz-
polgára, Jászai-díjas és Magyar 
Örökség Díjas színművész, a 
Kávészünet együttes és Somhe-
gyi Kitti.
Az 1956-os eseményekhez kap-
csolódó városi megemlékezések 
sorozata október 26-án délután 
folytatódott. A forradalom tatai 
kitörésének évfordulóján, a for-
radalom és szabadságharc he-
lyi szereplőinek felelősség- és 
áldozatvállalása előtt tisztelgő 
hagyományos megemlékezés a 
járvány miatt idén szűk körben 
zajlott, és a Baji úti emlékkőnél 
zárult.
Az emlékséta érintette:
-A Kossuth téren a Tatai Refor-
mátus Gimnázium falán dr. Né-
methi László emléktábláját,
-A Rákóczi utcán dr. Mészáros 
Gábor emléktábláját,
-A Hősök terén a kommunista 
diktatúra áldozatainak emléktáb-
láját,
-Az Öreg-tó partján álló 1956-os 
kopjafát,
-A Kodály téren a Hősök emlék-
művét,
-Az Ady Endre úton a rendőrség 
épületén lévő 1956-os emléktáb-
lát és
-A Baji úti emlékkövet.
Az emlékséta Ady Endre úti ál-
lomásán Rigó Balázs alpolgár-
mester elmondta: - Tata számára 
1956 üzenete mindig ugyanaz: 
a szabadságért és azokért az 
értékekért, amelyek ide kap-
csolódnak, a hazáért, a nemzeti 
függetlenségéért minden korban 
érdemes kiállni, még akkor is, 
ha ez komoly áldozatokat köve-
tel. Azok az emberek, akik akár 
itt városunkban, akár országosan 
részt vállaltak az ’56-os esemé-
nyekben, ebben a tekintetben 

mindig példát állítanak elénk, s 
ezekben az időkben ők adhatnak 
nekünk erőt ahhoz, hogy áldoza-
tot, akár  személyes lemondást 
is vállalni tudjunk a közös cél-
jaink eléréséhez. Most is lebeg 
előttünk egy ilyen cél, az egész-
ségünk és mások egészségének 
megőrzése, még akkor is, ha ez a 
részünkről valamiféle lemondás-
sal jár. Tata alpolgármestere hoz-
zátette: - Ezeket az üzeneteket 
kell a szemünk előtt tartanunk, 
s generációról generációra to-
vábbadva örök időkre megőriz-
nünk. Nagyon fontos, hogy 1956 
hőseinek emléke és mindaz, 
amit véghezvittek ne tudjon el-
halványulni, és ne feledkezzünk 
meg róla, hiszen a jelenben s a 
jövőben is ez adhat számunkra 
iránymutatást és erőt.
Mivel a koronavírus-járvány 
miatt idén az 1956-os megemlé-
kezéseket szűk körben, a koszo-
rúzó szervezetek, intézmények 
képviselőinek részvételével ren-
dezte meg az önkormányzat, az 
eseményeket a Tatai Televízió 
rögzítette, és  műsorára is tűzi. 
Az október 23-i ünnepséget 
2020. október 30-án 20:15-től 
láthatják a Tatai Televízióban. 
2020. november 4-én szintén 
20 óra 15 perctől az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
tatai eseményeiről szóló emlék-
műsort követhetik figyelemmel 
a csatornán. A MH 25. Klapka 
György Lövészdandár zeneka-
ra hagyományos november 4-ei 
koncertjét nézők nélkül tartja 
meg, a hangversenyt a Tatai Te-
levízió 2020. november 5-én 20 
óra 15 perctől felvételről közve-
títi majd.                                 -áá-
Az esemény fotói Képriport 
című rovatunkban láthatók.

1956 hőseire emlékeztünk

Fotó: Domokos Attila



Michl József polgármestertől vette át 
vasdiplomáját Dr. Körmendi Gézáné, 
október 22-én Tatán.
Dr. Körmendi Gézáné Iza néni taní-
tónői diplomáját 65 évvel ezelőtt, 
1955 július 2-án szerezte az Esztergo-
mi Állami Tanítóképző Intézetben. A 
vasdiplomát a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Bölcsészet és Társada-
lomtudományi Kara adta ki számára, 
közmegbecsülésre méltóan teljesített 
hivatása elismeréséül.
Iza néni a Tatai Televíziónak elmond-
ta: - az esztergomi tanítóképzőben 
élete legszebb négy évét töltötte el, 

hiszen a tanáraik nagyon szerették, 
becsülték a hallgatóikat, akiknek min-
den tudásukat pontosan átadták. Dr. 
Körmendi Gézáné pályája során első-
sorban Tatán dolgozott, előtte gyakor-
ló évét Bakonysárkányon töltötte. Ezt 
követően a Fazekas Iskolában kezdett 
tanítani, először alsó tagozaton hat 
éven át, majd elvégezte a pécsi főis-
kola magyar-orosz szakát. Közben 
nevelte a saját két gyermekét, tanult 
és tanított, ahogyan fogalmazott: ezer 
más dolgot is csinált.
Tanítványaival való viszonyáról Iza 
néni úgy nyilatkozott: - nagyon jó 

kapcsolatban volt a diákjaival, akik 
közül sokan még manapság is fel-
hívják telefonon. „Nagyon szerettem 
őket, de ez nem abban nyilvánult 
meg, hogy mindent megengedtem ne-
kik, hanem, hogy tisztességre, becsü-
letre neveltem őket. Sok gyermeket 
tanítottam meg írni-olvasni, akinek 
nem ment jól, azzal délután vagy este 
gyakoroltam, hiszen a gyerekekért él-
tünk.”
Iza néni családjában 15 pedagógus 
volt, többek között az édesapja és a 
testvérei, így volt honnan örökölni a 
hivatástudatot.                                 -áá-
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Fotó: Domokos Attila

Vasdiplomát vett át Dr. Körmendi Gézáné

Fáklyás felvonulás és aláírásgyűjtés

A Miénk a Grund Városvédő 
Egyesület aláírással egybekötött 
fáklyás felvonulásra invitálta a 
tataiakat október 18-án, vasár-
nap.

A rendezvény este fél 6-kor 
kezdődött. Az érdeklődőket a 
Zsigmond-bástyához invitálták 
a szervezők. Néhány mondatos 
eligazítást követően az Esterhá-

zy lovardáig vonult a tömeg fák-
lyákkal, zseblámpákkal és egyéb 
világító eszközökkel felszerelve. 
Dr. Szeidemann Ákos, a Miénk 
a Grund Városvédő Egyesület 

szóvivője adott tájékoztatást a 
rendezvényről:
Mai napon kisebb nagyobb táv-
okat lehet megtenni a tó partján 
mindenféle villogókkal, fák-
lyákkal. Bízunk benne, hogy 
családok és a Tatát szerető em-
berek megjelennek a mai napon. 
Nem titkolt célja a mai rendez-
vénynek az is, hogy minél több 
aláírást gyűjtsünk a kiírt népsza-
vazási kérdésekhez – magyaráz-
ta a szóvivő.
Az aláírásgyűjtésről az egyesü-
let elnöke, a népszavazási ké-
relmeket benyújtó Szalay Ildikó 
nyilatkozott a Tatai Televízió 
stábjának:
– Megkaptuk a döntését a Győri 
Törvényszéknek. Teljesen meg-

lepődtünk, amikor három kérdé-
sünket is átengedett a törvény-
szék. Ezért aztán gyakorlatilag 
elkezdődött Tatán a népszavazás 
aláírásgyűjtési kampánya, ami 
azt jelenti, hogy jelenleg aktivis-
táink kopogtatják végig a háztar-
tásokat, és gyűjtenek aláírásokat. 
Felállt két bázis irodánk többek 
között,  aláírásgyűjtő pontokat 
hoztunk létre a városban, továb-
bá az ilyen, mint a mai és hason-
ló rendezvényeken is gyűjtjük 
az aláírásokat. Az irodáink pe-
dig minden áldott nap fogadják 
az aláírást tenni óhajtó tatai la-
kosságot. Egyébként ehhez min-
den technikai információ a Stop 
Avalon Tata Facebook oldalán 
megtalálható.

Fotó: Tatai Televízió
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Október 15-én rendezték „A 
nők munkaerő-piaci támogatása 
Tatán” című projekt munkálta-
tói fórumát a Család és Karrier 
Pontban a Piarista Rendházban.
A Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal és konzorciumi 
partnere, a Fiatal Családosok 
Klubjának Egyesülete koráb-
ban sikerrel pályázott a „Nők a 
családban és a munkahelyen” 
elnevezésű, EFOP-1.2.9-17 sz. 
pályázati felhívásra. A projekt 
eredményeként városunkban lét-
rejött a Család és Karrier Pont. A 
CSAKPont működésének célja, 
hogy a térségben élő nők csalá-
di, társadalmi és munkaerő-piaci 
szerepeinek összeegyeztetését 
elősegítse, a nők foglalkoztatha-
tóságát, atipikus munkavégzését 
népszerűsítse. Kiemelt feladatuk 

a munkáltatók megismertetése 
az atipikus munkavégzési for-
mákkal, s azok elterjesztésének 
ösztönzése.
A munkáltatói fórumot Rigó 
Balázs nyitotta meg. Tata alpol-
gármestere a helyszínen úgy nyi-
latkozott: - Jelentős az a munka, 
amit a CSAKPont 2018 óta vá-
rosunkban végez egy országos 
hálózat részeként. Fontos fel-
adat, hogy a nők munkaválla-
lási lehetőségeit megteremtsük 
és bővítsük, hogy a család és a 
gyermekvállalás mellett a mun-
kában való kiteljesedésre és a 
karrierépítésre is lehetőséget ad-
junk a nőknek, akik nem csupán 
a családi életben vállalnak részt, 
hanem a hivatásukban is a lehető 
legjobb teljesítményt szeretnék 
nyújtani, összeegyeztetve ezeket 

a szerepeket. Tatán már számos 
cég csatlakozott a CSAKPont 
munkájához. Ezt a kört kell to-
vább bővíteni minél több vál-
lalkozás bevonásával, hogy itt 
helyben teremtődjenek meg a 
lehetőségek, és az atipikus mun-
kavégzési formák is elterjedje-
nek, hiszen ezek a mostani jár-
ványidőszakban nagy hangsúlyt 
kapnak. Ebben a munkában 
továbbra is számítunk a Család 
és Karrier Pont munkatársaira 
valamint a tatai és a környékbeli 
cégek együttműködésére – fo-
galmazott Rigó Balázs.
Az eseményen tájékoztatót hall-
hattak az érdeklődők a Tatai já-
rás munkaerőpiacáról, valamint 
előadást a beszállítók felkészíté-
séről és a digitalizációról a va-
gyonvédelem területén.     -áá- 

A Komárom-Esztergom Megyei 
Építész Kamara október 20-án 
rendezte az idei  „Az  Év Háza 
Komárom-Esztergom Megyé-
ben” szakmai napot valamint ki-
állítást és díjátadót, utóbbiaknak 
a Szent Kereszt Plébániatemp-
lom adott helyet.
Az Építész Kamara évek óta 

meghirdeti az Év Háza pályá-
zatát, kifejezetten megyei épí-
tészek és a megyében található 
épületek számára. A kiállítást 
mindig egy roadshow keretében 
mutatják be a térség települése-
in, köztük Tatán, ahol minden 
évben vannak díjazott pályamű-
vek. Markos Anikó, a Komá-

rom-Esztergom Megyei Építész 
Kamara elnöke az eseményen 
elmondta, hogy a pályázat ered-
ményhirdetése októberhez, az 
Építészet Hónapjához kötődik, s 
a kiállításnak mindig valamilyen 
különleges helyet választanak. 
Helyi építészek által tervezett 
és a megyénkben megvalósult 

épületekkel lehet pályázni, ezek 
sorában idén a Szent Kereszt 
Plébániatemplom felújítása is 
szerepelt. Ez adta az ötletet, 
hogy a templom előterébe he-
lyezzék az idei kiállítást, a le-
hetőségért Markos Anikó külön 
köszönetet mondott Dr. Veres 
András győri megyéspüspöknek 
és Havassy Bálint plébánosnak. 
2020-ban gazdag merítésből 
válogathatott a zsűri, a követke-
ző témákban:  műemlék védett 
épületek, családi ház, társasház, 
középület és egyéb kategória. 
Ez utóbbiban egy tatai játszótér 
is szerepel a kiállított tablókon. 
Emellett társasház és műemlék 
kategóriában is szép eredmény-
nyel pályáztak tatai építészek. 
A helyszínen Michl József pol-
gármester köszöntőjében a fel-
újított Nagytemplomra utalva 

úgy fogalmazott: - Különösen jó 
érzés az, hogy a monumentalitás 
és az emberi tudás a szorgalom 
és a tehetség mellett ezeken a 
régi épületeken is tapasztalható, 
és azért jó időnként ilyen helye-
ken találkozni, szakmai kérdé-
sekről beszélgetni, mert ezek a 
helyszínek segítenek továbbra is 
megtartani bennünk azt az alá-
zatot, amely az építészet művé-
szete iránt egyébként is bennünk 
van. Tata polgármestere szívből 
gratulált mindenkinek, aki az al-
kotásaival megmérettette magát 
a 2020-as pályázaton.Az okos 
Kert Tata kertészeti vállalkozás 
4 gömbszivarfát és több, mint 
80 tő levendulát ültetett a Baj-
csy-Zsilinszky utcára. A hely-
szín megszépítését az ott lakók 
támogatták, és az Okos Kert ki-
vitelezte.           -áá- 

A Nagytemplomban adták át az Év Háza megyei díjakat

Egy új kutatás megerősítette a 
bukósisakok fontosságát. A ku-
tatók több mint 70000 biciklis 
balesetet vizsgáltak meg.
A 76032 nyak vagy fejsérülést 
szenvedett biciklis közül mind-
össze 22%-uk viselt sisakot. A 
szerzők alátámasztották, hogy a 
védőfelszerelés csökkenti a sé-
rülések súlyosságát, ezzel együtt 
a kórházban töltött napok, és a 
teljes felépülés idejét is. 
A kutatás kimutatta, hogy a nők 
nagyobb arányban (28,3%) ve-
szik fel a sisakjukat, mint a férfi-
ak (20,6%). Ez összefüggésben 
van a ténnyel, hogy azok kö-
zül, akik nyak, vagy fejsérülést 
szenvedtek, a férfiak 36%-kal 

nagyobb eséllyel haltak bele a 
sérülésekbe, mint a nők. Emel-
lett átlagosan a férfiak súlyosabb 
állapotban, több időt töltöttek a 
kórházban.
Az elemzés arra is rámutatott, 
hogy a 40 fölötti korosztály 
használ leginkább védőfelsze-
relést (31,8%-ban), és a 17 év 
alattiak a legkevésbé (12,1%). A 
kerékpáros társadalomban sokan 
úgy vélik, hogy egy, a kötelező 
sisakhasználatot előíró törvény 
talán segíthetne a jelenlegi hely-
zeten. Addig pedig arra buzdí-
tanak mindenkit, hogy viseljék 
a sisakot, akkor is, ha nem kö-
telező.

Munkáltatói fórum a CSAKPontban A sisak életet menthet

1956 hőseire emlékeztünk
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A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára 
szervezésében 2020. október 13-
án Wéber Anikó író látogatott el 
Tatára. A helyszín ezúttal a Jáz-
min Utcai Általános Iskola volt, 
ahol a kis elsősök már izgatottan 
várták, hogy ne csak hallgassák 
a fiatal író meséit, hanem szemé-
lyesen találkozzanak is vele.
Az író-olvasó találkozó témája a 
Marci könyvsorozat volt, amely-
nek egyik részét megtekintettük 
rövid animációs rajzfilmen, a 
Marci az állatkertben című epi-
zódot pedig vendégünk tolmá-
csolásában hallgattuk meg. A 
folytatásban jöhettek a kapcsoló-
dó kérdések, a gyermekek az el-
hangzott állításokról eldöntötték, 
hogy igaz-e vagy hamis. Jól fi-
gyeltek a lurkók, minden kérdés-

re helyes választ adtak. Követ-
kezett egy kis memória feladat, 
mindkét osztályból egy gyermek 
felsorolta az osztálytársainak a 
keresztnevét. Nagyon ügyesen, 
koncentráltan, érthetően hangoz-
tak a nevek. Naná, hogy előkerült 
Marci kincsesládája, egy elegáns 
díszítésű dobozka, amelyből 
mindkét osztály egy-egy tanu-
lója kihúzta annak a könyvnek 
a címét, amely kiadványt Ani-
kó ajándékba adta át előbb az 
egyik majd a másik csoportnak. 
A végén a gyermekkönyvtári 
példányok mellett a kis olvasók 
könyveit is dedikálta az írónő, 
és beszélgetett velük.Az esős 
októberi időjárás ellenére ez a 
délután vidáman telt azoknak, 
akik részt vettek az interaktív 
eseményen.          Goldschmidt Éva

1995-től - Lux András klubtagunk 
javaslatára - évente barangolunk 
Komárom -Esztergom megyében. 
Idén volt a 25. alkalom.  
Alapos előkészítés és egyeztetés 
után szerveztük meg kirándulásun-
kat október 14-re Tátra.
A kiránduláson 26 klubtagunk  vett 
részt. Turi Lajos  polgármester fo-
gadott bennünket a  Városházán, 
ahol tájékoztatott  a Dunaparti kis-
város történetéről. Az itt található 
szigetcsoport  régen esztergomi 
közigazgatási területeként volt nyil-
vántartva. Rét és erdőgazdálkodás 
honosodott meg itt. és jelentős a  
természetvédelem is.
A polgármester két ciklus eredmé-
nyeit  részletezte  nekünk, amelyet a 
város vezetése élén az önkormány-
zattal és a lakossággal együtt vég-
zett. 
Válaszolt az általunk feltett  kérdé-
sekre is. Megtudtuk, hogy a tele-
pülésről Dorogra, Esztergomba és 

Budapestre járnak a munkavállalók. 
Minden család 3000 forint telepü-
lésfejlesztési  hozzájárulást  fizet.  
A város közéletéről is érdeklődtünk.
Van  nyugdíjasklub, énekkar, fúvó-
szenekar, táncegyüttes és körülbelül 
20 szakkör. A foci csapatuk a Me-
gyei Bajnokság II. osztályában ját-
szik. Új  sportpályát  adtak át ebben 
az évben az MLSZ támogatásával. 
Ezt követően a Honvéd Bajtársi 
Klub Tata  nevében Sárközi Jó-
zsef klubelnök röviden bemutatta 
a klubéletet. Átadta Turi Lajos pol-
gármester úrnak a klub tevékeny-
ségéről készült “50 év a közösség 
szolgálatában”  és az Őszirózsa 
Dalkör 10. éves című kiadványo-
kat  valamint  az erre az alkalomra 
készült plakettet is.  A polgármester 
úrtól pedig képeslapokat, zsebkala-
uzt és Krakó László: A Táti-szige-
tek és természeti értékei című köny-
vet kaptuk.
Következő helyszínünk a  a Tájház 

volt, ahol az itt élő német lakosok   
kultúráját életfeltételeit ismertük 
meg. A lakást, tiszta szobát, kony-
hát, a  gazdasági épületet  és  az ak-
kor használatos munkaeszközöket. 
Városnéző sétánk során megnéztük 
Szervátiusz Tibor  Nemzeti ösz-
szetartozás  obeliszkjét. A parkban 
megcsodáltuk a művész Isten-pár 
kompozícióját, amelyre büszkék  a 
város lakói.
Az ízletes ebédet az Öreg Halász 
Étteremben fogyasztottuk el.  Az 
ebéd utáni Kis-Duna és Táti  sziget 
séta és pincelátogatás az eső és a 
Kultúrház igazgatójának  betegsé-
ge miatt  elmaradt. Délután  baráti 
találkozón ismerkedtünk, a Férfi 
karral, együtt énekeltük a népda-
lokat,  katonadalokat és a  sváb  
dallamokat. A kiránduláson  végig 
velünk volt Tát polgármestere  Túri 
Lajos úr, aki meghívott bennünket a 
Kultúrház felújítása utáni  hangver-
senyre.        Sárközi József klubelnök

A Honvéd Bajtársi Klub “barangolása” Táton
Fotó: Birkás Erzsébet

Tisztelettel hívjuk és várjuk a tataiakat 
2020. november 1-én a megújult 

KÁLVÁRIA-SZOBORCSOPORT
 AVATÓÜNNEPSÉGÉRE ÉS MEGÁLDÁSÁRA.
Az ünnepi menet 15 órakor indul a Szent kereszt

Plébániatemplomtól a Kálvária-dombra, ahol a szobor-
csoportot megáldja: Havassy Bálint plébános. 

A helyszínen beszédet mond: Soltész Miklós egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, 

Michl József polgármester és 
Dr. Schmidtmayer Richárd, a Tatai Német 

 Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese.
Az eseményt követően 16 órától a Nemzeti

 Filharmonikusok Kamaraegyüttese ad koncertet a 
Piarista Rendház dísztermében. 

A koncert csak regisztrációval látogatható, regisztrálni 
október 31-ig a szervezes@tatairendhaz.hu e-mail 

címen lehet.
Rossz időjárás esetén az ünnepi beszédek a Szent 

Kereszt Plébániatemplomban hangzanak el.

Vidám délután elsősökkel

MEGHÍVÓ

Az EMMI kultúráért felelős állam-
titkársága 2019. október 1-jén, a 
Zene Világnapján indította el a soro-
zatot, amely Tatát is érinti. A Térze-
ne Program célja, hogy az 5000 fő 
feletti települések közül minél több 
helyszínen felcsendüljön a klasszi-
kus zene. 

Október 31. 16 óra: 
Chet’s Mood Duo 

November 07. 16 óra:
 Heavy Brass Guys Tuba 

Quartet.

Két újabb koncerttel folytatódik az őszi 
Térzene Program Tatán

Október 15-én rendezték a Né-
met Nemzetiségi Múzeum fel-
újított raktárépületének átadó 
ünnepségét Tatán.
A múzeum 2019-ben sikeres 

pályázatot adott be „Múze-
umok szakmai támogatása - 
Közérdekű muzeális kiállító-
helyek szakmai támogatása” 
témában, az infrastrukturális 

fejlesztések, így különösen a 
gyűjteményeknek helyet biz-
tosító épületek állagvédelmi 
felújítására. A támogatásként 
kapott 2.000.000 forintot Tata 

Város Önkormányzata, vala-
mint kisebb mértékben a Ko-
márom-Esztergom Megyei 
Németek Önkormányzata egé-
szítette ki, így a fejlesztés ösz-
szesen 5.000.000 forint érték-
ben valósult meg.
A múzeumok 2019. évi szakmai 
támogatásának segítségével 
gyűjteményt befogadó épület 
felújítási üteme első lépésének 
fő célja az épület vízmentesíté-
se és a belső terek burkolatának 
hiányából fakadó porszennye-
zés csökkentése volt. Az épület 
első felújítási fázisában a mú-
zeumi raktárépület csapadékvíz 
elvezetését a falak mentén vé-
gezték el. A nagy gondot okozó 
falvizesedés, ami az épület két 
falát borító földréteg, valamint 
a parkoló és az épületfal rosz-
szul szigetelt találkozásánál 
volt jellemző, a lélegző vakolat 
és a gépészet segítségével lett 
orvosolható. A probléma elsőd-

leges megoldására árok készült 
az épület hosszanti, földben 
lévő oldala mentén. A belső te-
rekben a földben lévő falak lé-
legző vakolatot kaptak, illetve a 
legvizesebb falak mentén a föld 
és a fal találkozásánál kavicssá-
vot alakítottak ki. A beépítésre 
került gépészettel az épület vi-
zesedése megszűnt. A törede-
zett, elavult betonaljzat helyett 
csiszolt beton felületet kapott a 
földszinti tér, amely így tisztán 
tartható és pormentes.
Az infrastrukturális megúju-
lás része a Német Nemzetisé-
gi Múzeum egészét érintő fej-
lesztések körének, amelynek 
keretében eddig a fűtéshálózat 
korszerűsítését és páramentesí-
tő eszközök beüzemelését való-
sították meg a raktárépületben. 
Az átadó ünnepség programjá-
ban az érdeklődők vezetés mel-
lett tekinthették meg a megújult 
raktárépületet.         -áá-
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Megújult a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum raktárépülete
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Programajánló
Kézilabda
november 7 . szombat 16.00 
TAC – Salgótarjáni Strandépítők 
női ifjúsági
november 8. vasárnap 9.00 
TAC . Hét Vezér SE lány U11
9.45 Dorogi SE – TAC
11.15 
Kőkúti Sasok DSE – Dorogi SE
12.00 
Kőkúti Sasok DSE – Tatabányai SC
november 11 . szerda
16.00 
TAC – Várpalotai BSK fiú serdülő
17.45 
TAC – Veszprémi KKFT férfi 
ifjúsági
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában rendezik.

Labdarúgás
november 1. vasárnap 11.00 
TAC – Fortuna SE női felnőtt
november 7. szombat 10.00 
TAC – II. ker UFC fiú U14
12.00 
TAC – II.ker UFC fiú U15
14.00 
TAXC – Nagyigmándi KSK 
férfi U19
november 8. vasárnap 13.30 
TAC – Nyergesújfalu SE férfi 
felnőtt
A mérkőzéseket az Új úti pályán 
játsszák.

Kézilabda
Férfi NB I/B Budai farkasok – 
TAC 21-25 (9-11)
Vezette: Bujdosó M., Horváth V.
Góllövő: Iváncsik 7, Tass 6, Sá-
rosi, Schekk 4-4, Schneider 3, 
Dósa, Kiss 1-1
Edző: Márton Ádám
Férfi ifjúsági TAC – PLER Bu-
dapest 27-29 (10-14)
Vezette: Kovács K., Tóth J.
Góllövő: Csányi 8, Lukács 6, 
Willi 4, Takács 3, Szi-Benedek 
2, Kádár, Marx, Szalay, Vincze 
1-1
Budai Farkasok – TAC 25-27 
(10-16)
Vezette: Bognár A., Tóth T.
Góllövő: Lukács 7, Willi 5, 
Szi-Benedek 4, Takács, Zubek 
3-3, Kádár, Steczina 2-2, Szalay 
1
Edző: Márton Ádám

Fiú serdülő TAC – Budai Far-
kasok 28-27 (12-14)
Vezette: Haskó T., Natkai N.
Góllövő: Takács 8, Willi 7, Sza-
lay 5, Oravecz, Veisz 3-3, So-
mogyvári, Zwickl 1-1
KSA Budapest – TAC 17-33 (6-
15)
Edző: Schekk András
Lány U14 Kőkúti Sasok DSE – 
Mosonmagyaróvári KC 13-25 
(5-12)
Kőkúti Sasok DSE – TAC 21-
23 (10-12)
TAC – Győri ETO KC 15-24 
(9-15)
Góllövő: Flaskár 23, Hatvani 
10, Bogdola 4, Kőhordó 2, Deli, 
Pruzsina 1-1
Edző: TAC – Kulcsár Gyöngyi
Kőkúti – Sebestyén Balázs
Fiú U14 TAC – Esztergomi Vi-
tézek RAFC 10-17 (2-10)

Győri FKKA – TAC 18-18 (7-
5)
Góllövő: Sebestíén 9, P Tóth 6, 
Nagy 4, Benke, Zalavári 3-3,  
Számvéber 2, Török 1
Edző: Bóna Brigitta
Fiú U12 Solymári SC – TAC 
22-7
Moyra-Budaörs Handball – 
TAC 26-9
Edző: Nagy Róbert
Várpalotai BSK – Kőkúti Sa-
sok DSE 17-23
Alba Régis KDSE – Kőkúti Sa-
sok DSE 18-24
Edző: Kőhalmi Zsófia
Lány U12 Bicske TC – Kőkúti 
Sasok DSE 11-31
Pilisvörösvári KSK – Kőkúti 
Sasok DSE 23-19
Edző: Endrédi Dezső
Győri ETO KC II – TAC 20-13
Győri ETO KC III – TAC 23-6

Edző: Willi Attiláné
Labdarúgás
Férfi felnőtt Bábolnai SE – 
TAC 6-3(4-0)
Vezette: Lovas A.
Góllövő: Valkó 4,55,62, Lanzen-
dorfen 8, Vörös 24, Tóth 33 ill. 
Zuggó 79,86, Minárcsik 90
TAC – FC Esztergom 1-1 (0-0)
Vezette: Balázs K.
Góllövő: Zuggó 77 ill. Molnár 
92
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 Nyergesújfalu SE – 
TAC 2-2 (1-1)
Vezette: Derecskei B.
Góllövő: Petrányi 9, Nyéki 85 
ill. Nagy 40, Mezei 60
TAC – OBSK Oroszlány 0-0
Vezette: Drabon B.
Edző: Schaffer Péter
Fiú U15 ESMTK – TAC 4-0 
(1-0)

Vezette: Homoki Z.
Góllövő: Szlaby 2, Farkas 54, 
Dörnyei 56, Németh 73
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14 ESMTK – TAC 3-2 
(2-1)
Vezette: Szepesi Sz.
Góllövő: Varga 8, Jánosi 11, Ba-
logh 45 ill. Jassek 26, Szeidem-
ann 67
Edző: Schweininger Ferenc
Női U18 Tatabányai SC – TAC 
5-3 (4-0)
Vezette: Drabon B.
Góllövő: Rimóczi 3,10,33, Kraut 
12,66 ill. Hartai 41,50,63
Edző: Schaffer Péter
Lány U15 Fortuna SE – TAC 
0-3 (0-1)
Vezette: Mann Á.
Góllövő: Bencze 19, Schaffer 
31, Komáromi 49
Edző: Schaffer Péter                -ta-

Akár dicséretként is szolgálhat a 
cím. Dicséret azoknak akik több 
mint hétszázan elindultak a 84. 
Tatai Tófutás és Csuló-Balu Em-
lékversenyen. Dicséret a szerve-
ző TTTHSE és FOOTOUR SE 
önkénteseinek akik vállalkoztak 
arra, hogy dacára a vírus hely-
zetnek belevágnak a rendezés-
be. Aztán az időjárás is úgy volt 
vele, ha már ennyien eljöttek, 
ennyien dolgoztak akkor lega-
lább jó idő legyen. Igazi futóidő 
lett október 18-án reggelre, 
így aztán remek hangulatú, jó 
verseny kerekedett. Az Ökotu-
risztikai Központ földszintjén 
lehetett felvenni a rajtszámot, 
ide maszkban léphettek be az 
indulók. Nem is nagyon kellett 
rászólni senkire. Azért melegí-
teni és futni már maszk nélkül 

álltak oda a rajthoz. Ahogy már 
néhány éve megszokott, a gye-
rekek kezdték, a legkisebbek 
500 métert futottak. A Tófutások 
hagyományos távjai a 7 és 14 
km. Ehhez most is tettek még a 
szervezők két távot, hogy az is 
indulhasson aki félmaratont (21 
km) vagy maratont (42 km) akar 
futni. És sokan gondolták úgy 
hogy kipróbálják magukat. Fi-
gyelembe véve, hogy a maraton 
6 köre négy óránál több is lehet, 
ők indultak leghamarabb. Aztán 
szépen ahogy az időrendben is 
szerepelt mindenki nekivágha-
tott a választott távnak. Legtöb-
ben –több mint háromszázan-  a 
7 km-n rajtoltak. Egyszerre tehát 
négy táv indulói is köröztek az 
Öreg-tó körül. Ahogy várni lehe-
tett először a 7 km mezőnye ért 

a célba. A férfi győztes Molnár 
Patrik 24:59 perc után futott be. 
Miután frissített a következőket 
mondta: Százhalombattán tri-
atlonozok, ez a verseny egy jó 
edzés volt. Jól éreztem magam, 
jól esett a futás. 
Az első női versenyző célba ér-
kezésére öt percet kellett várni, 
ekkor érkezett Szekeresné Dr 
Bakonyi Fruzsina. Ő már több-
ször vett rész a Tó futásokon, 
győznie is sikerült már. Ezúttal 
ahogy elmondta nem is akart el-
indulni, a cipője sem a legjobb 
választás volt a kicsit sáros ta-
lajhoz. Jól érezte magát, célja az 
volt, hogy 30 percen belül fussa 
le a 7 km-t. Ez sikerült, hiszen 
eredménye 29:58 lett. Egyre 
több érkező volt ezen a távon, de 
közben már a 14 km élmezőnye 
is letudta a két kört. Nagyon 
jó idővel zárt Bíró Károly Ró-
bert, aki 53:16.3-as eredménye 
kimondottan jónak mondható. 
Nőknél Csomor Erikának nem 
sikerült egy órán belül teljesí-
tenie a távot (1:01.29) de nem 
sokkal maradt el ettől. A két hosz-
szabb táv indulói szinte minden 
körben megálltak frissíteni ahol 
víz, cola, gyümölcs és energia 
italok várták őket. Sok sétáló is 
volt a tóparton, de a rendezők 
igyekeztek segíteni a verseny-

zőknek, sípszóval hívták fel a fi-
gyelmet az érkező futókra. A 21 
km-n a férfiaknál Borbély Sándor 
(1.20.12), míg a hölgyeknél Mag 
Erika (1:35.33) győzött. Már jó-
val elmúlt dél mire a maratoni 
futók a végéhez közeledtek. Volt 
aki tempósabban, volt aki kényel-
mesebben rótta a métereket. Ah-
hoz, hogy valaki bevállaljon egy 
maratoni (41.195 m) távot ahhoz 
már nagyon sokat kell edzeni. 
Mindenesetre valamennyi indu-
ló felkészültségét dicséri, hogy 
az egészségügyi személyzetnek 
nem akadt dolga. A maratoni tá-
vot a férfiaknál Szabó Balázs tette 
meg a leggyorsabban (3:10.19), 
míg a leggyorsabb hölgy Varga 
Judit lett akinek 3:35.11 kellett 
hogy teljesíteni tudja a 6 kört. A 
verseny közben a szervezők és a 
család képviseletében koszorút 
helyeztek el az emléktáblánál, 
így emlékeztek megy Fülöp And-
rásról (Csuló), Ádám Balázsról 
(Balu), Császár Attiláról (Csaszi) 
és Ádám Péterről.
Ebben az évben még két alka-
lommal kerül sor futóverseny 
megrendezésére  Tatán. Decem-
ber 6-án a Mikulás futásra várják 
a szervezők az érdeklődőket, míg 
az év utolsó napján a hagyomá-
nyos Szilveszteri futással zárhat-
ják az évet a futás szerelmesei.-ta-

Azt a hétszázát!

Évek óta megszokhatták már az 
óvodások, iskolások, hogy ta-
vasszal vagy legutóbb ősz elején 
az Edzőtáborban kerül megren-
dezésre a Tatai Nagy Sportág-
választó. Sajnos a vírusjárvány 
miatt tavasszal ebben az évben 
nem sikerült megszervezni. Nem 
szeretnék a szervezők, hogy a 
sorozat megszakadjon ezért meg-
próbálják kicsit máshogy, de 
mégis megrendezni. Már történt 
egy megbeszélés, ahol körvo-

nalazódott az elképzelés. Mivel 
az időjárás novemberben –va-
lószínűleg-nem lesz alkalmas a 
szabadtéri rendezésre, ezúttal 
a sportágválasztó egy része fe-
dett helyszínre kerül. A Güntner 
Aréna, a Kőkúti Iskola udvarai, 
a Jégsátor, és a Kőkúti tornater-
me fogadná be a sportágakat. 
A szervezők arra is gondoltak, 
hogy egy időben ne legyenek 
sokan a rendezvényen és akik 
ott vannak azok is egy helyről 

érkezzenek. Így a tervek szerint 
másfél – két óránként érkeznének 
az óvodák, iskolák. A váltás csak 
akkor történik meg, ha az előző 
csoport eltávozott és a szüksé-
ges fertőtlenítést elvégezték. Az 
egyeztetésen az is körvonala-
zódott, hogy a járványhelyzet 
súlyosbodásával, amennyiben a 
rendelkezések ezt megkövetelik, 
akár néhány nappal a rendezvény 
előtt is lemondásra kerülhet a Ta-
tai Sportágválasztó. Egyelőre a 
szervezők azon dolgoznak, hogy 
a lehetőségek szerint minél több 
sportág mutatkozzon be és a je-
lenlegi helyzetnek megfelelően a 
lehető legbiztonságosabb legyen 
a rendezvény. Az őszi szünet után 
a szervezők felkeresik az intéz-
ményeket és egyeztetik a várha-
tó létszámokat valamint az idő-
pontot. A Tatai Sportágválasztó 
tervezett időpontja november 20 
(péntek) 8.00 – 14.00.          -ta-

Októberi járőrözés
A Magyar Honvédség négy kiképzési sportbajnokságot rendez év-
ről-évre: futóbajnokságot, lövőbajnokságot, háromtusa bajnokságot és 
járőrversenyt. Ez utóbbi a leginkább embert próbáló. Ezt hangsúlyozta 
megnyitó beszédében Lőrincz Gábor dandártábornok is aki a Magyar 
Honvédség járőrbajnokságára érkezett csapatokat köszöntötte. Immár 
negyedik alkalom hogy a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár 
lehet rendezője ennek a versenynek.
Néhány perccel a megnyitó után már számot is adhattak a katonák a fi-
zikai felkészültségükről, hiszen egy speciális állapotfelmérésen vettek 
részt. Tizenkét 6 fős csapat vágott neki a feladatoknak: egymáshoz kö-
tözve farönkkel kellett felülni, majd guggolni, végül sisakban, fegyver-
rel továbbra is összekötve kellett 2 km-t futni. Ezt követően helikop-
terrel a szomódi lőtérre repültek ahol komplex harcászati feladatokat 
hajtottak végre. A harmadik helyszín a süttői Duna Lőtér volt, itt igazi 
katonai versenyszám várt rájuk: szituációs lövészeten maroklőfegy-
verrel időre kellett különböző célokat leküzdeni. És ekkor hátra volt 
még talán a legnehezebb gyakorlat. A Tardos-Malomvölgyből indulva 
14-18 km-es járőrfeladatot hajtottak végre teljes menetfelszerelésben, 
meghatározott tömegű hátizsákkal.
A megnyitó reggel 9-kor volt és az éjszakába nyúlt mire valamennyi 
csapat célba ért. Nem kellett senkit ringatni. Másnap reggel hirdettek 
eredményt ahol kiderült hogy a Szolnoki Helikopter Bázis bizonyult a 
legjobbnak, míg a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár együtte-
se állhatott fel a dobogó második fokára.     -ta-

Eredmények

Sportágválasztó

Illusztráció

Fotó: Domokos Attila
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