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Hatvan irodalmi pályamûvet
értékeltek Tatán
Tata Város Önkormányzata a 2009-es „Gyermekbarát város” intézkedési terve keretében,
a Kazinczy emlékévhez
kapcsolódva ez év tavaszán irodalmi pályázatot hirdetett tatai általános iskolások és középiskolások számára.
Ahogy a Fényes Elek 19.
századi földrajzi írótól kölcsönzött mottó („Kedves
haza ez népének, mert áldott s kellemes…”) is utal
rá, a pályázat kiíróinak
szándéka az volt, hogy elôcsalogassák, megszólaltassák a tatai gyerekek és fiatalok városukhoz fûzôdô
érzéseit, gondolatait – a
pályázati forma nyújtotta
lehetôségek segítségével.
A felhívásra 60 pályamû
érkezett 57 általános iskolástól és 3 középiskolástól.
A Magyary Zoltán Mûvelôdési Központban június
2-án rendezett eredményhirdetés során tudhatták
meg az érdeklôdôk, kiknek a pályamunkáit részesítette díjban, illetve dicséretben a pályázatok elbírálásával megbízott háromtagú zsûri.
A rendezvény nyitányaként Szabó Lôrinc „Ima a
gyermekekért” címû költeménye hangzott el Petrozsényi Eszter színmûvész
tolmácsolásában, majd Robozné Schônfeld Zsuzsanna alpolgármester köszöntötte a résztvevôket. A pályamûveket dr. Túri Róbert, a zsûri elnöke értékelte. A díjazottakat, illetve pályázataikat Kristófné
Szabó Szerafina, a zsûri
tagja mutatta be a közönségnek. Az eredményhirdetést szintén vers zárta:
Bársony Kinga „Tatai platán” címû pályamûvét Petrozsényi Eszter mondta el.

Valamennyi résztvevô elismerô oklevelet kapott.
Dicséretben részesült és
teljesítménye elismeréséül
apró ajándékot vehetett
át: Nagy Borbála, a Jázmin
utcai iskola 1.a osztályosa,
Boros Sándor István, a
Bláthy Ottó Szakközépiskola 11.b osztályosa és Gerényi Mónika, a Bláthy
Ottó Szakközépiskola 9.b
osztályosa.
Díjban részesült és magas színvonalú teljesítménye elismeréséül könyvutalványt vehetett át az alsó
tagozatos pályázók közül:
Ádám Tamás, a Fazekas
utcai iskola 4.b osztályosa,
Dévényi Viktória, a Vaszary János Általános Iskola
4. b osztályosa, Farkasdi
Emôke és Rau Aliz, a Jázmin utcai iskola 4.a osztályosai, valamint Vellai
Csinszka, a Vaszary János
Általános Iskola tanulója.
Szintén díjban részesült
és magas színvonalú teljesítménye
elismeréséül
könyvutalványt vehetett át
a felsô tagozatos pályázók
közül: Balogh Nikolett, a
Fazekas utcai iskola 6.b
osztályosa, Bársony Kinga, a Talentum Általános
Iskola, Gimnázium és Kézmûves Szakiskola 8. osztályosa, Kiss Judit, a Vaszary János Általános Iskola
8.b osztályosa, Kovács Réka Csenge, a Kôkúti Általános Iskola 5.c osztályosa,
Orbán Gábor, a Vaszary
János Általános Iskola 5.e
osztályosa, és Popoluska
Gergely Pál, a Vaszary János Általános Iskola 7.e
osztályos tanulója.
A középiskolások közül
díjban részesült és magas
színvonalú teljesítménye elismeréséül könyvutalványt
vehetett át: Kocsis Nikolett,
az Eötvös József Gimnázium 11.f osztályos diákja.

Országjáró turnén Ákos
– Tatabányán bombasiker
Ákos 40+1-Turné 2009
elnevezéssel kezdte
meg országjáró turnéját
még április közepén
Gyôrben Ákos.
Rajongói már alig várták, hogy megyénkbe érkezzen és junius 6-án a
népszerû zenész-énekes
minden képzeletet felülmúló koncertet adott este
fél nyolctól a tatabányai
Földi Imre Városi Sportcsarnokban.
Zsúfolásig megtelt
a
lelátó és egy pillanatra kitérnék a közönségre, mielôtt az est fôszereplôjérôl, annak produkciójáról
beszélnék. Itt minden korosztály képviseltette magát, és a sorok között szép
számmal lehetett látni
elegáns öltönyös-nyakkendôs középkorú urakat
(olyan „üzletembereseket”),
elegáns ruhákba öltözött
hölgyeket, szépkorúakat
és a mai fiatal generáció
képviselôit. Azt is fontos
kiemelni: jól megfértek
egymás mellett és mindenki csak a fôszereplôre fókuszált, aki elvarázsolta a
publikumot. Ákos együtt
élt a közönségével, olyan
hangulatot teremtett, amelyet csak igazi mûvész és
igazi profi tud. Persze pro-

Dalaival, elôadásmódjával lenyûgözte a közönséget
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számok a lelátón ülôket elvarázsolták azzal az átéléssel, ami az elôadóból ôserôvel tört elô.
Nem hiányozhattak a
rockosabb számok sem, és
a népszerû, régi feldolgozású zenék, dallamok is
felcsendültek. Egy emberként állva tapsolták a mûvészembert, akinek ôszintén kijár ez a tisztelet.

Intelligens, színes egyéniség, akinek emellett kiváló
humora van, amelyet megcsillogtatott Tatabányán
is. Két és félórás koncertet
adott és repült az idô.
Amikor elköszönt a közönségtôl, valószínû mindenki
úgy érezte: egy újabb csodával lett gazdagabb. Visszavárják Ákost a megyeszékhelyre. Munkatársunktól

finak kell lenni az egész
stábjának, a külsô szervezôinek, a színpadi szakembereknek, hogy ilyen hatást elérjen, mint amit Tatabányán láttunk. Erre
mondják, hogy a szervezés
magas foka.
A különbözô színpadképek, technikai megoldások nagyszerûen harmonizáltak a zenével. A lírai

Sikeres volt az energiabajnokság
Az önkormányzat eredményt hirdetett
a megyeszékhely iskoláinak kiírt energiabajnokságban. Az akció célja az volt,
hogy a diákok, a pedagógusok körében
erôsítsék az energiatakarékos magatartást és a környezettudatos szemlélet kialakítását. A résztvevô iskolák közül a
2008/2009-es tanévben a Kölcsey Ferenc

Általános Iskola kapott egy kerékpártárolót az önkormányzattól.
A résztvevô intézmények képviselôi a
polgármesteri hivatalban vitatták meg a
verseny tapasztalatait. Megegyeztek abban is, hogy a következô tanévben is folytatni kívánják a közösségeik számára
hasznos versengést.
•

Nyomot hagyni a diákok lelkében
Oroszlány pedagógusait köszöntötték

Iván Lászlóné l969-ben kezdett dolgozni az oroszlányi kisegítô iskolában
Egyre nehezebb a munka, egyre kevesebb a pénz,
s mind több a feladat –

mondta Székely Antal alpolgármester az oroszlányi mûvelôdési központ-
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ban tartott pedagógusnapi
ünnepségen, majd így folytatta: Az elmúlt évtizedek-

ben hol az oktatást, hol a
nevelést, hol mindkettôt
elvárták a pedagógusoktól, most éppen a nevelést,
elsôsorban a szülôk, ahol a
családokban nem marad
idô a gyerekekre. Kétszeres szorításban dolgozik a
szakma, egyik a lelkiismeretes munkavégzés igénye,
a másik a lehetôségek tárháza, s bizony a kettô sokszor nem találkozik. „Mindezek ellenére, ha jól csináljuk, büszkék lehetünk,
mert nyomot hagyunk a
diákok lelkében, s ez a legnagyobb jutalom” – mondta Székely Antal, aki maga
is tanít a város egyik középiskolájában.
Az ünnepségen Rajnai
Gábor polgármester Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki a Benedek Elek Általános Iskola gyógypedagógusát és
igazgatóhelyettesét, Iván
Lászlónét, aki l969-ben
kezdett dolgozni az oroszlányi kisegítô iskolában.
Negyven év gyógypedagó-

gusi munkássága alatt sokféle beosztásban tevékenykedett: volt osztályvezetô,
napközis csoportvezetô, alsós-felsôs munkaközösségvezetô, igazgató-helyettes,
10 éven át szakszervezeti
bizalmi, 15 évig gyermekvédelmi felelôs, majd 11
éven át az intézmény igazgatójaként dolgozott.
Szintén Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át nyugállományba vonulása alkalmából dr. Márkus Barnáné, aki 1987. óta
tanít a József Attila Általános Iskolában. Mûveltsége, olvasottsága példaként
hatott diákjaira. Olvasóvá,
az irodalom iránt fogékony emberekké nevelte
tanítványait.
Az eseményen, melyet a
Gyermek Kuckó Alapítványi Óvoda mûsora és Józsa
Imre színmûvész Hamlet helyett címû elôadása tett még
emlékezetesebbé, további
tizenkilenc pedagógusnak
nyújtott át elismerést Rajnai
Gábor.
Tudósítónktól

Bánki Donát születésének
150. évfordulójára
emlékeztek Bakonybánkon
Bánki Donát szobrának
felavatásával és egy eredeti Bánki-féle motor
metszetének átadásával
fejezôdtek be a Bánki
Donát Emlékhónap eseményei szombaton a feltaláló szülôfalujában, Bakonybánkon. A település
központjában, egykori
szülôházának közelében
avatták fel a számos találmánya révén híressé vált
mérnök bronzból készült
mellszobrát. Berek Lajos
alkotását Gyulai József
akadémikus, az MTA mûszaki osztályának elnöke
leplezte le. A Bánki Donát Emlékbizottság az önkormányzat udvarában elhelyezte egy technikai
park alapkövét, majd az
országos ifjúsági pályázat
eredményhirdetésére került sor, ahol a pályázóknak Bánki Donát munkáit
maketteken kellett bemutatni, illetve írásban vagy
képen ábrázolni. A faluban berendezett emlékszobában átadták egy korabeli Bánki motor felújított metszetét. Bánki Donát 1894-ben szabadalmaztatta az elsô nagynyomású robbanómotort,
amelynél a robbanókeveréket a hengerbe porlasztott vízzel hûtötte le, s
ezzel a motor hatásfokát
sikerült fokoznia. A vízbefecskendezés elvét késôbb is alkalmazták, bár
a Bánki-motor elterjedését
a néhány évvel késôbb
megjelent Diesel-motor
megakadályozta.
MTI

