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Augusztus 20-án idén is a Kos-
suth tér volt a helyszíne az álla-
malapító Szent István királyunk 
tiszteletére szervezett ünnepi ren-
dezvénynek, melyen kilencen vet-
tek át városi kitüntetést.
A programban 17 órától a Szent 
Kereszt Plébániatemplomban a 
szentmisét Havassy Bálint plébá-
nos mutatta be, majd ezt követő-
en a Kossuth téren ünnepi műsor 
kezdődött Szent István király tisz-
teletére, ökumenikus kenyérál-
dással.
A városi ünnepségen Michl Jó-
zsef, Tata polgármestere mondott 
köszöntőt, melyben hangsúlyoz-
ta: - A történelem évszázadai sem 
tudták Szent István királyunk ezer 
éves emlékét eltüntetni, legfeljebb 
rövid időkre elhomályosítani sike-
rült, hogy aztán még nagyobb erő-
vel törjön elő, és adjon vigaszta-
lást, erőt a továbblépéshez. Nagy 

királyunk országépítő mintája, 
családjáért és nemzetéért hozott 
áldozatai és az Örökkévaló iránti 
mélységes elkötelezettsége min-
den időkre és minden magyarnak 
igaz életvezetési tanács. Szent ki-
rályunk követésében úgy tudunk 
helyesen járni, ha azt követjük, és 
tekintetünket oda fordítjuk, akit 
ő követett és ahol élete és orszá-
ga célját látta. Élete tanításából a 
három talán legidőszerűbbet hadd 
emeljem ki:
-Ezer évvel ezelőtt is voltak na-

gyon nehéz időszakok, de bár-
mekkora is volt a zűrzavar, Szent 
István nem tévedt el, mert akkor 
is Isten akaratát kereste.
-Jól ismerte az utat, ezért volt ké-
pes bármilyen válságból kivezetni 
a reábízottakat.
-És a harmadik, hogy mindig a je-
lent igazgatta, de a jövőt építette.
Michl József úgy fogalmazott: - 
Minden időben produkál az evi-
lági élet nem várt fordulatokat, 
hordoz újabb veszélyeket, próbál 
gyengíteni és megbetegíteni, ösz-
szezavar és szétszór. Ezért van 
szükségünk egymásra, egymás 
önzetlen szolgálatára, a szolgáló 
szeretetre, mely mindenkit sa-
ját hivatásában, életfeladatában 
támogat és megtart. Ilyenkor, 
augusztus 20-án, nemzeti ünne-
pünkön azokért adunk hálát, akik 
a történelem során és ma is így 
tudtak, így tudnak élni. Rajtuk 

fordul ma is az ország, a nemzet, 
a településeink és a családjaink 
élete, sorsa. Nekik köszönjük meg 
mindazt a jót, amit önzetlenül, 
szeretetből tettek, tesznek.
A helyszínen ünnepi beszédet 
mondott Bencsik János, a Ta-
tai-medence országgyűlési képvi-
selője, kiemelt járműipari térség 
összehangolt fejlesztéséért felelős 
miniszterelnöki biztos. Bencsik 
János elmondta: - Mindannyi-
an városépítők vagyunk. Együtt 
építjük ezt a várost azokkal, akik 

itt vannak és azokkal is, akik ma 
nem velünk együtt ünnepelnek. 
Az országgyűlési képviselő a 
Példabeszédek könyvét idézve 
kiemelte: - Gondosan őrizzétek 
szívetek tisztaságát, mert abból 
fakad az élet. És mily nehéz fel-
adat ez, mindannyian tapasztaljuk 
saját életünkben. Időközönként 
mégiscsak elnehezülnek a gondo-
lataink, s nehezen tudunk szaba-
dulni tőlük, ami hátráltat minket. 
Amikor a gondok súlya alatt elve-
szítjük a másikkal való szemkon-
taktust, akkor nem lehet közös-
ségben építeni, akkor magunkra 
maradunk, elmagányosodunk, 
az erő, a tudás, a tapasztalat és a 
tettre való alkalmasság hiányában 
szétszóródik, és nem épít, hanem 
szétbont, bomlaszt. A legnagyobb 
feladatunk az, hogy szívünk tisz-
taságára vigyázzunk, és ha mégis 
lehorgasztottuk a fejünket s nem 

találjuk a közös hangot a Terem-
tő Igével és egymással, akkor el 
kell végezni a tisztító munkát. 
Ha elvégezzük ezt a belső mun-
kát, megint alkalmasak leszünk 
arra, hogy a családtagjainkkal és 
a közösségünkben együtt élőkkel, 
a városépítőkkel együtt dolgozva 
teremtsünk egy olyan otthont ma-
gunk számára, ahol jól érezzük 
magunkat. Bencsik János hozzá-
tette: - Tata szerencsés helyzetben 
van, mert olyan polgárai vannak, 
akik ismerik a képességeiket, 

melyeken dolgoznak is, hogy 
mindennap tudják gyakorolni és 
hasznos szolgálattá tenni azokat 
mások számára. Azért szerencsés 
ez a város, mert minden egyes ele-
mében és porcikájában, a fizikális 
építőmunkában, a szellemi kö-
zösségépítésben és a kultúrában 
egyaránt megvannak azok a sze-
mélyek és közösségek, amelyek 
képesek arra, hogy biztonságos 
szolgáltatást nyújtsanak. Hálás 
köszönet azért az erőfeszítésért 
melyet mindennap megtesznek, 
azért, hogy fölemelik a fejüket, 
és hogy a szívvel végzett szeretet-
szolgálatuktól épülhet az éltető és 
megtartó erővel bíró város.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2021-ben kilenc 
városi kitüntetést adományozott, 
melyeket a hagyományoknak 
megfelelően idén is  augusztus 
20-án adtak át a Kossuth téren. 

Az ünnepi műsorban közremű-
ködtek a történelmi egyházak 
képviselői: Havassy Bálint ka-
tolikus plébános, Frankó Má-
tyás evangélikus lelkész és Deák 
László református lelkész, va-
lamint Jenei Márta, a MH 25. 
Klapka György Lövészdandár 
Zenekar, a Kenderke Református 
Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Pötörke Népművészeti Egyesület. 
 A kitüntetettekről részletesen a 
              3. oldalon olvashatnak.               

Az esemény fotói Képriport című rova-
tunkban láthatók.

Kilencen vehettek át városi 
kitüntetést augusztus 20-án

A díjazottak: Dr. Nyikus Ilona, Gombosné Henzer Erzsébet, Dr. Reisz Kornélia, Dr. Horváth Róbert, Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Dr. Friedrich Gábor, Kugyelka János, 
Tiba Imre, Kirschner József

Fotók: Domokos Attila



A díj olyan tatai állandó lakóhely-
lyel rendelkező, nappali tagoza-
tos, felsőoktatásban alapképzés-
ben, osztatlan mesterképzésben 
vagy mesterképzésben tanuló 
hallgatónak adományozható, aki 
a díj adományozását megelőző 
tanév mindkét félévében 4,0-nál 
magasabb tanulmányi átlagot ért 
el és még legalább egy tanéve 
van hátra a tanulmányai befeje-
zéséig.
A díjat évente maximum 10 hall-
gatónak lehet odaítélni: 5 hallga-
tónak, akik a humán tudomány-
területen és 5 hallgatónak, akik 

a természettudomány-műszaki 
szakterületen tanulnak.
A díjra pályázatot nyújthatnak 
be tatai állandó lakóhellyel ren-
delkező,  felsőoktatásban részt-
vevő hallgatók. A pályázatnak 
tartalmaznia kell a díjra pályá-
zó személy nevét, lakcímét, a 
felsőoktatási intézmény nevét, 
hallgatói jogviszony, valamint 
az előző két félév tanulmányi 
eredményének hitelesített iga-
zolását. Tanulmányi eredmény 
alatt a Neptun rendszerben fel-
tüntetett, kreditpontok alapján 
számított átlag értendő. A pályá-

zatnak ki kell térnie a pályázó 
Tatához való kötődésére, arra, 
hogy tanulmányainak folytatása 
és elvégzése miként kapcsolódik 
városunkhoz, valamint az általa 
választani kívánt szakdolgozati 
téma kifejtésére maximum két 
oldal terjedelemben, amennyi-
ben az összefügg Tatával.
A díjat Tata város polgármeste-
re adja át minden év októberé-
ben. A díj az odaítélést tanúsító 
díszoklevélből és egy tanév 10 
hónapjára szóló ösztöndíjból 
áll. Az ösztöndíj havi összege 
12 000 Ft. A díj odaítéléséről a 

mindenkori oktatási feladatok-
kal foglalkozó bizottság javasla-
tának figyelembe vételével Tata 
város polgármestere dönt.
Beadási határidő: 2021. szep-
tember 10.
A pályázatot a polgármesternek 
címezve zárt borítékban a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
16-os szobájában kell leadni.
Bővebb információ: Izsáki Zsu-
zsanna humánszolgáltatási ügy-
intéző, telefon: 588-664.
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Helyi adók fizetése

Tájékoztatjuk Tata Város tisz-
telt lakosságát, hogy a 2021. II. 
félévi helyi adók befizetési ha-
tárideje 2021. szeptember 15. 
napja.
A Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal adóhatósága 2021 feb-
ruárjában a magánszemélyek-
nek, valamint az egyéni vállal-
kozóknak a 2021. szeptember 
15-én esedékes fizetési kötele-
zettség teljesítéséhez szükséges 
készpénzátutalási megbízást 
(csekk) a 2021. évre vonatkozó 
adóegyenleg-értesítővel kiküld-
te.
Felhívjuk a figyelmét a QR-kó-
dos mobil fizetési lehetőségre, 
mellyel a készpénzátutalási meg-
bízáson szereplő kétdimenziós 
vonalkód vagy pontkód okoste-
lefonnal történő lefényképezésé-
vel egyenlítheti ki számláját.
Kérjük, hogy akinek már nincs 
meg a szeptember 15-én esedé-
kes fizetéshez szükséges 
készpénzátutalási megbízása, 
az válassza a BANKI ÁTUTA-
LÁST vagy az E- ÖNKOR-
MÁNYZATI PORTÁLON 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap) történő ELEKTRONI-
KUS FIZETÉSI LEHETŐSÉ-
GET!

Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal

Augusztus 23-án a Városházára 
érkeztek a Mária Út Egyesület 
képviselői, a helyszínen tartott 
megbeszélés témája: Tata, mint a 

Mária Út kerékpáros zarándoklat 
egyik stációja volt. Az egyesü-
let részéről Galgócziné dr. Szabó 
Zsófia koordinátor kereste meg 

Michl József polgármestert azzal, 
hogy szívesen vennék, ha váro-
sunk lehetne a zarándokok egyik 
fogadója.
A zarándokút Tatabányáról indul, 
ezt követi Tata, Oroszlány, végül a 
Bodajki Mindenkor Segítő Szűza-
nya kegyhely. A kezdeményezés 
hátterében egy nagyszabású, az 
európai zarándokutakat összefogó 
szerveződés áll. A spanyolországi 
Szent Jakab út (közismert nevén 
az El Camino) szervezőinek ötlete 
volt egy kontinens szintű zarán-
dokút-rendszer létrehozása, a 
már meglévő útvonalak egységbe 
rendezésével. A kezdeményezés 

elsősorban szakrális és spirituális 
alapokra épít, de emellett hang-
súlyozza a természeti és épített 
örökségünk megismerését is.
A kerékpáros zarándoklat idő-
pontja 2021.09.17-19., távolsága 
85 km. A zarándoklat tervezett 
önköltsége (szállás) 13.500 Ft/fő. 
A zarándok kerékpározók 10 óra 
körül érnek Tatára, majd a Kálvá-
ria dombi sétát követően fél 12-
kor indulnak a vállalkozó tataiak-
kal együtt Oroszlány, végül pedig 
Bodajk felé.
További részletek és jelentkezés a 
Mária Út honlapján (mariaut.hu) 
illetve Facebook oldalán.    

Augusztus 25-én a Városhá-
zán ülésezett a Tatai Kistérségi 
Többcélú Társulási Tanács, mely 
négy napirendi pontban hozott 
döntést.

Michl József a Társulási Tanács 
elnöke a helyszínen elmondta: - 
Az ülés egyik kiemelt témája a 
Baptista Tevékeny Szeretetszol-
gálat Misszió kéréséhez kapcso-

lódott. A misszió korábban azzal 
kereste meg a várost, hogy szen-
vedélybetegek nappali ellátására 
szeretne létrehozni egy intéz-
ményt Tatán. Ennek a munkának 
megkezdődtek már az előkészü-
letei, Tata Város Önkormányzata 
is tárgyalt erről s most a Kistér-
ségi Társulási Tanácsnak is dön-
tést kellett a témában hoznia, hi-
szen a helyi szociális alapellátás 
a társuláson keresztül zajlik, így 
a kistérségi polgármestereknek 
jóvá kell hagyniuk, hogy ez a 
szolgálat elindulhasson.
Az ülésen emellett többek között 
szavaztak a fogászati ügyeleti 
feladatok 2020. évi ellátásáról 
szóló beszámolóról, és zárt ülés 

keretében tárgyaltak egy idősott-
honi ellátás iránti kérelemről. 
Az augusztusi ülésen több tá-
jékoztató is elhangzott, többek 
között a legutóbbi ülés óta eltelt 
hónapok történéseiről, kiemel-
ten a Szociális Alapellátó Intéz-
ményben valamint a Kistérségi 
Idősek Otthonában. Michl József 
az elmúlt időszakkal kapcsola-
tosan kiemelte: - A járvány ide-
jén is kemény munkát végeztek 
a kistérségünk polgármesterei, 
amit nagyon köszönünk nekik. 
A Tatai járás egy kiemelkedően 
jól működő járás hazánkban, s 
ezt az ő munkájuk még inkább 
alátámasztotta a mögöttünk álló 
hónapokban is.

Ülésezett a Kistérségi Többcélú Társulási Tanács

Tatát is érinti a Mária Út kerékpáros zarándoklat

Idén is lehet pályázni az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra

Mobilizált ügyfélszolgálat
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tatai Járási Hivatal ille-
tékességi területén 2021. szeptember hónapban mobilizált ügyfél-
szolgálat működik.
A KAB-BUSZ ügyintézői az alábbi napokon és helyszíneken, ügy-
félfogadási időben várják az ügyfeleket okmányirodai (személyi 
igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, ügyfélkapu, diákigazol-
vány), valamint kormányablakban indítható ügyekben:
2021. szeptember 10. (péntek)
8:30 – 9:30 – Tata-Agostyán, Kossuth L. u. 31. – Könyvtár
10:00 – 11:30 – Szomód, Fő u. 18. – Katolikus Plébánia
2021. szeptember 15. (szerda)
8:30 – 9:30 - Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.- Polgármesteri Hivatal
10:00 – 11:00 – Neszmély, Fő út 154. – Művelődési Ház
11:30 – 12:30 – Dunaalmás, Almási u. 32. – Polgármesteri Hivatal
13:30 – 15:00 Naszály, Rákóczi u. 142. – Polgármesteri Hivatal
2021. szeptember 22. (szerda)
8:30 – 9:30 – Baj, Petőfi u. 71. – IKSZT épülete
10:00 – 11:00 – Vértestolna, Petőfi u. 80. – Kultúrház
11:30 – 12:30 – Tardos, Rákóczi u. 10. – Polgármesteri Hivatal
13:30 – 15:00 Kocs, Komáromi út 5. – Polgármesteri Hivatal
2021. szeptember 25. (szombat)
8:30 – 11:00 – Kocs, Komáromi út 5. – Polgármesteri Hivatal
A KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére bankkártyás 
fizetési lehetőség biztosított.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Augusztus 30-án délután ünnepi tanévnyitót rendeztek a megújult 
Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolában, Bajon.
Az 1990-ben épült iskolában 2011 óta több fejlesztés is megvalósult, 
először a nyílászárókat és a homlokzatszigetelést érintve, majd ezt kö-
vetően újabb pályázati támogatások segítségével parkettacsere, festés 
és folyosó felújítás is zajlott. Még a pandémia előtt EFOP pályázat 
keretében nyert el az intézmény 120 millió forintot, melyet a magyar 
kormány közel 34 millió forintos támogatással egészített ki. Ennek 
köszönhetően az iskolában megújult a tornaterem padlózata, vizesb-
lokkokat cseréltek, napelemes rendszerrel is ellátták az épületet, vala-
mint akadálymentesítettek. A korszerű, megújult környezetben sikeres 
tanévet kívánunk a baji iskolában tanuló 248 diáknak és pedagógusa-
iknak. 

Ünnepi tanévnyitó Bajon

Bővebb információk:
    www.tata.hu

Hirdessen 
Ön is lapunkban! 

06-30-698-9509     
tataivaroskapu.ujsag@

gmail.com

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Tata Város Facebook oldala
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Tata Város kitüntetettjei
Tata Város Mátyás Király Díja 

DR. NYIKUS ILONAorvos, radiológus, 
több évtizedes lelkiismeretes, közvetlen, 
emberséges és nagy szakmai tapasztalat-
tal végzett gyógyító munkájának elisme-
réseképpen vehette át a díjat. 
Dr. Nyikus Ilona a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetem általános orvosi karán 
doktorált, majd belgyógyászatból és ra-
diológiából szakvizsgázott. Az Árpád-há-
zi Szent Erzsébet Szakkórház és Rende-
lőintézetben, valamint más egészségügyi 
szolgáltatónál 1984 óta végzi röntgen-
orvosi tevékenységét. Nagy szakmai ta-
pasztalattal, tudással rendelkezik. Lelkiis-
meretes, közvetlen, emberséges gyógyító 
munkája miatt a betegek és a kollégái is 
kedvelik, elismerik. A koronavírus-jár-
vány idején a tatai oltóponton a Tatán és 
térségben élők egészsége érdekében vég-
zett áldozatkész szolgálatot. 

Tata Városáért kitüntetés
arany fokozata

GOMBOSNÉ HENZER ERZSÉBET 
kántor, az emberek szolgálatáért valamint 
a hitéletben, kórusokban betöltött kiemel-
kedő tevékenységéért részesült az elisme-
résben.
Erzsikét szinte mindenki ismeri váro-
sunkban, hiszen 1969 óta a Szent Kereszt 
Templom kántora. 1993 óta egyedül végzi 
ezt a munkát, misék, esküvők, temetések 
közreműködője. Egyházi kórust is alapí-
tott, minden vasárnap és ünnepnapon éne-
kelnek a templomban, emellett számos 
tatai rendezvényen is műsort adtak már. 
Tagja a tatai Egressy Kórusnak. Két éve 
megalapította a szomódi dalkört, ezzel 
segítve az egyházi és világi kórusének-
lés népszerűsítését. 1990 óta üzemelteti 
gazdaboltját, amely sikeres családi vállal-
kozássá fejlődött, munkát ad fiai család-
jainak és kereskedőként is az embereket 
szolgálja.

DR. REISZ KORNÉLIA több évtizeden 
keresztül példamutatóan végzett lelkiis-
meretes gyógyító tevékenységének elis-
meréseképpen részesült a kitüntetésben. 
Dr. Reisz Kornélia a Pécsi Orvostudomá-
nyi Egyetemen szerzett általános orvosi 
diplomát, majd belgyógyász, később házi-
orvosi szakvizsgát is tett. A pécsi megyei 
kórházban kezdte gyógyító munkáját, 

közben férjhez ment és két gyermeke szü-
letett. 1982-ben férje kato-nai akadémiai 
tanulmányai miatt Moszkvába költözött a 
család, ahol két évig a Magyar Nagykö-
vetség orvosa volt. 
1987 óta gyógyít Tatán, előbb a kórház-
ban dolgozott, 1989 óta pedig körzeti 
orvosként a 2. sz. felnőtt háziorvosi kör-
zetben szolgálja az itt élők egészségét. 
Tíz éve a Tatai Kistérségi Idősek Otthona 
Kocsi utcai telephelyének is az orvosa. A 
koronavírus-járvány idején itt végzett ál-
dozatos gyógyító munkájával is bizonyí-
totta hivatása iránti elkötelezettségét és 
magas szakmai felkészültségét.

DR. HORVÁTH RÓBERT háziorvos, 
évtizedek óta kimagasló eredménnyel, 
magas szakmai felkészültséggel, önzetlen 
segítségnyújtással végzett munkája elis-
meréseképpen részesült a kitüntetésben. 
Orvosi diplomáját a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetemen szerezte, majd há-
ziorvosi szakvizsgát tett. 1987 óta felnőtt 
háziorvosunk a 8. sz. körzetben. 1990 
és 1994 között városunk önkormányzati 
képviselőjeként is szolgálta a helyi közös-
séget. A Tatai Kistérségi Idősek Otthona 
Fényes fasori telephelyének orvosaként is 
kiemelt szerepet vállalt a koronavírus el-
leni védekezésben. 
A Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esz-
tergom Megyei Területi Szervezet Etikai 
Bizottságának tagjaként is tevékenyke-
dett, két éve annak titkári tisztségét látja 
el. A betegellátásban és az orvosi kama-
rában kifejtett több évtizedes szakmai 
munkáját a kollégák, a betegek és önkor-
mányzatunk is nagyra becsüli és elismeri. 
Ennek jele, hogy idén megkapta a Magyar 
Orvosi Kamara Komárom-Esztergom 
Megyei Területi Szervezete által alapított 
Hamary Dániel Díjat.

AGOSTYÁNI ÖNKÉNTES TŰZOL-
TÓ EGYESÜLET a tataiak és agostyá-
niak biztonsága érdekében végzett, és a 
közösségi életért tett segítőkész, önzetlen 
szolgálatáért részesült az elismerésben.

Az egyesület 1992-ben alakult. Műkö-
désük alatt számos alkalommal nagy se-
gítséget nyújtottak a katasztrófavédelmi 
szervezeteknek a veszélyes helyzetek 
megelőzésében, elhárításában. Tagjai 
nyitott szemmel járnak a környéken, ha 
balesetveszélyt észlelnek, azonnal jelzik 
az illetékeseknek. A tatai és az agostyáni 
rendezvények szervezésében, lebonyolí-
tásában is örömmel állnak rendelkezés-
re és segítenek, ezzel is erősítik a tele-
pülés közösségi életét. Gondoskodnak 
Agostyán szép ékszeréről, műemlékéről, 
a tűzoltó szertárról is. Rendszeres kap-
csolatot ápolnak Tata testvérvárosával, a 
gerlingeni tűzoltó egyesülettel.

Tata Városáért kitüntetés
ezüst fokozata

KUGYELKA JÁNOS, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat tagja, több évtizede 
tartó készséges, gondoskodó, önfeláldo-
zó önkéntes munkájának elismerésekép-
pen részesült a kitüntetésben.
Kugyelka János 25 éve tagja a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat tatai csoport-
jának, amelyben önkéntes gépkocsive-
zetőként végez szolgálatot. Több éve 
viszi az ebédet a rászorulóknak, illet-
ve az agostyáni óvoda apróságainak és 
dolgozóinak. A csoport minden tevé-
kenységében aktívan részt vesz, mindig 
mindenben lehet rá számítani. A korona-
vírus miatt kialakult nehéz helyzetben is 
készséggel vállalta az ebéd kiszállítását 
a városban, nem féltve saját egészségét 
sem. 

Tata Városáért kitüntetés
bronz fokozata

TIBA IMRE a Fazekas Iskola karban-
tartója, hűséges, lelkiismeretes, példa-
értékű, önzetlen tevékenysége elisme-
réseképpen részesült a kitüntetésben.
Tiba Imre 38 évig segítette hűségesen 
gondnokként a Fazekas Iskola közös-
ségét. Lelkiismeretesen végezte el a 
két épületben és azok környezetében 
adódó apró javításokat, festéseket, a 
balesetveszélyes helyzetek elhárítását. 
A jó gazda szemével figyelte az iskola 
felújítását, az építkezéseket, az udvar-
rendezést. A munkaköri feladatain túl 
támogatta az oktató-nevelő munkát, 
papírgyűjtések szervezésénél, sportna-
pokon is segédkezett. Szükség esetén 
hétvégén és éjszakánként is dolgozott. 
Munkája és az iskola iránti elkötele-
zettsége, gyermekszeretete példaér-
tékű.

Tata Város Díszpolgára 

DR. FRIEDRICH GÁBOR rendőrezre-
des, a tatai kapitányság korábbi vezetője, 
városunk közbiztonságáért és az itt élő 
emberek szolgálatáért végzett kiemelkedő 
munkája megbecsüléseképpen részesült a 
kitüntetésben.
Dr. Friedrich Gábor r. ezredes 1992 ok-
tóbere óta teljesít szolgálatot a rendőrség 
kötelékében. Járőrként, főelőadóként és 
kiemelt főreferensként is végezte munká-
ját, majd 2007-től a megyei Rendőr-fő-
kapitányságon Közrendvédelmi és Köz-
lekedésrendészeti osztályvezető lett. A 
Tatai Kapitányság vezetői feladatait 2008. 
júniusában kapta meg. Szakmai tudását 
ötvözte a közvetlenségével, így nemcsak 
munkatársaival, beosztottjaival alakított 
ki jó kapcsolatot, de a helyi lakosság is 
bármikor fordulhatott hozzá problémáival. 
28 éves pályafutása alatt több alkalommal 
jutalmazták őt kiváló, odaadó munkájáért. 
2020-ban a megye rendőrévé választották. 
Erőfeszítéseivel, kiemelkedő tevékenysé-
gével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
rendőrkapitányságok szakmai rangsorában 
2019-ben a Tatai Rendőrkapitányság első 
helyezést ért el. 2021. május elseje óta a 
Dorogi Rendőrkapitányságon folytatja to-
vább munkáját dr. Friedrich Gábor, aki új 
szolgálati helyén is kapitányságvezetői fel-
adatokat lát el.

KIRSCHNER JÓZSEF gyengeáramú 
villamosmérnök, erősáramú technikus, 
hazai, nemzetközi szabadalmai, tatai 
mérnöki munkái, innovatív szellemisége 
révén öregbítette városunk és hazánk hír-
nevét.
Kirschner József 40 éve él Tatán. 1965-ben 
végzett a Műegyetem villamosmérnöki ka-
rán. Tatabányán, a bányászati kutatóintézet-
nél kezdett el dolgozni, szakmai pályafutá-
sa nyugdíjba vonulásáig a bányához, illetve 
villamossági cégekhez kötődött. A robban-
tástechnológia elektronikai részeinek fej-
lesztése volt a feladata. A közreműködésé-
vel kifejlesztett újítások az egész magyar 
nemzetgazdaság számára előnyökkel jártak. 
Saját találmánya az un. komplex időzítésű 
robbantógép. Munkásságát nemcsak itthon, 
de külföldön is elismerték, közel 20 szaba-
dalmát regisztrálták, a Kiváló Feltaláló Díj 
arany fokozatát is megkapta. Tatán nevé-
hez fűződik a Geológus Kert vízelvezetési 
problémáinak megoldása, de a lámpás ke-
reszteződések bekötései, valamint a Szent 
Kereszt Templom külső világítástechnikája 
is az ő tervei alapján készültek el, utóbbi 
akkoriban Magyarországon teljesen új tech-
nológiával. 
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A tavalyi év után megint virágok 
díszítik az agostyáni főutcát. A 
színpompás évelő és egynyári nö-
vényekkel teleültetett házak előtti 
előkertek május 28-án helyezték 
ki a lakós a Kossuth Lajos utcára, 
főutcára és a mellékutcába. Virágül-
tetésre invitáltunk és vártunk min-
den Agostyánit, kicsit és nagyot! 
A jelszó az volt, hogy teremtsünk 
értéket lakóhelyünkön! Egyetlen 
fontos dolgot kértünk: a virágokat 
mindenki ültesse el a házak elé, az 
ablakpárkányokra vagy az erkélyek-
re, hogy az utcáról is szépen lehes-
sen látni, mindannyiunk és az Agos-

tyánban áthaladó utazók örömére.
A virágok kihelyezését nagyon ala-
pos előkészítés előzte meg. Egyedi 
és változatos koncepciók kerültek 
ki a kiskertekbe. Ebben az évben 
immáron hét köztéri kompozíció 
díszíti a falu utcáit. A kompozíci-
ókat boros hordókba kihelyezve 
vagy útkereszteződéseknél, kis 
parkrészek mentén láthatóak. A 
„Faluszépítő Angyalokkal” az ut-
cákat többször is végiggondoltuk és 
megvizsgáltuk, hol tudjuk őket úgy 
elhelyezni, hogy ne akadályozzák 
a közlekedést, és megfelelő helyet 
tudjunk biztosítani a virágok szá-

mára. Az külön szerencse, hogy az 
évente kialakított köztéri alkotások 
kertész szakmai képzettséggel és 
támogatással készülnek valamint, 
hogy a falu lelkes lakói a köztere-
ken lévő virágokat „egy évre örök-
be fogadják” egész évben locsolják 
és ápolják mindannyiunk örömére. 
Köszönjük!
A májusban kezdődött munkáknak 
köszönhetően ismét virágos lett a 
főutca, a falu is. Közösségünk bízik 
abban, hogy a virágos főutca nem-
csak az itt élők komfortérzetét nö-
veli, hanem turisztikai látványosság 
is lesz az áthaladók részére.         fzs

A falu különböző pontjáról a 
megbeszélt időpontra megfelelő 
szerszámokkal, eszközökkel fel-
szerelkezve indultunk az agos-
tyáni templomhoz. Szorgos segí-
tő kezekbe kerültek a gereblyék, 
ásók, lapátok, seprők, taliga, 
metsző és ágvágó ollók. Az idei 
munkánk jubileuminak ugyan 
még nem nevezhető, hiszen az 
idén második éve jelentünk meg 
és végeztük munkát. Egész pon-
tosan már tavaly karácsony előtt 
is volt rá példa, hogy a katoli-
kus templomban takarítottunk, 
együtt voltunk, énekeltünk, egy-
szóval a közösséget szolgáltuk 
és építettük.
Körüljárva a templomot ilyenkor 
kiosztjuk egymás között a mun-
kát (például a zacskók, papír-
zsebkendők stb. összeszedését) 
Bár azért büszkén el kell mon-

danunk, hogy templomunk és 
környezete jellemzően tiszta, de 
időnként akad tennivaló.  Majd 
ezt követően jönnek az aprólé-
kosabb, és a nagyobb kitartást 
igénylő munkák, így a sövény-
metszés, gereblyézés, faágak 
levágása, söprés, terület karban-
tartás valamint felülről lefelé a 
templombelső takarítása.
Ezekre a munkákra általában 
8-10 embert tudunk összehívni. 
A mostani alkalommal viszont 
valószínűleg "rekordot" sikerült 
felállítanunk, ugyanis most 12 
felnőtt és 6 gyerek jött össze. 
Ezekbe a munkába már ugyan-
is nem titkolt múlt, jelen, jövő 
szándékkal az ifjúságot is be-
vontuk. 
Zöldtisztítást végeztünk a vi-
lágháborús emlékmű és a kánna 
virágok körül, vagyis a ravatalo-

zó épület mellett is megtörtént a 
karbantartás, de itt azért még to-
vábbi teendőink vannak.
Ezzel párhuzamosan egy másik 
munkafolyamat is zajlott a temp-
lomban.
Feldíszítettük az oltárt, ezt a 
munkát a Plébánia Tanácsadó 
Testületének női tagjai végezték 
közös együttműködéssel. Szép 
fehér virágok kerültek az ol-
tárra az agostyáni közösségben 
mindenki által tisztelt Ilus néni 
évfordulós miséjéhez. Nagyon 
szépen sikerült.
Ennek a remek kis összefogás-
nak két apropója is volt. Az 
egyik az agostyáni Ágoston napi 
búcsú és ünnepi szentmise előtti 
takarítás, illetve a falu „Virágos 
főutca” programját követően, fa-
luszépítő közösségünk egy része 
a templomkertben és a templom 
előtti részen is folytatta falusz-
építő tevékenységét. A különb-
ség szembetűnő volt. Július 23-
án el is határoztuk, hogy mivel 
még nem végeztünk, augusztus-
ban is fogunk még készülődni 
az augusztus 28-29-én tartandó 
templomunk névadó szentjének 
ünnepére. 
A nap végén bár mindenki fárad-
tan, de élményekkel telve vette 
hazafelé az irányt. Hálásak vol-
tunk egymásnak a népes csapa-
tért, a szorgos segítő kezekért, a 
fiatal családokért, gyermekekért, 
hogy ünnepre készülve ilyen 
aktívan együtt töltöttük el a dél-
utánt. Istennek legyen hála… fzs

Az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében szeretnénk 
megköszönni a bizalmat Tata Város Polgármesterének, a Képvise-
lő-testület tagjainak és minden kedves közreműködőnek akiknek 
köszönhetően egyesületünk a 2021-es évben elnyerte a megtisztelő 
Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát. Valamint szeretném meg-
köszöni az egyesületünk tagjainak és segítőinek az áldozatos mun-
káját.
Köszönjük szépen!

Színesek, szépek, és ismét díszei a főutcának

Takarítás az agostyáni római katolikus templom körül

Az Agostyáni Búcsú keretében 
újra vártunk mindenkit süti-sü-
tő versenyünkre. Szép számmal 
érkeztek nevezések. Az idei té-
mánk az almás sütemény volt. 
A versenybe mindenféle almát 
tartalmazó, almából készült süte-
ménnyel lehetett nevezni. Tehát 
nem csak almás pitével, hanem 
torta, rácsos pite, almás palacsin-
ta, sült almás sütemény, almás 
muffin, almáskrémes, tehát na-
gyon sok minden lehetett, ami 
almából készült. Korlátozás nem 
volt, csak a képzelet szabott ha-
tárt a versenyzőknek. 
A pályaműveket 
2021. augusztus 
28-án 17.00 óráig 
lehet leadni a Kö-
zösségi Házban. 
Minimum 6 db 
süteményre volt a 
feltétel azért, hogy 
a háromtagú zsűri 
meg tudja kóstolni a pá-
lyaműveket és a verseny végén 

hagyományosan felkínáljuk őket 
a búcsú bál vendégei számára, 
továbbá elkészítettük AGOS-
TYÁN első ALMÁSSÜTIS 
TÁLját is.  
Agostyán – Süti sütő verseny 
eredménye: 
1. helyezet: Zhorella Zsuzsanna
2. helyezet: Zentner Erika
3. helyezet: Kovács Józsefné 
Finom és szép pályázatok érkez-
tek. Az első helyezett az oklevél 
és az érem mellett egy Vándor-

kupát is kapott, mellyel 1 évig 
büszkélkedhet, s felke-

rül rá a neve. 
 Különdíjat ka-

pott – gyer-
mekkategóri-
ában 
G a n z l e r 
Luca  

Gratulálunk a 
nyerteseknek!! 

Várunk jövőre is 
mindenkit sok szere-

tettel!! fzs

3. Sütisütő verseny 

1. helyezett Agostyáni búcsú képekben

Fotók: A szerző felvételei
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A falu különböző pontjáról a 
megbeszélt időpontra megfelelő 
szerszámokkal, eszközökkel fel-
szerelkezve indultunk az agos-
tyáni templomhoz. Szorgos segí-
tő kezekbe kerültek a gereblyék, 
ásók, lapátok, seprők, taliga, 
metsző és ágvágó ollók. Az idei 
munkánk jubileuminak ugyan 
még nem nevezhető, hiszen az 
idén második éve jelentünk meg 
és végeztük munkát. Egész pon-
tosan már tavaly karácsony előtt 
is volt rá példa, hogy a katoli-
kus templomban takarítottunk, 
együtt voltunk, énekeltünk, egy-
szóval a közösséget szolgáltuk 
és építettük.
Körüljárva a templomot ilyenkor 
kiosztjuk egymás között a mun-
kát (például a zacskók, papír-
zsebkendők stb. összeszedését) 
Bár azért büszkén el kell mon-

danunk, hogy templomunk és 
környezete jellemzően tiszta, de 
időnként akad tennivaló.  Majd 
ezt követően jönnek az aprólé-
kosabb, és a nagyobb kitartást 
igénylő munkák, így a sövény-
metszés, gereblyézés, faágak 
levágása, söprés, terület karban-
tartás valamint felülről lefelé a 
templombelső takarítása.
Ezekre a munkákra általában 
8-10 embert tudunk összehívni. 
A mostani alkalommal viszont 
valószínűleg "rekordot" sikerült 
felállítanunk, ugyanis most 12 
felnőtt és 6 gyerek jött össze. 
Ezekbe a munkába már ugyan-
is nem titkolt múlt, jelen, jövő 
szándékkal az ifjúságot is be-
vontuk. 
Zöldtisztítást végeztünk a vi-
lágháborús emlékmű és a kánna 
virágok körül, vagyis a ravatalo-

zó épület mellett is megtörtént a 
karbantartás, de itt azért még to-
vábbi teendőink vannak.
Ezzel párhuzamosan egy másik 
munkafolyamat is zajlott a temp-
lomban.
Feldíszítettük az oltárt, ezt a 
munkát a Plébánia Tanácsadó 
Testületének női tagjai végezték 
közös együttműködéssel. Szép 
fehér virágok kerültek az ol-
tárra az agostyáni közösségben 
mindenki által tisztelt Ilus néni 
évfordulós miséjéhez. Nagyon 
szépen sikerült.
Ennek a remek kis összefogás-
nak két apropója is volt. Az 
egyik az agostyáni Ágoston napi 
búcsú és ünnepi szentmise előtti 
takarítás, illetve a falu „Virágos 
főutca” programját követően, fa-
luszépítő közösségünk egy része 
a templomkertben és a templom 
előtti részen is folytatta falusz-
építő tevékenységét. A különb-
ség szembetűnő volt. Július 23-
án el is határoztuk, hogy mivel 
még nem végeztünk, augusztus-
ban is fogunk még készülődni 
az augusztus 28-29-én tartandó 
templomunk névadó szentjének 
ünnepére. 
A nap végén bár mindenki fárad-
tan, de élményekkel telve vette 
hazafelé az irányt. Hálásak vol-
tunk egymásnak a népes csapa-
tért, a szorgos segítő kezekért, a 
fiatal családokért, gyermekekért, 
hogy ünnepre készülve ilyen 
aktívan együtt töltöttük el a dél-
utánt. Istennek legyen hála… fzs

Az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében szeretnénk 
megköszönni a bizalmat Tata Város Polgármesterének, a Képvise-
lő-testület tagjainak és minden kedves közreműködőnek akiknek 
köszönhetően egyesületünk a 2021-es évben elnyerte a megtisztelő 
Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát. Valamint szeretném meg-
köszöni az egyesületünk tagjainak és segítőinek az áldozatos mun-
káját.
Köszönjük szépen!

Színesek, szépek, és ismét díszei a főutcának

Takarítás az agostyáni római katolikus templom körül

Az Agostyáni Búcsú keretében 
újra vártunk mindenkit süti-sü-
tő versenyünkre. Szép számmal 
érkeztek nevezések. Az idei té-
mánk az almás sütemény volt. 
A versenybe mindenféle almát 
tartalmazó, almából készült süte-
ménnyel lehetett nevezni. Tehát 
nem csak almás pitével, hanem 
torta, rácsos pite, almás palacsin-
ta, sült almás sütemény, almás 
muffin, almáskrémes, tehát na-
gyon sok minden lehetett, ami 
almából készült. Korlátozás nem 
volt, csak a képzelet szabott ha-
tárt a versenyzőknek. 
A pályaműveket 
2021. augusztus 
28-án 17.00 óráig 
lehet leadni a Kö-
zösségi Házban. 
Minimum 6 db 
süteményre volt a 
feltétel azért, hogy 
a háromtagú zsűri 
meg tudja kóstolni a pá-
lyaműveket és a verseny végén 

hagyományosan felkínáljuk őket 
a búcsú bál vendégei számára, 
továbbá elkészítettük AGOS-
TYÁN első ALMÁSSÜTIS 
TÁLját is.  
Agostyán – Süti sütő verseny 
eredménye: 
1. helyezet: Zhorella Zsuzsanna
2. helyezet: Zentner Erika
3. helyezet: Kovács Józsefné 
Finom és szép pályázatok érkez-
tek. Az első helyezett az oklevél 
és az érem mellett egy Vándor-

kupát is kapott, mellyel 1 évig 
büszkélkedhet, s felke-

rül rá a neve. 
 Különdíjat ka-

pott – gyer-
mekkategóri-
ában 
G a n z l e r 
Luca  

Gratulálunk a 
nyerteseknek!! 

Várunk jövőre is 
mindenkit sok szere-

tettel!! fzs

3. Sütisütő verseny 

1. helyezett Agostyáni búcsú képekben

Fotók: A szerző felvételei
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JEGYZET
Futógondolatok

Nem szeretek futni, mert nincs 
benne labda…
Kimaradt két hét, az állóképessé-
gemnek annyi, merthogy az pont 
ennyi idő alatt épül le…
Ma szemben jött velem két régi 
kedves ismerős. Csodálkoztak és 
dicsérgetéssel emelték futás szint-
jére elemeire szétesett mozgáso-
mat. Én is csodálkoztam, hogy 
együtt látom őket. Évtizedekkel 
ezelőtt váltak el és most az árnyas 
sétányon majdhogynem kéz a kéz-
ben…
Pereg az agyam vissza a 80-as 
évekbe…Egy évfolyam találko-
zóra emlékszem, a sétáló pár egyi-
kének -a válás után lévő- csinos 
tanárnő jó tanácsnak szánt, meg-
lehetősen vehemens megnyilvá-
nulására: „Egy családban az első 
a párom. Nem a gyermek, mert Ő 
kirepül. A párom pedig mindig ve-
lem lesz. Ne a gyermek kapja az 
összes szeretetet és legyen életed 
célja…. A gyermeknek is az a leg-
nagyobb ajándék, ha a szülők nem 
veszekednek, szeretik egymást, ha 
boldog családban élhet.” 40 év táv-
latából nagyjából erre emlékszem. 
Igazából nem is értem, hogy mi-
ért ez maradt meg bennem akkor, 
amikor ezer történet elhangzott… 
Az a futógondolatom támadt, hogy 
vajon ez az „ideológia” a válásuk-
hoz vezetett, vagy az újra  „egy-
másra találáshoz”?             

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Bán Istvánnét Michl Jó-
zsef polgármester augusztus 30-án, a Tatai Kistérségi Időskorúak 
Otthona Fényes fasori telephelyén.
Bán Istvánné Kati néni Ácson született és egészen nyugdíjazásáig 
az ácsi cukorgyárban dolgozott. 19 évesen ment férjhez, két gyer-
meke született. Sajnos mára mind a férjét, mind pedig a gyermekeit 
elvesztette, azonban két unokája és öt dédunokája van, s a családból 
többen is rendszeresen látogatják.
Kati néni kedvenc időtöltése manapság a rádiózás, nyáron gyakran 
kiül az idősotthon kertjébe a rádiókészülékével, de télen is szeret 
sétálgatni a szabad levegőn.

Boldog születésnapot!

Honvéd Bajtársi Klub 
2021. szeptemberi tervezett prog-

ramja
Szeptember 8. szerda 14:00
Magyary Zoltán Művelődési Ház 
Klubdélután:Katonai pályájáról és 
önéletrajzi könyvéről mesél R.Gál 
József nyá százados, Elnökségi ta-
gunk.
Szeptember 10. péntek  
10:00-14:00 a 25. Klapka György 
Laktanyában
Az 57. Híradó Zászlóalj megala-
kulása 60. évfordulója alkalmából 
megemlékezés és koszorúzás a 
laktanyában és a Május 1 úti em-
lékoszlopnál.
Szeptember 17. péntek  
8:30 - 18:00 Kirándulás Pannon-
halmára Dottó megálló 
Kirándulás BEOSZ útiköltség tá-
mogatással a Pannonhalmi Apát-
ság megtekintése Rozsoki Zsuzsa 
vezetésével.

Ajánló

Augusztus 20-i ünnepség

Fotók: Domokos Attila
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A Komárom-Esztergom Me-
gyei Önkormányzat ’Megyénk 
körül megyünk körül’ elnevezé-
sű megyei identitás programja 
keretében került sor augusztus-
ban Tatán a Peron Tehetségköz-

pontban a Zenei Megyenapra. A 
megyei önkormányzat partnere 
ezúttal a Peron Music Alapít-
vány volt. 
A megyei önkormányzat 2018-
ban indította el identitás prog-

ramját. Ennek keretei között 40 
páros települési találkozó zaj-
lott le és megvalósul 13 tema-
tikus nap. A tematikus napokat 
civil szervezetekkel, intézmé-
nyekkel valósítja meg a megyei 

önkormányzat partnerségeken 
keresztül. Hat megyenap lét-
rehozásában nyugdíjas, roma 
és sportszervezetek, borászok 
voltak a közreműködők. A Pe-
ron Music Alapítvány pedig a 
megyei zenenap létrehozásában 
volt partner. 
A Peron Tehetségközpont ren-
dezvényén könnyűzenei ikonok 
kiállítása, rendhagyó kápolna 
koncert, valamint megyei tehet-
ségek fellépései kaptak helyet. 
A köszöntők utáni est fellépői 
voltak: az Arcidra, a Creation 
Funday és a Haverock, vala-
mint a ZeneMánia táborban 
alakult zenekarok.
Dr. Popovics György, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Köz-
gyűlés elnöke kijelentette: A 
Peron Music Alapítvány nagy 
szakmai múlttal rendelkezik, és 
segíti, támogatja a feltörekvő 

könnyűzenei tehetségeket me-
gyénkben és a határon túli ma-
gyar területeken is. A megyei 
zenei nap egy jól szerkesztett, 
átgondolt szakmai nap fiatalok-
kal, zenekaraikkal és közönsé-
gükkel. Engem megérintett a 
fiatalok felkészültsége a vokális 
daloktól a saját szerzeménye-
kig. Jó tudni, hogy a közeli jö-
vőben ezek a tehetséges fiatalok 
a megye hírnevét erősítik.
A zenei megyenap színes pro-
dukciói vokális dalokat, dob-
showt, zenekari előadásokat 
tartalmaztak. A tematikus nap 
a fiatal előadók saját szerze-
ményeire is rávilágított, hiszen 
nagyon fontos, hogy a jövő 
zenészei saját dalok alkotásá-
ban is remek munkát adjanak 
Magyarországnak, vagy akár a 
világnak.
        Cserteg István

- Adj egy ötöst! Adj egy ötöst! 
- Csere-bere! Csere-bere! CSE-
RE-BERE!
- Ökölpacsi!
Ismerősek a fenti kiáltozások? 
Ha nem, akkor még nem volt 
szerencséd a Boldog Lazac tár-
sasjátékhoz, amely 5-6 fővel 
felhőtlen szórakozást biztosít 
gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt. A feladatunk, hogy a 
kezünkben tartott kártyalapoktól 
mihamarabb megszabaduljunk, 
ezért hangosan kiabálva próbál-
juk a rajta szereplő utasítást egy 
játékostársunkkal közösen vég-
rehajtani. 
Többek között ez a játék is sor-
ra került a könyvtár Társasjáték 
Napok rendezvénysorozatán 
2021. augusztus 18-án és 25-én 
az EFOP-4.1.8-16-2017-00080 
pályázat segítségével. Az utóbbi 
években újra népszerűek lettek 
a társasjátékok, mint szabadidő 
eltöltési tevékenység. Ezt segí-
ti, hogy manapság évről-évre 
több száz játék jelenik meg (sok 
magyar nyelven is) változa-
tos témákban. Sokan azt hiszik 
(régi emlékeik alapján), hogy a 
játékok kimerülnek a hagyomá-
nyos eldobom a kockát és lépek 
mechanikában. Azonban a fej-
lesztők már sok más módszert is 
használnak a tervezés folyamatá-
ban: pakli építés, vizuális felad-
ványok, erőforrások kezelése (pl. 

kibányászott kristályok felhasz-
nálása), munkások lehelyezése 
különböző feladatokhoz.
Éppen ezért minden alkalommal 
kiválasztok egy játékot, amelyet 
részletesebben is bemutatok a je-
lenlévőknek. Legutóbb ez a Dra-
gonstone Mine (magyarul kb. 
Sárkánykő bánya), amely a vé-
letlenszerűen kibányászott színes 
kristályokat kell minél ügyeseb-
ben felhasználni. Ebben a játék-
ban a tervezésnek és a szeren-
csének egyaránt szerepe jut, így 
könnyen játszhatják felnőttek és 
gyerekek együtt. Külön előnye, 
hogy több „nehézségi” fokozat-
tal rendelkezik, többek között 
az olvasni nem tudó gyermekek 
(ovisok) számára is kialakítottak 
egy egyszerűbb játékmódot. 
A kiadók is komoly hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy egy új ter-
mék jó legyen, elvégre azt sokkal 
könnyebb eladni. Számukra kü-
lönösen fontos, hogy egy játékkal 
egy család (kisebb gyerekekkel) 
is tud játszani vagy pedig a fel-
nőttek a fő célközönsége. Emel-
lett a téma a másik legmeghatá-
rozóbb szempont vásárláskor is, 
ezért is található 1 játékból több 
változat is (pl. Dobble – Dobble 
Harry Potter).
Tény, hogy a társasjátékok nem 
olcsóak, ezért mindenki szeretne 
jól választani, amikor vásárlásra 
adja a fejét. Ebben ma már sok 

segítséget adnak a különbö-
ző honlapok, bemutató videók, 
azonban abban minden „szak-
ember” egyetért, hogy a legjobb 
módszer, ha vásárlás előtt lehe-
tőségünk van kipróbálni az adott 
játékot.
A könyvtárban szervezett társas-
játék találkozók ragyogó lehető-
séget adnak erre, valamint arra is, 
hogy az ember kitapasztalja, szá-
mára mely típusú játékok jönnek 
be, mik azok, amelyeket inkább 
hanyagolna. Nem szabad elfelej-
teni azt sem, hogy játék közben 

egyéni képességeink is fejlőd-
nek, amelyeket a való életben is 
segítenek minket: kommuniká-
ció, előre gondolkodás, türelem, 
megfigyelőképesség, veszíteni 
tudás. Utóbbit sokan nem veszik 
komolyan, pedig akik sokat ját-
szanak különböző szintű ellenfe-
lekkel, azok megtanulják kezelni 
a vesztes helyzeteket, majd túl-
lépni és hasznosítani az így szer-
zett tapasztalatokat.
Számomra a legfontosabb ele-
me a társasjátékoknak maga a 
MÓKA! Élvezzem, amikor fel-

építem a királyságomat, elmerü-
lök a középkori Japán világában, 
felügyelem a marsi cégemet, 
ahogy lakhatóvá teszi a boly-
gót, takarót varrok a cicáimnak, 
kiaknázom a sárkánykristály bá-
nyámat, új barátokra teszek szert 
az unikornisok körében, és még 
megannyi kaland vár rám! 
Éppen ezért a továbbiakban is 
folytatni fogom ezen találkozók 
szervezését, és szívből remélem, 
hogy TE is betérsz és csatlakozol 
hozzánk egy partira! 

Dollmayer Bea

Zenei megyenap Tatán a Peron Tehetségközpontban

Kalandok a Sárkány kristálybarlangjában… ööö… bányájában!

„A Szeretet mély kútja”
A  t’ARS Keresztény Képzőművészeti 
Műhely különleges kiállításának ad ott-
hont a Piarista Rendház kápolnája, ahol 
szeptember 30-ig láthatják a tárlatot az 
érdeklődők.
A t’ARS Keresztény Képzőművészeti 
Műhely a Hetvenkét Tanítvány Mozga-
lom képzőművészeti csoportja. Kiállítá-
suk a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszushoz kapcsolódó tematikus tárlat, 
mely „A Szeretet mély kútja” címet vi-
seli. Augusztus 30-án, a kiállítás meg-
nyitóján a vendégek egy rövid, veze-
tett képmeditáció részesei voltak Varga 
László atya, a Váci Székesegyházi Kó-
rusiskola művészeti vezetője, az Orszá-
gos Magyar Cecília Egyesület központi 
igazgatója, a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus pápai szentmiséjén éneklő 
2100 fős összkórus szervezője jóvoltá-
ból. A helyszínen Varga László úgy nyi-

latkozott: - A kiállítás célja az, hogy az 
ég és a föld találkozzon. A túlvilág és e 
világ között sokak szerint nincs átjárás, 
pedig valójában van. Az imádság, az 
Istennel és egymással való szeretetkap-
csolat, valamint mindenféle művészet, 
mely közvetíti a transzcendenciát, köze-
lebb visz bennünket az éghez, az égieket 
pedig mihozzánk, így ez a tárlat valóban 
megerősíti a kapcsolatainkat Istennel és 
egymással is.
A t’ARS műhely hitvallása szerint a 
képzőművészetnek közvetítő szerepe 
van a hit mélyebb megéléséhez, a szak-
ralitáshoz, alkotásaikkal is ezt szeretnék 
elősegíteni. A tatai kiállítás ingyenesen 
látogatható hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 
15:00 óra között, pénteken 8:00 és 13:00 
óra között. Csoportos látogatás esetén 
előzetes időpont egyeztetés szükséges a 
06/30-691-0030-as telefonszámon.

Fotó: A szerző felvétele

Fotó: A szerző felvétele

Fotó: Domokos Attila
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Rendező: 
Tata Város Önkormányzata, 
Footour Futó, kerékpáros és 
Triatlon Sportegyesület, Város-
kapu Zrt. Tata
A verseny fővédnöke: 
Michl József 
Tata polgármestere
Időpont:
2021. szeptember 18. szombat 
10:00
A rendezvény megrendezéséről 
a hatóságokkal történt egyezte-
tést követően, az esemény előtt 
2 nappal adunk tájékoztatást!
Versenyközpont: 
Tata, Új Kajakház és Ökoturisz-
tikai Központ
(Tata, Tópart sétány 2.)
Versenytávok, rajtidők:
3500 m: 10:00
pálya: 
1500 m: 12:30
pálya: 

Úszás az Öreg-tóban, a várható 
vízhőfok 17-24 ºC
Szintidő:
3500 m: 2 óra 20 perc
1500 m: 1 óra
Időmérés:
A versenyen chipes időmérés 
lesz! Az időmérést az EVOCHIP 
csapata végzi.
Díjazás:
Korosztályonként az 1-3 helye-
zett érem díjazásban részesül.
Korosztályok:
1500 m 3500 m
8-9  -
10-14  13-14
15-19  15-19
20-29  20-29
30-39  30-39
40-49  40-49
50-59  50-59
60+  60+
Nevezési információk: 
Nevezés: info.footour@gmail.
com címen: név, születési dátum 
és telefonszám megadásával!
A nevezési díj megfizetése a 
helyszínen történik!
Létszámlimit: 300 fő
Helyszíni nevezésre az előne-
vezés függvényében korlátozott 
létszámban lesz lehetőség!

Számlaigényedet a regisztráció 
során vagy a helyszínen tudod 
jelezni! 
(Az adószám is szükséges!)
Nevezési díjak és határidők:

Nevezési sávok 
1500 m 3500 m
2021. 08.12-09.15-ig 
4500,- 5000,-
helyszíni nevezés 
6000,- 6500,-
A nevezési díj tartalmazza:
Úszósapkát
Frissítést a célban
Chipes időmérést.
Orvosi felügyeletet a verseny 
ideje alatt.

Rajtcsomag felvétel:
A rajtcsomagok átvétele 2021. 
szeptember 18-án a versenyköz-
pontban. (Tata, Új Kajakház és 
Ökoturisztikai Központ)
08.00-09.30 – ig 3500 méteren 
indulók
08.00-12.00 –ig 1500 méteren 
indulók
Chipet 1000 Ft letét ellenében 
biztosítunk. A verseny után a 
chipért cserébe a letétet termé-
szetesen visszaadjuk.

Egyéb tudnivalók:
A nevezési lap kitöltésével és 
aláírásával vagy az előnevezés 
leadásával elfogadja a szer-
vezők szabályait, és betartja a 
benne foglaltakat. Ezzel a ver-
senyzők elismerik, hogy saját 
felelősségre indulnak a verse-
nyen, és egészségi állapotuk 
megfelel a versenyen való rész-
vétel feltételének.
A versenyközpontban, illetve 
annak környékén hagyott érték-
tárgyakért a Szervezőbizottság 
felelősséget nem vállal.
Frissítést a versenyközpont cél-
területén biztosítunk a beérke-
zettek számára.

Információ:
e-mail: 
info.footour@gmail.com
tel.: Róth Balázs 
(0036-20-433-96-07)

III. TATAI TÓÁTÚSZÁS

Programajánló

Labdarúgás
augusztus 11. szombat
10.00 TAC – FC Esztergom 
fiú U14
12.00 TAC – Bicskei TC fiú U15
14.00 TAC – AIRENERGY FC fiú 
U16
augusztus 12. vasárnap
16.00 TAC – DG Tát SE férfi felnőtt
A mérkőzéseket az Új úti pályán ren-
dezik.

Labdarúgás 
Férfi felnőtt Sárisápi BSE – 
TAC 8-1 (3-1)
Vezette: Büki G.
Góllövő: Manger 23,31,75, 
Manga 42,92, Sándor 55, 84, Jó-
nás 61 ill. Lázár 46
Koppánymonostori SE – TAC 
1-0 (0-0)

Vezette: Nyekita B.
Góllövő: Rába 85
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 Ácsi Kinizsi FC – 
TAC 1-1 ( 0-0)
Vezette: Lovas G.
Góllövő: Molnár 48 ill. Mezei 62
TAC – Vértesszőlős 4-4 (1-4)
Vezette: Miráki G.

Góllövő: Mezei 36,52,Nagy 
47, Bezzeg 91 ill. Magyarics 
20,41,Vaczula 24,Barkóczi 44
Edző: Schaffer Péter
Fiú U16 Pénzügyőr SE – TAC 
1-9 (0-3)
Vezette: ifj. Czakó T.
Góllövő: Horányi 51 ill. Du-
mánszki 6, Zwickl 21, Unger 

34,46,67,73, Chmelovics56,66, 
Szeidemann 80
Edző: Kele Zoltán
Fiú U14 KISE – TAC 5-1 (4-1)
Vezette: Kiss Gy.
Góllövő: Lukács 4,9,59, 
Szalovszky 15, Both 23 ill.Top-
lak 30 
Edző: Schweininger Ferenc

Augusztus 20-án állami ünnepün-
kön tisztelgünk Magyarország lét-
rejötte, államalapító Szent István 
király emléke előtt. Ünnepeljük 
a nemrég betakarított búzából sü-
tött –és az egyház képviselői ál-
tal megszentelt- új kenyeret. Az 
ország szinte minden szegletében 
rendezvények sokaságával kö-
szöntik, este csodálatos tűzijáték-
kal  zárják ezt a patetikus hangu-
latban eltöltött napot.
Hagyományosan ilyenkor augusz-
tus 20-án horgászaink halfogó ver-
seny keretében mérik össze tudá-
sukat és horgász szerencséjüket a 
Cseke tó partján. Idén sem volt ez 
másként az államalapító Szent Ist-
ván királyról elnevezett versenyün-
kön. Az utóbbi idők kiemelkedő 
verseny eredményein alapuló ta-
pasztalatokat felhasználva egyesü-
letünk vezetősége 45 egyéni horgá-
szállást jelölt ki a várható indulók 
számára,melyből végül 33-ra volt 
tényleges igény. A korábbi napok 
már-már trópusi időjárása „megke-
gyelmezett” a 6 órán át vetélkedő 
sportbarátainkon. Ideális külső kö-
rülmények között folyt a várako-
zásokkal teli erőpróba. Innen is, 
onnan is érkeztek szép fogásered-

ményekről hírek, melyek azonban 
a déli órák közeledtével egyre rit-
kábban örvendeztettek meg min-
ket. A közelgő hidegfront éreztette 
hatását. A halak a legérzékenyebb 
indikátorai az időjárás változásnak. 
A legmegbízhatóbb „előjelző mű-
szerek”.A verseny résztvevői tesz-
telték a csali-és etetőanyag kollek-
ciójuk összes elemét, megpróbálva 
rátalálni a halak ízlésének legin-
kább megfelelőre, nem sok siker-
rel. A verseny második felében már 
csak időben és térben is szórványos 
eloszlással tudtak halat zsákmá-
nyolni.Mindentől függetlenül  sem 
a versenyen induló horgászoknak, 
sem a versenyt szervező horgá-
szegyesületünknek nincs oka. A 
közel 300 kg-os összesített fogási 
eredmény magáért beszél. Az egye-
sület által felajánlott díjak gazdára 
találtak. Jóleső érzés –és egy kicsit 
a szervezők odaadó munkájának 
elismerése is- amikor a résztve-
vők sportszerűen gratulálnak a 
helyezést elért társaiknak, tapssal 
jutalmazzák sikereiket. Minden 
egyes résztvevőnek gratulálunk a 
sportszerű helytálláshoz,kiemelten 
azoknak akik helyezést értek el. 
Teljesítményük legyen számunkra 

követendő példa. Összességében 
egy sikeres erőpróbának lehettünk 
tanúi függetlenül attól, hogy az 
elért eredmények elmaradtak a vá-
rakozástól. Nem szabad megfeled-
keznünk azokról  a sporttársainkról 
akik aktív közreműködésükkel se-
gítették a rendezvény lebonyolí-
tását. Köszönet jár vezetőségünk 
azon tagjainak akik nélkül ez a ver-
seny nem jöhetett volna létre.
Legközelebb szeptember 18-án 
tervezünk egy nagyszabású zárt-
körű (kizárólag egyesületi tagok 
számára)  horgászversenyt, ennek 
keretében lehetőséget biztosítunk 
sportbarátainknak a versenyzésre, 
de ami talán ennél is fontosabb: 
egy kellemes délelőttöt tölthetnek 
el barátok, sporttársak között. Ezen 
a napon várunk minden ifjúsági és 
felnőtt korú társunkat aki a Tatai 
Sporthorgász és Környezetvédő 
Egyesület tagja. Célunk az egye-
sületünk közösségéhez való tar-
tozás szellemiségének erősítésén 
túl, a horgászsport, az egészséges 
táplálkozás, a halhús fogyasztásá-
nak népszerűsítése és nem utolsó 
sorban az akkor legügyesebb és 
legszerencsésebb horgásztársunk 
megtalálása.                 Berena Béla

Cazinban rendezték meg a hét-
végén a Közép-Európa bajnoki 
sorozat soron következő futamát 
Bosznia-Hercegovinában. 5 éve 
nem vettünk részt ezen a verse-
nyen. Ennek egyik oka az, hogy 
a verseny dátuma egybeesett az 
EB futam egyik versenyének 
időpontjával, s mi az elmúlt 
években elsősorban az EB-ban 
voltunk érdekeltek. Másrészt 
Bosznia nem tartozik az UNIO-s 
országok közé, ezért csak vám-

papírral lehet átmenni a határon 
nagy procedúra árán… de a ren-
dező kedves invitálásának nem 
tudtunk ellenállni. 
A pénteki napunk adminiszt-
ratívval, és gépátvétellel telt. 
A szombati nap pedig két idő-
mérő edzéssel folytatódott. A 
szombati napon a vetélytársunk 
szervizautója alól fura hangokat 
hallottunk, s lányom, mint nagy 
állatbarát, bemászott a vetélytárs 
szervizbusza alá, természetesen 
nem azért, hogy kárt okozzon 
a vetélytárs csapatnak, hanem 
mert ők nem hallották meg azt, 
amit nagylányom állatbarát füle 
meghallott, egy pár hetes kis-
kutya sírását. Így ha nehezen 
is, de hosszú küzdelem után si-
került kiszabadítani a kis jószá-
got, akit feltehetőleg egy gonosz 
lelkű ember dobott ki, ugyan se 
csípje, se oltása nem volt a ku-
tyusnak. Miután vasárnapig nem 
jelentkezett érte senki, az állatot 
megfürdettük, és megmentettük 
a pusztulástól, ugyanis még kép-
telen lett volna magáról gondos-

kodni. Így már a szombati estét 
is velünk töltötte. A vasárnapi 
nap első felfutásán, bár 44 fo-
kos melegben zajlott, sikerült a 
második helyre beautózni, majd 
a második felfutásban egy biz-
tonsági autózást bemutatva, a 
rekkentő hőségben, sikerült a 
csoport második és a kategória 
első helyét megszerezni. A díj-
kiosztó előtt vetélytársaim cuk-
koltak, hogy nem merem az új 
családtagot, a kiskutyát felvinni 
a dobogóra, így, hogy megmu-
tassuk, mi nem futamodunk meg 
semmitől, boldogan mentem a 
dobogóra, és vettem át a díjat 
új családtagunk társaságában. A 
következő futam, Szlovéniában 
Ilirska Bistricán kerül megren-
dezésre. 
1, Jurisic Matija HRV Skoda 
Fabia S2000 2:24.221  2:21.279  
4:45.500
2, Hernádi László HRV Mitsu-
bishi Lancer EVO 8  2:29.724  
2:30.747 5:00.4713, Batalic 
Ivan HRV Honda Civic Type R 
2:32.811  2:31.375  5:04.186 

Eredmények

Cazin

Csak ültek és horgásztak

Illusztráció

Fotó: facebook.com/cseketohorgasz
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