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Tata és Szőgyén - két keréken
   
   7.oldal

Képriport: Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia
              5. oldal

Gál József: 
„Életem története”           
   8.oldal

Állatorvos-Agrár Sportnap és 
családi hétvége
               10.oldal

Felújítják a Juniorka Óvoda 
és Bölcsőde tetőszerkezetét
   2. oldal

Megújult a Bartók Óvoda 
udvara   
    3.oldal

Tata és Térsége Civil Napok  
                            
                          4.oldal    

Megkezdődött a tatai felsőok-
tatás ötödik tanéve  
    2.oldal

Ezekben a hetekben folytatódik váro-
sunkban a dr. Mészáros Gábor emlékér-
mek átadása, elsősorban olyan munka-
helyi közösségeknek, melyek áldozatos 
munkájukkal kiemelten segítették Tatát 
és a tataiakat a koronavírus-járvány ide-
jén.
Rigó Balázs alpolgármester, Purgel 
Zoltán alpolgármester, Viczenáné Czé-
gény Ágnes, Kovács Attila és Boglári 
Zoltán önkormányzati képviselők szep-
tember elején személyesen látogattak el a 
tatai felnőtt háziorvosi praxisokba, hogy a 
körzetek munkaközösségeinek elhivatott 
szolgálatát Tata Város Önkormányzata ne-
vében megköszönjék: - Dr. Horváth Róbert-
nek, Pongrácz Erikának és Horváth Nórá-
nak, Dr. Pálfi Jánosnak, Papp Eleknének és 
Szabó Gyöngyinek, Dr. Reisz Kornéliának 
és Varga Katalinnak, valamint Dr. Cseh Ta-
másnak, Buzási Istvánnénak és  Weiszdorn 
Lászlónénak, Dr. Hantay Zsuzsannának, 
Kész Ágnesnek és Kun Györgynének, Dr. 
Peti Ildikónak és Nyíri Edinának, Dr. Kai-
zer Ákosnak, Szűcs Zsuzsannának és Ko-
vács Szilviának Dr. Sopov Krsztonak, Zsidi 
Nikolettának és Kostyál Bélánénak. 
Rigó Balázs az elismerések átadásával kap-
csolatban elmondta: - Idén nyáron, a Sem-
melweis-nap alkalmából rendezett városi 
ünnepségen adományozta először Michl 
József polgármester a dr. Mészáros Gábor 
Emlékérmet a 2020/21. évi világméretű 
koronavírus-járvány idején, a Tatán és tér-
ségében élők egészsége érdekében végzett 

áldozatkész szolgálatért és példamutató 
helytállásért több, mint 60, az egészségügy-
ben, a köz szolgálatában és a civil szférá-
ban dolgozó személynek. Az elismerés és 
a köszönetnyilvánítás azonban folytatódik, 
hiszen városunkban nagyon sokan vettek 
aktívan részt a pandémia elleni védekező 
munkában, többek között háziorvosaink 
munkatársai, asszisztensei, intézményeink 
dolgozói és a helyi civil szervezeteink tag-
jai is. 
Szeptember 10-én és 13-án folytatódott 
az emlékérmek átadása, Michl József pol-
gármester, Rigó Balázs alpolgármester, 
Purgel Zoltán alpolgármester, Boglári 
Zoltán, a Pénzügyi, Környezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizottság elnöke, Roboz-
né Schőnfeld Zsuzsanna önkormányzati 
képviselő valamint Dr. Szerencsi Richárd, 
a Polgármesteri Kabinet vezetője adta át 
az elismeréseket, melyekről Tata polgár-
mestere úgy nyilatkozott: - A covid járvány 
mindenki számára egy rendkívüli időszak 
volt, ezért nagyon nagy köszönet jár mind-
azoknak, akik a háttérmunkában vettek 

részt. Sokan komoly erőfeszítéseket tet-
tek például azzal, hogy a lezárások idején 
biztosították az otthoni étkeztetést, a gon-
dozást, ápolást, segítettek a rászorulóknak 
vagy éppen bevásároltak a karanténban 
lévőknek. Ők jelentős többletfeladatot vál-
lalva végezték el azt a munkát, mellyel sok 
idősnek, betegnek és nagycsaládosnak tud-
tunk segítséget nyújtani, hálásan köszönjük 
nekik ezt a munkát.
A Magyar Vöröskereszt Tata Területi Szer-
vezete nevében Jámbor Imre területi veze-
tő, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai 
Csoportja nevében Bondor Lajos régióve-
zető a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 
nevében Turza Károly intézményvezető, 
a Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr 
Egyesület nevében Rezes Róbert elnök, a 
Tatai Mentőállomás nevében pedig Kvit-
tung Dániel állomásvezető vette át a dr. 
Mészáros Gábor emlékérmet, melyben a 
Szociális Alapellátó Intézmény 33 dolgo-
zója is részesült. Gratulálunk a díjazottak-
nak, és köszönjük a szolgálatot, melyhez a 
jövőben is sok erőt és nagyon jó egészséget 
kívánunk!
A következő hetekben tovább folytatódik a 
dr. Mészáros Gábor emlékérmek átadása.

Köszönjük a szolgálatot!
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Szeptember 9-én rendezték a Sopro-
ni Egyetem tanévnyitó ünnepségét a 
Piarista Rendház dísztermében.
A Rendház falai között 2017-ben 
kezdte meg működését a Tatai Kö-
zösségi Felsőoktatási Képzési Köz-
pont (KFKK). Az oktatás a Soproni 
Egyetemmel közös szervezésben in-
dult el, amikor a Benedek Elek Pe-
dagógiai Kar Csecsemő és Kisgyer-
meknevelő Alapszakot indított tatai 
képzési helyszínnel. Idén már az 5. 
tanév kezdődött meg városunkban.
Dr. Varga András a Humán és 
Ügyrendi Bizottság elnöke ünne-
pi köszöntőjében a helyszínen úgy 
fogalmazott: - A legszebb dolog, 
ha olyanokat emelünk, akiknek a 
leginkább szükségük van erre. Kis-
gyermekeket emelni csak emelke-
dett lélekkel lehet, így mindazoknak 
a képzése, akik ezzel foglalkoznak, 
kiemelt fontosságú. A Piarista Rend-
ház egykor magába szívta az ősök 
szellemiségét, s értékeiket, üzenetü-
ket ma is sugározzák a falak, ezért 
az épület igazán méltó az itt zajló 
képzésekhez. 
A tatai felsőoktatás sikeres éve-
ket tudhat maga mögött, ezt bizo-
nyítja többek között, hogy már két 
évfolyam is végzett Csecsemő és 
Kisgyermeknevelő Alapszakon. 

Időközben a Soproni Egyetem szen-
átusa Michl József polgármestert 
Soproni Egyetemért Emlékérem 
kitüntetésben részesítette, elismerve 
az egyetem és a Benedek Elek Pe-
dagógiai Kar képzési portfóliójának 
bővítése érdekében, a KFKK indí-
tásáért végzett odaadó munkáját, s 
megköszönve a kar iránti elkötele-
zettségét, mellyel befogadta és tá-
mogatta a soproni képzéseket, szol-
gálva a pedagógusképzés nemes 
ügyét. Szintén elismerésben része-
sült Acsainé Dávid Ágnes a Tatai 
Rend-ház Kft. ügyvezető igazgatója 
is, aki címzetes egyetemi docens 
kitüntetést vehetett át Sopronban 
tavaly, koordinátori és oktatói mun-
kájáért, szakmai támogatásáért a 
kar iránti lojalitásának és emberi 
értékeinek elismeréséül. Ugyancsak 
2020-ban kapott szakmai elismerést 
a tatai Csecsemő és Kisgyermek-
nevelő Alapszak egyik hallgatója 
Molnár Veronika, aki elnyerte a 
Kar Qualitas Szakmai Ösztöndíját. 
Mindemellett a sikeres együttmű-
ködésnek köszönhetően már gyó-
gypedagógia szakon is tanulhatnak 
az érdeklődők Tatán, s a KFKK pe-
dagógus szakmai továbbképzések 
szervezésére is lehetőséget kapott.
A mögöttünk álló, 2020/21-es tanév 

a koronavírus-járvány miatt számos 
új kihívást teremtett a felsőoktatás-
ban. Ezzel kapcsolatban Acsainé 
Dávid Ágnes a Tatai Rend-ház Kft. 
ügyvezető igazgatója az évnyitón 
elmondta: - Az elmúlt tanévből 
rengeteget tanultunk, már önma-
gában a távoktatáshoz szükséges 
eszközök, programok használata is 
egy újfajta kultúrát hozott magával, 
amire szükségünk van, és amit min-
den korosztálynak ismernie kell. 
Ha ezt a tudást és technikát megfe-
lelő módon használjuk, akkor az jó 
és hasznos dolog, aminek van értel-
me. Ugyanakkor a digitális oktatás 
rengeteg többletmunkát és egészen 
másfajta óratervezést igényelt a 
tanároktól, emellett pedig az is bi-
zonyossá vált, hogy a gyakorlati 
oktatásban a személyes jelenlét pó-
tolhatatlan, hiszen például éneket, 
rajzot, hangszert tanítani digitálisan 
komoly megmérettetést jelent. 
A tatai képzés hallgatói közül idén 
nyáron 11-en vették át a diplomá-
jukat  Csecsemő és Kisgyermek-
nevelő Alapszakon, az első tatai 
gyógypedagógus osztályban pedig 
jelenleg 16-an tanulnak. A 2021/22-
es tanévre 52-en nyertek felvételt 
Gyógypedagógus, és heten Csecse-
mő és Kisgyermeknevelő Alapszak-
ra. Dr. habil. Varga László egyetemi 
docens, a Benedek Elek Pedagógi-
ai Kar dékánja a tatai évnyitón el-
mondta: - Rendkívül kecsegtetőek a 
felvételi létszámok, a Benedek Elek 
Pedagógiai Karon 405 elsőéves 
hallgató kezdi meg most a tanul-
mányait, s természetesen itt Tatán 
is elindul mindkét alapszak. Varga 
László hozzátette:- Nehéz időszak 
áll mögöttünk, mivel másfél évig 
zajlott az online oktatás. Pedagógu-
sokat képezni, átadni ezt a szakmát, 
hivatást, amihez lélek és szív kell, 

digitálisan nem lehet. Gondot oko-
zott az is, hogy a hallgatóink nem 
tudtak gyakorlati helyszínekre jár-
ni, hiszen a pandémia miatt nem fo-
gadták a diákokat az intézmények, 
de reméljük, hogy a pályakezdők-
nek jó mentoraik lesznek, akik saját 
gyakorlati tapasztalataikkal átse-
gítik őket a kezdeti nehézségeken. 
Mindettől függetlenül tanultunk is 
ebből az időszakból, éppen ezért 
áttekintjük a tanterveinket, s meg-
nézzük, hogy a kurzusaink között 
melyek azok, amelyek működhet-
nek távoktatásban.
A Piarista Rendház dísztermében 
zajló tanévnyitón városunk nevében 
Rigó Balázs köszöntötte az elsőéve-
seket. Tata alpolgármestere az ese-
mény alkalmából úgy nyilatkozott: 
- Az oktatási, nevelési funkció 2017-
ben tért vissza a Piarista Rendház 
épületébe, s nagyon hálásak vagyunk 
a Soproni Egyetemnek, hiszen a ve-
lük való együttműködésnek köszön-
hetően idén már 59 új hallgatója van 
a tanulmányait most elkezdő évfo-
lyamnak. Ez az eddigi legmagasabb 
létszámú évfolyamunk, ami igazolja, 
hogy szükség van a Tatai Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Központra. 
Az itt megvalósuló oktatás nagyon 
fontos szerepet tölt be a város életé-
ben, hiszen biztosítja számunkra az 
utánpótlást, olyan szakemberek új 
generációt, akik gyermekeinket ne-
velik és segítik a fejlődésben.
Az új tanév tehát megkezdődött, s 
a pedagógusok, oktatók reményei 
szerint a következő időszak már 
nem a digitális oktatás jegyében fog 
telni. A Csecsemő és Kisgyermek-
nevelő valamint a Gyógypedagógus 
Alapszakok mellett pedig a tervek 
szerint a Piarista Rendház épülete 
pedagógus továbbképzéseknek is 
helyet ad majd. 
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Egy új, kilenc személy szállítá-
sára alkalmas kisbusz segíti a 
jövőben a Tatai Szociális Alap-
ellátó Intézmény munkáját. A 
járművet pályázati forrásból 
vásárolták. Rigó Balázs alpol-
gármester tájékoztatott arról, 
hogy a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulás fenntartásában működő 
intézmény idén nyújtott be egy 
sikeres pályázatot a Nemzeti 
Szociálpolitikai Intézethez, s 9 
millió forintos támogatást nyert 
a kilenc fős kisbusz vásárlására. 
A busz a napokban érkezett meg 
és természetesen azonnal mun-
kába is állt. A jármű segítségé-
vel az intézmény hatékonyabban 
képes az ellátottak szállításával 
kapcsolatos feladatait elvégezni, 
hiszen kevesebbszer kell fordul-
niuk, így kevesebb kilométert is 
kell megtenniük. 
Az új kisbusz nemcsak a nappali 
ellátást könnyíti meg, de az ellá-
tottak számára szervezett kirán-
dulások, szabadidős programok 
lebonyolításában is nagy segítsé-
get nyújt az intézménynek.

Megkezdődött a tatai felsőoktatás ötödik tanéve

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. meg-
kezdte a Várárok Hajdú utca felőli 
részének megújíítását.
A Várároknak ez a része fontos te-
rülete a halászati tevékenységnek, 
a lehalászásnak, így biztosítania 
kell a munkát kiszolgáló építmé-
nyeket, melyek jelenlegi formá-
jukban már elavultak, az ott lévő 
közművek és villamos oszlopok 
pedig rontják a vár látványát.
Michl József a helyszínen tartott 
sajtótájékoztatóján szeptember 
6-án elmondta: - A halászathoz 
tartozó állandó munkaterületünk 
ez, s mivel az év végi halvásár 
is itt zajlik ezért az Öreg-tó Ha-
lászati Kft.-vel együttműködve 
létesítünk egy új halárusítót, a ké-
sőbbiekben pedig egy halsütödét, 
melyet a tataiak régóta szeretné-
nek. Ez a munka indult most el, s 

a célunk az, 
hogy a terü-
let megújulá-
sa  egyrészt 
szolgálja a 
Várárok meg-
szépülésé t , 
másrészt pe- 
dig egy prak-
tikus, kor-
szerű hátte-
ret nyújtson 
a halászati 

munkának. 
A több, mint bruttó 30 millió fo-
rintos fejlesztés során a helyszí-
nen három, fa burkolatú mobil 
konténert is kihelyeznek majd, 
melyek az örökségvédelmi enge-
délyezés során előírtaknak megfe-
lelően lesznek kialakítva. 
Heitz Ferenc, a Tatai Öreg-tó Ha-
lászati Kft. ügyvezetője a témában 
úgy nyilatkozott: - Eljött az ideje 
annak, hogy korszerűbb körül-
ményeket és közműellátást biz-
tosítsunk a halászoknak, emellett 
pedig a fejlesztés nyomán lehető-
séget tudunk nyújtani a jövőben a 
helyszínen a hal és halételek vá-
sárlására is, a megfelelő élelmi-
szerhigiéniai körülmények között. 
A munka várhatóan még idén el-
készül, így az idei karácsonyi hal-
vásár már a megújult környezet-
ben várja majd a tataiakat. 

Ma terv, karácsonyra valóság

Segitség a Szociális  
Alapellátonak

A napokban kezdődik a Bacsó 
Béla utca 66/1. számú épület 
tetőfelújítása, melynek kapcsán 
szeptember 14-én rendeztek saj-
tótájékoztatót a helyszínen.
A Juniorka Alapítványi Óvo-
dának valamint Bölcsődének 
és a Háztűzőrző Központnak is 
helyet adó épület tetőszerkeze-
tét a július 9-i vihar és jégve-
rés erősen megrongálta, így az 
mindenképpen felújításra szo-
rul. Lőrincz Gábor dandártábor-
nok, a Magyar Honvédség 25. 
Klapka György Lövészdandár 
dandárparancsnoka úgy nyilat-
kozott: - A tatai laktanyát és kör-
nyezetét súlyosan érintette a vi-
har, ökölnyi jégdarabok hulltak 
le, emiatt a laktanya teljes kára, 
mely az épületekben, gépjármű-
vekben és az infrastruktúrában 
jelentkezett megközelíti az 1 
milliárd forintot. A Bacsó Béla 
utca 66/1. számú épület is súlyos 
tetőkárokat szenvedett, s mivel 
a Juniorka Óvodába és Bölcső-
débe katonák gyermekei is jár-
nak, ezért úgy éreztük, hogy 
feladatunk van a felújításban, 
így javaslatunkra a Honvédelmi 
Minisztérium finanszírozza a te-
tőszerkezet rendbehozatalának 
több tízmillió forintos költségét.
Lőrincz Gábor tájékoztatott ar-

ról, hogy a napokban kezdődő 
munkák december végéig tarta-
nak, s érintik a Bacsó Béla la-
kótelepi, az épület előtt húzódó 
útszakaszt és annak közlekedé-
sét. A biztonságos munkavégzés 
valamint a balesetek, személyi 
sérülések és vagyontárgyak sé-
rüléseinek elkerülése érdekében 
a felújítás idejére az érintett út-
szakaszt lezárták. 
Purgel Zoltán alpolgármester 
a sajtótájékoztatón elmondta: - 
Köszönjük a honvédelmi tárcá-
nak, hogy a felújítás költségeit 
fedezi, hiszen sok tatai kisgyer-
mek jár az épületben működő 
óvodába és a bölcsődébe. Külön 
köszönjük azt is, hogy körbe-
kerítették és lezárták az építési 
területet, így a felújítási mun-
kával teljes biztonságban lehet 
haladni. Tata alpolgármestere 
hozzátette: - A  Juniorka Alapít-
ványi Óvodában és Bölcsődében 
a tetőfelújítás ideje alatt zavarta-
lanul folytatódik a gyermekek 
ellátása és az intézménybe való 
bejutás is biztosított, utóbbit 
egyébként a helyszínen táblák is 
jelzik.
A következő hetekben kérjük a 
környéken élők és az arra köz-
lekedők türelmét az ideiglenes 
lezárás miatt.

Felújítják a Juniorka Óvoda és Bölcsőde 
megrongálódott tetőszerkezetét

Fotó: Domokos Attila
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90. születésnapja alkalmából 
otthonában köszöntötte Gajdos 
Pálnét Rigó Balázs alpolgár-
mester valamint a körzet önkor-
mányzati képviselője, Boglári 
Zoltán szeptember 6-án.
Gajdos Pálné Ászáron szüle-
tett, első munkahelye a tégla-
gyár volt, majd ezt követően 
a tatai cipőgyár bölcsődéjébe 
került, ahol a konyhán végezte 
feladatait, de ha szükség volt 
rá a gyermekekkel is örömmel 
foglalkozott. Margitka néni fér-
je a bőrgyárban dolgozott, két 

gyermekük született, ma már 
5 unoka és 12 dédunoka van a 
családban. 
Margitka néni azt vallja, az éle-
tében a legszebb élményeket 
a gyerekek adták, a saját gyer-
mekein kívül a munkatársak, a 
barátok gyermekei és a bölcső-
débe járó kicsinyek is mindig 
megörvendeztették a szívét. A 
hosszú élet titka pedig szerin-
te a sok munka, és az, hogy el 
tudjuk fogadni mindazt, amit az 
élet hoz, s megbirkózzunk a fel-
adatokkal.

Egy speciális, rugalmas gumi-
burkolatnak köszönhetően újult 
meg a tatai Bartók Béla Óvoda 
udvara, közel 400 négyzetméte-
ren. A fejlesztéséről szeptember 

9-én tartottak sajtótájékoztatót 
Purgel Zoltán alpolgármester, 
Boglári Zoltán önkormányzati 
képviselő és Szijjné Mokánszki 
Natália intézményvezető részvé-

telével.
Szijjné Mokánszki Natália a 
helyszínen úgy nyilatkozott: - 
Az óvoda folyamatosan arra 
törekszik, hogy minden gyer-
mekhez megtalálja az utat és 
biztosítsa a kicsik számára azt 
a fejlesztést, amire szükségük 
van. Ehhez a személyi feltéte-
lek tökéletesen adottak, a tárgyi 
feltételek is nagyon jók, hiszen 
szép és modern az intézmény, 
amelyben tornaterem is van. A 
125 kisgyermeknek azonban 
szüksége van arra is, hogy na-
ponta mozoghasson a szabad-
ban, ám az óvoda udvara koráb-
bi állapotában - a száraz időben 
a jelentős por miatt, nedves idő-
ben pedig a sár miatt - nem volt 
mindig alkalmas a kinti játékra. 
Az óvodavezető kiemelte: - Idén 

ez a helyzet végre megoldódott, 
az önkormányzat saját költség-
vetéséből biztosította a fedezetet 
a fejlesztésre.
A speciális gumiburkolat alsó, 
rugalmas rétegét egy színes, 
kopásálló réteg fedi be. A beru-
házás közel 20 millió forintba 
került, ez az összeg a burkolattal 
érintett területhez kapcsolódó 
kerítés cseréjét is fedezte. 
Boglári Zoltán, a körzet önkor-
mányzati képviselője, a Pénz-
ügyi, Környezetvédelmi és Vá-
rosfejlesztési Bizottság elnöke 
a sajtótájékoztatón elmondta, 
korábban többször is egyeztetett 
az udvarról az óvoda vezetősé-
gével, hiszen a nagy por és a sár 
egyaránt gondot okozott a min-
dennapokban. Végül a gumibur-
kolat mellett döntöttek, mivel a 

füvesítés a területen lévő terebé-
lyes, árnyas fák és a helyszín 
kihasználtsága miatt nem jelen-
tett volna jó megoldást. Boglári 
Zoltán hozzátette: - A speciális 
gumiburkolat balesetvédelmi 
szempontból is hasznos, mert 
csillapítja az esetleges eséseket. 
Az óvoda tavaly ünnepelte a 10. 
születésnapját, amit a pandémia 
miatt nem tudtak megünnepelni, 
ám ezt a tervek szerint hamaro-
san pótolják, így a megújult ud-
var hasznos ajándék is egyben 
az önkormányzattól az évfordu-
lóhoz kapcsolódva.
Az óvoda még két új rugós já-
tékot vár, melyek hamarosan 
megérkeznek a megszépült ud-
varra, melyet a gyerekek hamar 
megszerettek és nagy örömmel 
használnak.

Közel 200 négyzetméteren újult 
meg egy gondozási egység a Csil-
lagsziget Bölcsődében, ahol foly-
tatódnak a tervezett fejlesztések.
2019-ben a játszóudvar mellett már 
felújítottak egy gondozási egysé-
get, ezt követte most egy másik 
épületrész modernizálása. A több,  
mint 18 millió forintos beruházást 
az önkormányzat saját költségve-

tési forrásból biztosította. Fekete 
Éva intézményvezető tájékoztatott 
arról, hogy a teljes felújítás érintett 
két csoportszobát, a gyermek für-
dőszobát és öltözőt, a babakocsi 
tárolót valamint a fejlesztő szobát 
is. A munka nyomán megújultak a 
falburkolatok, a padlózat, a vízve-
zeték-rendszer, a fűtéscsöveket a 
falba helyezték, átalakították a für-

dőszoba berendezését biztonságo-
sabbá téve ezzel az ellátást, színes 
csempék kerültek a falra, s új bú-
torokat és szőnyegeket vásároltak.
A teljesen megváltozott, modern 
és harmonikus tér kialakításába 
bevonták a gyermekeket is, a szí-
nek kiválasztásában ugyanis részt 
vettek a kicsik. 
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna a 
körzet önkormányzati képviselője 
a fejlesztéssel kapcsolatban úgy 
nyilatkozott: - Tata korábban el-
nyerte a Gyermekbarát Város és 
a Gyerekbarát Település címeket, 
ez pedig többek között annak is 
köszönhető, hogy a városunkban 
működő, a gyermekek nevelését 
szolgáló intézményi hálózatot az 
önkormányzat folyamatosan segíti 
és támogatja. Ez az újabb bölcső-
dei fejlesztés a szülőknek, a ne-
velőknek és a gyermekeknek egy-
aránt fontos, hiszen a magasabb 
minőségű infrastrukturális háttér 
jótékonyan járul hozzá a nevelő 

munkához.
Az intézményben Rigó Balázs al-
polgármester szeptember 9-én el-
mondta: - Az ilyen jellegű helyi, 
illetve központi költségvetésből 
megvalósult vagy jelenleg is zajló 
tatai fejlesztések összhangban van-
nak a Gyermekbarát Város Prog-
ram valamint a kormányzat azon 
célkitűzéseivel, melyek a családok 
támogatására és az oktatási-ne-
velési infrastruktúra fejlesztésére 
irányulnak. Rigó Balázs kiemelte, 
hogy Újhegyben jelenleg egy 36 
férőhelyes bölcsőde épül, tavaly 
energetikailag és belső tereiben 
is megújult a Szivárvány Óvoda, 
a tatai óvodákban folyamatosak a 
kisebb léptékű fejlesztések, a Kő-
kúti Iskola konyhájának felújítási 
munkája a végéhez közeledik, a 
Bláthy Iskolában lezajlott többek 
között az elektromos hálózat va-
lamint a homlokzati nyílászárók 
cseréje  amit belső megújulás illet-
ve eszközbeszerzés is kiegészített, 

a Jázmin Iskolában tavaly belső 
korszerűsítésre és udvarfelújítás-
ra került sor, egy teljes körű nagy 
volumenű fejlesztés zajlik most a 
Vaszary Iskolában és a Jávorka Is-
kolában is folynak jelenleg felújí-
tási munkák. A város oktatási inf-
rastruktúrája tehát folyamatosan 
fejlődik, ami indokolt is, ugyanis 
egy friss felmérés szerint Tatán a 
0-17 éves korosztály aránya az 
országos átlagnál az országos át-
lagnál kedvezőbben alakul. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a tatai csa-
ládok vállalnak gyermekeket, és 
jó szívvel veszik igénybe a helyi 
intézményeket, melyek korszerű, 
biztonságos és egészséges feltéte-
lek mellett várják a gyerekeket – 
fogalmazott Tata alpolgármestere.
A Csillagsziget Bölcsődében foly-
tatódik a megújulás,  a tervek sze-
rint egy harmadik gondozási egy-
séget is felújítanak majd, valamint 
zajlik az intézmény konyhájának 
bővítése és korszerűsítése. 

A Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége Komá-
rom-Esztergom Megyei Szerve-
zete szeptember 10-én Tatabá-
nyán adta át az idei Megyei Príma 
Díjakat. 2021-ben Príma Díjat 
kapott dr. Békefi Dezső gyermek-
gyógyász. 
A Szent Borbála Kórház Gyerme-
kegészségügyi Egységének Tatán 
élő, nyugalmazott osztályvezető 
főorvosa, szaktanácsadó, részál-
lásban csecsemő- és gyermek-

gyógyász, neonatológus, infek-
tológus, diabetológus szakorvos, 
a Gyermekgyógyászati Szakmai 
Kollégium korábbi tagja. Fő ér-
deklődési területe a diabetológia, 
ezen belül a diabéteszes anyák 
újszülöttjei és a gyermekkori di-
abétesz, valamint az újszülött 
gyógyászat. A Magyar Diabetes 
Társaság vezetőségének tagja volt 
1975 és 2016 között, a társaság 
főtitkára pedig 1984-92 között. A 
Gyermekdiabétesz Szekciónak és 

a Magyar Gyermekorvosok Tár-
saságának vezetőségi tagja, 2000 
és 2004 között utóbbi főtitkára 
is volt. A Magyar Orvosi Kama-
ra országos etikai bizottságának 
26 éve tagja és alelnöke. Számos 
könyv és szakmai publikáció szer-
zője, társszerzője. A diabéteszes 
gyermekek nyári táborainak aktív 
szervezője, résztvevője, oktatója. 
Több évtizedes klinikai tapasz-
talatát a cukorbeteg gyermekek 
iránti elkötelezettsége hatotta át.

Újabb gondozási egység szépült meg a Csillagsziget Bölcsődében

Boldog születésnapot! Príma Díj

Megújult a Bartók Óvoda udvara

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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2021. szeptember 16. csütörtök 16:30
•A XVIII. Tata és Térsége Civil Napok meg-
nyitója, az ART LIMES folyóirat (2020/5., 
2020/6., 2021/1. szám) Művészek Tata váro-
sában napjainkban I-II-III. című köteteinek 

bemutatója
Bevezetőt, köszöntőt mond: Michl József pol-
gármester. A lapszámokat bemutatja: Virág 
Jenő főszerkesztő, Wehner Tibor művészettör-

ténész, a lapszámok szakszerkesztője, 
Kakuk Tamás író, költő

Városháza díszterme Tata, Kossuth tér 1.
Szervező: Tata Város Önkormányzata, 

Kernstok Károly Művészeti Alapítvány, 
Tatai Mecénás Közalapítvány  

2021. szeptember 17. péntek 16:00
•III. Bajor Sördélután a tatai Német Nem-
zetiségi Múzeumban. A program a Szomódi 
Fúvószenekar előadásával 16 órakor kezdődik, 
majd a Somorer Tanzgruppe, a Fliegende Zöpfe 
és a Tarjáni Német Nemzetiségi Énekkar előa-
dásaival folytatódik. 18 órától a Die Lausbuben 

zenél 22 óráig
Német Nemzetiségi Múzeum 

Tata, Alkotmány utca 1.
Szervező: Német Nemzetiségi Múzeum, 
Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat

2021. szeptember 17. péntek 18:00
•PATROCINIUM, a piarista rend megalapí-

tójára emlékező misét celebrál 
Ruppert József ny. igazgató

Piarista kápolna Tata, Tanoda tér 5/a
Szervező: Magyar Piarista Diákszövetség Tatai 
Tagozata, a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak 

Szövetsége
2021. szeptember 18. szombat 14:00

•Napóra kiállítás megnyitója a Vármúze-
umban. A kiállítást megnyitja Kürthy Dóra, a 
Kuny Domokos Múzeum igazgatóhelyettese. 
Ezt követően egy napórás sétára kerül sor, ahol 
a város napóráit tekinthetik meg az érdeklődők 

Simon János vezetésével. 
A kiállítás a Vármúzeum nyitvatartási idejében 

2021. október 31-ig megtekinthető.
Kuny Domokos Múzeum, Tatai Vár

Szervező: TIT Komárom-Esztergom Megyei 
Egyesület, Szlovák Központi Csillagvizsgáló, 
Magyar Csillagászati Egyesület Napórás Szak-

csoportja, Kuny Domokos Múzeum
2021.szeptember 18. szombat 18:00

•”Lélek vagyok, élni szeretnék!” - Krónika 
Radnóti Miklós utolsó hónapjairól                         

Tóth Péter Lóránt Radnóti-díjas, Latinovits-
díjas, Pro Cultura Hungarica- és Trefort 
Ágoston-díjas „versvándor” előadóestje
Piarista Rendház Tata, Tanoda tér 5/A
Szervező: Tata Város Önkormányzata, 

Versbarátok Köre
2021.szeptember 17- 18. péntek - szombat 

10:00-15:00
•Az Ökofalu bemutatása: „Alkalmazkodó 
gyümölcsészet fontossága a klímaváltság 
idején”! Gyümölcsfa ültetés a gyakorlatban. 

Zaja Péter gyümölcsész.
Agostyán- Ágoston ligeti Ökofalu, 
Természetes Életmód Alapítvány
Előzetes bejelentkezés szükséges: 

+36 30/419 5080. Támogató jegy: 1000Ft/fő
2021.szeptember 18. szombat 14:30-15:30

•Dalos találkozó, kórusok találkozója: 
Szomód, Kecskéd, Baj

IKSZT szabadtéri színpad Baj, Petőfi S. u. 71.
Szervező: Baj Község Önkormányzata, Baji 
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesü-
let, Esterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi 

Egyesület
2021. szeptember 18. szombat 16:00 

Szüreti felvonulás Bajon
Szervező: Baj Község Önkormányzata, Baji 
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesü-

let, Esterházy Szőlő és Bortermelő 
Közösségi Egyesület

2021.szeptember 19. vasárnap 14:00-16:00
•Egészségmegőrző családi sport program 
ground golf játékkal, bocciával, korongdo-

bással, karika dobáló játékkal 
Építők parkja 

Szervező: ÁHI Jóga Egyesület
2021. szeptember 20. hétfő 9:30 

•”Látóút” „Őstelep Vértesszőlős” előadás
Előadó: Kisné Cseh Julianna régész, 

Tatabányai Múzeum
Gyülekező a Művelődési Háznál 

Szervező: MZNT
2021. szeptember 20. hétfő 18:00

•Boros címkék a Neszmélyi Borvidéken
Rábai Katalin, marketing tanácsadó: A borcím-
ke, csak információ vagy egy fontos marketin-

geszköz? című előadása
A kiállítást megnyitja Izing László borturiszti-

kai szaktanácsadó, a program 
borkóstolóval zárul

Angyalok & Tündérek Galéria Tata, 
Hajdú u. 14.

Szervező: Angyalok & Tündérek Galéria és 
Neszmélyi Borút Egyesület

2021. szeptember 21. kedd 16:00
•Puhl Aladár építészmérnök tiszteletére em-

léktábla állítása és avatása
Fellner Jakab kilátó 

Szervező: Tatai Helytörténeti Egyesület
2021. szeptember 21. kedd 15:00

•Tata Klímastratégia workshop, Mészáros 
Csaba természetfotós képeinek kiállítása

Új Kajakház Ökoturisztikai Kp. Szervező: 
Tata Város Önkormányzata, Tata és Térsége 

Civil Társulás
2021. szeptember 22. szerda 15:00

•Népfőiskola Klub évadnyitó 
Népfőiskola Iroda Tata, Bercsényi utca 1.

2021. szeptember 22. szerda 16:00 
•Szavakkal bántalmazni, fenyegetettség ver-
bális erőszakkal - Ki, mikor, hol bántalmaz? 
Egy kiállítás, ami szavak nélkül is megmutatja 

az erőszak erejét
Előadás és kiállítás: BorDóHáz Hermina Ven-

dégháza Tata, Fazekas utca 6.
Szervező: Majki Népfőiskolai Társaság, 

Tata és Térsége Civil Társulás
2021. szeptember 23. csütörtök 19:00

•A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus kapcsán „Budapest lelki atyja, az ol-
táriszentség apostola” címmel Tata szülöttét 
Munka Margit, Kanter Károly rokona, kutatója 

és emlékének ápolója mutatja be. 
Szent Kereszt plébániatemplom 
Tata, II. János Pál pápa tér 15. 

Szervező: Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége Tatai Csoport

2021. szeptember 24. péntek 10:00
•BorEcset kézműves alkotóműhely

Foglalkozásvezető: Hubik Mónika irodavezető, 
MZNT

Piarista Rendház Tata, Tanoda tér 5/A
Szervező: MZNT

2021. szeptember 24. péntek 18:00
•Kézműves bemutató (bonbon, kecsketejes 

szappan, fafaragás)   

Angyalok & Tündérek Galéria
Tata, Hajdú u. 14. 

Szervező: Angyalok & Tündérek Galéria
2021. szeptember 24. péntek 19:00

•Esterházy Zenés Nyáresték – ír zene est a 
Seamróg előadásában

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
tataiangolkert@gmail.com

Angolpark Nyárilak terasz 
Szervező: Seamróg Tatai Ír Zenekar
2021. szeptember 25. szombat 10:00

•2021. évi közgyűlés
Eötvös József Gimnázium Tata, Tanoda tér 5.

Szervező: Tatai Gimnázium 
Öregdiákjainak Egyesülete

2021. szeptember 25. szombat 9:00-10:00
•Őszi Nagytakarítás 1.

Helyszín: Gesztenye fasor –Mikovényi – Baj-
csy-Zsilinszky – Május 1. út –Komáromi út – 

Kossuth tér 
Szervező: Önkéntesség Tatáért Egyesület

2021. szeptember 25. szombat 10:00-15:00
•Séta az ökofaluban, gyűrűzési bemutató, 
„Natura 2000 monitoring kutatás, a madárgyű-

rűzés haszna, a klímaválság idején...” -  
Privigyei Csaba ornitológus

Agostyán- Ágoston ligeti ökofalu
Előzetes bejelentkezés: +36- 30/419- 5080
Szervező: Természetes Életmód Alapítvány 

Támogató jegy 1000Ft/fő
Szeptember 27 - október 1. „Idősek hete”

Szeptember 27. hétfő 17:00 
•Történelmi előadás és tanévnyitó - Tata Vak 

Bottyán első dunántúli hadjárata idején
Előadó: Bagi Zoltán Péter főlevéltáros, 

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
Piarista Rendház Tata, Tanoda tér 5/A 

Szervező: MZNT
2021. szeptember 27. hétfő 17:00

•”100 év, 300 film” címmel Cserteg István fil-
mkutató tart filmes előadást Komárom-Esz-
tergom megye filmtörténetének 100 évéről, és a 
benne készült 300 filmről. A filmmel és képek-

kel gazdagon illusztrált előadás után 
beszélgetésre kerül sor

Tatai Vár - Kuny Domokos Múzeum
Szervező: Cserteg István, Kuny Domokos 

Múzeum
2021. szeptember 27. hétfő 16:00 - 19:00

•Egyetlen földünk van! 
1.) Természeti értékek Magyarországon!

Dr. Haraszthy László ornitológus, természetvé-
delmi ökológus - Magyarország fészkelő mada-

rainak költésbiológiája, könyvbemutató.
2.) Egyetlen földünk van???

Gyere velünk játszani! Dr. Victor András 
nyugalmazott egyetemi tanár, Sally Erika az 

MKNE elnöke, biológia tanár. 
Házigazda: Labanc Györgyi 

Agostyán- Ágoston ligeti Ökofalu
Előzetes bejelentkezés:+36/30-419-5080

Szervező: Természetes Életmód Alapítvány  
Támogató jegy: 1000 Ft/fő

2021. szeptember 28. kedd 10:00-13:00
•Az Ökofalu bemutatása

 „Séta utcai ruhában a középkorban” -
 XIII -XVI század 

Agostyán- Ágoston ligeti ökofalu 
Előzetes bejelentkezés:+36/30-419-5080 

Szervező: Természetes Életmód Alapítvány  
Támogató jegy: 1000 Ft/fő

2021. szeptember 28. kedd 16:00
•Idősek hete: Szőgyén történelme képekben
Testvértelepülésünk, Szőgyén történelmének 

bemutatása és fotókiállítás
Előadók: Svajcer Edina tájház- és 

múzeumvezető, Laczkó Gábor, 
a Szőgyén Öröksége Társulás tagja.

Városháza
Szervező: Szőgyén Öröksége Társulás és a 

Tatai Helytörténeti Egyesület
2021. szeptember 28. kedd 19:00

•”A világ Teremtőjével találkoztam” - 
Bányai Gábor országgyűlési képviselővel 

(FIDESZ) beszélget Dr. Szabó Gábor főorvos
BorDóHáz Hermina Vendégháza Tata, 

Fazekas utca 6.
Szervező: Keresztény Értelmiségiek 

Szövetsége Tatai Csoport
2021. szeptember 29. szerda 18.00

•Zongorahangverseny - Hegedűs Endre
 Kossuth-, Liszt-, és Cziffra-díjas zongoramű-

vész koncertje. Közreműködik: 
Hegedűs Katalin zongoraművész 

Piarista Rendház Tata, Tanoda tér 5.
Regisztráció és jegyváltás munkaidőben 

8-15 óráig, 06/30- 691- 0030
2021. szeptember 30. csütörtök 17:00

•100 éve született Pilinszky János író, költő, 
esszéíró

Előadó: Dr. Kelecsényi László nyugalmazott 
középiskolai tanár

Piarista Rendház  Tata, Tanoda tér 5/A 
Szervező: MZNT

2021. szeptember 30. csütörtök 16:00
•Pályázati tájékoztató - NEA felhívás 

ismertetése/ LEADER tájékoztató
BorDóHáz Hermina Vendégháza Tata, 

Fazekas utca 6.
Szervező: Majki Népfőiskolai Társaság, Tata 

és Térsége Civil Társulás
2021. október 1. péntek 10:00

•BorEcset kézműves alkotóműhely
Foglalkozásvezető: Hubik Mónika irodavezető, 

MZNT 
Piarista Rendház 2890 Tata, Tanoda tér 5/A 

Szervező: MZNT
2021. október 1. péntek 16:30-18:30

•Tata 1981 - Volt egyszer egy 
„Rocktanácskozás”

A Zene Világnapja rendezvénye különleges 
vendégekkel: - 1981-ben Tata rocktörténeti 
eseménynek volt a színhelye, amelyet Almási 
Tamás: Sok húron pendülnek című filmje örö-
kített meg. Az esemény hosszú távon befolyá-

solta a magyar könnyűzene alakulását. 
Az esemény ennek állít emléket.

Peron Tehetségközpont  Tata, Tanoda tér 5/A
Szervező: Tata Város Önkormányzata, Peron 
Music Alapítvány, Petőfi Irodalmi Múzeum, 

Hangfoglaló Örökség Program, 
Hangőr Egyesület

2021. október 2. szombat 10:00 - 13:00
Séta az Ökofaluban -  életmód tanácsadás, 
gyógynövények az egészség szolgálatában, me-
ridián torna, Labanc Györgyi környezeti nevelő.

Agostyán- Ágoston ligeti ökofalu 
Előzetes bejelentkezés:+36/30-419-5080

Szervező: Természetes Életmód Alapítvány.  
Támogató jegy: 1000 Ft/fő

2021. október 2. szombat 18:00
• A 25 éves Tatai Esterházy Énekegyüttes ju-
bileumi Musica Sacra koncertje, a Civil Na-

pok záró rendezvénye
Szent Kereszt Plébániatemplom Tata, 

II. János Pál pápa tér 15.
Szervező: Tatai Esterházy Énekegyesület

A Tata és Térsége Civil Társulás 
szeptember 14-én a Városháza 
dísztermében tartott sajtótájékoz-

tatót az idei Tata és Térsége Civil 
Napok programsorozatról, mely 
szeptember 16. és október 2. kö-

zött várja az érdeklődőket. 
A népszerű őszi programsorozat 
kínálata ezúttal is sokoldalú, a 
szervezők szeretettel várnak az 
eseményeikre minden érdeklő-
dőt. A Civil Napok rendezvényei 
szeretnék felhívni a figyelmet az 
önszerveződésre épülő helyi ci-
vil szervezetek tevékenységére, 
miközben kulturális, művészeti, 
ismeretterjesztő, sport, egészség 
és környezetvédelmi témákat fel-
vonultató programokat kínálnak.
Domonkos Ágnes, a Tata és Tér-
sége Civil Társulás elnöke a sajtó-

tájékoztatón elmondta: - Ebben az 
esztendőben már 18. alkalommal 
kerül sor az eseményre, s minden 
évben izgatottan várják a civilek 
jelentkezését. 2021-ben összesen 
33 programot kínálnak, 25 hely-
színen, 27 egyesület, civil szerve-
ződés összefogásával.
A Civil Napok programjának Tata 
Város Önkormányzata is aktív 
részese. Ennek kapcsán Michl 
József polgármester a Városhá-
zán úgy nyilatkozott: - Hálásan 
köszönjük minden szervezőnek 
és résztvevőnek azt a lelkes mun-

kát, mellyel az elmúlt 18 évben 
hozzájárult a rendezvények meg-
valósításához és életben tartásá-
hoz. A városvezető hozzátette, az 
önkormányzat idén is jó szívvel 
támogatta és tette teljesebbé a Ci-
vil Napokat, hiszen több esemény 
szervezésében is komoly részt 
vállal.
A Tata és Térsége Civil Napok 
nyitóeseményét szeptember 16-án 
a Városháza dísztermében, záró 
rendezvényét pedig október 2-án, 
a Szent Kereszt Plébániatemp-
lomban tartják. 

Tata és Térsége Civil Napok szeptember 16. - október 2.

A 2021-es Civil Napok programjai:

Fotó: Domokos Attila



5   2021. szeptember 16. VII. évfolyam, 19. szám Képriport

Hangos sikert aratott szeptember elsején a Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia a Szent Kereszt Plébániatemplomban. 
A helyszínen megteltek a pad és széksorok a 140 fős 
székelyruhás gyermekkórus és amatőr fúvós, vonós
 zenekar koncertjére. 

A Fili előadásában 
klasszikus művek, nép-
dalfeldolgozások, tör-
ténelmi dalok és más 
országok dallamai egy-
aránt szerepeltek, a han-
gulatos koncertet vas-
tapssal jutalmazta a tatai 
közönség.

Fotók: Domokos 
Attila



A tatai Német Nemzetiségi Múze-
um és a Gulág- és Gupvikutatók 
Nemzetközi Társasága szervezé-
sében Hadifogság, „málenkij ro-
bot” a Szovjetunió Gupvi táborai-
ba címmel rendeztek konferenciát 
és műhelynapot a Német Nem-
zetiségi Múzeumban szeptember 
4-én.
A konferencia tematikája „A Ko-
márom vármegyei lakosság kál-
váriája 1944-1945-ben - internálá-
sok, hadifogság, málenkij robot” 
címet viselte. A helyszínen déle-
lőtt szakmai előadások hangzottak 

el, majd a program folytatásaként 
műhelybeszélgetésre várták az 
érdeklődőket azzal a céllal, hogy 
Komárom vármegye történelmé-
nek ezt az eddig kevésbé kutatott 
időszakát alaposabban megismer-
jék és elbeszélhetővé tegyék a jövő 
generációi számára. Dr. Schmidt-
mayer Richárd a tatai múzeum 
igazgatója bevezetőjében elmond-
ta: - Sajnos az orosz hadifogság, 
a málenkij robot, az internálások 
története legtöbbször a mai napig 
elhallgatott téma a családok em-
lékezetében, amiről nagyon ritkán 

osztanak meg információkat a ku-
tatókkal. Emellett kevés gyűjtés 
is zajlott arra vonatkozóan, hogy 
személyes interjúk alapján térké-
pezzék fel mindazt, ami az érintett 
időszakban a térségünkben zajlott. 
Dr. Schmidtmayer Richárd hozzá-
tette: - A konferencián célunk be-
mutatni, hogy most hol tartunk a 
kutatásban, s bízunk benne, hogy 
jövőre újabb találkozót szervez-
hetünk, amikor már akár az itt el-
hangzott emlékekről is be tudunk 
majd számolni, beillesztve azokat 
a helyi események történetébe. 

A Német Nemzetiségi Múzeum-
ban az esemény fővédnöke, Michl 
József polgármester mondott kö-
szöntőt, aki hangsúlyozta: - Na-
gyon fontos, hogy a múltunknak 
erre a keserű, szomorú részletére 
is emlékezzünk és tanuljunk róla, 
miközben folyamatosan gyűjt-
jük-kutatjuk az ide vonatkozó 
visszaemlékezéseket. Szükségünk 
van mindannak a tudására, amit 
az eleink megéltek, nem csu-
pán az anyagi, hanem arra a lelki 
örökségre is, amit tovább adtak 
a családjaiknak. Ezzel a tudással 
képesek vagyunk gyógyítani és 
helyrehozni, megoldani számos 
nehézséget, amely az életünkben 
megjelenik.
A konferencia és műhelynap ke-
retében a Gulág- és Gupvikutatók 
Nemzetközi Társasága vándorki-
állítását is megtekinthették az ér-
deklődők, „Az igazság szabaddá 
tesz...” „Málenkij robot”, avagy 
ártatlanul, ítélet nélkül kényszer-
munkán a Szovjetunióban cím-
mel. A vándorkiállítást szeptem-
ber 31-ig a Német Nemzetiségi 
Múzeumba megváltott belépője-
ggyel lehet a következő hetekben 
megtekinteni.

Interaktív tematikus parkok
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Szeptember 3-án Oroszlányban 
adták át az INTERREG V-A Szlo-
vákia–Magyarország Együttmű-
ködési Programban megvalósuló 
“CULTPLAY – Interaktív temati-
kus parkok – A kulturális örökség 
innovatív használata” című pro-
jekt keretében elkészült interak-
tív tematikus játszóparkot.
A Cultplay, a Pons Danubii Eu-
rópai Területi Társulás projektje. 
A társulás 2010. december 15-én 
lett hivatalosan bejegyezve, tag-
jai magyar részről: Tata, Kisbér, 
Komárom, Oroszlány, a határon 
túlról pedig: Gúta, Ógyalla, és 
Észak-Komárom. A települések 

közös célkitűzése az Európai 
Unió társfinanszírozásában, te-
rületi együttműködésben megva-
lósuló programok végrehajtása, 
a gazdasági, társadalmi kohézió 
elősegítése. A Cultplay, tematikus 
parkok építéséről szól a régióban, 
minden településen felépül egy-
egy park, amely a partnertelepülés 
egy bizonyos turisztikai-történel-
mi látványosságát mintázza. Az 
oroszlányi játszópark létrehozá-
sának fő célja egy szlovák kul-
turális örökség, a vágsellyei kas-
tély bemutatása volt. Emellett a 
fejlesztés azt a célt is szolgálja, 
hogy a gyerekeken kívül a helyi 

lakosokat és turistákat bevonja a 
kulturális örökség újszerű, aktív 
hasznosításába. Az átadó ünnep-
ségen Michl József, a Pons Da-
nubii EGTC elnöke elmondta: - A 
közös munka azt is segíti, hogy a 
Duna két oldalán fekvő magyar 
települések még szorosabban tud-
nak együttműködni, s ez a helyiek 
mindennapjaira is hatással van. 
Michl József hozzátette: - Tatán 
a projektben 2022-ben az Angol-
kertben, többek között a gútai ha-
jómalom makettje épül meg, míg 
a nyáron átadott gútai Cultplay 
interaktív tematikus park létreho-
zását a Tatai Vár ihlette.

JEGYZET

Futógondolatok
Nem szeretek futni, mert nincs 
benne labda…
Ismét sokan lettünk a parton. 
Visszatértek a tataiak. Az okát 
nem tudom, csak találgatom. 
Talán a szép idő, talán a turista-
áradat megszűnése, vagy „elő-
redolgozás” az eső és sár előtt. 
Mindegy is miért,a lényeg a 
futás, a séta. Az viszont feltűnt, 
hogy egyre többen futnak fej-
hallgatóval…
Az a futógondolatom támadt, 
hogy gimis koromban Kálmán 
Attila tanár úr azt mondta: „Ne 
féljetek saját gondolataitoktól! 
Miközben a buszra, vagy vo-
natra vártok, (abban az időben 
sokszor volt ilyen) ne türelmet-
lenkedjetek, hanem rendszerez-
zétek az életeteket. Gondoljatok 
át sok mindent, hogy utána tud-
játok mi a teendő, vagy éppen 
min kell változtatni…”
Nem azt állítom, hogy a fejhall-
gatósok félnek a gondolataiktól, 
mert lehet, hogy pontosan így 
kapcsolják ki a világot a pihenés, 
a felfrissülés érdekében. Azt is 
tudom, hogy a zene maga a cso-
da, de mégis ez jutott eszembe…

Az orosz hadifogság volt a fő témája a tatai múzeum konferenciájának

Hirdetés

Fotó: Domokos Attila
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Már csaknem negyedszázados 
testvérkapcsolat fűzi össze Tatát 
és a szlovákiai Szőgyén községet 
– de azt nem lehet mondani, hogy 
a két település belefásult volna 
a határon átívelő barátságba. Az 
idén is belevágtunk egy fiatalos, 
lendületes közös projektbe, az 
Interreg V-A Szlovákia-Magyar-
ország Együttműködési Program 
keretén belül.
Az új, ún. „kisprojektünk” rövid 
címe CYCLOCOOP, ami valami-
féle kerékpáros együttműködést 
sejtet. És, bizony, így is van! A 
2011-ben Tata-Szőgyén-Tata ke-
rékpártúrának indult, majd 2015-
ben Szőgyén-Tata-Szőgyén-Tata 
kerékpártúrává terebélyesedett, 
évente megrendezett esemény volt 
a kiindulópontja ennek a projekt-
nek, amely azt a célt tűzte maga 
elé, hogy a fiatalok és a családok 
szemszögéből térképezze fel és 
mutassa be egy úti zsebkönyv for-
májában az érdeklődőknek a két 
település „jó helyeit”. No meg, 
természetesen, azt a kerékpáros 
útvonalat, amit a tatai és szőgyéni 
diákok az elmúlt évtizedben oly 
sokszor végigkerekeztek – oda és 

vissza.
De az úti zsebkönyv ide vonatko-
zó fejezetének az elkészítéséhez, 
ugye, a szokásosnál is alaposab-
ban végig kell járni, nézni, fotózni 
azt a bizonyos utat, lehetőleg két 
keréken, lehetőleg együtt.
Csakhogy, közbeszólt a világjár-
vány, alaposan keresztülhúzva az 
eredeti, a közös kerékpározásra és 
együttes határátlépésre szóló ter-
veket.
De nem olyan könnyű ám kifogni 
egy 24 éve tartó baráti kapcsola-
ton! Ha a hagyományos módon 
nem is, de részletekben azért 
mégis megvolt az idei kerekezés! 
Mivel az oltatlan diákokra karan-
tén várt volna a szlovákiai oldalon 
– az oltott felnőttek pattantak nye-
regbe!
Augusztus 24-én egy csapat el-
szánt szőgyéni biciklista – ezúttal 
csupán két diák volt a társaságban 
– Méri Szabolcs polgármesterrel 
és Szarka Andrea igazgatóval az 
élen, a párás idővel dacolva, sike-
resen végigkerekezte a 70 kilomé-
teres Szőgyén-Tata útvonalat és 
a koradélutáni órákban rendben 
megérkezett a tatai Kossuth térre, 

ahol Michl József polgármester, 
Rigó Balázs alpolgármester és 
önkormányzati munkatársak fo-
gadták őket. Gyors felfrissülés és 
átöltözés az Új Kajakházban – és 
máris fehér asztalhoz is ülhettek a 
szőgyéni résztvevők és tatai ven-
déglátóik. A legalább is a szőgyé-
niek által jól megérdemelt ebéd 
után a „kötelező” tatai kisvonato-
zás következett, a felső-tatai vá-
rosrészen. A kisvonat az Öreg-tó 
partján, az Esterházy-kastélynál 
tette le a vendégeket, akik egy 
rövid alpolgármesteri bevezetőt 
követően – fáradtság ide vagy oda 
– nagy érdeklődéssel járták végig 
a kastély pompás termeit Lázár 
Ivetta vezetésével. Az Esterhá-
zy-vendégség ezzel azonban még 
nem ért véget: a kastély rendez-
vénytermében, hangulatos zene 
mellett alkalmuk nyílt a helyi 
termelők ínycsiklandozó remeke-
ivel, sajttal, kolbászokkal, szalá-
mikkal is megismerkedni. És ha 
mindez nem volt elég: a társaság a 
napot finom vacsorával zárta.
A késő esti búcsú nem volt fájó 
és nem volt hosszas, hiszen mind 
a vendégek, mind a vendéglátók 

tudták: már csak kettőt kell alud-
ni, és újra találkozhatnak – ezúttal 
Szőgyénben.
És úgy is lőn! Augusztus 26-án 
reggel ismét kerékpárosoktól 
volt hangos a tatai Kossuth tér – 
de ők ezúttal nem jöttek, hanem 
mentek. Szőgyénbe. A jórészt fi-
atal felnőttekből és három diákból 
álló tatai társaságot Rigó Balázs 
és Purgel Zoltán alpolgármesterek 
vezették, méltó búcsúztatásukról 
pedig Michl József polgármester 
gondoskodott. A tatai csapat is 
kitett magáért, a visszafelé is 70 
kilométeres, ráadásul sok helyen 
ravaszul emelkedő út nagyobbik 
részét két keréken küzdötte végig 
a társaság zöme. Az út utolsó sza-
kaszán eleredő eső és az igazán 
nem várt végső kaptató ellenére, 
valamelyest kipirultan és lihegve, 
de alapvetően vidáman gurultak 
be Szőgyén főterére a tataiak, 
néhány lelkes szőgyéni kerekező 
– közöttük a polgármester, Méri 
Szabolcs – kíséretével. Pihenésre 
nem nagyon maradt idő, a megfá-
radt csapatot már várta a Pató Pál 
étterem, a maga súlyos asztali örö-
meivel. Miután a test megkapta, 
amit követelt, jöhettek a szellem 
és a lélek táplálékai. A könyvtár 
épületében a kávé mellett Bokor 
Klára szőgyéni világutazó vetített 
képes előadása ejtette ámulatba a 
társaságot, majd pedig a hatalmas 
Nagyboldogasszony-templom 
adott alkalmat meghitt, csöndes 
nézelődésre. A program a tájház-
ban folytatódott, ahol Svajcer 
Edina, a tájház és múzeum veze-
tője szíves szavakkal vezette kör-

be a vendégeket. A tájház már egy 
hétvégi rendezvényre készült, de 
a tataiak kedvéért a fedett színpa-
dot vendéglátó hellyé alakították 
át – itt került sor ugyanis a híres 
szőgyéni, Dékány József-féle ke-
mencés lepény megkóstolására. A 
tájházi kiruccanás és a lepény si-
kere is tagadhatatlan volt. És még 
mindig nem értek véget a szőgyé-
ni kulináris örömök: az este ismét 
az étteremben érte a vendégsere-
get, majd pedig, mintegy a nap 
zárásaként, helyi ízek további 
kóstolgatására nyílt lehetőség a 
Nyugdíjas klub épületében. És 
egyszer csak nem maradt más 
hátra, csupán a búcsúzkodás, és 
a hosszú hazaút az éjszakában…
Mondhatnánk azt is, hogy itt a 
vége, fuss el véle – de bizony, 
nem így van! Most jön csak a 
munka dandárja, amiben már 
igazán a fiatalok jutnak fősze-
rephez, hiszen ők írják, rajzolják 
meg a kétszáz oldalasra terve-
zett Tata-Szőgyén zsebútiköny-
vet, szeptember derekán, nyolc 
napon keresztül, a határátlépést 
online kapcsolattartásra cserélve. 
Az útikönyvecskét, amelyben a 
két települést bemutató fejeze-
tek mellett természetesen a ke-
rékpárútvonal dimbjei-dombjai 
és nevezetességei is helyet kap-
nak, október végén veheti majd 
kézbe a nyájas olvasó. De addig 
még egy másik, figyelemre méltó 
kulturális esemény is sorra kerül 
Tatán, az Interreg „kisprojekt” 
keretében – ám erről majd talán 
később. Ráérünk arra még…  
             Osgyáni Zsuzsanna

Tata és Szőgyén - két keréken

Fotó: Cserteg István, Smidt Vera
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- Kapitány! Az űrhajó sikere-
sen landolt!
Ismét jó hangulatban telt a 
délután az újabb tagokkal fo-
lyamatosan bővülő Társasjá-
ték Napok találkozóján 2021. 
szeptember 2-án. A tatai Mó-
ricz Zsigmond Városi könyv-

tárban immár harmadik alka-
lommal gyűltek össze játszani 
a látogatók, óvodásoktól kezd-
ve a nagyiig minden korosztály 
képviseltette magát.
A rendezvény fókuszába a 
Tiny Epic – Végtelen Galaxi-
sok című része került, amely-

ben a kalandorok útja a galaxis 
birodalmai felé vette az irányt. 
Legutóbbi írásomban említet-
tem ennek a szórakozásnak az 
anyagi vonzatait. Általában 
megállapítható, hogy minél na-
gyobb egy játék doboza, annál 
inkább megkönnyíti a pénztár-
cánkat. Ez természetesen nem 
minden esetben igaz, és a já-
tékok tartalmi értéke mindig 
a használó helyzetétől, élmé-
nyétől függ. A Tiny Epic al-
kotói azt tűzték ki célul, hogy 
egy kicsike dobozba hatalmas 
kalandot sűrítsenek különböző 
témákban (pl. kalózok, robotok 
stb.). Magyarul eddig 4 jelent 
meg, de angolul még nagyobb 
a kínálat. Közös jellemzőjük, 
hogy közepes árkategóriájúak, 
a doboz csurig pakolva a játék 
kiegészítővel, amelyek között 
találunk táblákat, kártyákat, 
kockákat, különböző jelölő fi-

gurákat.
Ennek a sorozatnak a tagja a 
Végtelen galaxisok, amelyben 
a birodalmunkat növelő csil-
lagflotta kapitánya vagyunk. A 
játék során igyekszünk minél 
több bolygót gyarmatosítani, 
valamint a titkos küldetésün-
ket is teljesíteni. Az akcióinkat 
a kockadobások határozzák 
meg, de emellett lehetőségünk 
van más módon is fejleszteni 
az otthonunkat, ha a szerencse 
éppen másfelé nézett gurításkor. 
A legtöbb pontot gyűjtő játékos 
lesz a galaxis leghatalmasabb 
ura.
Míg a nagyobbak az űr meg-
hódításával foglalatoskodtak, 
addig a fiatalabbak egy fokkal 
egyszerűbb játékokat próbál-
tak ki. A pozitív visszajelzések 
alapján nagy igény van arra, 
hogy a szülők „letesztelhessék”, 
csemetéiknek milyen típusú és 

nehézségű játékok okoznak a 
legnagyobb örömet, és melye-
ket érdemes 1-2 évvel eltolni. 
Ebben mind a klub vezetői, 
mind a tapasztaltabb játékosok 
szívesen segítenek.
A következő találkozó 2021. 
szeptember 16-án lesz, amikor is 
a Planet – Egy éledő világgal is-
merkedhetnek meg jobban a lá-
togatók. Érdemes tudni, hogy ez 
a játék 2019-ben jelent meg Ma-
gyarországon, ugyanebben az 
évben elnyerte a Mensa Select 
valamint az Årets Spel  (Svéd-
ország Év Játéka) díját családi 
játék kategóriában.
A rendezvény az EFOP-4.1.8-
16-2017-00080 pályázat segít-
ségével valósult meg. További 
információért érdemes figyelni a 
könyvtár honlapját és Facebook 
oldalát, de bátran lehet írni a tar-
sasjatek.tata@gmail.com email 
címre is.                  Dollmayer Bea

Űrkalandorok a könyvtárban!

„Ha akarod tudni, hogy gazdag-
gá mi tesz, akkor mindig tartsd 
fejedbe ezt, hogy az idő felbe-
csülhetetlen, a szabadságnak 
nincs ára, az egészség vagyon, a 
szeretet nagy kincs”.
A Honvéd Bajtársi Klub már 
évek óta műsorra tűzi az un. 
„Életem története” című előa-
dássorozatot. Így történt ez 2021. 
Szeptember 8.-án is Gál József 
százados, nyugdíjas tagunk ese-
tében is. Azzal, hogy valaki egy 
könyvet írjon, komoly feladatot 
vállal. Kellenek hozzá olyan tár-
sak, akik ebben segítségére lesz-
nek. A profi írónak ez nem jelent 
problémát. Gál József „Józsi” 
is úgy döntött, hogy történt az 
életében olyan sok minden, 
hogy érdemes lesz róla írásos 
feljegyzést készíteni. Én vállal-

tam a gépelési munkákat, hisz 
már sok embernek segítettem 
ilyen téren. Az ő munkáját csak 
diktálás után mertem bevállalni, 
mert „Jóska” ugyancsak „latin 
betűkkel” írt. Ilyen írásról szok-
ták mondani, hogy csak a pati-
kus tudja elolvasni. Szerencsére 
kedves felesége „Ildikó” nagy 
segítségünkre volt. „Józsit” egy 
nagyon vidám, társaságbeli, tisz-
telettudó emberként jellemezhe-
tem, bizonyára e tulajdonságai 
miatt szeretik őt az emberek. 
Ezt én is felismertem az első pár 
napban, mikorra a könyv végére 
értünk, szinte jó barátságban let-
tünk. Betartotta azt az aranysza-
bályt, miszerint, ha egy ember 
felett eljárnak az évek, három 
dolgot kell az utókorra hagyni. 
Fát kell ültetni, gondoskodni 

kell az utódokról, és meg kell 
írni élete történetét! A könyv 
megírásával úgy voltunk, mint 
a kívánság-műsorral, 2-től 5-ig 
szinte majdnem minden délután 
írtuk, kis kihagyással több héten 
keresztül. Előadása nem volt 
unalmas, hisz jókat derültünk 
rajta. Jó volt hallgatni, kivált-
képp, amikor a szüleiről beszélt. 
Miután őt nevelőanya nevelte 
fel, azt a szeretetet, ahogy róla 
(Boriska) néniről mesélt, szinte 
jó volt hallani, sok ember még 
az édesanyjáról sem nyilatko-
zik ekkora szeretettel. Tisztelet 
illeti, hogy egy falusi bányász 
ember miként érte el a tanulása 
és képzése alapján a századosi 
ragot. Az Északi hegyvidékről 
származik, ahol máig nincs le-
hetőség válogatni a munkahe-
lyekben, ő is ennek a csapdájába 
esett. Nem sokat gondolkodott, 
míg elhatározta, hogy változtat 
sorsán, keres másik munkát. Így 
történt, hogy a katonaság mellett 
voksolt. Sok mindent megtud-
tunk múltjáról, engem főleg a 
bányász élete ragadott meg. Ők 
azok az emberek, akik elmennek 

dolgozni, de nem biztos, hogy 
hazatérnek. Volt erre már sok 
példa, én tisztelettel adózom a 
földalatti munkát vállalók előtt. 
Jóska a bányában is sok barátra 
tett szert, a katonaságnál még 
többre, hisz a humorával magá-
hoz vonzott sok embert.  Hosszú 
utat kellett megjárni, míg Tatára 
került a katonasághoz. Még töb-
bet, míg elérte a századosi ran-
got. Időközben megismerkedett 
feleségével, a házasságkötést 
követően családot alapítottak. 
Erről - idő hiányában - nem igen 
tudott mesélni, de ígéretet tett, 

hogy a legközelebbi alkalom-
mal bepótolja. Életútja minden 
esetre nem volt egyszerű. Sok 
nehézség adódott életében, de 
mindig megtalálta a megfelelő 
kiutat és megoldotta a problé-
mákat. Köszönjük a klub tagsá-
ga nevében a kedves történeteit.  
Egy idézettel fejezem be: „Any-
nyi barátod lehet, mint tenger-
ben a kagyló, de kevés kagyló 
van, amiben igazgyöngy találha-
tó. Ha úgy érzed az egész világ 
hátat fordított neked, nézz körül 
és lehet, hogy nincs is igazad”.   
            Nagy Olga

Gál József „Életem története” c. előadása a Bajtársi Klubban

Múzeumunk legfrissebb szer-
zeménye, egy porcelán teás-
készlet egy tatai család aján-
déka. A bájos, nyolc göbbel 
öblösödő csészék nyolckaréjos 
csészealjakon ülnek, rózsás 
festésűek, aranyozott szegély-
lyel. Sajnos a két kanna és a 

cukortartó ma már nincs meg. 
Nem csodálkozhatunk ezen, 
hiszen régi, több generáci-
ós darabról van szó, ráadásul 
gyermekkézbe szánt dologról, 
babaedényekről. 
A csészék mérete alig néhány 
centiméter, a másik készletből 
származó tejeskannácska ma-
gassága 2,5 cm. Csak a méret 
árulkodó, a forma, a festés, a 
plasztikus díszű edényfal, a 
leheletfinom, áttetsző anyag a 
nagy szervizekhez teszi hason-
lóvá a darabot. Finom holmiról 
van szó: a csészealjak gyári 
jegye arról árulkodik, hogy a 
készlet a Monarchia virágzó 
porcelángyárában, a csehorszá-
gi Altrohlauban készült valami-
kor a 19. század végén. 

Kövesdi Mónika

Ugyanaz kicsiben

Fotók: Birkás Erzsébet
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Programajánlat

Asztalitenisz
szeptember 25. szombat 11.00 
TAC –Pénzügyőr férfi NB I
Helyszín: TAC csarnok
Kézilabda
szeptember 19. vasárnap 16.00 
TAC – MKSE női ifjúsági
18.00 TAC – Százhalombattai KE 
férfi NB I/B
szeptember 23. csütörtök 15.45 
TAC . KK Ajka férfi serdülő
17.30 TAC – Veszprém KKFT férfi 
ifjúsági
szeptember 30. csütörtök 17.30 
TAC – BFKA Balatonfüred férfi ifj.
Helyszín:  Güntner Aréna
Labdarúgás
szeptember 18. szombat 11.00 
TAC – Szákszend női U18
14.00 TAC – Nyergesújfalu SE férfi 
U19
szeptember 19. vasárnap 11.00 
TAC – Fortuna SE női felnőtt
szeptember 23. csütörtök
18.00 TAC – Bakonyszombathely 
KSE női U15
szeptember 25. szombat 10.00 
TAC – BKV Előre SC férfi U14
12.00 TAC – Tatabányai SC férfi U15
szeptember 26. vasárnap
11.00 TAC – Dorogi FC női felnőtt
Helyszín: az Új úti pálya
Szabadidő sport
szeptember 11. szombat 9.00 
VII. Állatorvos-Agrár Sportnap és 
családi hétvége
Helyszín: Edzőtábor

Asztalitenisz
Férfi NB I Dunaújvárosi ASE 
I – TAC
Férfi NB II TAC – EVO ASE 
Zalaegerszeg
Kézilabda
Férfi NB I/B Pécsi VSE – TAC 
24-25 (11-13)
Vezette: Kovács T., Mánál B.
Góllövő: Győrffi 6, Tass 5, Sch-
neider 4, Iváncsik T., Kiss 3-3, 
Bognár, Molnár 2-2
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági TAC – Várpalo-
tai BSK 26-21 (13-12)
Vezette: Haskó T., Natkai N.
Góllövő: Barna 9, Zubek 5, Igali 
4,  Marx 3, Csordás 2,  Czunyi, 
Hubert, Takács 1-1
Edző: Márton Ádám
- látszott, hogy ez volt az első 
tétmeccs több mint fél év után. 

Építjük az új csapatot, ezért is 
értékes ez a győzelem. Ebben 
az osztályban minden győzelmet 
meg kell becsülni.
Labdarúgás
Férfi felnőtt Vértessomlói KSK 
– TAC 5-2 (3-1)
Vezette: Katona B.
Góllövő: Plotár 9,24, Kovács 
12, Dobbelaere 58, Koller 92 ill. 
Felső 38, Mészáros 52
TAC – DG Tát SE 3-2 (1-1)
Vezette: Kreitl T.
Góllövő: Kiprich 39,84,93 ill. 
Koller 36, Dékány 58
Edző: Wéber Roland
- tudtuk hogy nehéz mérkőzés 
vár ránk. Fegyelmezetlenségből 
kaptuk  gólokat. A második fé-
lidőben a cserék is kellettek ah-
hoz, hogy fordítani tudjunk. Az 
utolsó 20 percben a döntetlenben 

biztos voltam, de nagyon örülök 
hogy –ha az utolsó pillanatban 
is- kiharcoltuk  győzelmet.
Férfi U19 Vértessomlói KSK – 
TAC 2-4 (1-2)
Vezette: Janovics I.
Góllövő: Dobbelaere 45, Bát-
ki 52 ill. Gesztesi 15, Mezei 
42,64,80
Oroszlányi SZE – TAC 0-2 (0-1)
Vezette: Kurali Z.
Góllövő: Lőrincz 12, Mezei 89
Edző. Schaffer Péter
Férfi U16 Szent István SE – 
TAC 7-0 (3-0)
Vezette: Róka K.
Góllövő: Szatlmayer 2, Kiss 25, 
Mátrai-Zsurzs 36, Bedő 51, Kő-
míves 78, Müller 82, Bácsi 90
TAC – AIRNERGY FC 0-3 (0-
2)
Vezette: Kreitl T.

Góllövő: Máté 6, Szűcs 44, Var-
ga 74
Edző: Kele Zoltán
Férfi U15 GERZZO Kft – TAC 
2-2 (0-2)
Vezette: Görgényi B.
Góllövő: Csepreghy 69,80 ill. 
Valter 22, Bíró 32
TAC – Bicskei FC 6-3 (1-1)
Vezette: Sándor T.
Góllövő: Radobiczki 3, Valter 
44,52,55, Takács 67, Tóth-An-
gyal 75 ill. Zabos 38, Boda 47, 
Homa 80
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi U14 GERZZO Kft – TAC 
15-0 (6-0)
Vezette: Egervári Á.
Góllövő: Fauertag 8,30, Juhász 
18,50,58,62, Zajtai 19,36,61,78, 
Zsidegh 34,71, Stupek 47, Ács 
57, Kovács 81

TAC – FC Esztergom 1-1 (0-0)
Vezette: Udvardi K.
Góllövő: Jusztin 60 ill. Horváth 
46
Edző: Schweininger Ferenc
Női felnőtt Tatabányai SC – 
TAC 3-0 (1-0)
Vezette: Nagygallér M.
Góllövő: Rinóczi 18,80, Kovács 
50
Almásfüzitői SC – TAC 3-0 (1-
0)
Vezette: Horváth I.
Góllövő: Katona 13,62,82
Edző: Gusztafik Lilla
Női U18 Zsámbéki SK – TAC 
1-1 (0-1)
Vezette: Derecskei B.
Góllövő: Nyiri 37 ill. Bencze 15
Edző: Gusztafik Lilla
Női U15 Császári SE – TAC 
0-3 játék nélkül

Komoly felhozatal volt állatorvo-
sokból és agrár szakemberekből 
a múlt hétvégén az Edzőtábor-
ban. Nagy kínálatból választhat-
tak akik sportolni akartak, hiszen 
nyolc sportágban mérhették össze 
erejüket. A legnagyobb érdeklő-
dés a parkröplabda iránt volt, két 
pályán este hat óráig tartott a ver-
seny. Nem csak az Edzőtáborban 
hanem az Öreg tavon is volt egy 
versenyszám ahol a sárkányha-
jósok  küzdöttek egymással és a 
nagy meleggel, de nekik legalább 
a víz a közelükben volt. Akik ott 
sétáltak láthatták a nagy csatákat, 
hiszen a tízes és a húszas hajóban 
is szóltak a dobok. Miközben a ví-
zen száguldoztak a sárkányok bent 

a táborban folyt az asztalitenisz, a 
tenisz, a streetball, az atlétika és 
a kispályás labdarúgó bajnokság. 
Az atléták által használt dobópá-
lyán ezúttal fogathajtókat láthat-
tak a szurkolók. Persze a kijelölt 
pálya színvonala nem érte el egy 
profi verseny által megkövetelt 
színvonalat, de nem volt könnyű 
dolguk a hajtóknak. Több vendég 
is felült a bakra és kipróbálta ma-
gát ebben a versenyszámban. Így 
tett Michl József polgármester is 
aki nagy figyelemmel hajtotta a 
lovakat és a végén örömmel kons-
tatálta, verőhiba nélkül teljesítette 
a pályát.
M.J.: egy korábbi sportnapon már 
kipróbáltam a fogathajtást, így 

amikor kiderült, hogy most is lesz 
rá lehetőség örömmel vállaltam. 
Gyermekkoromban hajtottam lo-
vakat, persze más így pályán, aka-
dályok között. Nagyon élveztem 
és örültem, hogy verőhiba nélkül 
tudtam végég menni. A lovak is 
nagyon ügyesek voltak.
Ahogy várni lehetett nagy küzde-
lem folyt a két kispályán is a hat 
labdarúgó csapat mérkőzésein. A 
két hármas csoportban körmérkő-
zéses formában játszottak, majd 
jöhetett a keresztjáték ahol eldőlt 
hogy melyik két együttes játszhat-
ja a döntőt. A finálét valóban a két 
legjobb csapat játszotta, a NEBIH 
ellenfele az Agrárminisztérium 
Államtitkárság együttese volt. 
Az utóbbiak szereztek vezetést, 
majd egyenlő lett és már-már úgy 
nézett ki büntető rúgásokkal fog 
eldőlni az első hely sorsa. Aztán 
mégsem, hiszen az államtitkárság 
újabb találata már a győzelmet 
jelentette. Valamennyi verseny-
szám eredményhirdetésére este 
került sor ahol két olimpiai bajnok 
Wladár Sándor és Czene Attila is 
a díjátadók között volt. Aztán jö-
hetett a buli ahol le lehetett vezet-
ni az egész napos feszültséget. A 
hangulatból ítélve jövőre is sokan 
vissza fognak jönni.

XXV.TATAI  IVV  
TÚRA ÉS VILÁG  
GYALOGLÓ  NAP

Dátum: 2021. október 2.
Rendezők: TATA VÁROS 
Ö N K O R M Á N Y Z ATA , 
KEM TJSZ és KEM SZÖSZ 
Szabadidősport Szövetség, 
TAC szabadidősport szak-
osztály,  VULKÁN TSE  
természetjáró szakosztály
Távok: 7 km, 10 km, 14 km 
és 20 km
Rajt – Cél : Ökoturisztikai 
Központ / KAJAKHÁZ/
Rajtidők: 
8.00 – 9.00 között 20 km
8.00 – 11.00 között: , 7 km, 
10 km és 14 km
Célzárás : 15.00
Díjazás : Kitűző és a 3 leg-
nagyobb létszámú szerve-
zetnek serleg,
Rajtlappal ingyenes a Fé-
nyes  Tanösvény látogatás
Információ : 
Pápai Lászlóné 
06/30 . 562 - 7559
Horváth Zoltán 
06/30- 93 94 017

Állatorvos-Agrár Sportnap és családi hétvége

Az Által-ér völgyében ötödik 
alkalommal került megrende-
zésre az éjszakai kerekezés a 
Peron Music Alapítvány, a tatai 
TAVIDÖK és a Tatabányai Di-
ákönkormányzat közös rendez-
vényeként. A szokásos augusz-
tus végi indulást a rossz időjárás 

miatt kellett szeptember elejére 
halasztani. Ez jó időt, és remek 
résztvevőket adott a program-
nak. Az útvonal a szokásos vér-
tesszőlősi indulással startolt, 
majd a tatai Öreg-tó megkerü-
lésével folytatódott. A tatai vár-
ban ajándékok sorsolására is sor 

került a TESCO közösségi prog-
ram keretében. 
Biztonsági okok miatt az éjsza-
kai kerekezés idén is Vértesz-
szőlősről indult az Által-ér mel-
letti állomásról. A gyülekezőnél 
és a tatai várnál számos kép és 
filmfelvétel készült. Az indulás 
után a kerékpárok fénye hosszú 
fényszalagot húzott a Kacsás-tó 
mellett. Tatán, a Fáklya úton a 
bicajok hosszú sora a Tatai-tó 
felé vette útját, és a tavat déli ol-
dalról kerülte meg. 
Az indulásnál manótalléro-
kat kapott minden kerékpáros, 
amelynek szerepe a Tatai várban 
értékelődött fel, hiszen a szerve-
zők ajándékokat sorsoltak ki a 
résztvevők között. Tatabánya di-
ákpolgármestere Kerekes Máté 
és Tata diákpolgármestere Bát-
ki Piroska adta át a szerencsés 
nyerteseknek az ajándékokat.
Kerekes Máté, a szervezők ré-

széről elmondta: - Az éjszakai 
kerekezés a továbbiakban is 
akkor marad különleges nyár-
záró program, ha mindenki 
hozzáadja azt a kedvességet, fi-
gyelmességet, amelyet magával 
hoz. A résztvevők figyelmesek 
voltak egymással, és az úton 
közlekedőkkel. A programban a 
bicajosok fantasztikusan bevilá-
gították lámpáikkal az Által-ér 
völgyét. Közös fotó készült 
Vértesszőlősön és Tatán a vár-
ban is. A tatabányai és tatai di-
ákokat örömmel hívtuk a közös 
részvételre. Idén a rendezvény 
a TESCO közösségi eseménye-
ket támogató - Ön választ, mi 
segítünk - pályázatán nyert tá-
mogatást, így a várban néhány 
ajándékot sorsoltunk a fiatalok 
között.
Bátki Piroska azt nyilatkozta: - 
A mozgás és a közösségi élmény 
jelenti számomra az éjszakai 

kerekezést. Jó volt együtt lenni 
ebben a csapatban. Az ötödik 
éjszakai kerékpározás meg-
mozgatta Komárom-Esztergom 
megyét, hiszen Tatabányáról, 
Esztergomból, Tatáról, Epölről, 
Bajnáról, Komáromból, Orosz-
lányból, Vértesszőlősről és 
Dunaalmásról is érkeztek ke-
rekezők a rendezvényre. A leg-
kisebb bicajosunk 3 éves volt, 
és nagyon sok család vett közö-
sen részt az örömtúrán. Jövőre 
ugyanitt találkozunk.
Különleges hangulata van az 
éjszakai kerékpározásnak, 
mely a nyárzáró programok 
közül egyediségével emelke-
dik ki. Nagyon sokan a kiváló 
hangulat miatt jönnek. A hosz-
szú fénycsíkot húzó kerékpárok 
sora látványnak sem utolsó. 
Idén 80 kerékpáros vett rész az 
Által-ér völgyi éjszakai bicajo-
záson.                                    -csi-

Éjszakai örömbicajozás az Által-ér völgyében

Eredmények
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