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Új tornyot kap
a Kapucinus Templom
A Magyar Kapucinus Delegáció,
mint a tatai Kapucinus templom tulajdonosa, idén januárban
kezdte meg a templom és rendház tetőszerkezetének felújítását.
A kivitelezési munkák jelenleg a
sekrestye feletti részen zajlanak,
ahol a huszártorony is található.
A tetőszerkezet legsúlyosabb hibája ezen a részen a huszártorony
és az utólag applikált tetők összeépítése révén keletkezett. A tetőfedés csomópontjainak hibái, a

kilenc tetősík csatlakozási vonalaiban lévő, megoldatlan és vegyes
állapotú vápák problémái számtalan beázást eredményeztek, ezek
nyomán pedig megindult a faanyag biológiai károsodása.
A legveszélyesebb meghibásodások a huszártorony tető fölötti részein tapasztalhatók. Ezek
kivétel nélkül biológiai károsodások. A fő tartóelemeket és a
zsindelyezést is cserélni kell, ami
állványzatról sokkal veszélye-

torony a legjobb minőségű, két
oldalán hasított zsindelyfedést
fogja kapni.
A toronyban lévő harangszerkezetet már korábban kiszerelték és
biztonságba helyezték. Az 1966ban öntött harangot felújított szerelvényekkel, új húzószerkezettel
és vezérléssel fogják visszaépíteni az új toronyba.
A torony leemeléséről készült
kisfilmet Tata Város Facebook oldalán tekinthetik meg.

Ülésezett városunk képviselő-testülete

Hirdessen
Ön is lapunkban!
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com
Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

sebb, körülményesebb és költségesebb lenne. Mivel a torony
két ellentétes sarkán lévő oszlop
van a legkritikusabb állapotban, a
cserét szinte a levegőben kellene
megoldani. A torony felső részét
ezért szeptember 18-án egyben
leemelték. A földön a kiterjedt
károsodások miatt azonban nem
javításra, hanem egy pontos másolat készítésére kerül sor, hogy
a visszaépített szerkezet minél
időtállóbb legyen. Az új huszár-
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 29én tartotta idei első őszi ülését
a Városháza dísztermében, ahol
ezúttal 17 napirendi pontot tárgyaltak.
A napirendek előtt Michl József
polgármester emlékezett meg a
közelmúltban elhunyt Lentulai
Máriáról, a Fiatal Utazók Klubjának volt vezetőjéről. Lentulai
Mária városunk civil szervezeteinek, különösen a sport, helytörténeti és kulturális közösségeinek tevékenységét évtizedeken
át lelkesen, önkéntesen segítette, szervezte. Az önkéntesség,
az önzetlen, másokért végzett
munka élete végéig átszőtte a

mindennapjait, tevékenységét az
évek során számos elismeréssel
díjazták, többek között Tata képviselő-testülete 2019-ben Tata
Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesítette Lentulai
Máriát. Fájó szívvel búcsúzunk
tőle, Tata Város Önkormányzata
mély részvéttel osztozik a család
fájdalmában.
A szeptemberi testületi ülés
első napirendi pontja a Humán
és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása volt. Miután
a bizottság egyik külsős tagja
korábban lemondott, a helyét
Kőszegi Istvánné vette át, aki a
díszteremben esküjét is letette.
Kőszegi Istvánné nyugdíjazása

előtt egészségügyi területen dolgozott, a jövőben több évtizedes
szakmai tapasztalatával nem
képviselő tagként segíti majd a
Humán és Ügyrendi Bizottság
munkáját.
A rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában városunk képviselői a költségvetési
rendelet módosításáról is szavaztak. A költségvetés módosítása az év folyamán többször is
kötelező feladat, hogy a büdzsé
a korábbi döntések átvezetésével
a lehető legaktuálisabb legyen.
Michl József polgármester az
ülés utáni sajtótájékoztatóján
elmondta: - Többek között a
magyar kormánytól kapott többletfinanszírozást kellett átvezetni
a költségvetésbe, ami részben az
intézményeink finanszírozásához kapott központi támogatás
növekedését jelenti, valamint azt
az összességében 700 millió forintot, amelyet az önkormányzat
kiegészítésként kapott meg az
uniós pályázataihoz.
A képviselő-testület a Tatai Rendőrkapitányság vezetője kineve-

zésének előzetes véleményezéséről is voksolt. Május elseje óta
Farkas Gábor rendőr dandártábornok, a Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-főkapitányság
főkapitányának döntése nyomán
a tatai kapitányság élén Krasula
János r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a dorogi kapitányság korábbi vezetője áll. Krasula János
r. ezredes eddig megbízottként
látta el a feladatát, októbertől viszont már kinevezéssel folytatja
munkáját, a kinevezést a képviselők egyhangúlag támogatták.
Krasula János az ülésen személyesen számolt be arról, hogyan
kezdte meg városunkban munkáját, és milyen célokat fogalmazott meg a jövőre nézve.
Az ülés vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztései
között szerepelt a Tanuszoda
működésére vonatkozó döntés
meghozatala. Michl József tájékoztatott arról, hogy a Kőkúti
Iskolában lévő Tanuszoda újraindul.
Folytatás a következő oldalon
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Adatvédelmi műhelykonferenciát rendeztek Tatán
Adatvédelem és információszabadság gyakorlata címmel tartott
munkaülést a Városházán a Magyar
Tudományos Akadémia Veszprémi
Területi Bizottságának Közigazgatási Munkabizottsága szeptember
24-én. A tanácskozás online is elérhető volt a munkabizottság tagjai és
a meghívott közigazgatásban dolgozó államigazgatási valamint önkormányzati szakemberek számára.
A műhelykonferencia résztvevőit Michl József polgármester és
Dr. Kaiser Tamás, a Közigazgatási
Munkabizottság elnöke köszöntötte,
majd Dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke beszélt az adatvédelem és az információszabadság
aktuális kérdéseiről. A vitaindító
előadásokban dr. Korencsi Melinda
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői kabinetvezetője, dr. Dániel Balázs ügyvéd és dr. Balás Endre,
a Jánosházi Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője az adatvédelemnek
és az információszabadságnak az
önkormányzatok mindennapi működését érintő gyakorlati kérdéseit
vetették fel. A tanácskozás szakmai
vitával zárult.
Michl József polgármester a témával
kapcsolatban a helyszínen elmondta,
hogy a legközvetlenebb lakossági
kapcsolatokkal az önkormányzatok
rendelkeznek. Ebben a munkában
ezért előfordulnak olyan szabályozásbeli akadályok, amelyek megnehezítik a mindennapi munkát, emiatt
fontos, hogy az elméleti álláspontok
a gyakorlattal ütközzenek, melyre
kiváló lehetőséget nyújtott a tatai
műhelyvita.

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja:
Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó:
Berczelly Attila vezérigazgató
Szerkeszti:
a Szerkesztő Bizottság
Tagjai:
Petzke Ferenc, Ábrahám Ágnes,
Prokl Violetta,
Tompa Andor, Fink Adrienn
ISSN 2416-1586
Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Horváth Gábor Ferenc
nyomdavezető
Terjeszti:
Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!
Az újság megjelenését támogatta:
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A városvezető hozzátette: - A
kötelező karbantartási munkákat elvégeztük, a Tankerületnek
pedig köszönet azért, hogy megelőlegezte ennek a negyedévnek
az óradíjait. A jövőben a Tatai
Városgazda Nonprofit Kft. lesz
a Tanuszoda üzemeltetője egy
szakmai alvállalkozó bevonásával, és a tervek szerint a napokban
el is indulhat az oktatás a diákoknak valamint a tatai óvodásoknak
egyaránt.

A hónap utolsó szerdáján ingatlanügyekben is döntések születtek
a képviselő- testület ülésén, ezek
között volt a Cseke-tó partján,
a horgászház mellett található
épület bérbeadására vonatkozó
pályázat elbírálása. Az öltöző és
egykori büféépületről szóló döntés célja az, hogy a jövőben a környezethez méltó ingatlan fogadja
az Angolparkba látogatókat. Michl József a témában úgy nyilatkozott: - A Tata Városi Teniszklub
megkereste az önkormányzatot,

mivel szeretne fejleszteni. A szóban forgó épületet a testületi döntés nyomán hosszabb távra bérbe
adja a város, a bérlő a bérleti díj
nagy részét előre kifizeti, s emellett vállalja, hogy az ingatlant
megújítja és kinyitja a Cseke-tó
parti sétány felé is. Az előre megkapott bérleti díjat a város átadja
a teniszklubnak, a klub pedig a
pénzből továbbfejleszti a pályáit
és azok környékét. Tata polgármestere elmondta:- Reméljük,
hogy egy nagyon szép és a tájba

illeszkedő fejlesztése valósul meg
az épületnek, ami várhatóan 2022
közepén kezdődik majd el.
A képviselők több, humánszolgáltatáshoz kapcsolódó döntést
is meghoztak, többek között arról, hogy az önkormányzat ismét
csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő
ülését várhatóan október végén
tartja majd.

Tegyünk együtt a tiszta Tatáért!
Értesítjük a tataiakat, hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. (Tata, Belterület 460/143. hrsz., tel.: 34/708-102) ingyenes

LAKOSSÁGI ŐSZI LOMTALANÍTÁST

végez a következő feltételekkel és időpontokban:
Az elszállítandó lomot az adott körzet lomtalanításának kezdete előtt 24
órával, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 7 óráig kell kihelyezni! A
gyűjtőkocsi a megadott körzet egy-egy utcájában csak egyszer halad el. Az
utólag kihelyezett hulladékot nem áll módunkban elszállítani.
ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK a magáningatlanoknál keletkezett lomhulladékeok 1 m3! térfogathatárig. Nagy mennyiségű lomhulladék elszállítását (teljes lakás, ház, nyaraló hagyatéki lomtalanítását) nem végezzük el.
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA az ingatlanok elé kihelyezett veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, vegyszer, pala, stb.), elektronikai hulladék (TV, monitor, számítógép, mosógép stb.), autógumi, építési törmelék,
üveg és tükör, zöldhulladék. A fokozott balesetveszély miatt az üvegezett
ajtókat, ablakokat, bútorokat csak üvegmentesített állapotban szállítjuk el!
A lomtalanítás intézményekre, üzemekre nem vonatkozik.
ELEKTRONIKAI HULLADÉK KÖZPONTI GYŰJTÉSE
2021. október 21. Tata, Környei úti parkoló 9 órától 17 óráig
2021. november 03. Tata, Környei úti parkoló 9 órától 17 óráig
Elektronikai eszközökből csak a megbontatlan, egész készülékek kerülnek
átvételre.
VESZÉLYES HULLADÉK KÖZPONTI GYŰJTÉSE
2021. október 25. Tata, Környei úti parkoló 7 órától 17 óráig
Csak az alábbi veszélyes hulladék frakciók kerülnek átvételre:
Festék és hígító származékok (maradék festék, festékes doboz) (5l/fő, vagy
5 db festékes doboz/fő), toner, nyomtatópatron (2 db/fő), növényvédőszer
(2 l/fő), fáradt olaj (5 l/fő), akkumulátor (2 db/fő)
Az elektronikai és a veszélyes hulladék leadása-átvétele a Közterület-felügyelet ellenőrzése mellett történik.
I. KÖRZET: Országgyűlés tér – Agostyáni út a vasúti átjáróig – Somogyi
B. u. – Almási u. – Bajcsy-Zs. u. – Bacsó B. út – Mikovényi utca és a rácsatlakozó mellékutcák – Bacsó B. úti lakótelep.
Időpont: 2021. október 8-tól. (A lomhulladékot legkésőbb 2021. október
8-án 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)
II. KÖRZET: Bartók B. u. lakótelep – Ady E. u. – Petőfi S. u. – Egység
u. – Sport u. – Malom u. és az ezekből nyíló utcák – Vértesszőlősi u. – Baji
u. – vasút által határolt kertvárosi városrész.
Időpont: 2021. október 18-tól (A lomhulladékot legkésőbb 2021. október
18-án 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)

III. KÖRZET: Május 1 út, Komáromi u. és a Környei út által határolt terület a Cifra-malomtól – Rákóczi u. – Kocsi u. – Fazekas u. és a rácsatlakozó
utcák, azaz az Öreg-tó felé eső részek.
Időpont: 2021. október 25-től (A lomhulladékot legkésőbb 2021. október
25-én 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)
IV. KÖRZET: Május 1. út – Új út – Komáromi út – Mocsai út – Veres
P. u. - József A. u. – Kocsi út – Dadi u. és a rácsatlakozó utcák - Naszályi
út - Látó hegy.
Időpont: 2021. november 02-tól (Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre
való tekintettel a lomhulladékot 2021. november 01-jén 20 óra és 2021.
november 02-án 07 óra között kirakni szíveskedjen.)
V. KÖRZET: Tata Újhegy utcái és a IV. dűlőtől a X. dűlőig – Agostyáni
városrész
Időpont: 2021. november 8-tól (A lomhulladékot legkésőbb 2021. november 8-án 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)
A lomtalanítás ideje (2021.okt.8-2021.nov.15.) alatt a „zöld járat”, a zöld
hulladék elszállítása szünetel!
A lomtalanítás folyamatát a Közterület-felügyelet ellenőrzi, ha szabálytalanságot észlel, helyszíni bírságot szabhat ki.

LAKOSSÁGI ŐSZI LOMTALANÍTÁS AZ ÜDÜLŐ TERÜLETEKEN: 2021. november 17-től 2021. november 23-ig

ELEKTRONIKAI HULLADÉK KÖZPONTI GYŰJTÉSE:
2021. október 21.
Tata, Környei úti parkoló 9 órától 17 óráig
2021. november 03. Tata, Környei úti parkoló 9 órától 17 óráig
Elektronikai eszközökből csak a megbontatlan, egész készülékek kerülnek
átvételre.
VESZÉLYES HULLADÉK KÖZPONTI GYŰJTÉSE:
2021. október 25. Tata, Környei úti parkoló 7 órától 17 óráig
Csak az alábbi veszélyes hulladék frakciók kerülnek átvételre:
Festék és hígító származékok (maradék festék, festékes doboz) (5l/fő, vagy
5 db festékes doboz/fő), toner, nyomtatópatron (2 db/fő), növényvédőszer
(2 l/fő), fáradt olaj (5 l/fő), akkumulátor (2 db/fő)
Az elektronikai és a veszélyes hulladék leadása-átvétele a Közterület-felügyelet ellenőrzése mellett történik.
A lomtalanítás ideje (2021.okt.8-2021.nov.15.) alatt a „zöld járat”, a zöld
hulladék elszállítása szünetel!
Segítő közreműködésüket köszönjük.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.

Biztonságban zajlik a Vaszary Iskola diákjainak oktatása

Fotó: Domokos Attila

A Vaszary János Általános Iskolában zajló felújítási munkák miatt a hagyományostól
eltérő módon kezdődött meg a
2021/22-es tanév az intézményben, de a változásoktól függetlenül is biztonságos és zökkenőmentes a gyerekek oktatása,
ellátása. A tankerületi és iskolai

vezetők valamint a pedagógusok nagyon köszönik a szülők
türelmét és pozitív hozzáállását.
A Vaszary Iskolában szeptember 20-án kezdődött meg a tanév:
-az intézmény „A” épületében
az 1. és az 5-8. évfolyamok osztályai tanulnak,

-a 3. évfolyam osztályai a Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium külön bejáratról
megközelíthető,
leválasztott
kollégiumi épületrészében kerültek elhelyezésre,
-a 4. évfolyam osztályai számára pedig Tata Város Önkormányzatának
köszönhetően
a Magyary Zoltán Művelődési
Központban kezdődött meg a
nevelő-oktató munka.
Ideiglenesen szintén a művelődési központban biztosítanak
helyet a 2. évfolyam számára
előreláthatólag október 31-ig,
majd ezt követően a Jávorka Iskola különálló, és tetőszerkezeti
felújításon áteső létesítményében folytatódik a 2021/2022.
tanév az érintett évfolyam osztályainak.

Az étkeztetés biztosítása a Magyary Zoltán Művelődési Központban tanulóknak az egyik
erre a célra átalakított helyiségben történik, míg a Jávorka
Iskolában elhelyezett osztályoknak a szomszédos Komárom-Esztergom Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium étkezőjében zajlik. Azon
diákoknak az étkeztetése, akik a
Vaszary Iskola „A” épületében
maradtak, az intézményhez közel eső volt Harangláb cukrászda helyén kialakított ingatlanban történik.
A reggeli és délutáni ügyeletet a
megszokott módon biztosítja az
intézmény. A Tatabányai Tankerület Központ és a Diákotthon
segítségével kisbusz szállítja
az ügyeletet igénylő tanulókat a
külső oktatási helyszínekre.
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Kerékpáros zarándokok

Szeptember 17-én kerékpáros
zarándokok érkeztek a Kossuth
térre, akik a Mária Út Egyesület által szervezett, Tatabányáról
induló és a Bodajki Mindenkor
Segítő Szűzanya kegyhelyen záruló kerékpáros zarándoklat első

szakaszának résztvevői voltak. A
kezdeményezés hátterében egy
nagyszabású, az európai zarándokutakat összefogó szerveződés
áll. A spanyolországi Szent Jakab
út ( az El Camino) szervezőinek
ötlete volt egy kontinens szintű

Elhunyt Lentulai Mária
zarándokút-rendszer létrehozása,
a már meglévő útvonalak egységbe rendezésével. A kezdeményezés elsősorban szakrális és spirituális alapokra épít, de emellett
hangsúlyozza a természeti és épített örökségünk megismerését is.
Galgócziné Szabó Zsófia koordinátor a Kossuth téren elmondta: A zarándoklat lényege, hogy egy
kicsit kiszakadjunk a mindennapokból és eltávolodjunk a nehézségektől, emellett pedig ez a három napos zarándoklat most arra
fókuszál, hogy a természeti értékeket megfigyeljük és felfedezzük
a bennünket körülvevő szépségben Isten keze nyomát valamint a
megajándékozottságunkat.
A három napos kerékpáros zarándoklat szeptember 17-én reggel
indult Tatabányáról, a távolsága
85 km és vasárnap ér majd véget

Bodajkon. Az út első, Oroszlányig
tartó szakaszához Tatán csatlakozott Michl József polgármester,
Purgel Zoltán alpolgármester, Dr.
Szerencsi Richárd, a Polgármesteri Kabinet vezetője és Cserteg
István ifjúsági referens. Michl
József a Kossuth téren úgy nyilatkozott: - Tata nincs a Mária út
direkt állomásai között, azonban a
zarándokút egyik leágazása, melyet a zarándokok gyakran érintenek azzal a céllal, hogy a város
szakrális örökségét megtekinthessék, emellett pedig Tata bőségesen kínál olyan helyszíneket, ahol
az utazók elcsendesedhetnek, kicsit elvonulhatnak.
A kerékpáros zarándokok városunkban a Szent Kereszt Plébániatemplomban pihentek meg, ahol
a Református Gimnázium diákjai
énekeltek és zenéltek nekik.

Puhl Aladárra emlékeztek
Puhl Aladár építészmérnök munkássága előtt tiszteleg az az emléktábla, melyet szeptember 21én avattak fel a Fellner Jakab
kilátó falán a Tatai Helytörténeti
Egyesület és Tata Város Önkormányzata szervezésében.
Puhl Aladárt a város építészének
is nevezik, hiszen óriási szerepe
volt Tata fejlődésében. 1888-ban
született, 1921-től a Tata-Tóvárosi Hitbizományi Uradalom
szolgálatában állt. Ő tervezte a
Fellner Jakab kilátót melynek
építkezését is irányította, a nevéhez fűződik a Forrásház, a
bőrgyár és a Kapucinus Rendház emeleti ráépítése valamint
a toldalék épületek kialakítása.
Sokoldalú szakember volt, többek között megtervezte a várárok
zsiliprendszerét, szerepet játszott
területrendezési
feladatokban,
utcák és építési telkek kijelölésében, parcellázásokban, és a
bíróságok is gyakran kikérték
szakmai véleményét. Számos út,
utca, csatorna, gát, üzemi épület
mellett az ő tervei alapján készült
a tóvárosi községháza épülete, de
tervezett például óvodát, közutat,
kabinokat a Fényes-fürdőre, részt
vett halastavak felújításában és
véleményezett városfejlesztési
terveket. Az emléktábla avatásán
dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytörténeti Egyesület elnöke összegezte

munkásságát, életpályáját, kiemelve: - Puhl Aladár olyan sokoldalúan és kiemelkedően járult
hozzá Tata építéséhez, szépítéséhez, hogy kötelességünk méltóképpen megemlékezni róla.
A Söréttorony (Fellner Jakab
kilátó) funkcionális felújítása
2019-ben fejeződött be a Kálvária dombon. A torony visszakapta egykori kilátó funkcióját, új
ablakokkal és díszkivilágítással
gazdagodott, környezetében pedig interaktív játszó- és pihenő
tér jött létre. A felújítással a város a torony építésze, Puhl Aladár emléke előtt is tisztelgett. A
kilátóban még ugyanabban az
évben nyílt meg az az állandó
kiállítás, mely Tata építészeinek
állít emléket „Tata építői” címmel. A kiállítás a Söréttorony
falán időrendi sorrendben mutat
be nyolc építőmestert a hozzájuk
kapcsolódó épületekkel. A lépcsőkön felfelé haladva láthatjuk:
Suess Orbánt a végvár építőjét,
Kuttner Jakabot a Kapucinus
Templom tervezőjét, Anton Pilgramot a nagytemplom tervezőjét,
Fellner Jakabot a tatai uradalom
építőmesterét, Hültl Dezsőt a piaristák építészét, Feszty Gyulát
Budapest építészét, Baumgarten
Sándort az iskolaépítőt és Puhl
Aladárt a tatai születésű építészmérnököt, akinek emléktáblája
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előtt Rigó Balázs mondott beszédet. Tata alpolgármestere az emléktábla felállítását kezdeményező egyesületet méltatva kiemelte:
- Előadások, írások, folyóiratok,
könyvek, városi séták, kirándulások, tatai rendezvényeken való
közreműködés, helytörténeti kiállítások és helyi alkotók műveit
bemutató tárlatok, szobrok valamint emléktáblák jelzik város�szerte a Tatai Helytörténeti Egyesület közösségünket, a tataiságot
gazdagító tevékenységét. Ehhez
a munkához az önkormányzat
is igyekszik a maga eszközeivel
támogatást nyújtani. Így volt ez
többek között 2018-ban, amikor
közösen emlékeztünk meg a városegyesítés 80. évfordulójáról és
az akkor 130 éve született Puhl

Aladárról, vagy amikor az önkormányzat megkezdte a Söréttorony felújítását, majd ezt követően 2019 őszén a Kuny Domokos
Múzeum irányításával megnyitotta azt az állandó kiállítást,
mely Tata építőinek állít emléket.
Rigó Balázs hozzátette:- Így van
ez ma is, amikor immár a 12. emléktáblát avatja fel közösen az
egyesület és az önkormányzat.
Az eseményen Kövesdi Mónika
művészettörténész elevenítette
fel Puhl Aladár elődeinek emlékét a Söréttoronyban lévő állandó
kiállítás rövid áttekintésével, valamint a család nevében Eördögh
Szabolcs idézte fel nagybátyja
alakját és köszönetet mondott
mindenkinek, aki az emléktábla
felállításában szerepet vállalt.

Zircre kirándult a Honvéd Bajtársi Klub

2021. szeptember 10-én a Honvéd Bajtársi Klub tagjaival és
Sárközi József Elnök Úr vezetésével kirándulás tettünk Zircre.
Az időjárás most nem volt olyan
kegyes, mint az előző utazásunk
alkalmával. A szomorkás, csepergős idő sem szegte kedvét a
lelkes, 30 fős csapatnak.
Mindenki vidám hangulatban érkezett a találkozási ponthoz. 7,30

órakor indultunk el célunk, a Zirci Ciszterci Apátság felé.
Gyönyörűen felújított, lélekemelő környezet fogadott bennünket.
Az apátsági épület díszudvara
letisztult hangulatával, magával
ragadta csapatunkat. Elsőként
a műemlékkönyvtárt nézhettük
meg tárlatvezető segítségével.
Nagy élményt nyújtott a csodaszép, ódon belső térrel büszkél-

kedő könyvek elhelyezése, szépsége. 70 ősnyomtatványt, több
mint 300 antikvát tekinthettünk
meg, melyek közül sok egyedülálló Magyarországon. Az állomány tematikailag elsősorban
teológia, de találhattunk könyveket a többi tudományterületről is.
Következő látnivaló az apátsági
templom volt. Bepillantást nyertünk az eredeti barokk freskócsodáinak világába. A templombelső szemet gyönyörködtető volt
/ oltár, szószék, szobrok, stb. /.
A felettünk lévő barokk orgona
csodálatos látványt nyújtott. Kiss
Péter atya érdekes, élménytadó
gondolatai mindenkit lenyűgöztek.
Ebédünkről is gondoskodtak a
szervezők. A helyi Patkó étteremben ebédeltünk, és megpi-

hent a csapat.
Úton hazafelé még meglátogattuk a nevezetes Ciszterci Arborétumot. Sétáltunk és beszélgettünk a 400 éves kocsányos tölgy
alatt. Megtekintettük a híres
hársfasort, amely 110 egyedből
áll. Az arborétumot a szerzetesek pihenő-, elmélkedő helynek
használták.
A következő megállóhelyünk
Csesznek vára volt. Megtekintettük a sziklaszirten épült romokat
is. Páran vállalkoztunk csak a „
csúcs” elérésére. Gyönyörű látvány tárult elénk, még ebben a
szeles, csepergős időben is.
A nap zárásaként mindenki élményekkel gazdagon, kicsit fáradtan foglalta el helyét a buszban.
Egy élménnyel ismét gazdagabbak lettünk.
Széles Mihályné

Elhunyt Lentulai Mária, a Fiatal
Utazók Klubjának vezetője.
Lentulai Mária 1941-ben született. A város civil szervezeteinek,
különösen a sport, helytörténeti
és kulturális közösségeinek tevékenységét évtizedeken át lelkesen,
önkéntesen segítette, szervezte.
1980-ban vette át a Fiatal Utazók Klubjának vezetését, s a közösségnek lélekben mindig fiatal
tagja maradt. Ellenszolgáltatás
nélkül végezte nélkülözhetetlen
háttérmunkáját, akár nagyszabású
sportrendezvényekről,
kulturális fesztiválokról, vagy színházi
előadásokról volt szó, de töretlen
lelkesedéssel folytatta más irányú
önkéntes munkáit is. Rendszeresen részt vett a városi újság kézbesítésében, női kondicionáló tornát
is tartott. Tevékenységét életében
számos elismeréssel, oklevéllel,
emlékplakettel, kitüntetéssel jutalmazták. 2014-ben az Év Önkéntese díjat vehette át Tatabányán,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pedig 2019-ben Tata
Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesítette Lentulai Máriát.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle, Tata
Város Önkormányzata mély részvéttel osztozik a család fájdalmában. Isten nyugosztalja!

JEGYZET
Futógondolatok
Nem szeretek futni, mert nincs
benne labda…
Esett az eső… Azt gondoltam,
csak én vagyok zizi, hogy ilyenkor is futok. Kiderült nem vagyok
egyedül. Ki miért fut, arról már
elmélkedtem, így ezt hagyjuk.
Németh Lehel hatvanas slágerét
dúdolgattam…” Arcomba hull az
őszi eső, csendesen hull csak permetezőn. Néma az út, csillog a
fény senki sem jár csak egyedül
én. Messzire száll most a gondolatom”- nál jártam, amikor hátulról
előzött gimis osztálytársam. Miután tisztáztuk melyikünk miért fut
és mi a plán, pletykálkodtunk. (Ha
valaki azt hinné, hogy csak a nők
pletyóznak, téved…) Egyszer csak
minden átmenet nélkül azt kérdezte: Mit danolásztál az előbb? Elmondtam… Nekem meg az esőről
tudod mi motoszkál a fejemben?
Emlékszel,gimi elsőben mi adtuk
a márciustizenötödikés szavalókórust? Igen.- válaszoltam. Az volt
a szöveg, hogy „ Szakadt az eső,
amint az utcára értek, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz, a víz
nem oltja el!” Az idézet végét már
közösen, nevetve elevenítettük fel.
Ezt ismerem, mi is ezt kórusoltuk
79-ben. Szólalt meg egy ismeretlen hang mögöttünk. Eötvös, szintén? Az emlékek jöttek a sáros út
pedig fogyott, az eső esett, vagy
elállt. Nem is figyeltem.
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Hadfiak seregszemléje
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2021. szeptember 25-én a Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány
első alkalommal rendezte meg a Hadfiak Seregszemléjét a Tatai
várban, tizenöt hagyományőrző közösség részvételével. A látványos kezdeményezést a Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány
hívta életre azzal a céllal, hogy a különböző egyesületek munkáját
népszerűsítsék és tevekénységükre hívják fel a figyelmet. Az egésznapos program részeként bemutatkoztak az ifjúsági katonai hagyományőrző csapatok, íjászat, csatajáték, lovas bemutató és koncertek várták az érdeklődőket. Az alapítvány munkájával igyekszik
hozzájárulni a magyarságtudat, a kulturális, történelmi, hagyományok megismertetéséhez. Céljuk, hogy a bajvívó szakkörök minden
fiatal és felnőtt számára elérhetőek legyenek szerte az országban.

Szőgyén története képekben…
A Szőgyéni Helytörténeti Egyesület és a Tatai Helytörténeti Egyesület szervezésében nyitották meg
a „Szőgyén történelme képekben”
című fotókiállítást szeptember 28án a Piarista Rendház épületében.
Az eseményen testvértelepülésünk, Szőgyén történelmével ismerkedhettek meg az érdeklődők,
akiknek Svajcer Edina tájház és
múzeumvezető valamint Laczkó
Gábor, a Szőgyén Öröksége Társulás tagja tartott előadást.
Az Érsekújvári járásban található
Szőgyén község Tata első Kárpát-medencei testvértelepülése.
A testvértelepülési megállapodás
aláírására 1997-ben került sor, de
a kapcsolat ennél sokkal régebbre, 1947-re, az úgynevezett csehszlovák-magyar
lakosságcsere
tragikus időszakára nyúlik vissza.

Az 1947. áprilisában megkezdődött felvidéki magyarság kitelepítése 1948. december 22-ig tartott.
A lakosságcsere keretében, illetve
az ezt megelőzően végrehajtott
kitoloncolások következtében közel 90 ezer magyar volt kénytelen
elhagyni szülőföldjét. A csehszlovák-magyar lakosságcsere során
Szőgyénből 135 magyar családot
telepítettek át Magyarországra,
az érintett családok jelentős része
Tata környékére került, s később
közülük sokan beköltöztek Tatára, az Újhegybe. A rendszerváltást
követően megalakult, első szabadon választott tatai önkormányzati képviselő-testület 1992-ben az
újhegyi városrész egyik utcájának
a Szőgyéni utca elnevezést adta.
Szőgyén és Tata között időközben nagyon aktív, erős kapcso-

lat alakult ki, amelyet
évről-évre közös programok sokasága is bizonyít. Rigó Balázs alpolgármester a Piarista
Rendházban elmondta:
- Az eseményt - mely az
idei Idősek Hete programsorozat része - annak a projektnek a keretében szervezték meg,
ami nyáron kezdődött
Tata és Szőgyén együttműködésében. A projekt
fő célja egy olyan kiadvány, útikönyv elkészítése, mely elsősorban a
kerékpárosok számára
mutatja be a két település közötti út szépségeit,
valamint a Tatán és Szőgyénben
található látnivalókat. Ezen a ki-
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adványon az elmúlt két hétben tatai és szőgyéni fiatalok dolgoztak,
de a programhoz számos kulturá-

lis esemény is kapcsolódik, ezek
az idei Civil Napok programsorozatában valósultak meg.

Tatai művészek mutatkoznak be az Art Limes hasábjain
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Tata Város Önkormányzata és a
Kernstok Károly Művészeti Alapítvány szervezésében a Városháza dísztermében rendezték az Art
Limes folyóirat (2020/5., 2020/6.,
2021/1. szám) Művészek Tata városában napjainkban I–II-III. c.
köteteinek bemutatóját szeptember 16-án.
2016 tavaszán ugyancsak az önkormányzat és a Kernstok Alapítvány szervezésében mutatták be
az Art Limes „Képzőművészek
Tata városában a XVIII-XX. században I-II.” című számait. Az öt
éve megjelent, két kötetes művészettörténeti kiadványban festők,
grafikusok, szobrászok, mesterek
és művészettörténészek munkásságáról olvashatunk, a portrék
mellett különböző adatok, dolgozatok, dokumentumok és interjúk is találhatóak a kötetekben.
A szeptember 16-án bemutatott
újabb három kiadvány már a jelen
művészeire koncentrál.

A helyszínen a lapszámokat Virág
Jenő főszerkesztő, Wehner Tibor
művészettörténész, a lapszámok
szakszerkesztője és Kakuk Tamás
író, költő mutatta be. Wehner Tibor a helyszínen úgy nyilatkozott:
- A művészeti profilú folyóirat
évtizedek óta működik, és különböző alkotóterületeket próbál
áttekinteni, valamint megyei kiadványként Komárom-Esztergom
megye művészetének múltját és
jelenlegi törekvéseit dolgozza
fel. A most bemutatott lapszámok
Tata jelenkori művészetével ismertetik meg az olvasókat.
A „Művészek Tata városában
napjainkban I–II-III.” c. kötetekben több, mint 60, Tatához kötődő
illetve itt dolgozó művész munkásságát mutatják be egyrészt
lexikális adatokkal másrészt pedig tanulmányok és cikkek közlésével. A Tata és Térsége Civil
Napok programsorozat nyitóeseményeként megrendezett bemu-

tatón Michl József polgármester
köszöntötte az érdeklődőket. A
városvezető elmondta: - Minden
új könyv, kiadvány megjelenése nagy öröm a városban, hiszen
vagy a múltunkról vagy a jelenünkről tár elénk olyan információkat és tudást, mely hosszú időre megmarad az utókor számára
is. Michl József hozzátette: - Nagyon köszönjük mindenkinek, aki
önmagát adva vállalta a szereplést
ezekben a lapszámokban és azoknak is, akik elkészítették a kiadványokat, hiszen ezzel azt az üzenetet küldik a jelennek és a jövőnek,
hogy Tatát szeretik a művészek,
sokan dolgoznak itt, és alkotásaik
túlmutatva a városon a határainkon kívül is megtalálhatóak.
Az Art Limes Művészeti Folyóirat szeptember 10-én az idei,
megyei Príma Díjak átadásán
különdíjban részesült. A rendezvény és az azt követő fogadás az
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A kiadványokban szereplő alkotók
névsora:
Árendás József grafikusművész
Barcsa Pál festőművész
Bárkányi Attila formatervező
iparművész
Bottos Gerő szobrászművész
Cs. Kiss Ernő (1929–2018) fafaragó
Dobroszláv József (1932–2016)
festőművész
Droppa Judit textiltervező iparművész, festőművész
E. Szabó Margit textiltervező
iparművész
Fábry Olívia grafikusművész
Gaál Zsuzsa (1940–2012) textiltervező ipar- és festőművész
Görözdi Géza grafikusművész
Görözdi Lilla festőművész
Görözdi Rita festőművész
Gútay János képzőművész
H. Katona Erzsébet textiltervező
ipar- és festőművész
Hajdú Zsófia tervező grafikusművész, illusztrátor
Haraszti Norbert fotóművész
Helmeczi Zsuzsanna festőművész
Hérics Nándor grafikus-, festő- és
szobrászművész
Horváth Éva díszlet- és jelmeztervező, belsőépítész
Kammerlorh-Kováts László festőművész
Kármán Dániel grafikusművész
Kele Róbert grafikusművész
Keményné Pongó Anna festőművész
Kerti Károly György festőművész
Kocsis Balázs szobrászművész
Koncz Andrea festőművész
Kóthay Péter szobrászművész
Kovács István Jenő grafikusművész
Kovács Valéria grafikusművész
Kövesdi Mónika művészettörténész

Kungl György keramikusművész
Lengyel Gábor grafikusművész
Lévai Ádám grafikusművész
Matyus Dóra grafikusművész
Michl Balázs festőművész
Mikus Áron szobrászművész
Mórocz István festőművész
Muzsnay Ákos grafikus- és szobrászművész
Nagy János (1935–2021) szobrászművész
Nagy Katalin (1952–2016) textiltervező iparművész
Neuberger István festőművész
Novotny Tihamér művészeti író,
szerkesztő
Petró Liza textilművész, építész
Petró Petra festőművész
Réti András grafikusművész
Schenk Attila képzőművész,
építész
Sipos Zoltán fotóművész
Sulyok Teréz festőművész
Szabó Andrea tervező grafikusművész
Szántó András grafikusművész
Szemereki Teréz keramikusművész
Szentessy László grafikusművész
Szigetvári Krisztina tervező grafikusművész
Szőnyeg-Szegvári Eszter művészettörténész
Sztruhár Zsuzsa képzőművész
Tóth Enikő művészettörténész
Török Viktória festőművész
Varga Benedek grafikusművész
Varga Tamás grafikusművész,
képregényrajzoló
Wehner Tibor művészettörténész
Wehner Viola művészettörténész
Zámbó Kornél festőművész
ART 6 Csoport
Horizont Csoport

mú, „Baráti kapcsolat két keréken - Tata és Szőgyén között”
című Interreg projekt keretében
valósult meg, az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regi-

onális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.
www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu
#Cyclocoop
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Napórák napja

A Magyar Csillagászati Egyesület Napóra
Szakcsoportjának 15. Országos Találkozója alkalmából nyílt kiállítás a vártoronyban
szeptember 18-án. A tárlat különböző formájú és működésű napórákat vonultat fel,
a legtöbb bemutatott darab egy marosvásárhelyi férfi saját kezű munkája. Miholcsa

Gyula fizikus a Tatai Televíziónak
adott interjújában arról beszélt,
hogy a kiállítás azért fontos, mert az
emberek számára gondolatébresztő
lehet. A fizikus több napórát készített sajátkezűleg, amelyek mindegyikének más és más a működési
elve. Ezeket is megcsodálhatják az
érdeklődők a tatai kiállításon.
Az egyes testek árnyékának hossza
es iránya a Nap állása szerint alakul.
Évszázadokon át az egyetlen, de legalábbis a legpontosabb időmérő eszköz volt a
napóra. A történelem során pedig nemcsak
erre szolgált, hanem művészeti alkotásként
is értelmezhető. Szeptember 18-án a Kuny
Domokos Múzeumban a napóráknak szentelték a napot. A legfontosabb tudományos

eredményekről a délelőtti konferencián
egyeztettek a téma szakértői, a nagyközönség előtt pedig kiállítás nyílt, amelyen különböző típusú napórákat nézhettek meg az
érdeklődők.
A rendezvény volt egyúttal a Magyar Csillagászati Egyesület Napóra szakcsoportjának tizenötödik
országos találkozója.
A TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló
és
Múzeum folyamatos programokat valósít meg
hosszú évek óta
a
tudományos

ismeretterjesztés és a tehetséggondozás jegyében. Az elmúlt időszakban tizenhárom
online előadást szerveztek és több felfedező sétára várták az érdeklődőket, ahol többek között a Tatán fellelhető napórákat is
bemutatták. A kiállítás novemberig látható
a vártoronyban.

Fotók: Tatai Televízió

Kezünkben a bolygó… méghozzá szó szerint!

Fotó:mzsvk

Újabb társasjáték partira gyűltek
össze a tatai Móricz Zsigmond
Városi Könyvtában 2021. szeptember 16-án. Most már látható,
hogy minden alkalommal vannak
új és visszatérő tagok is az ingyenes Társasjáték Napokon.
A legutóbbi találkozón a Planet –
Egy éledő világ került bemutatásra. Ez a játék azzal hívta fel magára a figyelmet 2019-ben, hogy
a megszokott egy vagy két dimenzió helyett (lapos asztal tábla, kártyák – egymásra épülő elemek)
háromban kell gondolkodni. Ezt a

játék a dodekaéder (12 lapból álló
térbeli test, ahol a lapok ötszögek)
alkalmazásával éri el. Erre a mágneses „bolygóra” kell felrakni az
ötszögű mágneslapokat, hogy az
állatoknak minél jobb környezetet biztosítunk. Ügyelni kell, hogy
a zsiráf az erdővel szomszédos
nagy sivatagokat kedveli, a panda
az óriás erdőkért van oda, míg a
bohóchal kerüli azokat a vizeket,
amelyek jéggel szomszédosak,
a sas pedig a hegyek között szeret szállni. Az eltérő igényeknek
megfelelően kell a területtípuso-

kat összeolvasztani vagy szétválasztani, mindaddig, amíg teljes
lesz a bolygónk, és minden élőlény otthont talál magának.
Ez a játék nagy mértékben igényli és fejleszti a térlátást, mivel
soha nem látjuk egyszerre a teljes
„térképet”, hanem folyamatosan
forgatni kell a kezünkben tartott
bolygót. A társasjátékok között
vannak, amelyek kifejezetten a
tanulást segítik (pl. szójátékok,
Cortex változatai, Brainbox sorozat – Matematika kicsiknek,
ABC, Világtörténelem stb.), de a
mechanikájuktól függően mindegyik fejlesztik a gyerekek és
felnőttek bizonyos készségeit. A
változatos memóriajátékok (pl.
Déja vu, Invisible, Twin it!) az
idősebbeknek pedig segítik szinten tartani a mentális képességüket. Külön kategóriát képeznek a
kommunikációs játékok (Álmodj
velem, Fedőnevek, Hullámhos�sz, Dixit, Álmodj hát, Kódfejtő,
Képérzék, Csak egy), amelyek
egyre nagyobb népszerűségnek
örvendenek az utóbbi évtizedben.
Emellett még fontosnak tartom
megemlíteni a vegyes készségeket (pl. rajzolás, színezés) hasz-

Veszteségből nyereség

Fotó:mzsvk

Tanár? Író? Influenszer? Blogger?
Felnőttoktató? Médiaszereplő?
Elsősorban EMBER!
Szeptember 22-én a Móricz Zsigmond Könyvtárban vendégünk
volt Balatoni József, alias Jocó
bácsi.
Anno egy szép kerek évfordulón
került volna sor erre a találkozóra, a #Jocó bácsi világa facebook
oldal születésének 5. évének, április 1-i napján, 2020-ban. Egész

másról szólt volna az a beszélgetés…
De az élet (meg a covid) közbeszólt, s sok más könyvtárhoz hasonlóan újra próbáljuk közösségi
életre buzdítani, közösségi térbe
szólítani olvasóinkat.
Most találkoztam vele először,
bár könyveit olvastam, írásait követem. Közvetlen, profi volt az
első pillanattól fogva, s bár nem
szokott az előadás előtt interjút

adni (ezt nem tudtam), készségesen állt a Tatai TV rendelkezésére,
majd pár percet kérve gondolatai
újrarendezéséhez, a közönség elé
lépett.
S megkezdődött egy olyan utazás,
amely megmutatta egy ember életének mélységeit s magasságait a
születése pillanatától fogva. Koraszülöttként indult a világba,
nem adtak volna fabatkát sem az
életbenmaradásáért. De ő küzdött…célja(i) volt(ak), s ugyan
kacskaringókkal, de elérte őket.
Szembeszállva a világgal („nem
viszed semmire sem”), sokszor
magával is (dadogása miatt sokáig nem szólalt meg az iskolában)
tanári diplomát szerzett, iskolában helyezkedett el, s írásaival
egyre nagyobb követőtábort szerzett magának.
Sűrű napjai vannak, a tanításon
túl járja az országot, előadásokat
tart, képzéseket vezet, új könyvén
dolgozik.
Másnak is sikerülhet? Hát persze!
A „recept”: Nevess! Szeress! Élj!
Sinkó Ildikó

náló termékeket pl. Skicc – Mi az
ábra, Activity, Kartográfusok.
Természetesen nincs egyetlen
olyan játék sem, amely szigorúan
csak az egyik vagy csak a másik
kategóriába tartozna. Elég csak
belegondolunk például, hogy a
kooperációs játékok (amelyeknél
minden résztvevőnek 1 közös célt
kell elérni vagy magát a játékot,
mint ellenfelet legyőzni) men�nyi mechanikát használnak, hogy
együttműködésre sarkalják a játékosokat. Ide tartoznak a közös
döntés megbeszélése, információk átadása (idő vagy módszer
korlátozásával), részletek megfigyelése, a mozgások összehangolása stb.
Érdemes még kitérni a játékok
egyéni (házi) szabályozására is.
A résztvevők képességeihez igazodva, közös megegyezéssel lehet
könnyíteni vagy nehezíteni bizonyos szabályokon. Előbbi különösen hasznos, ha kisebbekkel (pl.
óvodásokkal, akik még nem tudnak olvasni) vagy értelmileg akadályozottakkal játszunk. Ez utóbbi egyáltalán nem kizáró tényező,
sőt éppen ellenkezőleg! A játék
lehetőséget ad az egyéni fejlődés-

re, miközben pozitív élményekkel
is gazdagítja a játékosokat. A nehezítés akkor szokott előtérbe kerülni, ha egy játékot már sokszor
használtak, és kiismerték a „nyerő
technikákat”, kevés kihívást tartalmaz a résztvevőknek. A termékek leírásánál erre a tulajdonságra utalnak az „újrajátszhatóság”
kifejezéssel. Vannak kis és nagy
mértékben újrajátszható játékok:
előbbire jó példák a Szabadulószoba kártyapaklik, míg utóbbira a Fesztáv, Dixit, Dragonstone
Mine, hogy csak néhányat említsek.
2021. október 7-én a Kingdominoval folytatódik a rendezvénysorozat, amely 2016-ban egyszerű
szabályaival és gyors játékidejével gyorsan sokan kedvencévé
vált. Ezen kívül 25 díjat vagy díjra
jelölést kapott 2016-2018 között,
felkerült a Magyar Társasjáték
díj 4 nevezettje közé is. A rendezvény megvalósítása továbbra
is az EFOP-4.1.8-16-2017-00080
pályázat segítségével zajlott. A
Társasjáték Napokkal kapcsolatban érdemes figyelni a könyvtár
honlapját és Facebook oldalát is.
Dollmayer Bea
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20 éves a Tatai Helytörténeti Egyesület
A közgyűlésen újraválasztották az
egyesület vezetőségét, egyhangú
szavazattal az elnöki tisztséget dr.
Kis Tiborné nyerte el a következő
ciklusra. A megszavazott bizalmat
a jövőbeli programtervek sokszínűsége is igazolhatja, melyeket
az újraválasztott elnök ismertetett.
Az ünnepi közgyűlést megtisztelte jelenlétével Keresztesi József,
a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság tiszteletbeli elnöke, Nemes János, a Szomódi Helytörténeti Egyesület elnöke és Vámosi
László, a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének alelnöke.
Az évforduló keretén belül be-

mutatásra került az egyesület új
évkönyve, amely tartalmazza a
2019-es év második felének, a
2020-as „pandémiás év” egészének és a 2021-es év első felének
egyesületi és helytörténeti vonatkozású programjait, eseményeit. A kötetben 24 cikk olvasható,
melyeket többnyire az egyesületi
tagok írtak és adnak benne számot
az egyesület szerteágazó tevékenységéről.
Az ünnepi közgyűlés a születésnapi évforduló alkalmából ünnepi
tortával és kötetlen beszélgetéssel
zárult a Gottwald kávézó teraszán.

folytonosságát. Jelenleg a Főszékesegyház barokk templomtere
látogatható.
A templom után utunk az Asztrikról elnevezett „Astriceum” kiállítására vezetett, ahol miseruhák,
és liturgiai kellékek csodálatosan
gazdag gyűjteményét tekintettük
meg szakértő vezetéssel. Az ezt
követő látnivaló az érseki kastélyban székelő könyvtár volt.
A kalocsai egyházmegye érseki
székhelyén kezdetben erődített
várkastély állott, majd a 18. században alakult át barokk kastéllyá.
A kétemeletes, klasszicista elemeket is hordozó épületet 1775-ben
Batthyány József érsek, későbbi
bíboros kezdte meg, de mai kinézetét báró Patachich Ádám kalocsai érseknek, korábbi nagyváradi
püspöknek köszönheti, aki 1776ban a váradi palotájának mintájára terveztette meg „U” alaprajzú,
középrizalitos főhomlokzatú érseki rezidenciáját, mely a nyugati szárny kivételével 1780-ra
be is fejeződött. A keleti szárny
díszes könyvtártermében Patachich Ádám érsek közel húszezer
kötetet számláló magánkönyvtára
– vezetőnk szerint Közép-Európa
legszebb teremkönyvtára - különleges könyvpéldányokkal. A
könyvtár ma látogatható, kiállítás vezeti közelebb az érdeklődő
látogatót az ősnyomtatványok és
egyéb, rendkívül értékes és egyedi
könyvritkaságok világába. Bennünket pedig egy szellemes és
nagy tudású könyvtáros.
Miután a délelőtt feszített ritmusú programja véget ért, Juca
néni csárdájában várt bennünket a megérdemelt ebéd – nem is
írom ide, milyen finomságokat
kaptunk! – egyedül azt nehezményeztem, hogy nem jutott idő
egy kis Duna-parti sétára - serkentve ezzel az elpilledt vándort
(s persze az emésztést is!) a kö-

vetkező programra. Ami a helyi
kézműves porcelán manufaktúra
volt, ahol 1971-től foglalkoznak
magas minőségű, gazdagon díszített kézi festésű porcelántermékek készítésével, melyekben a
kalocsai mintakincs, a népművészet legnemesebb hagyományai
a porcelánfestés művészetével
ötvöződnek. A herendi látogatásokon „megedződött” egyesületi
tagjaink érdeklődve hallgatták és
nézték a bemutatót, s tisztességgel
vásároltak is a mintaboltban apró
souvenireket, ajándékot az otthoniaknak. Természetesen kalocsai
mintával.
S ha Kalocsa, természetesen nem
maradhatott el az obligát Paprikamúzeumi látogatás sem, ahol
még mód nyílott az otthoni, lassan
kiürülő fűszeres dobozok feltöltésére eredeti kalocsai édesnemes,
csípős vagy éppen füstölt paprikával.
A kirándulás úgymond „hivatalos” programja ezzel véget is ért,
de ajánlották a helybéliek, hogy
nézzük meg – okvetlenül! – a helyi állomást is. Így bónuszként
elmentünk az állomásra, ami
sajnos már 2007 óta nem fogad
személyvonatokat, csak teherforgalom van. Kár, mert az állomás
épületét kívül-belül jellegzetes kalocsai mintákkal „pingálták” teli a
helyi ügyes kezű asszonyok, Vén
Lajosné, a Népművészet Mestere
értő irányításával. Remélve, hogy
más turisták is felkeresik ezt az
egyedi látnivalót, érdekességet,
szálltunk vissza a buszba, hogy
hazatérjünk. Sok szépet láttunk,
tanultunk megint, újra – jó hangulatban, együtt!
Bízva abban, hogy Covid mester
is úgy dönt, hogy ez a társaság
megérdemli, és sietve eltávozik
közülünk! S akkor mi már most
elkezdhetjük tervezni-szervezni a
következő évi utazásunkat!

Stegmayer Máté

Fotók: Varga Edit

Kerek évfordulót ünnepelt augusztus végén a Tatai Helytörténeti Egyesület. A 20 éves fennállás alkalmából könyvbemutatóval
egybekötött ünnepi közgyűlést
tartottak a Kuny Domokos Múzeumban.
A nagy számban megjelent
egyesületi tagságot a múzeum
vezetőségének
képviseletében
Schmidtmayer-Busa Mónika nép-

rajzos-muzeológus köszöntötte,
az egyesület munkáját, múlhatatlan lelkesedését a helytörténeti értékeink védelmében Michl
József polgármester méltatta. Az
eseményen dr. Kis Tiborné elnökasszony nagy részletességgel
ismertette az egyesület 20 éves
fennállása alatt megvalósult eredményeket, az egyesület értékmentő tevékenységét, helyét és sze-

repét a város közösségi életében.
Az elmúlt időszak eredményeinek
összefoglalása során kitért a szerteágazó együttműködési kapcsolatrendszerre, aminek köszönhető
az egyesület töretlen népszerűsége is. Ezek közé tartozik több helyi civil szervezet és a múzeum.
Hosszú évek munkáját követően a
helytörténeti egyesület taglétszáma mára elérte a 100 főt.

A HTE Szent István városában
A pandémia enyhültével a Tatai
Helytörténeti Egyesület arra az
elhatározásra jutott, hogy tavalyi
elmaradt kirándulását – mindenki megelégedésére – megszervezi, még mielőtt „kinyílnak ősszel
az egek”. Így, kihasználva a kora
őszi remek időt, szeptember 14én jókor reggel elindultunk, hogy
meglátogassuk és megismerjük
Kalocsát.
A város jelentős történelmi múltra
tekint vissza, hiszen a honfoglalás
óta város, István óta a magyarság
egyik kiemelkedő kulturális központja. Egyike a négy magyarországi római katolikus érseki
székhelynek, az államalapítás óta
a magyar katolicizmus második
központja. Körülbelül egyidős a
magyar állammal. A honfoglalás
után Árpád fejedelem szálláshelye volt, egyes kutatások azt igazolják, hogy Gézáig ez a település
volt a fejedelmek székhelye. Később az uralkodói központ Fehérvárra és Esztergomba költözött,
de első felkent királyunk számára
Kalocsa továbbra is fontos maradt.
Ennek bizonyítéka, hogy az elsők
között hozott itt létre magyar püspökséget és királyi kúria is volt
itt. Az első egyházfő Asztrik volt,
aki a koronát hozta Istvánnak. A
nemes feladat véghezvitele után
az egyházmegye érseki rangra
emelkedett, ezzel Esztergommal
azonos, nagy hatalmú érsekséggé
vált, természetesen tiszteletben
tartva, hogy a magyar egyház
központja az előbbi városban van.
(Esztergom pedig a mi megyénkben!) A kalocsaiak előszeretettel
nevezik városukat „Szent István
városának” ma is. Híres iskolaváros, a 18. századtól meginduló oktatás az egyik legkiválóbb iskolai
központtá tette a várost országos
szinten.
Igyekeznünk kellett, mert időpontra vártak bennünket, így

megállás nélkül nyelte buszunk a
kilométereket, hogy késés nélkül
érjük el úti célunk első állomását,
a helyi Hagyományőrző Házat,
melynek kedves tagjai gyönyörű
helyi népviseletben fogadtak bennünket. Szerintem nincs Magyarországon ember, aki ha azt hallja,
„kalocsai hímzés” ne ugrana be
elsőre, miről is van szó, s lelki
szemei előtt azonnal megképzik
a színes, vidám színeket alkalmazó, virágmotívumokkal díszített
jellegzetes világ, amely több más
mellett híressé tette a várost, s nevét elvitte országhatárokon túlra
is. Saját szemünkkel láthattuk, hogyan (és milyen aprólékos, fáradságos munkával!) bomlanak ki az
ügyes kezű hímző-asszonyok ujjai
között a rózsák, nefelejcsek szirmai, s készül el a pókháló finomságú „riseliő”, amely oly széppé
és egyedivé teszi ezeket a darabokat. Házigazdánk néhány szóban
elmesélte a hímzés „történelmét”,
hogyan is alakult és fejlődött, s hol
tart ma a helyi hagyományőrzés –
melyből bemutatót is kaptunk, egy
táncos pár jóvoltából, s magunk is
a vidám zene hangjaira „roptuk”
velük a csárdást.
A szem s a szellem jóllakatása
után jöttek a földi dolgok: jófajta
házi pálinka csordult a poharakba,
amellyel megágyaztunk a finom
kalácsnak – ahogyan itt mondják:
„kácsi” – amelynek a tölteléke mi
is lehetett volna más, mint paprika. Kalocsai pirospaprika, melynek édességét még egy kis cukorral megtoldották az asszonyok.
Eredetileg patkó alakban sütötték,
de hogy ez ebben az esetben is így
volt-e, nem tudhatom, mert percek
alatt a vendégek tányérjára kerültek a gusztusos – és finom!- kalácsszeletek.
Ezután az „alakjavító’ program
után – sajnos! – hamar mennünk
kellett tovább kirándulásunk kö-

vetkező megállóhelyére, a székesegyházba.
A Nagyboldogasszony főszékesegyház 1774-ben került felszentelésre. A török megszállás okozta
pusztulást követően az Érseki Főszékesegyház építését Csáky Imre
érsek - később bíboros - határozta
el, és készíttette el a terveket, majd
őt követően Patachich Gábor, Csáky Miklós és Klobusiczky Ferenc
érsekek építtették tovább a barokk
templomot.
Több, kisebb felújítás után Bábel
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
elhatározásából kezdték meg a
főtemplom restaurációját és építészeti-régészeti feltárását, mely
célja a teljes külső és belső megújulás. A belső padozat alatt és a
templomon kívül végzett régészeti munka teljességében feltárja a
korabeli templomok épített örökségét. Az Érseki Főszékesegyház
altemplomában és közvetlen külső
környezetében, a Szentháromság
téren bejárhatók lesznek e korabeli templomok, az 1000 utáni
években épített Szent István kori
Szent Pál titulusú székesegyház
és a 13. században megvalósult,
jelentősen nagyobb és grandiózusabb, késő román - kora gót,
Nagyboldogasszony tiszteletére
felszentelt Érseki Székesegyház.
A látogatás során tetten érhetők
lesznek e templomok történetében történelmünk viharos pontjai,
fordulatai, kiteljesítve a két jelentősebb korabeli, 19. és 20. századi
ásatások ismeretanyagát.
Az épített leletek és kőtöredékek
bizonyítják a korai székesegyházaink építésének és stílusának
magas kulturális értékét, egyben
bizonyítva azt is, hogy Magyarországon, így Kalocsán már a XIXII. században, a nyugati építészeti értékekkel azonos stílusban
épültek templomaink. Egyben
igazolják a kalocsai Érsekség jog-
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Társadalmi célú hirdetés
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10 Sport
Programajánlat
Atlétika
október 5. szerda 11.00
Mezeifutó Megyei Diákolimpia
Helyszín: Kecskédi repülőtér
Asztalitenisz
október 2. szombat 11.00
TAC – Celldömölki VSE férfi NB I
október 9. szombat
11.00 TAC – Szombathelyi AKSportiskola férfi NB II
Helyszín TAC csarnok
Kézilabda
október 3. vasárnap 14.00
TAC – Solymári SC női serdülő
18.00 TAC-Komárom VSE ffi NB I/B
október 14. csütörtök 16.00
TAC – Komárom VSE férfi serdülő
Helyszín: Güntner Aréna
Labdarúgás
október 2. szombat 11.00
TAC – FORTUNA SE női U18
14.00 TAC – Környe SE férfi U19
október 3. vasárnap 15.00
TAC – Bábolnai SE férfi felnőtt
október 9. szombat 10.00
TAC –Mészöly Focisuli ffi U14
12.00 TAC – Dorogi FC férfi U15
október 14. csütörtök 18.00
TAC – Bábolnai SE női U15
Helyszín: Új úti pálya
Szabadidősport
október 2. szombat 8.00
XXV.Tatai IVV Túra és
Világ Gyalogló Nap
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Tatai utánpótlás kosárlabda, 2020-2021. évi szezon

Városunk kosárlabda bázisán, a
Tatai Sportegyesületnél (TSE)
több mint 20 éve kitartó szakmai
és építő munka zajlik. A felnőt női
és férfi kosárlabdázókon kívül a
környék sportágat szerető gyermekei itt ismerkedhetnek meg a
világ egyik legkedveltebb sportjának alapjaival. A kitartóak és a tehetségesek pedig a versenyszintű
kosárlabdázás magasabb szintjéig
is eljuthatnak. Az egyesület eddig is kiemelkedő munkát végzett
a kosárlabda utánpótlás nevelés

terén, és sok sikeres évet tudhat
maga mögött, bár a megfelelő
edzéslehetőségek megteremtése
a saját infrastruktúra hiányában
folyamatos és kitartó szervezési
munkát igényel jelenleg is. Ezt
orvosolandó az egyesület a 2014es évben TAO támogatások megpályázásával célul tűzte ki egy
helyi kosárlabda edzőközpont kialakítását. Ez jelentős lépés lehet
a sportegyesület, de ami ennél
is fontosabb, a környék sportolni vágyó fiataljainak életeben. A

Idénynyitó győzelemmel
Első mérkőzését hazai pályán
játszotta a TAC NB I-es férfi
asztalitenisz csapata. Mióta ebben az osztályban játszanak az
élmezőnyhöz tartoznak. Most is
úgy indultak neki az idénynek,
hogy a dobogó a cél. Elsőként
a Pénzügyőr ellen léptek asztalhoz, a mérkőzésre a TAC
csarnokban játszották. A találkozó jól indult, hiszen mind a
Sipos-Adamik, mind a Bak-Béres páros nyert, így 2-0-val
kezdődhettek az egyéni mec�csek. Adamik Csenge Zsigával
maradt alul 3-1-re, de egyáltalán nem vallott szégyent, szép
dolgokat is csinált és hát az
egy nyert játszma is dicséretes.
Közben a másik asztalnál Bak
vívott öldöklő csatát Both-al.
A vendégek játékosa kezdett
jobban és a játszmákat tekintve 2-1-es vezetésre tett szert.

A negyedik játszmában pedig
egészen közel került a győzelemhez, hiszen 10-8-ra vezetett,
ráadásul ő adogatott. Bak nagy
hidegvérrel játszva innen fordított és jöhetett az ötödik szett.
Itt is Both állt jobban az elején
és 7-5-re vezetett. Bak nagyon
odafigyelt és ismét bizonyította,
hogy az asztalitenisz nem csak
a kezek hanem az idegek csatája is. Innentől már csak ő szerzett pontokat és hozta a szettet
11-7-re, a meccset pedig 3-2-re.
Sipos Viktor is megküzdött a
győzelemért. Ellenfele Agócs
az első és harmadik játszmát is
nyerte, az utóbbit 14-12-re. Aztán a tatai fiú nagyon összekapta magát majd 3-ra, 6-ra hozta
a 4. és 5. játszmát így 3-2-re
nyert. Béres Gellérit verte három sima szettben, majd Bak
ismét nagy meccset játszott

ezúttal Zsiga ellen. Bár 3-0-ra
nyert, de mindhárom játszmát
a lehető legkisebb különbséggel (11,9,9). Ezekkel a győzelmekkel félidőben már 6-1 volt
a TAC javára. A hátralévő mérkőzések is jobbára tatai győzelmeket hoztak, így végül 10-4-es
hazai sikerrel ért véget a találkozó.
TAC – Pénzügyőr SE 10-4
Pontszerző: Bak 3, Sipos 3, Béres 2, Sipos-Adamik, Bak-Béres
Bak Imre: a fölényes győzelem
ellenére szinte minden mérkőzés nagy csatát hozott a szetteken belül. Nekem nagyon jól
ment, az első meccsen a koncentráció és a nyugalom hozta
meg a sikert. A Zsiga ellen találkozó nyílt, nagy ütésváltásokat hozott amiből én jöttem ki
jobban. Örülök hogy győzelemmel kezdtük a bajnokságot.

Az ÁHI Jóga Egyesület családi sportnapja

A hagyományokhoz híven az
ÁHI Jóga Egyesület a tatai Civil Napok keretében 2021. 09.
19-én délután családi sportnapot
szervezett az Építők Parkjában.
Számunkra fontos ez a hely,
mivel itt nagyszerű közösségi
tér jött létre.Köszönjük, hogy
ezt a lehetőséget a város önkormányzata létrehozta. Az
egészségmegőrző programon a
családok, gyerekek és felnőttek
kipróbálhatták a ground golfot,

ismerkedhettek a boccia játékkal, korongdobással, karika dobáló játékkal próbálkozhattak. A
résztvevőkkel Bacsárdi József,
az ÁHI Jóga Egyesület elnöke és
segítői ismertették meg a játékszabályokat.
Rendezvényünket megtisztelte
Michl József Tata Város polgármestere, aki közösen sportolt a
sérültekkel és a sport programra
érkező érdeklődő családokkal.
A hangulatot fokozta, hogy Pol-

gármester Úr palacsintával kedveskedett a részt vevőknek.
Programunkhoz csatlakoztak a
Tatai Sorstársak Klubja tagjai,
Kincsesné Ilike vezetésével és a
Humanitás SE paraboccia sportolói és családtagjai Szabóné
Helga irányítása alatt.
Örömünkre szolgált, hogy több
kisgyerekes család boldogan
vett részt az egészségmegőrző
programunkon és próbálta ki a
játékokat.

központ fő elemét képező kön�nyűszerkezetes kosárcsarnok a
sok hátráltató körülmény ellenére
egy éve átadásra került. Az öltöző és konditerem megépítésére a
következő ütemben kerül majd
sor. A jelenleg fennálló és optimálisnak nem nevezhető feltételek
mellett, valamint azok ellenére, a
tatai kosárlabda utánpótlás az idei
szezonban olyan eredményeket
ért el, melyek a teljes tatai utánpótlásképzés tekintetében is bátran kiemelkedőnek mondhatók.
Mindezek köszönhetőek voltak az
edzők odaadó munkájának, a gyerekek eltökéltségének, és a külön
kiemelendő szülői támogatásnak,
pontosabban ezeknek együttesen.
A 2020-2021-es országos utánpótlás kosárlabda bajnokságban a
TSE minden korosztályban csapatot indított, ahol is valamennyi a
felső harmadban végzett. Idén közülük is legeredményesebbnek az
U16-os (kadet) csapat bizonyult,
akik a csoportjukban veretlenül az
élen végeztek. A csapat így „rendes” körülmények esetén országos
regionális döntőn való részvételért

mérkőzhettek volna. A vírushelyzet viszont sajnos átírta a szokásos forgatókönyvet, és a döntőért
rendezendő keresztjáték elmaradt.
Ennélfogva a kadet csapat elesett
attól a lehetőségtől, hogy az országos regionális döntőben a bajnoki
címért mérkőzhessen. De így is az
egyesület kimondott középtávú
célja, hogy ezt az immár nyolc éve
együtt játszó tehetséges keretet
várhatóan a 2022-23-as szezonban
a felső táblán, vagyis az ország
legjobb 32 csapata között szerepeltesse. Az országos regionális
bajnokság kötelező meccsein túl
a TSE fiataljai rendszeresen külön
edzőmérkőzésekkel is készülnek
az következő évadra. Idén ellenfelei közt az észak-nyugati régió kiemelt csapatai és főtáblás klubok
is szerepeltek, mint pl. az Alba Fehérvár, a Sopron, az Újpest vagy a
Honvéd.
Reméljük a közeljövőben a feltételek immár összeállnak, és a TSE
saját csarnokában, hazai pályán
fogadhatja az érdeklődőket, szurkolókat, de mindenek előtt a sportolni vágyó lelkes fiatalokat.

Kisegyesületek Tatán az
’50-es években
Tatai Postás Sportegyesület
A második világháborút követően a város sportélete szomorú
képet mutatott: leégett lelátó,
eltűnt deszkakerítések, romokban heverő, elhagyott öltözők és
gödrökkel teli, gondozatlan pályák. A sportolók közül többen
soha nem tértek haza. Mindezt
a sok gondot, problémát tetézte
egy hibás országos tendencia,
mely szerint cégenként egy-két
szakosztályos kisegyesületek
jöttek létre, így Tatán a Postás,
Vörös Lobogó, Kinizsi, Gépállomás, Építők, TEFU, Honvéd,
Vájár, Törekvés, Cipőgyár,
Textiles, Gyógyszertári Központ, Vízmű, Vörös Meteor,
Spartacus. Ezek a névjelölések
szoros helyi, vállalati kötődést
is feltételeztek, a széttagoltság
miatt azonban életképtelennek
bizonyultak.
Így jött létre 1949. január 30-án
a Tatai Postás SE, melynek elnöke Neuman Lajos lett és meghatározó szakosztálya a labdarúgó
volt, Varga István, majd Hámori István edzők vezetésével. A
másik szakosztálya a kézilabda
volt. 1950 szeptemberétől a Tatán működő testnevelés tagozatos sportgimnázium tanulói is
a Tatai Postásban sportoltak. A
labdarúgók mellett itt atletizált
Zsivótzky Gyula, az 1968-as
mexikói olimpián a kalapácsvetés olimpiai bajnoka, a Nemzet
Sportolója és a neves tornász
Keszthelyi Rudolf is. A testnevelési órákat Harmath József és
Jakab József testnevelő tanárok
tartották. A sportgimnáziumot
1952-ben Kiskunfélegyházára
költöztették.
A zöld mezes postás labdarúgók 1951-ig a Tatai Járási
bajnokságban,
majd annak
megnyerését követően 1954-ig
a megyei I. osztály középme-

zőnyében szerepeltek. Mérkőzéseiket a vasúton túli ún. Homokrosta pályán, majd 1951-től
az edzőtáborban játszották. Az
egyesület az 1954-es bajnokság
végén szűnt meg, a labdarúgók
a Tatai Vörös Lobogó csapatába
igazoltak, jó képességű játékosokkal
erősítve azt. Annak ellenére
szűnt meg a csapat, hogy 1953ra megépült a saját pályájuk és
az öltözőjük a Cseke ligetben.
Egy érdekes epizód a sportegyesület történetéhez kapcsolódva, amikor 1952. október
22-én a Tatai Postás vezetősége
kérelemmel fordult az OTSB
(Országos Testnevelési Bizottság)-hez, az edzőtábor
használata ügyében, Sebes
Gusztáv (a későbbi Aranycsapat szövetségi kapitánya) elnökhelyettes a következőket
válaszolta: „Tisztelt Tatai Postás SE. A táborban egész télen
tanfolyamok lesznek, nem adható ki.”
Több híres későbbi labdarúgó
is megfordult a Tatai Postás
labdarúgó csapatában: Friedmanszky Zoltán az FTC többszörös gólkirálya, Bacsó István,
aki 1997-2004-ig a magyar női
labdarúgó válogatott szövetségi
kapitánya volt. De ismert tatai labdarúgók sora is itt rúgta
a labdát: Burián József, Basky
Lajos, Ipach Antal, Körmendi
Lajos, Marosi Miklós, Pugner
Sándor, Rónaszéki József, Tima
Sándor, Ködmön Károly,Pulai
János, Spilkó József, és mások.
Tata labdarúgó sporttörténetének érdekes színfoltja volt a
Tatai Postás SE, mintegy ötéves
működése sok érdekességgel,
sok kiváló sportolóval, sportvezetővel együtt.
Vámosi László

