
Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében október 6-án dél-
után rendezték az aradi vértanúk 
emléke előtt tisztelgő városi meg-
emlékezést és koszorúzást. 
Az esemény a Fenyő téri emlé-
koszlopnál kezdődött, amelyet a 
Szövetség Tatáért Alapítvány kez-
deményezésére Cs. Kiss Ernő fafa-
ragó alkotott 2013-ban. 
A helyszínen ünnepi beszédet mon-
dott Bencsik János, a Tatai-me-
dence kiemelt járműipari térség 
összehangolt fejlesztéséért felelős 
miniszterelnöki biztosa, országgyű-
lési képviselő, aki így fogalmazott: 
- Bukás-e, ha egy katona úgy szere-
ti a hazáját, hogy azért az életét is 
odaadja? Bukás-e a katonának az a 
hite, hogy amiért harcol, az minden-
nél fontosabb? És bukás-e az a re-
mény, amelyet az aradi tizenhármak 
megfogalmaztak, hogy a szolgálat, 
melyet végeznek és bevégeztek 
nem fog elveszni, mert hasznosul-
ni fog a nemzet életében? Hogy 
mindez bukás-e, az az utánuk kö-
vetkező nemzedékeken múlott, és 

most, rajtunk múlik. Bencsik János 
kiemelte:- Semmi másért nem kell 
összejönnünk évről évre október 
6-án, csak, hogy ezeket a kérdése-
ket feltegyük saját magunknak.  Hi-
szünk-e abban, hogy a világnak ez a 
része a mi hazánk, ami a mi erőfe-
szítéseinknek köszönhetően marad 
termő, és biztosít nekünk kenyeret? 
Hiszünk-e abban, hogy ez a nemzet 
akkor lesz erős, ha - bár együttmű-
ködik a körülöttünk lévő országok 
sokaságával - önálló, a saját ősisé-
gén alapuló közösség marad, saját 
kultúrával, identitással, gazdaság-
gal és honvédséggel, mert ettől 
válik egy ország igazi országgá, 
megtartó erővel bíró hazává, és egy 
közösséget alkotó nemzetté. Adjon 
az Isten mindannyiunk számára 
elegendő erőt ahhoz, hogy képesek 
legyünk hinni a közös erőfeszítése-
ink megtartó erejében és legyen re-
ményünk, hogy ehhez megkapjuk a 
lelki és testi erőt a Gondviseléstől. 
Legyen reményünk abban is, hogy 
a nemzedékeink által végzett szol-
gálat nem hiábavaló, mert jönnek 
az új nemzedékek, melyek e kér-

déseket újra felteszik maguknak és 
nem hagyják, hogy az 1848-49-es 
hőseink által hullatott vér kárba 
vesszen, s bukásként könyveltes-
sék el - monda a Tatai-medence 
országgyűlési képviselője.
A megemlékezésen közreműködött 
Galgóczy Csenge, Nényei Zsom-
bor, Szabó Emese, Tóth Dániel, 
valamint a Menner Bernát Zeneis-
kola fúvószenekara Belső Máté 
vezetésével. A Fenyő téri eseményt 
követően a Kapucinus templomban 
szentmisével emlékeztek az aradi 
vértanúkra, majd a program az Est 
moziban folytatódott, ahol Sziko-
ra János: Ítélet és kegyelem című 
filmjét mutatták be a közönségnek. 
Idén július 12-én Csákberényben 
került sor Szikora János, Jászai 
Mari díjas rendező, színész, érde-
mes művész „Ítélet és kegyelem” 
című tévéfilmjének első szakmai 
nyilvános bemutatójára. A film az 
1848-49 -es szabadságharc idején 
elítélt és kivégzett Mansbarth An-
tal katolikus pap és Szikszai János 
református lelkész tragikus törté-
netét dolgozza fel, és Sobor Antal 

Perelj, Uram! című regénye alapján 
készült. Mansbarth Antal plébános 
1821-ben született Tata-Tóváros-
ban, papi szolgálata folytán került 
Csákberénybe. A film az 1848-as 
szabadságharc leverésének idősza-
kából elevenít fel egy megtörtént 
epizódot: Mansbarth Antal tatai 
születésű katolikus pap és Szikszai 
János református lelkész 1849-ben 
kihirdették templomaikban a füg-
getlenségi nyilatkozatot. Emiatt a 
szabadságharc bukása után kon-
cepciós perbe fogták őket, melynek 
eredményeként a Nagyigmándon 
felállított rögtönítélő bíróság kötél 
általi halálra ítélte mindkettőjüket. 
A tatai vetítésre meghívást kapott 
Szikora János filmrendező, a Mi-
kesy család, Mansbarth Antal ol-
dalági leszármazottai, valamint 
a Szikszai család, Szikszai János 
leszármazottai. A filmvetítés előtt 
Michl József polgármester mondott 
köszöntőt. A városvezető kiemelte: 
- Mansbarth Antalra emlékezünk, 
akit nem ismertünk, ám itt élt, a 
mai Fényes Áruház helyén álló 
házban született, tehát őseink, elő-
deink találkoztak vele, ismerték őt, 
így tudunk lelki közösséget vállal-
ni a személyével. Az Est moziban 
a Mikesy család nevében Mikesy 
Pongrác is megosztott néhány gon-
dolatot a közönséggel. Mansbarth 
Antal az ő ükapjának a testvére 
volt. Elmondása szerint az egykor 
történtekre sosem emlékeztek a 
családban düh- vel vagy bosszúval 
telten, hiszen Isten előtt minden-
ki elszámol majd a saját tetteivel, 
nem a mi dolgunk ítélkezni. Azzal 
kapcsolatban, hogy az  „Ítélet és 
kegyelem” című film mit taníthat 
a mai nemzedékeknek, Mikesy 
Pongrác úgy fogalmazott: - Meg 
kell élnünk a hazánk szeretetét, s 
a film abban segíthet, hogy ezáltal 
igaz és jó magyarok lehessünk.
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15 éve, 2006. október 11-én tar-
totta alakuló ülését az a képvise-
lő-testület, melyet először vezetett 
polgármesterként Michl József. 
Azóta, az elmúlt több, mint 3 cik-
lusban is városvezetőként végzi 
a feladatait, miközben a képvise-
lő-testület többségét változatla-
nul a FIDESZ-KDNP delegáltjai 
alkotják. Michl József öt évvel 
ezelőtt adott interjújában így me-

sélt a kezdetekről: „Országgyűlési 
képviselői mandátumért indultam 
azon a tavaszon, tehát a felkészü-
lést már korábban elkezdtem a 
Tatát érintő ügyekben. Korábban 
nem voltam tagja a tatai képviselő 
testületnek, ezért miután válasz-
tókerületi elnök lettem 2004-ben, 
tudatosan tanulmányoztam Tata 
közigazgatását és az itt folyó ügye-
ket, feladatokat. Rendszeresen el-
jártam a képviselő-testület ülései-
re, figyeltem a reakciókat, a viták 
stílusát, a terveket, javaslatokat, 
tehát ez egy tanulási időszak volt 
számomra. Így azt mondhatom, 
hogy abszolút tudatosan és hatá-
rozottan készültem arra az akkori 
munkám mellett, hogy ha a válasz-
tópolgárok is úgy akarják, készen 
álljak a szolgálatra. Az egyéni fel-
készülés mellett nagy jelentősége 
volt a csapatépítésnek is, hiszen 
egy jól működő közösség nélkül 
nem lehet egy várost irányítani, te-
hát meg kellett találni és fel kellett 
építeni azt a csapatot, amelynek a 

segítségével hatékonyan tudunk 
dolgozni, tervezni és alkotni.”
Az egyéni felkészülés és a jó 
csapatmunka az elmúlt 15 évben 
számtalan eredményt hozott, Tata 
életében óriási változások történ-
tek. Sok nagy volumenű fejlesztés 
valósult meg ( Pl: Kossuth tér, Ta-
tai Fényes Tanösvény, Városi Piac, 
Piarista Rendház, Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnok, Esterházy 
Kastély, Kiskastély és Cellarius, 
Angolpark rehabilitációk, Kálvá-
ria-domb megújítása, Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központ) elindult 
a tatai felsőoktatás, majd minden 
esztendőben elhozott a város egy-
egy díjat, elismerést (pl: Ramsari 
Város, Biodiverzitás Fővárosa, 
Magyar Tájdíj,  Tehetségbarát Ön-
kormányzat, Gyermekbarát Vá-
ros), folyamatosan bővült a helyi 
ipari park, ahol évről-évre szapo-
rodik a betelepült cégek száma, 
az önkormányzat megalapította és 
sikeresen működteti saját cégeit, 
kiterjedt testvértelepülési hálót és 

helyi ösztöndíj-rendszert működ-
tet, s persze az élhető, fenntartható 
mindennapok mögött húzódó inf-
rastruktúra kisebb fejlesztései is 
folyamatosan zajlanak. Az elmúlt 
15 év eredményeit részleteiben is 
ismerhetik a tataiak, mivel minden 
választási ciklus végén megjelen-
tetett az önkormányzat egy egy 
kiadványt, amely alapos, precíz 
beszámolóval szolgál az elvégzett 
munkáról. Hogy az eredmények 
mellett mi mindent jelentett, és mi 
mindenről szólt a mögöttünk álló 
másfél évtized, arról Michl József, 
Tata 15 éve a város élén dolgozó 
polgármestere beszélt.
-Ugorjunk vissza az időben 2006. 
október 11-re. Emlékszik rá, hogy 
milyen érzések járták át aznap?
-Egész pontosan fel tudom idézni 
azt a napot magamban, előttem 
van, ahogyan a díszteremben ál-
lunk az eskütételen képviselőtár-
saimmal. 

Folytatás a következő oldalon

„Akkor jó dolgozni, ha tele van a szívünk a várossal, a munkánkkal…” 
– 15 éve a FIDESZ-KDNP a város élén

Tisztelet az aradi
vértanúknak

Fotó: Domokos Attila
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Tájékoztatás felnőtt háziorvo-
si körzetek rendelési idejéről

A tatai 7. sz. felnőtt háziorvosi kör-
zetben helyettesítő orvosként 2021. 
október 1-től Dr. Mannaa Abdul 
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A tatai 10. sz. felnőtt háziorvosi kör-
zetben helyettesítő orvosként 2021. 
október 1-től Dr. Túri László látja el 
a betegeket a korábbi rendelőhelyi-
ségben (Tata, Váralja u. 6/A.).
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Folytatás az előző oldalról
Az még egy nagy testület volt, 17 
fős. Boldog, felhőtlen pillanatokat 
éltünk át, még ott volt bennünk az 
október elsejei választási győze-
lem hatása, hiszen egy híján min-
den körzetet megnyertünk. 
Az a jó érzés munkált bennünk, 
hogy most mindazt, amit eltervez-
tünk, lehetőségünk lesz megvaló-
sítani. Alázattal és szerénységgel, 
de ugyanakkor óriási lendülettel 
terveztük a jövőt a FIDESZ-KD-
NP-s többségű képviselő-testület-
tel. Egyébként már ezt megelőző-
en egy éve rendszeresen bejártam 
a testületi ülésekre, folyamatosan 
olvastam az előterjesztéseket, fi-
gyeltem a munkát. Sokat tanul-
tam Hetényi Tamás polgármester 
úrtól is, aki rendkívüli alaposság-
gal, precízen készítette elő az át-
adás-átvételt, hiszen úgy döntött, 
hogy nem indul újra. 
-Az akkori víziója a jövőről 
hosszú távú volt, vagy inkább 
csak egy ciklusra korlátozódott?
-Bár a politikusokat egy-egy cik-
lusra választjuk meg, de szerintem 
kevesen vannak, akik egy ciklus-
ra terveznek csupán, én is hosszú 
távban terveztem már a kezdetek-
kor. Nem foglalkoztatott az, hogy 
mikor lesz a következő választás, 
sokkal inkább abban gondolkod-
tunk, hogy Tata számára hosszú 
távú terveket, megoldásokat kezd-
jünk el kidolgozni.
-Hogyan zajlottak az első lépé-
sek?
-Az első azokban a hetekben 
2006 őszén az ismerkedés és a 
helyzetértékelés volt. Az akkori 
alpolgármesterekkel, Horváthy 
Lóránttal és Robozné Schőnfe-
ld Zsuzsannával rögtön az első 
napokban végigjártuk a városi 
intézményeket és a hivatalban is 
folyamatosan ismerkedtünk az 
aktuális ügyekkel. A feladatokat 
elosztottuk egymás között, a gaz-
dasági témákat Horváthy Lóránt, 
a humán területet pedig Robozné 
Zsuzsa vitte és közben mindannyi-
an bővítettük, mélyítettük a kap-
csolatainkat. Egyébként az elején 
az időnk nagy részét az töltötte ki, 
hogy fogadjuk azt a rengeteg em-
bert, akik bejelentkeztek hozzánk. 
Cég és intézményvezetők, társz-
szervezetek, helyi szervek képvi-
selői jöttek ismerkedni, rendkívül 
intenzív időszak volt.
-2006-ban 49,12%-os, 2010-ben 
63, 94%-os, 2014-ben 57,74%-
os, míg 2019-ben 57,37%-os vá-
lasztási győzelmet aratott, ami 
kiegyensúlyozott, stabil népsze-
rűséget jelent. Ezek a számok 
egyfajta minőségbiztosítást is 
jelentenek?
-Az ember a legelső választását a 
szimpátia, a remény és az ismert-
sége alapján tudja megnyerni. Per-
sze ezzel együtt ez mindig egyfajta 
vakugrás is a választóknak, hiszen 
igazából még nem ismerik a jelölt 
munkáját, ezért máig nagyon hálás 
vagyok az akkor rám voksolóknak, 
hogy esélyt adtak a bizonyításra. 
Az elsőt követő választások pedig 
már vizsgafeladatok, tulajdonkép-
pen ciklusról-ciklusra sorban áll-
tunk a leckekönyvünkkel a tatai 
választópolgárok előtt, akik beír-
ták nekünk az érdemjegyeket, me-

lyeknek az összesítése jelentette 
a végső választási eredményeket. 
Az emberek kezdeti bizalma tehát 
megerősödött, és felszínre hozta 
azt az igényt, hogy menjünk to-
vább így, a 2006-ban megkezdett 
munkánkkal, ami tulajdonképpen 
- fogalmazhatunk úgy - hogy egy-
fajta minőségbiztosítás is. 
-2016-ban, amikor az egy évtize-
des városvezetési jubileuma kap-
csán adott interjút, a következő-
képpen fogalmazott: „ … nagyon 
fontos, hogy Tatán sikerült meg-
valósítani azt, hogy bár a város 
vezetése a FIDESZ-KDNP közös-
ségéből kerül ki, döntéseink még-
sem pártpolitikai döntések, ha-
nem igazából egy városi-patrióta 
gondolkodás megerősítésének a 
segítői vagyunk.” Azt azonban 
mégsem lehet megkerülni, hogy 
ez a 15 év politikai siker is…
-Így van, de ettől függetlenül fo-
lyamatosan törekedtünk rá az évek 
során, hogy a mindennapi munká-
ban ne az jelenjen meg elsősorban, 
hogy a FIDESZ-KDNP vezeti a 
várost, ezt úgyis tudják az em-
berek. Ennél fontosabb, hogy az 
itt élők érdekeit szem előtt tartva 
dolgozzunk és hozzunk döntése-
ket. Egyébként szeretem mindig 
felhívni a figyelmet arra, hogy 
a politika és a pártpolitika - bár 
több szálon összefügghet - nem 
ugyanaz. A politika széles körű, 
mert  gyakorlatilag  mindenki po-
litizál, mivel a politika önmagá-
ban egyenlő a közösségi életben 
való részvétellel, a közösségünk 
építésével, amiben mindenkinek 
része van, amikor döntést hoz, vé-
leményt nyilvánít….stb. Az már a 
politika része például, hogy valaki 
összesöpör a háza előtt, vagy le-
nyírja a füvet, mert ezzel hozzá-
járul a városképhez, tehát hatással 
van a közösségünk életére. Emel-
lett van a pártpolitika, amikor vala-
ki hivatásszerűen vállalkozik arra, 
hogy a város vagy országépítést 
végzi, egy közösségbe, egy pártba 
tömörülve. Maga a választás pedig 
a demokrácia bizonyítéka, amikor 
a többség megszavazza, hogy me-
lyik párt vezessen egy országot 
vagy egy települést. Akivel tehát a 
közösség jobban szimpatizál, aki-
ben jobban bízik, azt fogja megvá-
lasztani, és ilyen értelemben való-
ban politikai siker az elmúlt 15 év 
számunkra, a FIDESZ-KDNP szá-
mára. Nagyon fontos megjegyez-
nem, hogy ezalatt a 15 év alatt itt 
Tatán nem voltak pártvillongások, 
ellenségeskedések, mindig komo-
lyan figyeltem arra, hogy pártok-
tól függetlenül tisztelet jellemezze 
a képviselő-testület munkáját. Ült 
már a képviselők között korábbi 
polgármester, alpolgármesterek 
vagy olyan intézményvezetők, 
akik ellenzéki oldalról kerültek 
be, mégis, mindig sikerült haté-
konyan, tisztességes hangnemben 
együttműködnünk. Most talán ki-
csit ez nehezebb.
-Számos mérföldköve volt ennek 
a 15 évnek, de az biztos, hogy az 
eredmények és a fejlődés a Ma-
gyary-tervben foglaltakat tük-
rözik, aminek a megalkotása az 
ön kezdeményezésére történt. 
-A 2006 ősze óta eltelt időszak 
egyik kiemelten nagy jelentőségű 

eredménye volt, hogy sikerült ta-
lálnunk egy formát, amelyben a 
jövőképünket, a terveinket, a fej-
lődés irányát meghatározhattuk, 
ez lett a Magyary-terv. Már a meg-
választásom előtt tudtam, szükség 
van arra, hogy kijelöljük az irá-
nyokat, és tudatosan, rendszerbe 
foglalva tervezzük a jövőt. Ez itt 
Tatán nagyon jól sikerült, mivel 
a Magyary-tervet hatékonyan el 
tudtuk juttatni a tataiakhoz, akik 
közül aztán sokan hozzászóltak, 
véleményt fogalmaztak meg, vi-
tatkoztak. Így az első és a második 
kiadás egyaránt egy igazi, közös-
ségi városfejlesztési koncepció 
lett, s remélem, hogy a most ké-
szülő harmadikat is jó szívvel vé-
leményezik és forgatják majd az 
itt élők. 
-Számos ismérve van egy jó ve-
zetőnek, de az egyik legfonto-
sabb szerintem az, hogy össze 
tud-e válogatni maga köré egy 
elkötelezett csapatot a legjob-
bakból. 15 év távlatából önnek 
mit jelent az a szó, hogy csapat?
-Az egyik legfontosabb dolgot, hi-
szen a politika nem egyszemélyes 
történet, hanem közösségépítés. 
Még az első hivatali napjaimban 
volt egy érdekes élményem, ami-
kor egy újságíró azt mondta ne-
kem, hogy körülbelül 1-2 évet ad 
a frakciónknak, mert egészen biz-
tosan felbomlik a közösségünk. A 
mondatait azóta sem akarom elfe-
lejteni, tulajdonképpen egy fon-
tos üzenetet jelentenek számomra 
mind a mai napig: figyelmeztetnek 
arra, hogy nagyon oda kell figyel-
nünk az összetartozásra, a közös 
gondolkodásra. Konfliktusok, 
nézeteltérések teljesen természe-
tes módon köztünk is vannak, de 
ezeket saját belső ügyként tudjuk 
kezelni és mindig születnek olyan 
megoldások, kompromisszumok, 
amelyekkel tovább haladhatunk 
az úton. Büszke vagyok arra, 
hogy a 2006-os 11 indulóból a FI-
DESZ-KDNP színeiben öten még 
ma is itt vagyunk a képviselő-tes-
tületben: rajtam kívül Robozné 
Schőnfeld Zsuzsanna, dr. Varga 
András, Horváthy Lóránt és Ko-
vács Attila. Nagyon hálás vagyok 
nekik, és minden jelenlegi vala-
mint korábbi képviselőtársamnak, 
segítőinknek, aktivistáinknak, 
mindenkinek, akikkel együtt egy 
ilyen nagyszerű csapatot tudtunk 
felépíteni és sikeresen működtetni 
az elmúlt másfél évtizedben. 
-Hogyan hatott személy szerint 
önre ez a 15 év? 
-Ez a munka hatványozottan is be-
folyásolja az ember személyiségét, 
hiszen nincs két egyforma nap, 
nagyon sokféle emberrel találko-
zom, számtalan különböző szituá-
cióban kell tudni kordában tartani 
az érzelmeket. Mint polgármester 
végzem a munkámat, de ugyan-
akkor meg nem tud az ember más 
lenni. Én Michl József voltam és 
maradtam is, ugyanazzal a gondo-
latisággal, ugyanazzal az érzelem-
világgal és szellemiséggel, a sajá-
tos humorérzékemmel, jókedvvel. 
Ebből fakadóan természetes em-
beri módon igyekszem minden 
nap megélni a feladatokat. A ne-
hézségek persze néha engem is el 
tudnak fárasztani, volt, hogy el-

keseredtem és megoldhatatlannak 
éreztem egy helyzetet, de ilyenkor 
mindig átsegített a nehézségen a 
JóIstennel való kapcsolatom, ami 
örök mankó és támasz nekem az 
életemben, és természetesen a sze-
rető és csodálatos feleségem és 
családom. Hála Istennek például a 
15 év alatt - leszámítva az idei co-
vidos fertőzésemet - nem voltam 
beteg, és a családom tagjai is elvi-
selik, hogy nagyon nehéz tervezni 
velem, mert alig van szabadidőm. 
A legnagyobb dicséret egyébként 
az, hogy az emberek megállítanak 
és beszélgetni akarnak, nagy kö-
szönet is jár a tataiaknak, akik az 
utcán, a piacon, a rendezvényeken 
bátran odalépnek hozzám és kér-
deznek vagy elmondják a vélemé-
nyüket, kéréseiket. Ez jó érzés, és 
nagy biztatást ad mindig.
-A polgármester munkájának ezek 
szerint soha nincs vége, úgy értem 
nem lehet hazamenni délután 4 
órakor és letenni a munkát más-
nap reggel 8-ig. Vagyis soha nincs 
olyan, hogy ön csak és kizárólag 
apa, férj, nagypapa vagy barát…
-Tényleg nem, és ezért nagyon 
fontos, hogy milyen döntéseket 
hozunk meg a munkánkkal kap-
csolatban, mert akkor jó dolgozni, 
ha tele van a szívünk a várossal, 
a munkánkkal. A politikusi-város-
vezető feladatnak ez az egyik ne-
hézsége, hogy a szívem, az eszem 
folyamatosan Tatával van tele és 
emellett komoly energiákat kell 
fordítani arra, hogy maradjon idő 
az Istenre, a családra, a barátokra. 
Ha képes vagyok minderre érté-
kes időt szánni, akkor tud igazán 
a munka is jól működni. Ha valaki 
úgy megy el dolgozni, hogy ott-
hon nincs minden rendben vagy 
éppen összeveszett valamelyik ba-
rátjával, konfliktus van a saját kö-
zösségében, akkor az bizony kihat 
a munkájára is. 
-Három év múlva újra önkor-
mányzati választások lesznek. 
Arról lehet-e beszélni, hogy mit 
tervez a 2024-et követő időkre, 
akkor már 18 évnyi polgármes-
teri tapasztalattal a háta mögött?
-A megválasztott politikus a meg-
választását követő napon mindig 
újra kampányba kezd, én is így 
tekintek erre, hiszen a hosszú távú 
gondolkodást leginkább a minden-
napi jól elvégzett munka befolyá-
solja. Az a kötelességünk, hogy 
hosszú távon gondolkodva, Tata 
érdekeit maximálisan képviselve 
legyen egy csapatunk, amely bizto-
san vinni tudja a városvezetői fel-
adatokat is. Természetesen azt sze-
retnénk, hogy ez a FIDESZ-KDNP 
csapata legyen, ezért építjük erős-
re a kapcsolatot a tataiakkal, ezért 
dolgozunk napról-napra. 2024 
még messze van, most a legfonto-
sabb feladat, hogy 2022 tavaszán 
újra megerősítést nyerjen a FI-
DESZ-KDNP országosan. Azzal a 
jó érzéssel gondolkodhatunk, hogy 
az elmúlt bő évtizedben minden 
választást megnyertünk Tatán. Itt 
tehát egy polgári gondolkodású, 
keresztény elhivatottságú közös-
ség él, amelyben nagy türelemmel 
és szeretettel vagyunk azok iránt 
is, akik másként látják a világot, 
s éppen ezért tudunk hatékonyan 
együtt dolgozni.

„Akkor jó dolgozni, ha tele van a szívünk a várossal, a munkánkkal…” 
– 15 éve a FIDESZ-KDNP a város élén

LAKOSSÁGI FÓRUM
Tata településrendezési eszközeinek 
folyamatban lévő felülvizsgálata ré-
szeként megújul a város település-
fejlesi koncepciója (TFK). A TFK 
módosításával kapcsolatos javasla-
tokat, észrevételeket a megrendezés-
re kerülő lakossági fórumon szóban, 
illetve a fórumtól számított 8 napon 
belül papír alapon vagy elektroniku-
san lehet megtenni levélben a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal címé-
re (2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy 
e-mailben a telepulesterv@tata.hu 
címre. További információ a www.
tata.hu/telepulesterv honlapon vagy 
a 34/588-619-es telefonszámon kap-
ható.
A lakossági fórum időpontja: 2021. 
október 27. (szerda) 17:00 óra
Helyszíne: Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal Díszterme



Megkezdődött a tatai inkubátor-
ház építése. Az Európai Unió és 
Magyarország Kormánya támo-
gatásával megvalósuló beruházás 
helyszínén október 7-én rendez-
ték az alapkőletételi ünnepséget.
Tata Város Önkormányzata ko-
rábban sikeres pályázatot nyúj-
tott be az Inkubátorházak fej-
lesztése tárgyú TOP-1.1.2-16-os 
felhívásra, és az „Inkubátorház 
építése Tatán” című TOP-1.1.2-
16-KO1-2017-00002 azonosító-

számú európai uniós pályázaton 
399 millió forintos vissza nem 
térintendő támogatást kapott.
A beruházás fő célja az, hogy 
olyan jelentős fejlődési potenciál-
lal rendelkező, speciális gépgyár-
tás, járműgyártás, élelmiszeripar, 
illetve zöld gazdaság területén 
tevékenykedő vállalkozások mű-
ködhessenek majd a modern és 
jól felszerelt inkubátorházban, 
amelyek képesek az újításokra, 
foglalkoztatókként is erősítik a 

helyi gazdaságot és hosszú távon 
növelik Tata ipari potenciálját. 
A projekt keretében megépülő 
ház vállalkozói inkubátorként 
fog működni, amely közös szol-
gáltatásokat és általános üzle-
ti-szakmai segítséget biztosít 
kezdő vállalkozások számára a 
Széles Csapáson (Tata 460/155 és 
460/158 hrsz.).
A beruházás alapkőletételi ünnep-
ségén Michl József polgármester 
elmondta: - Azok, akik eddig pél-
dául otthon a garázsban tevékeny-
kedtek és fiatal vállalkozásukkal 
szeretnének továbblépni, a jövő-
ben a tatai inkubátorházban bé-
relhetnek majd alacsonyabb áron 
helyiségeket a várostól: műhelyt, 
irodát, melyekhez közös helyisé-
gek - vizes blokk, öltöző, tárgya-
lóterem - kapcsolódnak. Mindez 
jó lehetőséget nyújt a kezdő vál-
lalkozásoknak arra, hogy jobb 
körülményeket biztosítsanak a 
munkatársaik és partnereik szá-
mára. A városvezető hozzátette: - 
Évekkel ezelőtt, amikor ezt a be-
ruházást elkezdtük tervezni, sok 
volt az érdeklődő és reméljük, 

hogy mire az építkezés 2022-ben 
befejeződik, szintén sokan szeret-
nének majd élni a lehetőséggel.
Az 1.035,50 négyzetméter net-
tó alapterületű épületnek két fő 
része lesz: műhely, valamint iro-
da- és kiszolgáló egységek. Az 
inkubátorházban több, mint 256  
négyzetméteres irodatér található 
majd korszerű bútorzattal, több 
egységre osztva. Ezek mellett ki-
alakítanak egy 4 férőhelyes, búto-
rozott open-office jellegű co-wor-
king irodateret valamint egy 40,6 
négyzetméteres, üzleti használat-
ra alkalmas berendezett tárgyaló-
teret is. Az épület másik fő része 
egy több, mint 615 négyzetméter 
alapterületű, műhelyfunkcióra, 
illetve másodlagosan rendezvé-
nyekre, termékbemutatókra, ki-
állításokra alkalmas közösségi tér 
lesz. Az inkubátorházban öt infra-
strukturális (pl. tárgyaló bérlése), 
négy adminisztratív (pl. digita-
lizálás) és négy networking (pl. 
szakmai rendezvények szervezé-
se) szolgáltatás lesz hozzáférhető. 
A beruházás helyszínén Bencsik 
János, a Tatai-medence kiemelt 

járműipari térség összehangolt 
fejlesztéséért felelős miniszterel-
nöki biztosa, országgyűlési kép-
viselő úgy nyilatkozott:- Ez az in-
kubátorház egy olyan lehetőség, 
amely a helyi kis és középvál-
lalkozások számára megteremti 
annak az esélyét, hogy aktívan 
be tudjanak kapcsolódni fogadó 
félként a duális képzésbe, mert 
olyan felülethez jutnak hozzá, 
amely képessé teszi őket a diákok 
fogadására és a saját szakterüle-
tüknek megfelelő gyakorlati kép-
zésükre. Mindemellett a fejlesz-
tés jelentős pénzügyi tőkével nem 
rendelkező, induló kisvállalkozá-
sok számára kibontakozási lehe-
tőséget tud biztosítani. Maga az 
épület önmagában egy lehetőség, 
amit tartalommal kell majd meg-
tölteni - mondta Bencsik János. 
A tatai inkubátorház alapkőleté-
teli ünnepségén egy időkapszulát 
helyeztek a földbe, melyben ap-
rópénz, a 24 óra napilap és a Vá-
roskapu újság legfrissebb lapszá-
mai valamint az épület tervrajzai 
is helyet kaptak. A beruházás vár-
hatóan jövő év elejére készül el.
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Inkubátor ház épül Tatán

Október 8-án pénteken elkez-
dődött az idei őszi lomtalanítás 
Tatán. A lomhulladékok elszál-
lításával kapcsolatban Purgel 
Zoltán alpolgármester és Acsai 
Zoltán, a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft. ügyvezetője tar-
tott sajtótájékoztatót.
Az ingyenes lakossági lomta-
lanítás öt körzetben valamint 
az üdülőövezetben zajlik, a 
tervek szerint hat héten át. Pu-
rgel Zoltán a sajtótájékoztatón 
hangsúlyozta: - A lomtalanítás 
költségeit ebben az évben is az 
önkormányzat fedezi. Mivel a 
kihelyezett lomok mennyisé-
ge évről-évre nő, az elszállí-
tási költség is egyre nagyobb, 
tavaly már 25 millió forintot 
költött erre a város. Tata alpol-
gármestere hozzátette: - Az el-
szállításra szánt lomot az adott 
körzet lomtalanításának kez-
dete előtt 24 órával, de legké-
sőbb a megjelölt napon reggel 
7 óráig kell kihelyezni, az utó-
lag kirakott tárgyakat már nem 
fogják elvinni. A gyűjtőkocsi a 
körzetek utcáiban csak egyszer, 
az előre meghirdetett napon ha-

lad el.
A városi lomtalanítás során 
ebben az évben is lehetőségük 
lesz a tataiaknak arra, hogy a 
veszélyes illetve az elektroni-
kai hulladékaiktól megszaba-
duljanak. Az elektronikai hul-
ladék központi gyűjtésére két 
alkalommal, október 21-én és 
november 3-án 09:00 és 17:00 
óra között kerül sor a Környei 
úti parkolóban, míg a veszélyes 
hulladékokat október 25-én 
gyűjtik majd a Környei úti par-
kolóban 07:00-től 17:00 óráig.
Acsai Zoltán tájékoztatott arról, 
hogy az elmúlt évektől eltérően 
idén a fokozott balesetveszély 
miatt az üvegezett ajtókat, abla-
kokat, bútorokat csak üvegmen-
tesített állapotban szállítják el, 
tehát kihelyezés előtt ezeket a 
tárgyakat mindenképpen üveg-
mentesíteni kell. A Városgazda 
Kft. ügyvezetője hang-
súlyozta: - Szintén 
nem kerül elszállításra 
az ingatlanok elé kihe-
lyezett veszélyes hul-
ladék (akkumulátor, 
festék, vegyszer, pala, 

stb.), elektronikai hulladék (TV, 
monitor, számítógép, mosógép 
stb.), autógumi, építési törme-
lék valamint a zöldhulladék.
Az őszi lomtalanítás során a 
magáningatlanoknál keletke-
zett lomhulladékokat 1 m3 tér-
fogathatárig lehet elhelyezni. 
Nagy mennyiségű lomhulladé-
kot (teljes lakás, ház, nyaraló 
hagyatéki lomtalanítása) nem 
fognak elszállítani. A lomtala-
nítás intézményekre, üzemekre 
és vállalkozásokra nem vonat-
kozik. 
Az őszi, városi lomtalanítás 
pontos menetrendjéről tájéko-
zódhatnak a tata.hu és a tataiva-
rosgazda.hu weboldalakon, az 
önkormányzat és a Városgazda 
Kft. közösségi oldalain, a Vá-
roskapu újság előző számában 
valamint a Tatai Televízióban.

Új, biztonságos gumiburkola-
tot kap a Jázmin Iskola udvarán 
lévő Máltai játszókert.
A játszókertet 2015 nyarán a 

Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat helyi csoportja és Tata Város 
Önkormányzata támogatásával 
alakították ki, miután korábban 

Borsó Tibor még tatai önkor-
mányzati képviselőként felve-
tette az ötletet. A fejlesztés az-
zal a céllal valósult meg, hogy 
gyermekfelügyelettel is ellátott 
szabadidős játéktér jöhessen lét-
re. A játszókert azóta beépült a 
Jázmin Iskola mindennapjaiba, 
tanítási idő után pedig bárki lá-
togathatja, a gyermekek számára 
a Szeretetszolgálat biztosítja a 
felügyeletet.
Október 5-én, a helyszínen ren-
dezett sajtótájékoztatóján Rigó 
Balázs alpolgármester elmondta: 
- Az önkormányzat a játszókert 
működtetéséhez, fenntartásához 
minden évben pénzügyi támo-
gatást biztosít a Máltai Szere-

tetszolgálat Tatai Csoportjával 
kötött együttműködési megálla-
podás keretében. Emellett már 
korábban megszületett az az 
igény, hogy egy biztonságos, 
modern gumiburkolatot kapjon a 
helyszín a homokos talaj helyett. 
A kivitelezést az önkormány-
zat saját költségvetési forrásból 
biztosítja, az új burkolatot 270 
négyzetméteren 12,5 millió fo-
rintból alakítják ki.
A modern gumiburkolat színes 
felső réteget kap, amelyet töb-
bek között egy jázmin virág fog 
díszíteni.
A Jázmin utcai iskola jelentős 
fejlesztésen esett át tavaly, a Tata-
bányai Tankerületi Központ pro-

jektjének köszönhetően ugyanis 
2020 őszére épületgépészeti, vil-
lamossági és akadálymentesítési 
munkákat végeztek el, melyek 
nyomán megszépült az intéz-
mény: burkolat és nyílászáró 
cserékre, egy új csoportszoba 
kialakítására, akadálymentesített 
feljáró és mosdó építésére került 
sor. A projekt keretében pár hó-
nappal később egy rekortán bo-
rítású sportpályát is kialakítottak 
az udvaron. Emellett a körzetben 
további sportos fejlesztések is 
zajlottak a közelmúltban, hiszen 
a Bacsó Béla úti lakótelepen 
2018-ban átadtak egy „C” típusú 
sportparkot, majd ezt követően 
egy új műfüves grundpályát is.

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő idén is 
meghirdette a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer pályázatát, amelynek 
célja az esélyteremtés érdekében 
a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása.
Az „A” típusú pályázatra (részle-
tes felhívás: tata.hu) azok az ön-
kormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapképzésben, mes-
terképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatá-
si szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.
A „B” típusú pályázatra (részletes 
felhívás: tata.hu) azok a települési 
önkormányzat területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, 
akik:
a) a 2021/2022. tanévben utolsó 

éves, érettségi előtt álló középisko-
lások; vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettsé-
gizettek; és a 2022/2023. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali mun-
karend) alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni.
Pályázatot nyújthatnak be azok, 
akiknek háztartásában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a 
100 000 Ft-ot.
A pályázat benyújtásának mód-
ja és határideje: a pályázatot az 
EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal 16-os szobájába kell be-
nyújtani Izsáki Zsuzsanna humán-
szolgáltatási ügyintéző részére.
A pályázat rögzítésének és az ön-
kormányzathoz történő benyújtásá-
nak határideje: 2021. november 5.A 
pályázatok elbírálásának határideje: 
2021. december 6.

Biztonságos gumiburkolatot kap a Máltai játszókert

Zajlik az őszi lomtalanítás 2021-ben is lehet pályázni a 
Bursa Hungarica ösztöndíjra

Fotó: Domokos Attila

illusztráció



Közélet 2021.  október 14. VII. évfolyam, 21. szám4

A Tatai Rendőrkapitányság 31 
munkatársának adományozott 
Dr. Mészáros Gábor emlékér-
meket Tata Város Önkormány-
zata. Az elismeréseket Michl 
József polgármester október 
1-én adta át a Megyei Ren-
dőr-főkapitányság tatai üdülő és 
oktatási központjában megtar-
tott állománygyűlésen.
Az idén alapított elismerést a 
2020/21. évi világméretű koro-

navírus-járvány idején, a Tatán 
és térségében élők egészsége 
érdekében végzett áldozatkész 
szolgálatért és példamutató 
helytállásért adományozza az 
önkormányzat személyeknek, 
munkaközösségeknek, civil 
szervezeteknek. Az első emlé-
kérmeket a Semmelweis-nap 
alkalmából vehette át több, mint 
60, az egészségügyben, a köz 
szolgálatában és a civil szférá-

ban dolgozó személy, ezekben a 
hetekben pedig munkaközössé-
gek részesülnek benne, melyek 
ugyancsak áldozatos munkával 
szolgálták Tatát és a tataiakat a 
járvány idején.
Az ünnepélyes állománygyűlé-
sen Tata polgármestere gratulált 
Krasula János r. ezredesnek, aki 
október első napjától már ki-
nevezéssel látja el feladatait a 
Tatai Rendőrkapitányság élén. 

Krasula János r. ezredes, rend-
őrségi főtanácsos május elseje 
óta vezeti a helyi kapitányságot, 
az elmúlt 5 hónapban megbízott 
kapitányként irányította a mun-
kát, kinevezését szeptember 
30-i ülésén hozott döntésével 
városunk képviselő-testülete is 
támogatta. Michl József a Dr. 
Mészáros Gábor emlékérmek 
átadásán szívből gratulált az el-
ismerésekhez, és minden tatai 
család nevében megköszönte 
azt a munkát, amelyet a helyi 
rendőrkapitányság közössége 
végez, és amelynek köszönhe-
tően Tata nyugodt, biztonságos 
kisváros. Emellett a polgármes-
ter külön köszönetet mondott 
mindazoknak, akik a koronaví-
rus-járvány időszakában plusz 
feladatokat vállalva segítették a 
védekező munkát.
A pandémia a Tatai Rendőrka-
pitányság munkatársainak is ki-
hívást jelentett, hiszen szokásos 
tevékenységeik mellett számos 
új feladatot is teljesíteniük kel-
lett. Ezzel kapcsolatban Kra-
sula János r. ezredes elmondta: 

- Munkatársai részt vettek töb-
bek között a védőoltások meg-
szervezésének és az oltópontok 
működtetésének biztosításában, 
rendszeresen ellenőrizték a ka-
ranténban lévőket és felügyelték 
a kijárási korlátozások valamint 
a maszkviselés szabályainak 
betartását is. Tata rendőrkapi-
tánya kiemelte: - Összegezve 
az idei év eddigi eredményeit, 
a mögöttünk álló 9 hónapban a 
kapitányságnak sikerült maxi-
málisan teljesítenie a kitűzött 
célokat valamint az azokhoz 
rendelt feladatokat. Az egyik fő 
cél továbbra is az, hogy a kö-
zösségi rendőrség irányába fej-
lődjön a kapitányság, kiemelten 
figyelve az itt élők mindenna-
pi gondjaira, lelkiismeretesen, 
nagy odafigyeléssel kezelve a 
tataiak kéréseit, problémáit.
Az idei esztendőben végzett 
kiemelkedő munkáért és helyt-
állásért az ünnepségen Krasula 
János r. ezredes külön rendőr-
ségi elismeréseket is átadott a 
tatai kapitányság munkatársai-
nak. 

Köszönet a tatai rendőrség csapatának!

A 40 évvel ezelőtt, 1981-ben Ta-
tán megrendezett országos roc-
ktanácskozásra emlékeztek vá-
rosunkban október 1-én a Zene 
Világnapján, a Peron Music 
Alapítvány és Tata Város Ön-
kormányzata szervezésében. A 
Vértesszőlősi út mellett rocktör-
téneti emlékhelyet avattak, majd 
ezt követően pódiumbeszélgetés-
sel folytatódott a program a Peron 
Music Könnyűzenei Tehetség-
gondozó és Képző Központban.
1981. március 23. és 25. között a 
hazai pop és rockzene képviselői 
Tatán találkoztak a kádári-aczé-
li kultúrpolitika könnyűzenei 
vezetőivel. A Mező Imre KISZ 
Továbbképző Központban tar-
tott tanácskozás egyik központi 
témája a szabadfoglalkozású ze-
nei előadóművészek szakszer-
vezetének megalakítása volt. A 
pártállam és a könnyűzenei műfaj 
képviselőinek feszült és ellent-
mondásos viszonyáról is szóló ta-
tai rocktanácskozáson számos re-
form napirendre került. Emellett 
azonban érvényben maradt, hogy 
aki a párt szerint tilosban járt, arra 
letiltás, hatósági figyelmeztetés, 
bírósági eljárás, felfüggesztett, 

vagy akár letöltendő börtönbün-
tetés várt. Almási Tamás rendező 
filmet készített az eseményről, 
melyet „Sok húron pendülnek” 
címmel mutattak be 1982-ben. A 
dokumentumfilm a hatalom és a 
könnyűzene korabeli viszonyáról 
szól. A Kádár-rendszer nem hor-
dozta tenyerén a pop-rock zené-
szeket, ezért számított különleges 
alkalomnak, hogy a Művelődési 
Minisztérium és a Kommunis-
ta Ifjúsági Szövetség találkozót 
szervezett a hatalom képviselői 
valamint a könnyűzenészek kö-
zött, megvitatva a hazai zenei 
szakma helyzetét.
Demeter Szilárd, a magyar köny-
nyűzene koordinálásáért és tár-
sadalmasításáért felelős minisz-
teri biztos ezzel kapcsolatban 
Tatán úgy fogalmazott: - Ez a 40 
éve történt esemény volt az első 
olyan szervezett összejövete-
le a könnyűzenei szereplőknek, 
amelyen nem egyénenként pró-
báltak érvényesülni, hanem az 
egész műfajt képviselték. Most, 
négy évtizeddel később tartunk 
ott, hogy a könnyűzenét önálló 
művészeti ágként, önálló jogon, 
önálló értékként tudjuk prezentál-

ni. Elmondhatjuk végre azt, hogy 
amit 40 éve elkezdtek a rockze-
nészek, azt mára sikerült úgy át-
vinni a kormányzati döntéshoza-
talon, hogy ma már a kormányzat 
és a minőséget, értéket képviselő 
művészeti ág együttműködéséről 
beszélhetünk. 
Október 1-én a legendás tanács-
kozásra emlékezve egy emlékhe-
lyet avattak fel az esemény egy-
kori helyszínének közelében, a 
Vértesszőlősi út mentén, az Esély 
táborhoz vezető lehajtónál. A sti-
lizált gitárt ábrázoló emlékkőre 
Benkő László, az Omega együt-
tes egykori billentyűsének szavai 
kerültek fel:  
„Állandóan azt hallottam, hogy 
ez tilos, az tilos, keveset hallot-
tam ezzel szemben azt, hogy mit 
szabad, meddig szabad.” 
A rocktörténeti emlékhely mel-
lett Michl József polgármester 
úgy nyilatkozott: - Tata sok más 
mellett a művészetek városa is, 
hiszen az Esterházy családnak 
köszönhetően régi hagyományai 
vannak ezen a téren. Nagyon jó 
érzés az, hogy a modern világból, 
jelen esetben a könnyűzene törté-
nelméből is vannak tatai kötődésű 

emlékeink. Sokat gondolkodtunk 
azon, hogyan tudnánk az 1981-
es rocktanácskozásnak emléket 
állítani, míg végül egy tardosi kő 
mellett döntöttünk, rajta Benkő 
László az eseményhez és a kor-
hoz is nagyon jól illő idézetével. 
A városvezető hozzátette: - Min-
dig tanulunk a múltból, és nagyon 
fontos tanulnunk abból, amit el-
rontottak, amivel károkat okoztak 
az elődeink.
A program a Peron Music Köny-
nyűzenei Tehetséggondozó és 
Képző Központban folytatódott, 
ahol a témához kapcsolódóan 
Rigó Balázs beszélt a készülő 
Városi Zenei Koncepcióról. Arra 
a kérdésre, hogy a koncepcióban 
milyen szerepet kap a könnyűze-
ne műfaja, Tata alpolgármestere 
elmondta: - A zenei koncepcióban 
a könnyűzene nem önállóan jele-
nik meg, hiszen az elképzelésünk 
elsősorban az együttműködésre 
épül. A zene minden területéről 
összehívtuk azokat, akik a klasz-
szikus műfaj, a népzene vagy ép-
pen a könnyűzene világában te-
vékenykednek. A célunk az, hogy 
a város zenei élete tovább fejlőd-
jön, s erősödjön az együttműkö-
dés a különböző műfajok között, 
így a közös munka megteremtése 
a legfontosabb a koncepcióban a 
kapcsolatok erősítése által.
Az esemény helyszínén egy rö-
vid fellépés erejéig a tatai tehet-
ségközpont néhány diákja is be-
mutatkozott a közönségnek. Pap 
Tibor, az intézmény vezetője a 
tehetséggondozással kapcsolat-
ban elmondta: - Az 1981-es roc-
ktanácskozáson elhangzott az is, 
hogy a könnyműfajnak nincsen 
oktatása, ez pedig nagy hátrányt 
jelentett a zenészek, különöskép-
pen az utánpótlás számára. Ezért 
volt nagyon fontos 2019 őszén a 
tehetségközpontunk megnyitása, 
ami egy régóta fennálló hiányt 
igyekszik enyhíteni, s jelenleg 
több, mint 60 fiatalt segít a te-
hetsége kibontakoztatásában, a 

szakmai alapok elsajátításában. 
Pap Tibor hangsúlyozta: - A Pe-
ron Music Könnyűzenei Tehet-
séggondozó és Képző Központ-
ban számunkra az a fontos, hogy 
azok, akik itt tanulnak, önazonos-
sá tudjanak válni. Ezért nem szó-
rakoztató zenészeket képzünk, 
hanem alkotó művészeket, akik 
meg merik írni és elő merik adni 
a saját dalaikat, műveiket. A ze-
nei kultúránk jövője azon múlik, 
hogy születnek-e új magyar da-
lok és, hogy tudunk-e 10-20-év 
múlva is majd arról beszélgetni, 
hogy milyen dalok készültek a 
múltban. 
Az eseményen egy pódiumbe-
szélgetésen elevenítették fel a 
négy évtizeddel ezelőtti tatai 
eseményeket. Dr. Csatári Bence 
történész, Bródy János Kossuth- 
és Liszt Ferenc-díjas zenésszel, 
Trunkos Andrással, Almási Ta-
más Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
filmrendezővel és Barabás János-
sal, az Állami Ifjúsági Bizottság 
egykori titkárával beszélgetett. 
A pódiumbeszélgetés résztvevői 
saját emlékeiket, tapasztalatai-
kat osztották meg a közönséggel 
nem csupán a legendás tanácsko-
zásról, hanem az azt körbevevő 
társadalmi-politikai viszonyokról 
valamint a kor könnyűzenészei-
nek helyzetéről, problémáiról. 
A rendezvényen az érdeklődők a 
magyar könnyűzene elmúlt év-
tizedeit feldolgozó kötetekkel is 
ismerkedhettek, valamint meg-
tekinthették „Az Erdélyi magyar 
könnyűzene bakeliten” című kiál-
lítást, mely a tehetségközpont fo-
lyosóján október végéig látogat-
ható az intézmény nyitvatartási 
idejében. 
További részletek az 1981-es tatai 
rocktanácskozásról:
http://poptortenetiemlekpont.hu/
tatai-rocktanacskozas
Almási Tamás filmjének elérhe-
tősége: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=lVRA81oN0MQ

Volt egyszer egy rocktanácskozás…
Fotó: Domokos Attila
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Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében rendeztek sajtó-
tájékoztatót az idei Öreg-tavi 
Nagy Halászatról az Esterhá-
zy-kastélyban, október 7-én.
A háromnapos rendezvénynek 
a Kastély tér ad otthont október 
15-én, 16-án és 17-én, péntektől 
vasárnapig. A halgazdálkodás 
helyi hagyományait is bemutató 
és a halfogyasztást népszerűsí-
tő eseményen ebben az évben 
újra különleges élményt kínál 
majd a szombat reggeli látvány-
halászat, melyen az érdeklődők 
megismerhetik a tradicionális 
halászati eszközöket, a halfogás 
technikáját.
Michl József polgármester az 
esemény sajtótájékoztatóján 
köszönetet mondott a szervező 
Tatai Városkapu Zrt.-nek, va-
lamint az együttműködő Kuny 
Domokos Múzeumnak és az Es-

terházy-kastélynak. A városve-
zető kiemelte: - Újdonság, hogy 
idén már az újjászületett tatai 
kastély ad gyönyörű, reprezen-
tatív hátteret a programoknak, 
ez pedig egy olyan plusz, ami 
sokak számára teheti még von-
zóbbá a programsorozatot. Mi-
chl József elmondta azt is, hogy 
a rendezvény pénteki napján a 
kastélyban tartja éves közgyűlé-
sét az Által-ér Szövetség. A szö-
vetség ezzel szeretne a jövőre 
nézve hagyományt teremteni és 
az elkövetkezendő években is a 
tatai Nagy Halászat első napjára 
összehívni a közgyűlését, hiszen 
a szervezet egyik fő célja az 
Öreg-tó megmentése, védelme 
és fejlesztése.
Az eseményre két helyen lehet 
majd belépni, a Platán Étterem, 
valamint a Hősök tere felől, 
pénteken a rendezvény ingye-
nes lesz a látogatók számára. 

Berczelly Attila a Városkapu 
Zrt. vezérigazgatója a sajtótá-
jékoztatón elmondta, hogy a 
programok ideje alatt, a látoga-
tói karszalaggal ingyenesen le-
het majd belépni a Tatai Várba, 
ahol az összes kiállítás díjtala-
nul megtekinthető lesz. Emellett 
október harmadik hétvégéjén 
a Nagy Halászat látogatói ked-
vezményes áron nézhetik meg 
az Esterházy-kastélyt. Berczelly 
Attila tájékoztatott arról, hogy 
az érvényes jogszabályi előírá-
sok alapján a rendezvény csak 
védettségi igazolvánnyal láto-
gatható.
A Kastély térre hazánk szá-
mos pontjáról érkező halfőző 
mesterek a térségükre jellemző 
halászlevekkel, sült halakkal 
várják majd a vendégeket, akik 
a halételek mellett zamatos ne-
szmélyi borokat is fogyaszthat-
nak a helyszínen. Lévai Ferenc, 

a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 
együttműködő szakmai partne-
re, az Aranyponty Zrt. vezér-
igazgatója ehhez kapcsolódva 
elmondta, hogy a szombat reg-
geli látványos halászaton a tóból 
kiemelnek várhatóan 2-3 tonna 
halat, melyből utána halvásárt 
rendeznek a helyszínen.

A halászati hagyományok fe-
lelevenítése és a gasztronómiai 
élmények mellet az Öreg-tavi 
Nagy Halászfesztivál résztve-
vőit szabadtéri kiegészítő prog-
ramokkal várják a szervezők: 
vásári forgataggal, színpadi mű-
sorokkal, változatos gyermek-
programokkal, vidámparkkal. 

Öreg-tavi Nagy Halászat október 15-17.

Az ünnep előestéjén
2021. október 22-én, pénteken 18 órakor 

ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartunk
az Öreg-tó partján lévő kopjafánál

Ünnepi beszédet mond
Boglári Zoltán képviselő, 

a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Közreműködik Petőházi Margit és Tolcsvay Béla

2021. október 23-án, szombaton 9 órakor
ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartunk 

a körforgalomnál található 1956-os emlékműnél
Beszédet mond

Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője
Michl József polgármester

Bátki Piroska diákpolgármester

Közreműködik 
Jenei Márta,

Turek Miklós színművész,
a Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézményének 

Kodály Kórusa és népi énekesei
és a Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara Belső Máté vezetésével.

A forradalom tatai kitörésének évfordulóján,
2021. október 26-án, kedden, 15 órai kezdettel

„Ifjú hősök vérén szerzett szabadság” címmel tartjuk
a forradalom és szabadságharc tatai szereplőinek

felelősség- és áldozatvállalása előtt tisztelgő
ünnepi felvonulásunkat,

mely a következő emlékhelyeket ejti útba:

Kossuth tér, Tatai Református Gimnázium – dr. Némethi László 
emléktáblája,

Rákóczi utca – dr. Mészáros Gábor emléktáblája,
Hősök tere – a kommunista diktatúra áldozatainak emléktáblája,

Tópart – 1956-os kopjafa,
Kodály tér – Hősök emlékműve,

Ady Endre utca, rendőrség – 1956-os emléktábla,
Baji út – 1956-os emlékkő.

A felvonulás utolsó állomása Baj, az egykori laktanya előtti emlékkő.
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás hagyományosan itt tiszteleg 

az 1956-os forradalom emléke előtt.
Ünnepi beszédet mond: Bencsik János, a Tatai-medence országgyű-

lési képviselője.

A felvonuláson közreműködnek:
Petrozsényi Eszter színművész,

a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár 
Zenekara Balázs Attila őrnagy vezetésével,

a Peron Music Foundation Zeneműkiadó és Tehetséggondozó 
Alapítvány növendékei,
valamint tatai diákok.

A rendőrségtől az egykori baji laktanyáig autóbusz szállítja a
 résztvevőket.

A menethez az útvonal bármely pontján lehet csatlakozni.

November 4-én, csütörtök 18 órakor 
a Piarista rendház dísztermében 

a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara
koncertet ad a nemzeti gyásznap alkalmából

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.

tisztelettel meghívja Önt és ked-
ves családját 

az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 

évfordulója alkalmából tartandó 
ünnepi megemlékezéseire

Fotó: Domokos Attila
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ nívódíjjal 
tüntette ki a Kuny Domokos Múzeum „Stop Motion 
Múzeumi Fotóstábor” című programját. A tatai múzeum 
munkatársai ezen a címen múzeumpedagógiai nyári tá-
bort szerveztek, amely a vizuális és digitális kompetencia 
fejlesztését célozta meg a fényképezés történetén keresz-
tül.
A tábor célcsoportja az általános iskola felső tagozata, 
valamint a gimnáziumi korosztály, akik rendkívül sokat 
és válogatás nélkül fotóznak.
A program kidolgozói a fiatal korosztály életkori sajátos-
ságait figyelembe véve valósították meg az igen sokrétű, 
tartalmas, változatos technikákat és módszereket maguk-

ban foglaló gyakorlati foglalkozásokat. A nívódíj indok-
lása szerint a fotóstábor újszerűsége, hogy olyan területet 
dolgozott fel, ami a fiatalok számára egy ismert, min-
dennapi tevékenység, de annak mélységeibe, technikai 
lehetőségeibe nem látnak bele igazán. A program nagyon 
sok ponton kapcsolódik a fiatalok iskolában megszerzett 
passzív tudásához, és az iskola korlátozott lehetőségei 
közül kilépve, múzeumi környezetben mindezek a gya-
korlatban is hasznosulni tudnak.
A fiatal korosztály ilyen irányban történő fejlesztése ké-
pes megváltoztatni a szemléletüket, formálni az érték-
rendjüket, és teret ad a tehetségük kibontakozásának. A 
tematikus múzeumpedagógiai foglalkozássorozat más 
múzeumok számára is adaptálható.

Módszertani nívódíjat kapott a tatai múzeum

Óvodánk, 1998-ban lehetőséget ka-
pott, hogy az alapprogram mellé, 
sajátos arculatot is válasszon. Mi, 
akkor, a hagyományőrzést találtuk 
hozzánk a legközelebbinek, mert 
úgy gondoltuk, hogy gyermekeink-
nek, és rajtuk keresztül a szülőknek, 
ezen program segítségével tudjuk 
átadni, óvodai környezetbe ágyazva, 
leghitelesebben közvetíteni, múl-
tunk, népünk eszméit, hagyománya-
it, szokásait. A helyi programunk ki-
dolgozása során figyelembe vettük 
óvodánk elhelyezkedését, az óvodai 
környezetünket, a ránk bízott gyer-
mekink életkorát. Az ódon vastag 
falak, a boltíves ablakok, a világ za-
jától elzárt udvar, a Gomba-házunk 
számos lehetőséget kínált, hogy 
megelevenedjenek a hagyományok, 
szokások. Az évek során kialakult 
hagyományőrző tevékenységünk, 
melyeket az évköröknek megfele-
lően, hűen követünk. Gyermekeink 
ezáltal sokkal sokoldalúbbak, vidá-
mabbak, kiegyensúlyozottabbak, 
hiszen a kötődést a múlthoz, ma-
gyarságunkhoz, a helyi érékekhez, 
hol is lehetne megalapozni, mint 
óvodás korban, amikor a gyerekek 
a legfogékonyabbak, legnyitottab-
bak a befogadásra. Kollektívánk 
hagyományőrző tevékenységével 
2010-ben elnyerte az Országos 
Néphagyományőrző Egyesület által 

adományozható, Néphagyományőr-
ző Mester Óvodai címet, melyet 
azóta is büszkén viselünk és dolgo-
zunk azon, hogy e cím megmarad-
jon, hiszen időszakosan munkánkról 
beszámolót készítettünk. Számos 
szokást és hagyományt ágyaztunk 
bele az óvodai élet mindennapjaiba, 
melyek a megismerésen túl segítik 
gyermekeink lelki, érzelmi, zenei- 
és mozgáskultúrájuk, képességeik 
fejlődését. Céljaink érdekében, vá-
rosunkban, partnereket kerestünk, 
akik készséggel támogatták népha-
gyományőrző tevékenységünket. A 
Pötörke Néptáncegyesület alapító 
tagjai, Keltai Gábor és Gyurkó Er-
zsébet a népzene, a gyermektáncok 
világát mutatta, mutatja meg ne-
künk. A Kenderke Alapfokú Művé-
szeti Iskola Óvodapedagógusaink 
továbbképzésében segített, a Kőkúti 
Általános Iskola és a Fazekas Utcai 
Tagintézménye, a Tatai Reformá-
tus Gimnázium tanárai és diákjai 
minden évben elhozzák nekünk a 
jeles ünnepek feldolgozását, meg-
elevenítését. A tatai kismestereket 
is sikerült programunkhoz meg-
nyerni, gyermeki szemmel láttatni, 
tapasztaltatni, gyakoroltatni a régi 
idők mesterségeit. E híres tatai kis-
mesterek szívesen mutatják meg 
gyermekeinknek, hogy hogyan bán-
junk, formáljuk az anyagot, milyen 

motívumokkal díszítsük a mézes-
kalácsot, jártasságot szerezzünk a 
nemezelés technikájában, miként 
festhetünk selyemre, hogy formáz-
hatunk fát, hajlítsuk a vesszőt, de a 
szövés, fonás, bőrözés mesterségé-
be is beletekinthettünk már. Mind-
ezek megismerése örömmel tölti el 
gyermekeinket, az óvodában dolgo-
zó felnőtteket, de olyan ismeretek 
birtokába is jutunk ezáltal, amivel 
a mai rohanó világ mindennapjai-
ban nem találkozunk. Néphagyo-
mányőrző közösségünk a hagyo-
mányok ápolásában is törekszik 
arra, hogy megújuljunk, új dolgoka, 
új lehetőségeket csempésszünk be 
gyermekeink életébe. Idén, Szent 
Mihály havának (Szeptember) utol-
só hetében mesterségek hetét szer-
veztünk. Ezen a héten gyermekeink 
ősi és korunk néhány mesterségével 
ismerkedhettek, közvetlen tapaszta-
latokat, benyomásokat szerezhettek 
az anyagok tulajdonságairól, a mes-
terségekben rejlő lehetőségekről, 
fontosságukról, a tárgyak előállítá-
sának technikájáról. Új óvodai ha-
gyományt szeretnénk ezzel teremte-
ni, melyhez új partnereket találtunk, 
akik bebizonyították gyermekköz-
pontúságukat, a hagyományok iránt 
érzett elhivatottságukat, szakmai 
tudásukat, segítőkészségüket, tá-
mogatásukat. A szervezésben Akács 

Róbert, az Alapítvány Kuratóriumi 
Elnöke segített.
Együttműködő pedagógusok:
BARDON MÓNIKA igazgató
TSZ Bánki Donát-Péch Antal Tech-
nikum 
2800 Tatabánya, Réti u. 1-5.
NAGY EDINA igazgató
TSZC Bláthy Ottó Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium
 2890 Tata, Hősök tere 9.
és szaktanárait: TSZ Bánki Do-
nát-Péch Antal Technikum Tanczer 
Szabolcs- Kovácsolás, melegalakító 
eljárás, -fémipar
TSZC Bláthy Ottó Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium
Eipl Ferenc- Dróthajlítás, hidegala-
kító eljárás,-fémipar
Fojt Éva- ékszer készítés, arcfestés, 
-szépségipar, kozmetika
Baladinczné Török Zsuzsanna-pa-
pírmerítés, papír készítés
Pató István Imre-rendészeti ismere-
tek, ujjlenyomat és
tenyérlenyomat készítés, rendvédel-
mi bemutató
Az elnök úr megnyerte kollégáit a 
közös hagyományteremtő célunk 
eléréséhez. Köszönet jár ezért az 
élményekben gazdag hétért peda-
gógusoknak és diákoknak egyaránt. 
Köszönet, hogy megismerhettünk 
olyan mesterségeket, melyet már 
a múlt homálya kezd elfedni, és 

újakat, melyek jelen korunk mes-
tersége. Gyermekeink kicsi sze-
rencsepatkót kovácsolhattak, rugót 
hajlíthattak drótból, újrahasznosít-
hatták a papírt, a papírmerítés tech-
nikájával gyönyörű karkötőt készít-
hettek maguknak az ékszer készítő 
segítségével, a kozmetikus tanulók 
arcukra és kezükre varázsolták az 
áhított állat-és mesefigurákat, majd 
pénteken a rendőrség munkájába 
kukkanthattunk be, mely során te-
nyér és ujjlenyomatok is készültek.
Ez a hét szolgált bizonyossággal, 
hogy a hagyományőrző programun-
kon belül is lehet, új hagyományokat 
teremteni. És mi az, ami gyümöl-
csöző partneri kapcsolatunkat meg-
alapozza? HÁT, GYERMEKEINK! 
Akiknek arcán, csillogó szemén 
tükröződött vissza a közös törekvé-
sünk. A múlt, a jelen, a jövő, olyan 
emberek kezében van, akik tisztelik, 
megőrzik a múltat, tudásukat adják 
a jelenhez, gondolnak a jövőre és 
mindezt teszik szeretettel, alázattal, 
elhivatottsággal. Nekünk Óvodape-
dagógusoknak és segítőinknek „tál-
cán kínálja” az élet, hogy 3-6 éves 
korosztálynál őrizzük a múltat, is-
mertessük meg a jelent, kínáljuk fel 
a jövőt.

 Ács Józsefné Erdős Edit
Óvodapedagógus, Tatai Kertvárosi Óvoda 

Fürdő Utcai Tagintézménye 

Mesterségek hete a Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző tagintézményében

Hirdetés
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2021. szeptember 29-én két ízben 
találkozhattak olvasóink Nyáry 
Krisztián íróval, irodalmárral a 
Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tárban, ugyanis rendhagyó iroda-
lomórát és író-olvasó találkozót is 
tartott. 
Személyes hangú történetmesé-
lési stílusa egyedivé teszi Nyáry 
Krisztián könyveit. Ahogy műve-
iből megismerjük egy-egy XIX-
XX. századi magyar író vagy 
költő magánlevelezését, emberi 
kapcsolatait, az magával ragadja 
az olvasót. Jobban megérti, miért, 
milyen körülmények között szüle-
tett egy vers, novella, regény vagy 
dráma. Nyáry Krisztián könyveit 
olvasva kirajzolódik – a szentek 
életrajza mögül, ahogy a tanköny-
vi életrajzokat nevezi – az ember. 

Hiszen az irodalom nagyjai: Petőfi 
Sándor, Ady Endre, Szabó Lőrinc 
vagy Kassák Lajos ugyanolyan 
gyarló ember volt, mint mi ma-
gunk.   Könyvei - többek közt az 
Így szerettek ők 1-2, Igazi hősök, 
Merész magyarok, Festői szerel-
mek, Általad nyert szép hazát - 
mind-mind nagy népszerűségnek 
örvendenek a tatai olvasók köré-
ben. 
A borongós, esős napon több mint 
ötven diák érkezett az Eötvös Jó-
zsef Gimnáziumból az irodalo-
mórára pedagógusok kíséretével. 
Nyáry Krisztián arról mesélt a fia-
taloknak, milyen különleges érzés 
eredeti kéziratokat olvasni.  Ho-
gyan üzent például Gárdonyi Géza 
titkos írással írt naplóján keresztül 
későbbi olvasóinak. Elmondta, 

kutatásait főképp könyvtárakban 
végzi, de az is előfordul, hogy 
hagyatékokba nyer bepillantást. 
Írásait szerelmeslevelek, feljegy-
zések, naplók alapján alkotja meg. 
Az esti író-olvasó találkozón szó-
ba került, hogyan jutott el Nyáry 
Krisztián első Facebook bejegyzé-
sétől, egy fotótól, melyen Radnóti 
Miklós és felesége, Gyarmati Fan-
niról szerepel síruhában (Síszezon 
1935.), az első majd, a sokadik 
könyvéig. Azóta színházi előadás, 
felolvasó est is készült már siker-
könyveiből. Hamarosan megjele-
nik első hangoskönyve, mely az 
Így szerettek ők című könyvéből 
készül, és a szerző maga olvassa 
fel művét. Végezetül az író mesélt 
legújabb könyvéről, mely az azo-
nosnemű irodalmi alakok közötti 
szerelemről fog szólni. 
A találkozó oldott hangulatban 
zajlott, az érdekes, izgalmas tör-
téneteket figyelmesen hallgatta 
az irodalomkedvelő közönség. 
Az érdeklődők kérdéseivel, de-
dikálással, közös fotózással foly-
tatódott a rendezvény. Búcsúzóul 
saját magáról mesélt két humoros 
történetet az író, mindenki dőlt a 
nevetéstől. Felélénkülve, vidá-
man távozott az olvasóközönség 
a könyvtárból, mert értékes, érde-
kes élménnyel gazdagodtak Nyáry 
Krisztián által. Dományi Zsuzsanna 

Cserteg István filmtörténész és 
kutató tartott előadást a Tatai 
Várban szeptember végén. A vár 
lovagterme teljesen megtelt ér-
deklődőkkel. A Komárom-Esz-
tergom megyében forgatott fil-
mek többségét Tatán forgatták 
az elmúlt 100 évben. Erről és 
sok más összefüggésről kaphat-
tak érdekes információkat a fil-
mek iránt érdeklődők. Ismerős 
színészlegendák nevei hangzot-
tak el Tatához kapcsolva. Jávor 
Pál, Tolnay Klári, Turay Ida, 
Szemere Vera, Domján Edit, 
Páger Antal, Reviczky Gábor, 
Szabó Simon, Petrik Andrea, 
valamint Lugosi Béla merült fel 
többek között, akik tatai hely-
színeken játszottak filmekben. 
Az előadáson voltak érdeklődő-
ként egykori filmek statisztái is. 
A néhány éve a várban forgatott 
indiai Raabta című filmben szá-
mos magyar statiszta is szere-
pelt. A film nézettsége ma több-
százmilliós. Ugyancsak feltűnő 
volt a helyben élők számára A 

VAJÁK című nem-
zetközi produkció, 
amelyben a vár adta 
a hátteret.
Szó esett Deésy Al-
fréd rendezőről is. 
Ki is volt Deésy Al-
fréd?  Színész, forga-
tókönyvíró, rendező, 
filmszínész, a Star 
Filmgyár egyik ala-
pítója, a magyar film 
és mozi ipar jelentős 
teremtője. Erdély-
ben Désen született, 
ám Tatát tartotta má-
sodik otthonának. 
Ezt a szeretetét úgy 
hálálta meg, hogy 90 
rendezett filmalko-
tásából 60 filmjének 

Tata adott hátteret. Színészként 
játszott a Kárpát-medence ak-
kori legnagyobb színházaiban, 
így az akkori tatai grófi színház-
ban is. 1877 szeptember 22-én 
született. Hosszú alkotó éveket 
élt meg, 83 évesen, 1961-ben 
halt meg. Kortársa volt Ady 
Endrének, Jászai Marinak, Ju-
hász Gyulának. Móricz Zsig-
mondnak. Jókai Mór személye-
sen gratulált neki egy előadás 
után. Életműve jelentős, mégis 
nagyon keveset tudunk Deésy 
Alfrédról.
Deésy Alfréd rendezésében 
1941-ben készült el a Tata című 
rész Paulovics Mihály képeivel, 
Esterházy zenéjével. Ezt filmet 
a szeretet bizonyítékaként te-
kinthetjük meg ma is. Deésy 
sok filmje azonban mégis elve-
szett, tönkrement a viszontag-
ságos korokban. Deésy Alfréd 
igen gazdag élete átvezet a szí-
nészettől a filmgyártásig. 
A filmtörténet kortársairól igen 

gazdagon emlékezik meg. 
Az országot elhagyó Kertész 
Mihály később megrendezi 
Michael Curtiz néven a világ 
második legsikeresebb filmjét, 
a Casablancát. Horthy mar-
kából felesége kimenti Korda 
Sándor rendezőt, akire szintén 
világhír vár. Alexander Korda 
néven az angol nemzeti film-
gyártás alapítója lesz. 
Deésy Alfréd Magyarországon 
marad. A második világháború 
befejezésekor 68 éves. A há-
ború utáni első magyar film-
bemutató is az övé Egy pofon 
egy csók címszó alatt. A ma-
gyar filmiparra a kommunista 
ország vezetői új feladatokat 
tartogatnak. Már csupán epi-
zódszerepek jutnak számára. 
Mégis jelentős filmekben kap 
kicsi szerepeket. Mágnás Mis-
ka, Úri muri, Szegény gazda-
gok, Légy jó mindhalálig, va-
lamint a Noszty fiú esete Tóth 
Marival című filmekben látha-
tó. 1958-ban Érdemes művész 
díjjal tüntetik ki. Ha valaki Ta-
tán szobrot vagy emléktáblát 
érdemelne, az Deésy Alfréd. 
Cserteg István előadása rámu-
tatott a híres színészek, neves 
rendezőkre, korszakalkotó 
filmekre. Az is kiemelkedő, 
hogy Tatán a vár és környéke, 
az Öreg-tó, a Cseke-tó, a Kál-
vária, mellett az Angolpark 
nevezetességei, az Eötvös 
Gimnázium, Cifra Malom, a 
Berta Malom, a Kossuth tér 
is helyszínt kapott filmekben. 
A legnagyobb magyar törté-
nelmi filmünk, Az egri csilla-
gok bevezető része – Gergő 
és Vicuska fürdik a patakban 
– szintén Tatán az Által-érnél 
készült.

A Tatán készített filmekről - Deésy Alfréd és Tata

Ősszel is Nyáry hangulatban Ajánló/Hirdetés

Deésy Alfréd

Bővebb információk:
Tatai TV Képújság            www.tata.hu

Fotó:mzsvk
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PROGRAMAJÁNLAT
Asztalitenisz
október 23. szombat 11.00 
TAC – BVSC-Zugló I. férfi NB I
A mérkőzést a TAC csarnokban 
játsszák.
Kézilabda
október 17. vasárnap 16.00 
TAC – Bicske női ifjúsági
október 20. csütörtök  17.30
TAC – Szigetszentmiklós férfi ifjú-
sági
október 24. vasárnap 16.00 
TAC – LKSZ SE női ifjúsági
18.00 TAC – PLER férfi felnőtt
október 28. csütörtök 17.30 
TAC – Honvéd férfi ifjúsági
A mérkőzéseket a Güntner Arénában 
játsszák.
Kosárlabda
október 24. vasárnap 13.00 
TSE – Dávid Kornél KA női amatőr 
NB I
A mérkőzést Bábolnán játsszák.
Labdarúgás
október 16. szombat 10.00 TAC – 
Oroszlányi SZE férfi U14
14.00 TAC – Wati-Kecskéd KSK 
férfi U19
október 17. vasárnap 11.00 
TAC – Almásfüzitő női felnőtt
14.30 TAC – Zsámbéki SK férfi fel-
nőtt
október 22. péntek 16.00 
TAC – Bakonysárkány női U18
október 24. vasárnap 12.00 TAC -  
UD SE férfi U15
A mérkőzéseket az Új úti pályán 
játsszák.
Szabadidősport
október 24. vasárnap 10.00 Cross 
Challenge
Rendező: Hódy SE
Információ: hodísportegyesulet.hu

„A röplabda sportág határokat meg-
mozgató közösségteremtő ereje” 
című, az INTERREG V-A Szlová-
kia Magyarország Együttműködé-
si Program Kisprojekt Alapja által 
társfinanszírozott (projektazonosí-
tó: SKHU/WETA/1901/4.1/010) 
projektünk célja a röplabda népsze-
rűsítése a határ mindkét oldalán, a 
két ország sport szeretetén keresz-
tüli összekapcsolása.
Bár korábbra terveztük volna, saj-
nos a vírus közbeszólt, így hónapo-
kig el kellett halasztanunk az első 
projekt rendezvényt, amelyre végül 
2021. július 21-én kerülhetett sor. 

Ekkor rendeztük ugyanis Tatán a 
King & Queen of the Court strand-
röplabda versenyünket. A szervező 
csapat az Észak-dunántúli Röplab-
da Akadémia, míg vendégcsapat-
ként a komáromi VK Spartak UJS 
Komárno egyesület érkezett. Cé-
lunk nem vérre menő meccsek le-
bonyolítása volt, hanem egy jó han-
gulatú, vidám nap biztosítása mind 
a tatai, mind a komáromi játékosok 
számára. Nevezni internetes űrlap 
kitöltésével és beküldésével lehe-
tett, a versenynek a Tatai Fényes 
Strandfürdő adott otthont.
A napot két részre osztottuk, a dé-
lelőtt folyamán a röplabdázók saját 
csapatukból párjukkal szerepeltek, 
délután azonban összekevertük a 
sportolókat. Minden határon túli 
strandröplabdás kapott egy ellen-
kező nemű, másik csapatban játszó 
párt, így lehetőségük nyílt jobban 
megismerni egymást. Várakozá-
sainkat teljesen felülmúló hangu-
lat kerekedett délutánra, mindenki 
felszabadultan, örömmel hódolt 
kedvenc hobbijának, a strandröp-
labdának. Szervezőként hatalmas 
élmény volt látni, hogy ennyi fia-
tal számára jelent sokat a sport és, 
hogy a tűző napon is esnek-kelnek 

a homokban. A nap végén jelképes 
ajándékokkal jutalmaztuk a győzte-
seket, valamint minden résztvevő 
pólót kapott ajándékba, ami ennek 
a sportos napnak, valamint a szlo-
vák-magyar együttműködésnek ál-
lít emléket. 
A projekt szimbólumául Fédrát, a 
papagájt választottuk, aki hol szur-
kolt a játékosoknak, hol maga is 
aktívan részt vett a versenyen, extra 
vidámságot csempészve a nagyon 
is komolyan zajló küzdelembe.
„Örömmel bújtam a jelmezbe, elő-
ször nem is gondoltam, hogy az 
egész versenyt végig fogom ját-
szani benne. Nagyon jól éreztem 
magamat. Úgy láttam hogy ezzel 
jobb kedvre tudom deríteni a töb-
bieket és ezért hangulatosabb is lett 
az esemény. Külön  élveztem, hogy 
tudtam bíztatni mindenkit és szur-
kolni a játékosoknak.”
„Nagyon örültem a lehetőségnek 
hogy ilyen jól szervezett és jó han-
gulatú versenyen vehettem részt. 
A helyszín is fantasztikus volt, és 
a résztvevők is szívüket-lelküket 
beleadták a versenybe. Már láttam 
közvetítést hasonló rendszerű kül-
földi tornákról, izgalmas volt sze-
mélyesen kipróbálni. Remélem lesz 

még hasonló alkalom.”
A projekt Komárnoban folytató-
dott, ahol augusztus 27-én szakmai 
konferenciát tartottunk, a szlovák 
partner szervezésében. Az érdek-
lődők a röplabda neves szakembe-
reinek előadását hallgathatták meg, 
Tihanyi Krisztina (BOSU Hunga-
ry), Robin Pelucha, Emanuel Ko-
hút és Stefan Hank személyében. A 
szakmai konferenciát követő napon 
került sor, szintén a szlovák partner 
szervezésében egy teremröplabda 
tornára.  
A röplabda népszerűsítése jegyé-
ben a fiatalabb korosztály mindkét 
országban iskolai bemutatókon ka-
pott ízelítőt a már rutinos játékosok 
edzéséből, majd kipróbálhatta ma-
gát különböző röplabdához kapcso-
lódó ügyességi játékokban. Nem 
titkolt célunkat, hogy minél több fi-
atallal megismertessük és megsze-
rettessük ezt a fantasztikus sportot, 
úgy tűnik sikerült elérnünk, hiszen 
a bemutatók óta szinte naponta bő-
vül csapatunk új tagokkal. 
Nagy örömünkre a projekt címe 
megelevenedett: a röplabda hatá-
rokat átlépve közösséget teremtett! 

Dömölki Judit
Észak-dunántúli Röplabda Akadémia

Az október első hétvégéjén meg-
rendezett Nemzeti Vágtán ismét 
részt vett az agostyáni lovas, Má-
tyás Edina, aki az elmúlt évhez 
hasonlóan Lego nevű lovával 
versenyzett. Edina szép ered-
ménnyel, 2. helyezéssel zárta 
szombaton a Vágta 10. előfu-
tamát. A szabályok szerint a 12 
db ötfős előfutamból minden 
győztes közvetlenül a középfu-
tamba kerül, s a 12 futamgyőztes 
eredményét kivéve a 13 legjobb 
időt teljesítő lovas is bejut a kö-
zépfutamba. Az így kialakult 25 
fős mezőny indulási sorrendjét 
közjegyző jelenlétében sorsol-
ták ki. A sorsolás alapján Mátyás 
Edina a 3. középfutamban indult 
vasárnap délelőtt, s a 3. helyezést 
érte el. 

Idén is versenybe szállt a Ta-
tai Ultrabalaton csapat, amely 
a 2021-es  megmérettetésen 
a valaha volt legjobb idejét 
érte el, 20 óra 35 perc alatt 
teljesítették váltóban a több, 
mint 200 km-es távot. Ebben 
az évben már 15. alkalommal 
rajtolt el az Ultrabalaton, Kö-
zép-Európa leghosszabb futó-

versenye október első hétvé-
géjén. 
A tatai futók: Rónavölgyi-Var-
ga László, Papp Mariann, 
Bakos Judit, Stummer Ba-
lázs, Izsáki Andrea, Kelemen 
Krisztina, Gönczy Mihály, 
Süveg József, Hegyi Kornél, 
Hufnágel Ákos, dr. Répássy 
György és Pap Ferenc.

„A röplabda sportág határokat megmozgató közösségteremtő ereje”

Tatai siker az Ultrabalatonon

Izgatott diákok gyülekeztek október 
5-én délután a 25. Klapka György 
Lövészdandár bejáratánál. Az iz-
galom oka egy verseny volt ame-
lyet a laktanyában rendeztek. Már 
4. alkalommal szervezte meg Tata 
Város Önkormányzata és a Diák 
Önkormányzat, most a Dandárral 
kiegészítve a HEXATLON extrém 
versenyt. Eddig sem volt könnyű a 
csapatok dolga az Építők parkban 
kialakított pályán és télen a jégsá-
torban, de most igazi kihívás várt 
rájuk. A Dandár Róth Balázs őrnagy 

által vezetett csapata igazán ke-
mény, komoly teljesítményt igénylő 
pályát épített. Amikor a csapatok 
bejárták, megnézték az akadályokat 
egyszer-egyszer bizony fennakadt a 
szemük. A szervezők arra is hagy-
tak időt, hogy még a verseny előtt 
kipróbálhassanak egy-egy akadályt 
a gyerekek. Éltek is a lehetőséggel 
és a nehezebbnek tűnő akadályok-
nál megkeresték a legjobb megol-
dást a leküzdésére. Az eligazítást 
hat csapat 8-8 tagú csapata hallgat-
ta: Bláthy, Eötvös, Jávorka, REFI, 

Talentum és a Kőkúti. Egyszerre két 
csapat versenyzett a piros és sárga 
zászlókkal jelzett pályákon. Minden 
csapat kétszer teljesített, egyszer a 
piros, egyszer a sárga pályán. Né-
hány akadályban különbözött  a két 
pálya. Végeredményben a két futás 
összideje alapján dőltek el a helye-
zések. Különösen nehéznek tűnt a 
harckocsi alatti kúszás és a palán-
kon való átjutás. Természetesen se-
gíthettek egymásnak a versenyzők, 
ami azért is volt fontos, mert a cél-
ban a csapat utolsóként beérkező 
tagjának az ideje számított. Ment 
a tippelés egy- egy futam közben a 
győztesre és az időre vonatkozóan 
is. Sportszerűségből  jelesre vizs-
gázott minden együttes, buzdították 
egymást, de közben azt is nézték ki 
hogy teljesíti az akadályokat, elles-
tek titkokat. A szervezők frissítő-
ket és csokit is biztosítottak amik 
-igazolva, hogy fárasztó a verseny 
- fogytak is rendesen. Aztán miután 
minden csapat kétszer teljesítette a 
pályát jöhetett az eredményhirdetés. 

Köszöntötte a résztvevőket és díja-
kat adott át Lőrincz Gábor dandár-
tábornok, dandárparancsnok, Rigó 
Balázs alpolgármester,Bátki Piroska 
diákpolgármester és Lévai Dominik 
diák alpolgármester.
Végeredmény: 
1. TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégiu-
ma        11:32 perc
2. Eötvös József Gimnázium és Kol-
légium   12:37
3. Tatai Református Gimnázium   
13:44
4. Talentum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la, Gimnázium és Szakgimnázium 
17:00
5.Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium    17:41
Általános iskolák:
1. Kőkúti Általános Iskola    12:51
A leggyorsabb pályát teljesítő csa-
patnak, a Bláthynak Lőrincz Gábor 
különdíjat is adott át.

Október elején az év egyik legnagyobb versenyén 
szálltak vízre a Hódy SE nem a legfiatalabb kor-
osztályához tartozó kajakosai, kenusai. A Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség a hónap első hétvégéjén 
rendezte meg a Masters, Parakenu, Szabadidős 
és Egyetemista Maraton Magyar Bajnokságot. A 
tatai egyesület mindig jól szerepel ezen a verse-
nyen is, ráadásul az eredmények beleszámítanak 

az egyesületi pontverenybe. Két  távon eveztek a 
versenyzők, a parakenusok 5 km-en, míg a többi-
ek 10 km-en. A Hódy SE-t  22 versenyző képvi-
selte aki nagyon kitettek magukért, összesen  13 
alkalommal állhattak dobogóra.
Aranyérmesek
Kajak egyes: Czina László, Dr Jakabó Judit, Nagy 
Gábor, Winkler Máté

Kajak vegyes páros: Horváth Ilo-
na-Herendi László
Kajak páros: Nyári György-Czina László, 
Szerencsés Beáta-Pintér Andrea Gabriel-
la
Kenu páros: Fejes József-Pataki András
Ezüstérmesek
Parakenu: Kotormán László
Kajak egyes: Herendi Ágnes
Kajak páros: Gyurcsó Márk-Krajcsi 
László, Pusztai Katalin-Szitás Zsuzsanna
Bronzérmesek Kajak páros: Takács Pé-
ter-Dallos József (Győr)

Őszi sikerek a vízen

Hexatlon

középen Nagy Gábor, jobbra Storcz Botond

Fotó: Tatai UB csapat

Edina és Lego ismét elődöntős
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