II. Évfolyam 3. szám 2016. FEBRUÁR 4.

Testületi ülés
			
			2. oldal

Holnap Városáért díj Tatának

Díj- és illetékcsökkenések
2016-ban				
		
2. oldal
Öt évre szóló együttműködési megállapodás			
			3. oldal
20 éve a KÉSZ tatai elnöke		
		

4 . oldal

Irodalmi
kávéház
Képriport:
Eötvös-nap
			
		
			5. oldal
			4.
Két kategóriában is elnyerte Tata
„A Holnap Városáért” díjat, amelyet január 21-én délelőtt a Pest
Megyei Önkormányzat Dísztermében dr. Beró Henrietta alpolKépriport: Eötvös-nap
gármester vett át. Az ünnepségen
			
			5. oldal az alpolgármester mellett Lakos
Zsuzsanna projektmenedzsment
csoportvezető, valamint Teszáry
Eszter Olga diákpolgármester is
képviselte városunkat.
A 2010-ben alapított City Hungary Program a fenntartható és
Három éves a Tatai
élhető magyar városok vezető
Versbarátok Köre			 fóruma, mely azt tűzte ki célul,
			6. oldal hogy olyan hazai és nemzetközi
modelleket, tapasztalatokat, eszMúzeumi évkönyvbemutató
közöket mutasson, amelyek már
					
eredményt hoztak. E program ré			6. oldal sze a 2013-ban alapított Holnap
városáért Díj, melynek díjátadó
ceremóniáját dr. Réthelyi Miklós,
az UNESCO Magyar Nemzeti
Bizottság elnöke, Magyarország
korábbi nemzeti erőforrás minisztere nyitotta meg. A nyertesek háKenderke múltja és jelene		 rom éven át használhatják a Hol					
nap Városa Védjegyet. A díjat 3
			7. oldal kategóriában írták ki, ezek:
A Fenntartható Városért, A Zöld
Városért és A Művészet, a Kultúra, az Örökség megőrzéséért kategóriák.
A díj alapításának háttere az, hogy
bár a fenntartható városfejlesztésKézilabda: kezdődik a
sel Magyarországon is érdemes
tavaszi szezon
			8. oldal és fontos foglalkozni, az Európa-szerte használt módszerek és
modellek nem biztos, hogy itthon

is működnek, ezért fontos, hogy
a fejlődést szolgáló mai modern
eszközöket a saját értékeinkkel
és modelljeinkkel össze tudjuk
egyeztetni. Nagyon sok jó projekt
van Magyarországon - hangzott el
a díjátadó ünnepségen – ám ezek
közül a legtöbb nem kap elég teret, kommunikációt, ebben szeretnének segíteni a szervezők, akik a
díjakkal felhívják a figyelmet a jó
kezdeményezésekre. A díj egyben
ösztönző erő is, arra sarkall, hogy
legyünk büszkék saját értékeinkre, munkánkra. A Bíráló Bizottságot a fenntartható városmodellhez
kapcsolódó különböző szakterületek vezető szakemberei alkotják. Elnöke dr. Réthelyi Miklós,
az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, a zsűri tagjai
pedig: dr. Gergely Erzsébet a magyarországi Fenntartható Fejlődés
Bizottság elnöki tanácsadója, Dr.
Szűcs Ervin a Weber Shandwick
ügyvezető igazgatója, Pásztor
Erika Katalina, az Építészfórum
alapító-főszerkesztője, és Dr. Némethy Sándor, a Göteborgi Egyetem docense.
A Bíráló Bizottság tagjainak jelenlétében Budapesten 19 díjat
adtak át, s ezekből egyedülálló
módon Tata városa kettőt is kapott.
Az első elismerés, „A Zöld Városért” elnevezésű díj átadásakor az
indoklásban a helyszínen kiemelték:- Tata kivételes helyzetben van

a természeti kincsei tekintetében,
de ez önmagában nem lenne elég,
hiszen aki nem jól gazdálkodik
az értékeivel, nem fejlődik. Városunkban azonban a természeti
kincsek megőrzése, rehabilitációja, a környezettudatos és energetikai programok jól működő
stratégiát alkotnak, ezt értékelte a
szakmai zsűri. Fontosnak ítélték a
zöldturizmus terén elért eredményeket, és a városon belüli vizes
területeket, amelyek nemcsak látványukban kiemelkedőek, hanem
számos kulturális program kiindulópontjának is számítanak. A
díjátadón külön kiemelték a Tata
tankönyvet, amelynek segítségével a kisdiákok a helyi közösség
szempontjából fontos információkat ismerhetnek meg.
A második elismerés, „A Művészet, a kultúra, az örökség megőrzéséért” adományozott díj átadása
előtt elhangzott:- Tata megérett

a szakértők szerint arra, hogy a
fenntartható városi modellben egy
vezető modellszerepet mutasson
be szélesebb körben. Városunk
nemcsak természeti kincsekben
gazdag, hanem történelmi hagyományaiban is, s a kultúra és a
fesztiválok városaként is emlegethető. A díj átadásakor a helyszínen felelevenítették a műemléki
épületek rekonstrukcióit valamint
a kiemelt nagyrendezvényeinket.
Ez az a város, ahol a helyi identitást az is megerősítette, hogy a
kisiskolások a város saját tankönyvéből is tanulhatnak és ezáltal közelebb kerülhetnek gyökereikhez - hangzott el a szakmai
értékelésben.
Az ünnepség végén a díjazottak
kötetlen beszélgetések során cserélték ki tapasztalataikat, a helyszínen pedig sokan gratuláltak
Tatának az elmúlt évek eredméÁbrahám Ágnes
nyeihez.

Tata is ünnepelt a Magyar Kultúra Napján
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

1989 óta ünnepeljük a Magyar
Kultúra Napját annak emlékére, hogy 1823. január 22-én
fejezte be Kölcsey Ferenc a
Himnuszt, Csekén. Az emléknapon országszerte kulturális
programokat szerveztek, Tatán
a Magyary Zoltán Művelődési
Központban rendezett ünnepi műsort Tata Város Önkormányzata és a Városkapu Zrt.
A műsor elején a résztvevők közösen énekelték el a Himnuszt,
melyet Acsainé Dávid Ágnes,
a Városkapu Zrt. vezérigazgató-helyettese kísért zongorán.
Ezt követően Michl József polgármester mondott ünnepi beszédet. Egy olyan városban és

közösségben élünk, amelynek a
kultúrához nagyon szoros kötődése van - mondta a polgármester, aki felelevenítette azokat a
történelmi, közéleti személyiségeket, művészeket és alkotókat,
akik Tatán éltek, dolgoztak, jelen voltak egykor a város életében, és munkásságukkal erősítették Tata kulturális-művészeti
gyökereit, s vigyázták valamint
gondosan ápolták az ősöktől
ránk hagyott értékeket is. Michl
József hozzátette: kilenc kórus
működik a városban, van két
művészeti iskolánk, a városban
minden évben megrendezik azt
a mesterkurzust, amelyre a világ minden tájáról kiváló mu-

zsikusok érkeznek hozzánk, a
fesztiválok városa is vagyunk,
és hosszan sorolhatnánk még azt
a számos eseményt, amely ma
is a város kulturális életét, az itt
élők lelki, szellemi és szívbeli
megerősödését szolgálják. Fontos feladatunk ez a jövőben is,
ezért nap mint nap dolgozunk,
amit nemcsak a tataiak értékelnek, hanem az ország más részein élők is. Ezt bizonyítja, hogy a
város januárban újabb díjat nyert
el, dr. Beró Henrietta alpolgármester vette át Budapesten két
kategóriában is „A holnap városáért” díjat. Az egyiket, „A
Zöld Városért” kategóriában
természeti kincseink, míg a má-

sik elismerést, „A Művészet, a
kultúra, az örökség megőrzéséért” kategóriában a helyi kultúra
megőrzéséért és ápolásáért ítélte
nekünk a bíráló bizottság. Ez a
siker azt mutatja, hogy mások is
elismerik azt a törekvést és erőfeszítést, amit a tataiak tesznek
szeretett városukért - mondta
Michl József.
Az ünnepi műsor programjában ezután a Szép Ernő Színház
művészeinek irodalmi műsora
következett, magyar költők műveiből, melyben közreműködött
Koncz Eszter színésznő, Krizsik
Alfonz színész-rendező, valamint gitáron játszott Tóth Ta- áá más.
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Megtartotta idei első ülését Tata Város Képviselő-testülete

Sasvári Beáta és Gerébi Ákos
önkormányzati képviselők

2016. február 4-én, csütörtökön,
16-18 óra között fogadóórát tartanak, az MSZP városi irodájában (Tata, Agostyáni utca 1.).
Dr. Kórósi Emőke
jegyző
2016. február 10én, szerdán 9.0011:30 óra között
fogadja a hozzá
forduló polgárokat a Városházán,
hivatali helyiségében, Tata, Kossuth tér 1. I. em.
108. szoba.
Lehet pályázni az
önkormányzati alapokra
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és
Ügyrendi Bizottsága 15/2016.
(I. 20.) határozatában döntött az
önkormányzati alapok kiírásáról. Az idei évben is lehet tehát
pályázni a kulturális és oktatási alapra, valamint a szociális,
egészségvédelmi és sport alapra.
A pályázatokat zárt borítékban a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatalba kell eljuttatni 2016. március 31-ig.
A pályázati kiírás és adatlap átvehető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 16-17-es szobájában
vagy a mellékletből letölthető.
A pályázatról információt ad:
Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintéző az 588-664 vagy
a 30/826-55-48 telefonszámon.

Hirdessen
Ön is lapunkban!
06-30-962-4556
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
ISSN 2416-1586
Nyomda: PLT Nyomdai
Központ
Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!

Az év első testületi ülésén 16 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők
a Városháza dísztermében.
Az ülés elején, napirend előtti felszólalásában két témát érintett Michl
József polgármester. Az egyik egy
örömteli hír, hiszen januárban vette
át dr. Beró Henrietta alpolgármester,
valamint Teszáry Eszter Olga diákpolgármester a „Holnap Városáért”
díjat két kategóriában is Budapesten. Az egyik elismerést „A Zöld
Városért”, míg a másikat „A Művészet, a kultúra, az örökség megőrzéséért” kategóriában kapta meg Tata.
A másik napirend előtti téma a napi
közélet része is: a migráció, a menekülthelyzet mindenkit komolyan
elgondolkodtat és aggodalommal
tölt el, ezért önkormányzatunk egy
felterjesztéssel él a kormány felé,
melyre az Alaptörvény ad számunkra lehetőséget-fogalmazott a polgármester hozzátéve, hogy ebben a
felterjesztésben azt kérjük a magyar
kormánytól, hogy az eddigi hozzáállását folytatva álljon ki Magyarország védelmében elsősorban azért,
hogy az országokra kiosztott betelepítési kvótát hazánknak ne kelljen
teljesítenie, és Magyarország tiltakozzon ez ellen. Az erre vonatkozó
eredeti javaslatot a testület egy képviselői indítványra reagálva kiegészítette, és ennek nyomán megfogalmazásra került az is, hogy nemcsak
a kötelező kvóta ellen, hanem a vis�szatoloncolás ellen is tiltakozunk,
hiszen Magyarország ugyan sokakat
regisztrált, de mégsem hazánk volt
az első ország, ahová a menekültek
Európában beléptek. Nem a háború
elől, fájdalmukban-üldöztetésükben
menekültekkel szemben, hanem

az ő érdekükben kívánunk fellépni-mondta Michl József -az ő érdekük pedig az lenne, hogy az országhatáraik melletti első biztonságos
államban létesüljenek olyan stabil és
védelmező helyszínek, melyeket az
egész Európai Unió egységesen és
közösen támogat, lehetőséget adva
számukra arra, hogy emberi körülmények között és biztonságban várhassák meg azt, hogy országukban a
háború befejeződjön, és visszatelepülhessenek a szülőföldjükre.
A napirend előtti felszólalást követően kezdte el munkáját Tata képviselő - testülete, amely első lépésként
egy olyan rendelet módosításáról
döntött, amit évente megtárgyalnak
a HPV elleni védőoltások kapcsán.
A döntés értelmében a város a jövőben nemcsak a 13 éves lányoknak,
hanem a fiúknak is támogatást ad a
védőoltáshoz, mert a legújabb kutatások szerint nekik is érdemes azt
megkapniuk, ezért az önkormányzat
biztosítja ezt a lehetőséget a tatai
gyerekek számára.
Településrendezéshez két előterjesztés is kapcsolódott, így két ügyben
is döntött a testület. Az egyik a Fáklya utca környéki településrendezési
szabályozás módosítását, míg a másik a Környei út melletti terület szabályozásának az elindítását érintette.
A leghosszabb ideig tárgyalt napirendi pont a pályázatokra vonatkozó előterjesztéshez kapcsolódott,
hiszen elérkezett az ideje a 2020-ig
szóló uniós pályázatok megtervezésének. A Területi Operatív Program
közel 20 pályázatából már 12 kiírásra került. Michl József elmondta,
hogy az eddigi Közép-Dunántúli
Operatív Program helyett most Te-

rületi Operatív Programok vannak,
tehát nem régiókra, hanem megyékre osztotta el a pénzt a kormány. Az
új leosztás nyomán döntés született
arról, hogy Komárom-Esztergom
megye mintegy 25 milliárd forintot
oszthat szét a következő években
(Tatabánya ebből a pénzből nem
kaphat, a megyeszékhely egy külön
megyei jogú városoknak szóló csomagban pályázhat). Az eddig kiírásra került 12 pályázatból Tata városa
legalább 6-7-re szeretne pályázatot
benyújtani. A polgármester a testületi ülés után tartott sajtótájékoztatóján a tervezett pályázatok közé
sorolva megemlítette egy olyan
konyha megépítését, ami nemcsak
a város óvodáira főz, hanem az iskolák számára is. A Kőkúti iskola
konyháját egy komoly fejlesztéssel
átépítve lehetne a gyermekek étkeztetését biztosítani, s a konyha mellet
egy olyan kis előkészítő üzemet is
létrehoznának, ami a zöldségek gyümölcsök előkészítését végezné.
A tervezett pályázatok között van
még a Kertvárosi Óvoda újjáépítése, a turisztikai pályázatok terén a
Kőfaragó - ház és a Kálvária domb
megújítása, valamint az Angolpark
fejlesztésének harmadik üteme is.
Ugyancsak a pályázati elképzelések
között szerepel az Építők Parkjában
egy tartalmas és színvonalas kikapcsolódásra, pihenésre alkalmas tér
kialakítása minden korosztály számára, ezért a park és az ottani tóparti rész megújítása is fontos terv.
Az agostyániaknak jó hír, hogy a
kerékpárút fejlesztések terén az első
helyre került egy Tata-Agostyán
közti kerékpárút létrehozása, míg az
energiaracionalizálás terén az Eöt-

vös Gimnázium áll az első helyen,
az intézmény nyílászáró cseréjét,
szigetelés és fűtéskorszerűsítését is
szintén TOP-os pályázat segítségével szeretnék megvalósítani. A képviselő-testület egyhangú igennel támogatta az önkormányzat pályázati
terveit.
A vagyongazdálkodással kapcsolatban is hozott döntést a testület,
amely a Kőkúti Általános Iskola
melletti sportcsarnok építéséhez
kapcsolódott. Újabb fázisába lép
ugyanis a TAC csarnok építése, elindul a második ütem, ezért a költségvetésben meghatározott önerő
támogatásról született döntés, a támogatást az önkormányzat ennek
nyomán biztosítja. Michl József polgármester megerősítette: a híresztelésekkel ellentétben semmilyen
statikai gond nincs az építkezéssel,
a sportcsarnok biztos lábakon áll, az
építkezés második üteme pedig hamarosan elindul.
A testületi ülés humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel is
foglalkozott, a témában szerepelt a
Szociális Alapellátó Intézmény idei
költségvetésének előzetes véleményezése, a volt Bláthy Ottó Szakközépiskola egyes vagyontárgyainak
a Tatabányai Szakképzési Centrum
részére történő tulajdonba adása, valamint a Kuny Domokos Múzeum
akkreditációjának
fenntartásához
szükséges feltételek biztosítása.
A testület további naprendjei közül
Michl József polgármester kiemelte
még azt a döntést, melynek nyomán
a város a Mentőszolgálat munkáját továbbra is segíti, a szolgálatot
támogató alapítvány javára ítéltek
meg 300.000 forintot. A polgármester külön megköszönte a Mentőszolgálat munkáját a városban, különösen azóta, hogy az ügyeleti rendben
az Egészségügyi Alapellátó által
működtetett háziorvosi ügyeletben
most már a hívások a mentőszolgálathoz érkeznek, s ők riasztják a háziorvosi ügyeletet amennyiben arra
van szükség, de így lehetőségük van
jóval hamarabb mentőautót is küldeni a helyszínre, ha az indokolt.
Tata Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
legközelebb
február 24-én ülésezik majd. - áá -

Idén már számos ügyet ingyenesen intézhetünk
- Összefoglaló egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről
A kormány tavaly nyáron konzultációt tartott a járási és fővárosi,
megyei kormányhivatalok bevonásával, amelynek során közel 400
ezer ember nyilvánította ki a véleményét. Az összegyűlt információk
alapján a 2016. január 1-jén hatályba lépő módosítások az ügyfelek
által fizetendő díjak és illetékek tekintetében a következő változásokat hozzák a Tatai Járási Hivatal tájékoztatása alapján.
I. Okmányok kiadásával, pótlásával és cseréjével kapcsolatos eljárásokat érintő mentességek, kedvezmények
1. Személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya)
2. Családi állapot változásával összefüggő névváltozás miatt történő
okmánycsere
3. Eltulajdonított okmányok pótlása
4. Gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása (a kettő vagy
több kiskorú gyermeket nevelő családok esetén)
5. Hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal)
6. Örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzése
II. Diákokat, fiatalokat és családokat érintő
mentességek
1. Diákigazolvány
2. Felsőoktatási képzésre jelentkezés
3. Gépjárművezetői engedély első alkalommal

III. Fogyatékkal élőket érintő mentességek
1. Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása
2. Jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vétele
IV. Építésügyet érintő mentességek
1. A 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű lakóépület bontási,
építési, és használatbavételi engedélyezési eljárása
V. Vállalkozásokat érintő mentességek
1. Adóhatósági igazolás
2. Cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus
okiratok megküldése (a cég tagjának vagy képviselőjének kérelmére)
3. Cégek éves számviteli beszámolójának közzététele
4. Üzlet működési engedélye iránti eljárás
5. Vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása
6. Népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások
7. Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával
kapcsolatos eljárás
A módosítás eredményeként több mint 20 eljárás illetéke, illetve
igazgatási szolgáltatási díja szűnt meg, amely az állampolgárok, és a
vállalkozások számára 10 milliárd forint megtakarítást eredményez
majd idén.
A Tatai Járási Hivatal tájékoztatása szerint a kormány szándéka,
hogy folytassa az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését. Ennek keretében vizsgálja a hatósági eljárások
további egyszerűsítésének lehetőségeit, amelynek eredményeként a
hatósági ügyek intézése egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik.

Önkormányzat
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Megállapodást kötöttünk a KEM SZÖSZ- szel

Tatán, a Városháza dísztermében a KEM SZÖSZ (Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége) és Tata
Önkormányzata sajtótájékoztató
keretében írt alá öt évre szóló
együttműködési megállapodást,
amely alapján a szövetség hozzájárul a város kiemelt sportrendezvényeihez, az önkormányzat
pedig infrastrukturális támogatást biztosít a Gerecse 50 túrák
megrendezéséhez.
A helyszínen Michl József polgármester tájékoztatójában elmondta: ebben az esztendőben
várhatóan átadják a sportcsarnokot a Kőkúti iskola mellett, s ezzel olyan új intézménnyel bővül
a tatai sportélet, ami mindenki
örömét szolgálja majd. 2016-ban
is kiemelten fontos lesz az a cél,
hogy Tatán minden gyerek az iskolai órákon túl sportoljon vagy

valamilyen művészetet tanuljon,
éppen ezért fontos, hogy a munkánkban további szövetségeseink legyenek. A versenynaptárt
az előző esztendők mintájára
állították össze idén is, ebből a
polgármester kiemelte az idei
Minimarathont és a Nagy Sportágválasztót. Ez utóbbi szolgálja
azt a célt is, hogy a tatai gyerekek még többet találkozzanak a
sporttal, és lehetőség szerint akár
igazolt klubtagként vegyenek
részt a város sportéletében.
Horváthy Lóránt KEM SZÖSZ
elnök a sajtótájékoztatón két
mérföldkövet emelt ki a Gerecse
50 történetéből. Az első az volt,
amikor a verseny emblémáját és
rendezési jogát levédték, a másik
pedig az, amikor a verseny eljött
Tatára is, aminek szintén nagy
jelentősége van, mivel a Gerecse
50 így nemcsak Tatabányához,

Boldog születésnapot!

hanem Tatához is kapcsolódik.
Horváth Zoltán, a KEM SZÖSZ
Szabadidősport és Természetbarát Szövetség elnöke szerint
nagyon fontos, hogy olyan programot tudjanak kínálni, amely
kiszámítható minden korosztály
számára, ezért fontosak az olyan
megállapodások, mint amelyet a
Tatai Önkormányzattal is aláírtak. Igény van a természetjárásra
és a szabadidős sportokra, s ezért
olyan partnereket kell találni,
amelyek képesek megteremteni a szükséges feltételeket -tette
hozzá Horváth Zoltán.
A sajtótájékoztatón Bencsik János országgyűlési képviselő kiemelte, hogy mivel a Gerecse
50 megrendezéséhez immáron
Tata is társult és kötelezettséget
vállalt, így a jó szervezőkészség,
az erő, a szép táj, kiegészülve az
épített örökségünkkel, az egyre-

nagyobb számban való részvételt is fogja biztosítani a teljesítménytúrán. Ha valamit hosszú
távra gondolunk és hosszú távon
is akarunk csinálni, akkor egészen apró mozdulatokkal lehet
megalapozni, olyanokkal, mint
ez a megállapodás, amihez gratulálok-nyilatkozta Bencsik János.
Az öt évre szóló megállapodás
alapján városunk önkormányzata vállalja, hogy 2016 és 2020
között a minden év áprilisának 3.
szombatján megrendezésre kerülő Gerecse 50 túra lebonyolításához infrastrukturális segítséget
nyújt, valamint minden évben
Tata kiemelt rendezvényei között
szerepelteti annak programját. A
KEM SZÖSZ a megállapodás
értelmében 2016 és 2020 között
évente támogatást nyújt Tata
kiemelt sportrendezvényeinek
díjazására. A támogatott kiemelt
rendezvények: a Tatai Minimarathon, a tavaszi és őszi Tó-futás,
a Tata-Agostyán emlékfutás, a
Szilveszteri futás, és a Tavaszi
túra – Világ Gyalogló Nap.
A sajtótájékoztató végén Tompa
Andor sportreferens az idei eseménynaptárról szólva elmondta,
hogy az első nagyszabású tatai sportesemény 2015 legjobb
sportolóinak díjazása lesz februárban, amikor közel háromszázan kapnak majd kitüntetést.
Emellett ebben az évben számos
testvérvárosokkal közös sportos
esemény is lesz, például a hagyományos gerlingeni futóverseny,
a Tata-Szőgyén Sportnap és kerékpártúra, egy szovátai futóverseny, és természetesen valamen�nyi testvérvárosunk meghívást
kap a Minimarathonra is. - áá -
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Múlt és jövő egy
kiadványban
- a Tatai Járás Stratégiai
Dokumentumában
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás már több mint 10 éve dolgozik azért, hogy a tíz településből
álló szövetség szoros együttműködése nyomán a térség fejlődését elősegítse. „A Tatai Járás
Történeti, Térségfejlesztési Stratégiai Dokumentuma” című kiadvány részletesen mutatja be az
elmúlt esztendők sikereit, az elért
eredményeket, valamint előre is
tekint, hiszen a következő évek
fejlesztési terveit is tartalmazza
az olvasók számára.
A
Tatai
Többcélú
Kistérségi
Társulás
a
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024
azonosítószámú, „A munka és
magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések
megvalósítása a tatai kistérségben” című projektből készíttette
el 2015-ben a Tatai Kistérségi
Kalauzt, valamint a Tatai Járás
Történeti, Térségfejlesztési Stratégiai Dokumentumát.
A Tatai Járás Történeti, Térségfejlesztési Stratégiai Dokumentuma a járás elmúlt 10 évének
történetét, fejlesztéseit, valamint
a következő évek terveit foglalja
össze településenkénti bontásban. A kiadvány szerkesztőinek
célja az volt, hogy a kistérség és
a járás összes településének közeli múltja és a jövőben tervezett
fejlesztései összegyűjtve megtalálhatóak legyenek mindenki
számára. A dokumentumot a kistérségi társulás térségfejlesztési
stratégiaként is elfogadta 2015.
decemberében. A kiadvány ingyenesen beszerezhető Tata, és
a kistérség polgármesteri hivatalaiban.

Emléktáblát avattak az Eötvös-napon
Dr. Körmendi Géza, Apáczai
Csere János és Eötvös József-díjas tanár, Csűry Bálint-díjas
nyelvész, néprajzkutató, várostörténész, a Piarista Gimnázium volt diákja, és a tatai Eötvös József Gimnázium egykori
igazgatója tiszteletére állítottak
emléktáblát. A helyszínen ünnepi beszédében dr. Beró Henrietta alpolgármester emlékeztetett
arra, hogy Dr. Körmendi Géza
nemcsak a gyerekekért és az

iskoláért dolgozott, hanem városunkért is, hiszen élete során
kutatta honnan jöttünk, megvilágítva az utat amelyen elindultunk, és az irányt is amerre tartunk. A feladatunk ezért őrizni és
továbbadni szellemét és hagyatékát, erre pedig az emléktábla
mindenkit emlékeztetni fog a
jövőben - mondta az alpolgármester.
Az Eötvös-nap program keretében több programmal is készül-

tek a gimnáziumban. Délelőtt
a hagyományos megemlékezés
után természettudományos vetélkedőket, sportversenyeket és
különféle előadásokat, kiállítást
szerveztek a diákoknak.
Az esemény fotói Képriport c.
rovatunkban láthatók.
Bővebb információk:
www.eotvos-tata.sulinet.hu
www.tata.hu

Ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
A közelmúltban töltötte be 90.
életévét Bánáti Árpádné, akit
családja körében köszöntött dr.
Beró Henrietta alpolgármester,
és Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, a lakókörzet önkormányzati
képviselője Tatán.
Marika néni Tatán született 1926
januárjában. Fiatalon egy varrodában dolgozott, majd a háború
után egy kesztyű készítő szövetkezetben volt bőrdíszműves.
A munkáját nagyon szerette, a
nyugdíjazása után még egészen
80 éves koráig visszajárt oda
dolgozni.
A kézimunka mindig is a szenvedélye volt, a kötés, horgolás,

hímzés a mai napig elfoglaltságot nyújt neki. Marika néni még
ma is tevékeny, aktív, elmondása
szerint a sok munkának és a tenni akarásnak köszönheti, hogy
megérte ezt a szép kort. Két
gyermeke, három unokája és két
dédunokája van, akik szívesen
járnak hozzá, és imádják Marika néni lecsós tökfőzelékét, ami
már legendás a családban, de
az unokák szerint a sós rúd és a
cukkinis püspökkenyér elkészítésében is verhetetlen.
Nagyon boldog születésnapot,
még hosszú boldog és egészséges éveket kívánunk!
Isten éltesse, Marika néni!

Bővebb információk:
www.tata.hu			Tatai TV Képújság

Tatán, a Városháza dísztermében
tartotta idei első ülését a Társulási
Tanács, amelynek tagjai nyolc napirendi pontot tárgyaltak.
Az aktuális napirendi pontok
közé tartozott többek között a társulás 2016. évi költségvetésének
meghatározása, a Szociális Alapellátó Intézményben és a Tatai
Kistérségi Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjak megállapítása, valamint tájékoztató a

Társuláshoz tartozó önkormányzatok összesített 2016-os ellenőrzési tervéről.
Az ülésen tárgyaltak a kistérségi
projektjavaslatokról is, a TOP pályázatokhoz kapcsolódóan. A témában elhangzott, hogy kistérségi
szinten a tervek szerint kiemelt
pályázati területek közé tartozik
az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, és a szociális alapszolgáltatás infrastruktu-

rális bővítésének témaköre.
Az ülés második felében a helyszínen Közbiztonsági Egyeztető
Fórum keretében tartott beszámolót dr. Friedrich Gábor r. ezredes,
Tata Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, valamint az aktuális
közfoglalkoztatási és egyéb munkaügyi kérdésekről tartott tájékoztatót Vámosiné Illés Márta, a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztály vezetője.
- áá -

4 Közélet
Húsz éve a KÉSZ tatai elnöke

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a legnagyobb magyar keresztény civil szervezet.
1989-es megalakításától kezdődően evangelizációs küldetése szellemében, az ökumené jegyében, a
keresztény/keresztyén társadalmi
és kulturális szerepek feltárására,
valamint a kor meghatározó kérdéseivel kapcsolatos állásfoglalások kialakítására és nyilvánosságra hozatalára törekszik.
1994 novemberében alakult meg a
tatai helyi csoport dr. Csanád Béla
professzor az országos szervezet
életre hívója és dr. Lanczerdorfer
Erzsébet, akkori győri elnök, regionális vezető jelenlétében mintegy
harminc taggal. Izing László egy
évig próbaidős elnök volt, utána
öt évenként újraválasztottak. Immáron húsz esztendeje elnök.
– Bejelentett székhelyünk a Kapucinus Plébánia, hiszen Virág
János atya nagyban támogatta a
megalakulást, majd a működésünket is. Ezt jól mutatja, hogy a
KÉSZ meghívottját és az elnökséget vacsorára is vendégül látta a
pincéjükben működő étteremben,
amíg tehette. A hagyományossá
vált havi előadásainkból az elsőkre Pápai Lajos győri püspököt és
Jelenits István piarista tartományfőnököt hívtuk, jelezve ezzel,
hogyan képzeljük el működésünk
irányát. 1999-től szorosan együttműködünk a piarista öregdiákokkal, és számos más szervezettel

is volt közös eseményünk. Itt
nincs mód felsorolni a lebonyolított közel 300 rendezvényt, de
ilyentájt az éves beszámolók készítése idején jól esik végignézni
a listát – ismertette Izing László.. Túlnyomórészt a Fazekas utcai BorDóHázban jövünk össze,
már tíz éve rendelkezésre áll ez
a rusztikus szépségében felújított
épület. Szeretjük, mert bensőséges, családias hangulata miatt
nagyon alkalmas a társasági ös�szejövetelekre is, hiszen erre jött
létre. Jelenleg valamivel 50 fölötti
hivatalos tagunk van. Voltunk jóval többen is, de az alapítók közül
már sokan nincsenek köztünk, de
mivel rendezvényeink nyilvánosak, sok az érdeklődő és örülünk, amikor a BorDóHáz szinte
szűknek bizonyul. A 17 év óta
hagyományossá vált Szent Erzsébet jótékonysági bálunknak pedig
rendszeresen 200 fölötti résztvevője van, és ehhez is találtunk
megfelelő helyszínt.
Izing László részére mindenképpen komoly egyensúlyozást kíván a munka mellett megfelelően
ellátni ezeket a teendőket, főleg,
mert többnyire nagyobb távolságokat kell naponta megtennie.
Egy német eredetű, vállalatirányítást támogató szoftver bevezetéseivel foglalkozik immáron 23. éve.
– Számos népszerű előadót hívtunk, de legalább ilyen lényeges
egymás megismerése, a helyi ér-

tékek felfedezése. Működésünk
során a tudományos ismeretterjesztés szintjén igényesen, foglalkoztunk a különböző helytörténeti és közéleti témákkal. Népszerű
lett a „Vendégünk a vezetőnk”
sorozatunk. Ennek során sikerült
elbeszélgetni városunk polgármesterével, a megyei közgyűlés
volt elnökével, az országgyűlési
képviselőkkel, valamint minden
helyben működő egyházi felekezet vezetőivel is. Módunk volt
megismerkedni azoknak az embereknek a gondolataival, gondjával-bajával, de örömeivel is,
akik minket, tataiakat a legkülönfélébb fórumokon képviselnek, és
ténykedésükkel társadalmi, politikai valamint kulturális életünk
mindennapjaira
meghatározó
módon hatással lehetnek. Érdeklődéssel vártuk, hogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
tatai csoportjának vendégeként,
hogyan nyilatkoznak szűkebb
környezetükről, a városhoz és az
értelmiséghez való viszonyukról,
a képviselt szervezethez fűződő
kapcsolatukról vagy akár a kereszténységről. Most következő
programjainkat is ez a törekvésünk határozza meg, hiszen még
nem értünk az érintettek sorának
végére, másrészt ezeken a helyeken az elmúlt időben személyi
változások is voltak.
Programötleteink népszerűek az
országos KÉSZ gyűlésein is. A
mintegy 80 helyi csoportból álló,
közel 4000 tagot számláló szervezet évente kétszer hívja össze a
helyi csoportok vezetőit. Ilyenkor
feleségem Csilla segít a tataiakat
képviselni, ő az adminisztrációban, a lebonyolításban is sokat
tesz, mert nálunk úgy alakult,
hogy a munkából - és ez a többi
csoportban is gyakori, - a család is
kiveszi a részét. Hálával és köszönettel tartozunk Lengyel Ida titkárnak, aki a tájékoztatás, a kapcsolattartás időigényes feladatát
látja el nagyon készségesen hos�szú évek óta. Az elnökség dr. Horváthy Dorotea, dr. Szabó Gábor
ötleteivel, javaslataival, kivitelezéssel segíti a működést, melyben
dr. Nemes Lajos és dr. Túri Róbert
a régi elnökségi tagok, valamint
Kissné Fegyver Tünde is részt
vesz.
Péntek Sándor
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OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Miért szűnt meg a sportorosi igazolások kiállítása Tatán?
Többen panaszkodtak, hogy Tatán, Tatabányán és Komáromban megszűnt a sportorvosi vizsgálat, pontosabban a versenyengedélyekhez
szükséges engedélyek kiadása. Pedig ebben a három városban igen
erős és fejlett a sport. Domonkos Ágnes, a Tata-tóvárosi Vízisport
Egylet titkára, egyben edzője panaszkodott, hogy emiatt egyik esélyes
versenyzőjét nem tudta nevezni az ergométeres bajnokságra.
Azért is furcsa az eset, mert Tatán mintegy 3500 igazolt sportoló van,
és nem kellemes Esztergomba vagy éppen Oroszlányba utazni sportorvosi vizsgálatra. Különösen kellemetlen ez a diákok számára, hisz a
városban tanulók fele sportol valamelyik egyesületben.
A sportorvosi igazolás nélkül nem lehet versenyezni, a kortól függően
évente egyszer, vagy többször kell pecsét az igazolásba.
Horváthy Lóránttól, a KEM SZÖSZ elnökétől megtudtuk, hogy
Tatán azért nem olyan vészes a helyzet. Az Olimpiai Edzőtáborban
van sportorvosi vizsgálat, ahol mindazok megkaphatják a versenyzéshez szükséges igazolást, akik a rendelési időpontok figyelembe vételével megjelennek a vizsgálaton.

Válaszadó: Horváthy Lóránt, a KEM SZÖSZ elnöke

Irodalmi délután
Kerti Károly Györggyel

Kerti Károly György irodalmi
munkásságába nyerhettek betekintést az érdeklődők a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
és a Nyugdíjas Pedagógus Klub
által szervezett irodalmi délutánon. A novellák és versek előadásában Lehotzky Csabáné és
Petrozsényi Eszter működött
közre, a művész termékeny alkotói életéről és műveiről munkatársa, Kövesdi Mónika művészettörténész mesélt.
Kerti Károly György sokoldalú
ember. Rstaurál, szobrászkodik,
zenél, fordít, fest, ír.
Költeményeinek
egyedülálló
csoportját alkotják a haikuk,
ezek a japán kultúrából átvett,
háromsoros, puritán versek. A
környezetére érzékeny művész
néhány szóval is olyan pilla-

natképeket ragad meg, melyek
azonnal visszhangot keltenek az
olvasóban, hallgatóban.
A műfajra jellemző a természeti
képek használata és a tárgyiasság, valamint az erős zeneiség.
Olykor maga az írás ihlet: „feloldja a tust/ecsetért nyúl, kezében/az egész világ”, néha egy
emlék hangulata: „friss széna
bódít/lent harsogva fut az Olt/
fa-tövén borvíz”, és sokszor a
humor: „gyorsan a géphez/amíg
el nem felejtem/ezt a haikut”.
A haiku jellemzője, hogy költő és olvasó egy ponton, a vers
után maradt csöndben találkozik. Ilyen különleges találkozás történt meg Kerti Károly
György író-olvasó délutánján
is a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban. 		
- ps -

Parlamenti Napló

Döntések a kedvező demográfiai fordulat érdekében
Az elmúlt esztendő utolsó heteiben számos olyan döntést hozott
az Országgyűlés, melyek januári
hatályba lépésével, jelentős mértékben javulhat a gyermeket vállaló és nevelő családok helyzete.
2016 elsősorban az adócsökkentés éve lesz, mert csökken a személyi jövedelemadó és bővülnek
a családi adókedvezmények.
Emellett elindul a kormány új
otthonteremtési programja. A
már rég óta várt intézkedések az
utolsó pillanatban születtek meg,
de talán még van esélyünk arra,
hogy érdemi demográfiai fordulatot indítsunk el, mely az egyre
fokozódó geopolitikai változásokra a lehatásosabb nemzeti válasz lehet.
A személyi jövedelemadó 15
százalékra csökkentése mellett
27-ről 5-ra százalékra mérséklő-

dött a sertéshúst terhelő forgalmi
adó mértéke is, mely éves szinten
tízmilliárdos megtakarítást eredményezhet a háztartások költségvetésében. Az új építésű lakások
forgalmi adója ugyanekkora mértékben mérséklődik, mely elsősorban a vidéken létesülő családi
házak építtetői számára jelenthet
érdemi, akár 5 millió forintos
megtakarítást. Havi 2500 forinttal növekszik a kétgyermekes
családok gyermekenkénti adókedvezménye, mely 2019-ig fokozatosan, lépésről lépésre megduplázódik.
A családok otthonteremtési kedvezménye további elemekkel
bővül. A három, vagy annál több
gyermeket nevelő családok 10
millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak új
lakás építéséhez, vagy vásárlá-

sához. A fenti támogatás mellett
további 10 millió forintos állami
támogatású, alacsony kamatozású hitelt is igényelhetnek a nagycsaládosok. Használt lakóingatlanok vásárlása, illetve bővítése
esetén járó otthonteremtési támogatások összege 10 százalékkal
emelkedik.
A 2016-os esztendő az állami bürokrácia csökkentéséről is szól. A
cél az, hogy egyszerűbben, gyorsabban és olcsóbban lehessen
majd Magyarországon ügyeket
intézni. Több igazolvány elkészítése is ingyenessé válik, köztük
a személyi igazolvány, a lakcímkártya, a diákigazolvány, továbbá a jogosítvány első alkalommal
történő kiállítása. A vállalkozók
számára díjmentessé válik az
egyéni vállalkozói igazolvány
kiadása.

A minimálbér bruttó 111 ezer
forintra emelkedik, a garantált
bérminimum összege pedig bruttó 129 ezer forintra növekszik.
Folytatódik a pedagógusok és
a rendvédelmi dolgozók béremelési programja is. Januártól 43 ezer ápoló és 18 ezer orvos kap a korábbinál magasabb
bért, de tapasztalataim alapján
kijelenthetem, hogy az emelés mértéke elégtelen lesz ahhoz, hogy megállítsuk az
egészségügyi pályáról
történő
szakemberek elvándorlását.
Éppen ezért a legfontosabb feladatomnak
magam
is azt
tartom,

hogy az év során minden adandó
alkalmat felhasználjak arra, hogy
ennek nemzetstratégiai jelentőségére a kormányzat figyelmét is
ráirányítsam.

Bővebb információk:

www.tata.hu
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Fotók: www.eotvos-tata.sulinet.hu

Az Eötvös-nap program keretében több programmal is készültek a gimnáziumban. Délelőtt
a hagyományos megemlékezés után természettudományos vetélkedőket, sportversenyeket és
különféle előadásokat, kiállítást szerveztek a diákoknak. Délután pedig felavatták a gimnázium
egykori igazgatója, Dr. Körmendi Géza tiszteletére állított emléktáblát.

Ajánló, hirdetés
Gyerekszínház
2016 tavasz
2016. február 17. szerda 10 és 14 óra:
„Piroska és a farkas” c. interaktív zenés
mesejáték
2016. március 3. szerda 10 és 14 óra:
„Jégkirálynő” c. mesejáték
2016. április 13. szerda 10 óra: „Többet
ésszel mint erővel” című magyar népmese
14. óra „Herkules” c. zenés mesejáték
2016. május 11. szerda 10 óra és 14 óra:
„Csodálatos lámpás” c. zenés mesejáték
10 órakor az óvodásoknak 14 órakor a
kisiskolásoknak lesznek az előadások!
Helyszín: Tata Magyary Zoltán Művelődési
Központ színházterem
Info: 34/589-555

	Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		
TATA-Környei úti temető
NAGY LAJOS
HIDEGH GÁBOR
PUSZTAI PÉTER
BALI ZOLTÁN
KOPASZ LÁSZLÓ
ZÓNA ISTVÁNNÉ
SZITA ANDRÁS

Dunaszentmiklós
MAYER VENDEL

2890 Tata, Bacsó Béla út 47. Tel.: 34/382-055

2016. januárban elhunytak névsora
TATA - Almási úti temető
HÜLCSER GYÖRGY
ÜVEG JÓZSEFNÉ
LUTRING RÓZA
TIHANYI ISTVÁN
Dunaalmás
BALOGH SÁNDORNÉ
Neszmély
KECSKEMÉTI BÁLINT

Kocs
SZABÓ LAJOS
BERCZELI ZSOLTNÉ
Baj
SZITA BÁLINTNÉ
MOLNÁR JÓZSEF
Naszály
STRÖCKER JÓZSEFNÉ
BARABÁS ISTVÁN

Béke poraikra!

A TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és
Múzeumban
2016.február 5-én pénteken 18:30 órakor
„Csillagászati jelenségek 2016-ban”
címmel Juhász András
tart előadást.
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„Ha jő az ünnep lelkünk múltba néz, magát keresve emléket idéz”
- 3 éves a Tatai Versbarátok Köre –
A Gútay Jánosné tanárnő által vezetett és Keresztesi József a Tatai
Népfőiskola igazgatója által támogatott Tatai Versbarátok Köre
fennállásának 3. évfordulóját ünnepelhette és tette ezt úgy, hogy
fellépéseivel még ekkor is szolgálta a várost. Nem nyújtott ezzel
mást csak annyit, - mint amilyen
cél érdekében létrejött. Az advent
csöndességébe belopta a szeretet
pillanatait, mert hitvallása szerint:
„a szeretet nem áldozatvállalás,
hanem életszükséglet.”
Az adventre úgynevezett „istenes” versekkel készültünk.
Tudtad-e kedves olvasó, hogy
szeretett magyar költőinknek csodálatos „istenes” versei vannak?
Ezeknek előadásában segítségünkre volt az adventi zsoltárokkal a tatai Soli Deo Gloria Református Kórus. Fellépésünk a
versekhez és az énekekhez méltó
környezetben történt, úgy mint:
a tatai Kapucinus Templomban,
a Kocsi utcai Református Templomban, a Kossuth tér avató ünnepségén és a Fényes fasori Szociális Otthonban. Kovács Csaba
Albert plébános úr, dr. Szabó
Előd református lelkész úr, Magó
Ottó a szociális otthon vezetője és
Fülöp Zsolt a Kossuth téri ünnepségek egyik szervezője köszönetet mondott a műsorért, amellyel
a Szociális Otthon lakóit és Tata
Város polgárait szeretetben szolgáltuk, - de mi is hálásak vagyunk
azért, hogy számunkra a fellépés
lehetősége biztosítva volt. Mindemellett az igazi örömöt az jelentette, hogy a Szociális Otthon

lakóival és a református gyülekezettel a maga szeretetvendégségében lényegében a karácsonyt
ünnepelhettük együtt ; hitben, reményben, szeretetben.
Magunk is rácsodálkoztunk arra,
hogy kiváló költőink – Reményik
Sándor, Áprily Lajos, Sinka István, Szabolcska Mihály, Füle Lajos, Nagy László, Wass Albert, Juhász Gyula, József Attila és Ady
Endre – az „istenes” verseikben
milyen lelki mélységeket és magasságokat tártak fel számunkra,
- és ezáltal a hallgatók számára is
- hiszen ezek a versek az embereknek az Istenhez való viszonyáról és ezen keresztül valójában az
embertársaihoz való kapcsolatáról
szólnak. Gondolatok, amelyek a
kétkedéstől a bizonyosságig visznek el bennünket, felmutatva az
emberi élet értelmét.
Hogy is monda Ady Endre a „Menekülés az Úrhoz” című versében?
„Adjuk Neki hittel magunkat, Ő
mégiscsak legjobb kísértet. Nincs
már semmi hinnivaló, higgyünk
hát a van-vagy-nincs Úrnak. Mert
Ő mégis legjobb kísértet, s mert
szörnyűséges, lehetetlen, hogy
senkié vagy emberé az Élet.”
És ebből a kétkedésből folytatta
József Attila a maga gondolatait
„Az Isten itt állt a hátam mögött”
című versében, amikor eljutott
odáig, hogy az Ő keresésében
„megkerülte érte a világot”. Talán
nem kellett volna, hiszen az Isten
mindig is „ott állt” a háta mögött,
még akkor is, mikor „úgy segített,
hogy nem segíthetett”. Rátalálva
kimondhatta a költő, hogy ezáltal

morúság, a mindennapi szörnyű
szürkeség tömlöcéből nincsen,
nincsen menekvés.” És mégis:
„akkor megnyílik magától az ég,
s egy pici csillag
sétál szembe veled, … akkor –
magától – szűnik a vihar, akkor –
magától – minden elcsitul, akkor
– magától – éled a remény… Ez a
magától: ez a Kegyelem”.
Gyógyulásra szorul az ember lelke. A kegyelem gyógyít. Az ember
alapvetően jó, adni akar, de önmagának is segítségre van szüksége,
úgy ahogy ezt Reményik Sándor
a „Gyógyíts meg” című versében
olyan szépen megfogalmazta: „Én
Istenem, gyógyíts meg engemet,
én szeretni és adni akarok: egy
harmatcseppért is – tengereket. S
most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem
– megköszönni”. Segítsük hát
egymást!
Számos vers elmondásával a
szeretetet kívántuk átadni, de
nem csak így karácsonykor, mint
ahogy Ady Endre a költő is mondja: „Nem volna más vallás, nem
volna csak ennyi: Imádni az Istent
és egymást szeretni… Karácsonyi
rege ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra”.
Törekedjünk tehát a szeretetre!
Mint ahogy ezt a verskör tagjai
közül öten azzal is megerősítették, hogy a szeretetről szóló saját maguk által írott - verset
mondták el. Így Kozma Zoltán,
Boda Zsófia, Bátky Anna, Sebestyén Mária és Petőházi Margit.
Éreznünk kell, - és advent környékén különösen – hogy a leg-

fontosabb a szeretet. Szabolcska
Mihály „Hegyi beszéd” című versében olyan kifejezően fejtette ki
ennek egyik lényegét: „A szeretet
a világ megváltója, ez fedi a bűnt,
az árvát ez óvja. Ez ád kenyeret a
koldus kezébe, az elhagyottnak ez
a menedéke”.
Az „istenes” versek arra is ráébresztettek bennünket és hallgatóinkat is, hogy az élettől – a
tanítások megértésével és elfogadásával - lehetőségeket kaptunk,
de a követendő utat nekünk kell
kiválasztani. Megkaptuk tehát a
választás szabadságát és ezzel a
felelősséget is. De ez nem lehetetlen, csak tenni kell azt, amit az
ismeretlen költő a „Kértem Istent”
című versében felvázolt: „Kértem
erőt… és Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet… és Isten
adott problémákat, hogy megoldjam azokat. Kértem bátorságot…
és Isten adott veszélyeket, hogy
legyőzzem őket. Kértem szeretetet… és Isten adott gondterhelt
embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmet… és Isten
adott lehetőségeket. Semmit sem
kaptam amit kértem, mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt”.
Legyen ez a végszó, amely segít
eligazodni bennünket a helyes út
meghatározásában!

ténetének, kultúrtörténetének bármilyen korszaka és tudományos
kérdése iránt érdeklődnek, s ezen
túl mindenkinek aki nem feltétlenül a megyére kíváncsi , hanem bizonyos szakmai szempontok miatt
érdeklődik a térségben folyó kutatások részletei iránt-fogalmazott
az igazgató.
A kiadványt László János régész,
a kötet szerkesztője mutatta be,
és ismertetve a könyvben szereplő tanulmányokat elmondta, hogy
az évkönyv történetében minőségi változás következett be, hiszen
idén már teljesen színes képállománnyal jelent meg.

Michl József a múzeumi bemutatón
megköszönve az évkönyv alkotóinak munkáját elmondta: az önkormányzat számára nagyon fontos az,
hogy szakmai és munkatársi szempontból is a múzeumban dolgozók
közössége a lehető legmagasabb
színvonalon tudja a feladatát ellátni, mert annyi szépség és örökség
van még körülöttünk amit jó lenne
precízen és pontosan feldolgozni
ahhoz, hogy a jelent is még jobban
megértsük. Az évkönyvben megjelent tanulmányok is azért hasznosak és izgalmasak, mert segítenek a
mai napot jobban megérteni-mondta a városvezető.
- áá -

készletekre itt kerültek fel a tradicionális herendi minták. Az
edény aljának jelzése a Herenden használt magyar címer, a T

és FD betűkkel kiegészítve (Tata
és Fischer Dezső monogramja).
Míg Herend csőddel küszködött,
néhány évtizedig Tata képviselte
a herendi hagyományt, egészen
addig, míg Fischer Dezső fia,
Farkasházy Jenő újra fel nem
virágoztatta a magyar porcelángyártást Herenden.
Kannánkon a mitológiai dekor
jellegzetes eleme, a négyesfogat
látható, antik ruházatú alakokkal.
A fogatot egy szárnyas nőalak
hajtja. Talán Nemezis ő, a büntetést, igazságot osztó, szárnyas
istennő, aki kezében mindig ostort tart, s aki a balsorsot érdeme
szerint méri a halandóra?
Kövesdi Mónika
		

Ő benne „a hűség van jelen, az
üres űrben tántorgó világban”.
Ide végül Ady Endre is eljutott
akkor, amikor „Az Úr érkezése”
című versében olyan csodálatosan fejezte ki azt, hogy: „Mikor
elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”
Az ember a vágyainak alig szab
határt. Főleg anyagi javak hajszolásával, megszerzésével képzeli el
boldognak az életét. Nagy tévedése ez az embernek.
Mert milyen szépen mondta ezt ki
Reményik Sándor a „Csendes csodák” című versében, amikor úgy
szólt, hogy: „Ne várj nagy dolgot
életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök”.
És ne gondolja senki azt sem,
hogy a „kereszt cipelése” nélkül
élheti életét. A sors a nehézségeket is kiszabja, viszont erőt is ad
azoknak elviseléséhez, megoldásához. De hit nélkül nem megy.
A lelkünket erősítette Reményik
Sándor, amikor a „Ne akarj kereszteden könnyíteni” című versében megtanít bennünket arra,
hogy: „Amilyennek adtad, olyan
legyen! Te vezetsz át a szenvedéseken. A Te kereszted szerzett
üdvösséget, de mivel az enyémet
is kimérted, Te adj erőt és kegyelmet nekem, hordozni mindhalálig, csöndesen”.
Ez a kegyelem jutott kifejezésre ugyancsak Reményik Sándor
„Kegyelem” című verse által.
Sokszor érezheti azt az ember,
hogy: „A bűn, a betegség, a nyo-

a Tatai Versbarátok Köre és a tatai Soli Deo Gloria Református
Kórus nevében:
dr. Sopovné dr. Bachmann Katalin

Idén is megjelent a múzeum évkönyve
Január végén mutatták be a Kuny
Domokos Múzeum Közleményei
című kiadványt, amely a 2015-ös
év összefoglalójaként tartalmaz a
térségünkre vonatkozó tudományos munkákat, publikációkat.
A Kuny Domokos Múzeum Közleményei a megyénk és Északkelet-Dunántúl
régészetéhez,
történetéhez,
helytörténetéhez,
néprajzához, valamint képzőművészetéhez kapcsolódó tanulmányokat tartalmazza. Általában
olyan témakörök szerepelnek az
évente megjelenő kötet írásaiban,
amelyeket korábban még nem dolgoztak fel, ezzel is segítve a felso-

rolt témakörökben kutatókat.
Néhány esetben azonban a régebbi, más fórumokon nyilvánosságot
kapott publikációk információit
vizsgálják felül kiegészítve, pontosítva az adatokat.
Mindezért ajánlható a kiadvány
azoknak, akik megbízható, pontos
és hiteles tudományos munkákat
szeretnének olvasni, nem utolsó
sorban igényes kivitelben.
Perger Gyula igazgató, a múzeumban rendezett bemutatón elmondta, hogy a közleményeik sorában
már a 21. kötet jelent meg. A kiadvány mindazoknak készült, akik
Komárom-Esztergom megye tör-

Látkép

Tata kincse a porcelán
Fotók: Kuny Domokos Múzeum

Capodimonte III. Károly nápolyi
király palotájának neve. Itt alapította meg 1743-ban porcelángyárát, amelynek sajátos termékét,
mintáját több európai porcelánműhely utánozta. A jellegzetes,
színesen festett, domborműves,
mitológiai történeteket megjelenítő „Capodimonte” dekorú
porcelán drága luxusterméknek
számított.
A közelmúltban a Kuny múzeum
gyűjteményébe került darab egy
Capodimonte-mintás teáskészlet
kannája. Érdekessége, hogy Tatán készült, no, nem maga a porcelánedény, csak a festése. 1874ben ugyanis a Herendről Dezső
fiával Tatára hazatérő Fischer

Mór a főtéri szülőház udvarában
festőműhelyt rendezett be, és dekorégető kemencét építtetett. A
festetlenül ide érkező porcelán
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Szakkörtől a művészeti iskoláig
Fotó: Grépály András Zoltán

Kettős jubileumot ünnepel 2016ban a hagyományőrző- és éltető
tatai Kenderke népművészeti
műhely. Az egyesület 35, a művészeti iskola 20 éves fennállása
alkalmából ünnepi rendezvénysorozatot rendeztek a Magyary
Zoltán Művelődési Központban.
Már kevesen emlékeznek rá,
hogy a sort négy Híd Fesztivál
nyitotta, amit két Millenniumi
Sokadalom követett. Ebből alakult ki a Tatai Sokadalom, amely
már tizennégy éve töretlen sikernek örvend a népművészet iránt
érdeklődők körében.
1992-ben rendezték meg először
a Híd-Fesztivált, amelyet a mintegy 800 fős Híd-tábor eszmeiségével azonosulva, párhuzamos
rendezvényként hívott életre Kun
Katalin. Ennek az időszaknak a
hozadéka a sokadalomba a néptáncosok felvonulása és a szabadtéri színpadi előadás, maga a gála.
A 2000-ben életre hívott Millenniumi Sokadalmak egyik hely-

Ajánló

színe Tata volt. A szervezők célul
tűzték ki a Kárpát-medencei magyar népművészet bemutatását.
Hét régióra osztották a térséget,
amelyeknek egy-egy rendezvényközpontjában a szervezők a
teljességre törekedtek az általuk
megrendezett egy-egy ezredfordulós népművészeti leltárt bemutatató sorozattal.
A népi kultúra fellendítése érdekében útjára indított kezdeményezés helyi megvalósítására a
Kenderkét kérték fel. A művészeti iskola volt az országban az
egyetlen, amely nem közművelődési intézményként kapott megbízást, és nem egy már meglévő
rendezvényt alakított át, hanem
egy új fesztivált hozott létre.
A jubileumi ünnepségsorozat egy
fotó- és emlékfüzet kiállítással
nyílt, amelyen Kun Katalin igazgató elmondta: egy színt őriznek
a kulturális palettán, hiszen a
Kenderke egy meder, ami számos kavicson és rögökön vezeti

át azt a gazdag, bugyogó színforrást, amit a magyar nép nemzeti
kultúrájának köszönhetünk.
Michl József Tata polgármestere
a helyszínen megnyitó beszédében megköszönte azt a szeretetet
és odafigyelést, amellyel a Kenderke olyan sok tatai család életében megjelenhetett, és hozzátette:
azért tartozunk köszönettel mindenkinek aki nemcsak fogyasztója
a kultúrának, hanem a másik oldalon dolgozik, mert olyan szépségeket gyűjt össze majd tesz közkinccsé, amelyekben örök üzenet
rejtőzik. Köszönjük az áldozatos
munkát, és azt a szeretetet és türelmet amellyel a gyerekekhez
fordulnak, hiszen nemcsak nevelni segítenek őket, hanem növelni
is bennük azt a tudást, szeretetet
ami bennük van ugyan, de néha
olyan nehéz kibontakoztatni–
mondta a polgármester.
Nemzeti tudatunk, gyökereink,
világképünk és identitásunk biztos alapja a magyar néphagyo-

mány. A Kenderke népművészeti
műhely ennek szellemében állította össze a magyar kultúra napja ünnepi, mintegy közel két órás
műsorát, amely a Kárpát-medence tradícióit elevenítette fel „Jeles
napok- Ünnepek és hétköznapok
a magyar nép életében” címmel.
A számos, hiteles forrásból, leírásból összeállított műsor célja
volt, hogy bemutassa hagyományainkat, a hagyományos közösségek összetartó világát, a hétköznapok és az ünnepek örömeit,
méltóságát. A szimbólumokkal,
metaforákkal teli, gyakran humorral átszőtt népszokások jelentései egyszerűbb, természetesebb
életmódot tükröző gondolkodás

termékei, amelyek a mai kor emberei számára is követendő mintául szolgálhatnak.
A műsor egy teljes év eseményein vezette át a közönséget. A
tavaszból a húsvéti locsolást, a
pünkösdből a konfirmációt mutatta be. A naptár jelezte időszakhoz hűen ragaszkodva, az előadás farsangi szokásokkal zárult.
A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola művészeti
csoportjai a Berzenye, a Tiloló, a Tatai Szarkalábak és a Tata
Táncegyüttes mellett a Kenderke
Barátai Zenekar, a Csevergő Énekegyüttes, valamint vendégként,
a Pötörke néptáncegyüttes is fellépett a jeles eseményen.
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Az önkormányzat és a TAC együttűködése idén is folytatódik

Kézilabda
Férfi NB I. B, Nyugati csoport
Február 07 vasárnap, 17.00:
Tatai AC – Veszprém
Február 13. szombat, 18.00:
Vecsés – Tatai AC
Február 21. vasárnap, 17.00:
Tatai AC – Csurgó
Női NB II., Északi csoport
Február 20. szombat, 11.00:
Tatai AC – TFSE
A hazai mérkőzéseket férfiak és
a nők is az Eötvös-gimnázium
sportcsarnokában játsszák
Kosárlabda
Női amatőr NB I.:
Február 06. szombat, 11.00:
Tatai SE – MAFC.
Helyszín: Vaszary iskola tornaterme
Február 14. vasárnap, 15.00:
Tatai SE.– TFSE.
Helyszín: Vaszary iskola
tornaterme.
Férfi NB II., Nyugati csoport
Február 07. vasárnap, 15.00:
Tatai SE – Marcali
Február 2. péntek, 19.00:
Siófok – Tatai Sportegyesület.
Február 21. vasárnap, 15.00:
Tatai Sportegyesület – Szombathely.
Helyszín: Vaszary iskola tornaterme.
Asztalitenisz
Férfi NB II.
Február13. szombat, 11.00:
Esztergom – Tatai AC
Férfi NB III.
Február 14. szombat, 11.00:
Tatai AC II. – Vértesszőlős II.
Helyszín: Tatai AC tornacsarnoka

Sajtótájékoztatón írta alá Michl
József polgármester és Lázár Ottó
TAC elnök azt a megállapodást,
melynek értelmében az egyesület
45 millió forintos támogatást kap
a működési költségeinek fedezetére, valamint az önkormányzat 147
millió forint támogatást biztosít a
Kőkúti Általános Iskola területén
lévő sportcsarnok építésének 2.
üteméhez szükséges önerőhöz.
Tata önkormányzata számára kiemelten fontos a város sportéletének támogatása, ezért az itt

működő sportegyesületek részére
minden évben meghatározott ös�szegű támogatást nyújt. A TAC az
elmúlt évek folyamatos fejlődése
nyomán mára már tíz szakosztál�lyal működik: aikido, asztalitenisz,
atlétika, birkózás, judo, kézilabda,
labdarúgás, röplabda, teremkerékpár és szabadidő szakosztály is található az egyesületben.
Komoly, tervezett és kiszámítható növekedést tapasztalhatunk a
TAC életében, és jó érzés, hogy
nemcsak szervezeti struktúrájában

Műfüvön hangolnak a bajnoki rajtra
Egy győzelem, egy vereség az
eddigi mérlege a Tatai AC csapatának a téli műfüves labdarúgó
bajnokságban. Négy csoportban
négy-négy megyei együttes küzd
a továbbjutást jelentő helyekért,
a tataiak Tokodon játsszák mérkőzéseiket.
Az első fordulóban:
Piliscsévi SE – Tatai AC 2-8 (2-4)
A tataiak gólszerzői: Rába Jenő
(5), Boros Ákos, Tóth László,
Lakatos Richárd.

A téli, kemény alapozás közben
is frissen és eredményesen futballozott a tatai gárda, különösen
Rábának jött ki remekül a lépés.
A második mérkőzésen már nem
ment olyan jól a játék.
Tatai AC – Sárisápi Bányász
2-4 (1-2).
Tatai AC: Valakovics – Kun (Lakatos), Csordás D., Fehér, Csordás G., Purgel (Jónási), Rába,
Kisék, Tóth L., Korcsok, Boros
(Ipi). Edző: Wéber Roland.

A tatai gólszerző: Tóth László (2).
A tataiak jól futballoztak és a 74.
percig 2-1-re vezettek. Aztán jött
az érthetetlen visszaesés, amelyet jól használtak ki a sárisápiak. Wéber Roland nem tulajdonít
nagy jelentőséget az eredménynek, ilyenkor még az erőszerzésnek van az ideje. Bemutatkozott a TAC-ban a Csepelről
igazolt Korcsok Christopher, aki
a tavasszal nagy erőssége lehet a
csapatnak. 		
- ps -

Jók voltak a tatai evezősök

Legjobb sportolóinkat köszöntjük
A tatai önkormányzat a hagyományok szerint évente elismerést ad át a város legjobb
sportolóinak és edzőiknek. Örvendetes, és a tatai sport minőségét bizonyítja, hogy évek óta
300 fölött van a díjazottak száma. Az idén mintegy 320 kiváló
sportolót és az őket felkészítő
trénereket köszöntik a vizek városában február 19-én 15 órától
a Kőkúti Általános Iskolában.
Szigorú szabályok alapján döntöttek 2015. évi teljesítményük
jutalmazásáról, az elismeréshez
több kitételnek kell megfelelniük a sportolóknak. Az eseményen a város vezetőin, kiemelkedő sportvezetőin kívül jeles honi
sportemberek is részt vesznek.
Michl József, Tata polgármestere köszönti majd a sportolókat
és edzőiket a már 19. alkalommal tartandó, mindig látványos
ünnepségen. 		
- ps -

erősödött meg a klub, hanem egyre több tatait is bevon a sportéletbe- nyilatkozta a helyszínen Michl
József polgármester. A városvezető megköszönte az egyesületnek
az együttműködést: azt reméljük,
hogy a sport iránti szeretetet és
elkötelezettséget ezzel a remek
munkával tovább tudjuk erősíteni.
A köszönet jár a sportvezetőknek
és edzőknek, de mellettük a szülőknek is, akik elhozzák gyermekeiket az egyesületbe - nyilatkozta
Michl József.
Lázár Ottó a TAC elnöke a sajtótájékoztatón többek között beszámolt arról, hogy jelenleg 818 tagja
van a klubnak, s mivel a 818 egyesületi tag mögött személyenként
2-3 fős család is áll, ezért a TAC
munkája 2-3 ezer embert érint, így
az a pénz amit a város ad, több
ezer embert is szolgál – mondta
Lázár Ottó.
Az önkormányzati támogatásból 20 millió forintot kap a 10
szakosztály
létszámarányosan
elosztva, 1 millió a sportiskolai

Győr adott otthont az evezősök
ergométeres Európa Bajnokságának és kizárólag az amatőrök részére kiírt EuroOpen ergométeres
versenynek. A nagy nemzetközi
megmérettetésen,
voltaképpen
amatőr kontinensbajnokságon a
Tata-tóvárosi Vízisport Egylet
evezősei is részt vettek. A tataiak,
a téli felkészülés egyik állomásá

nak tekintették a nemzetközi versenyt, ám igen szép eredményeket értek el. Női csapatban aranyérmet szereztek, míg a vegyes
csapatok vetélkedésében a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
– Kétségtelen, hogy az eredményességünk elsősorban a szeren-

csének köszönhető, de
csapatunk
összetartóan, a maximumot
hozta ki magából
az adott felkészültség mellett! Tény,
hogy igen inspiráló volt a részvétel,
és az évad nagyon
szép indítása. Köszönet a csapat minden
tagjának, hogy kiálltak a TTVE színeiért,
és ott lehettünk ezen
a hangulatos nemzetközi versenyen. Csapatunk összetartóan,
a maximumot hozta
ki magából – értékelt szerényen
Domonkos Ágnes, az egyesület
edzője.
A tatai sikercsapat tagjai:
Berczelly Attila, Bereczki Áron,
Bereczki Levente, Domonkos
Ágnes, Fogarasi Zsuzsanna, Laposa Gergő, Marton Nikolett,
Zentner Sashegyi Orsolya, Zentner Péter és Zentner Dani. - ps -

A futsal megyei döntőjébe meneteltek
Az U11-es korosztályban két csapattal is nevezett a Tatai AC a futsal megyei bajnokságra.
Magabiztos játékkal és imponáló fölénnyel
nyerte meg mindkét gárda csoportja küzdelmeit, így már a február 7-i megyei döntőre készülhetnek.
Wéber Roland csapata (2005-ben születettek),
amely tavaly megnyerte a megyei döntőt, most
is magabiztosan lett első csoportjában. 33 gólt
lőttek, és mindössze egyet kaptak a négy mérkőzésen. A csapat tagjai: Lehoczki Attila, Nyemcsok Ferenc, Vörös Vendel Jenő, Huber Róbert,

Hartmann Richárd, Ballester-Garcia Erik, Marton Zétény, Szeidemann Márton és Veres Máté.
Kisék Szabolcs gárdája (2006-os születésűek)
teljesítményébe egy döntetlen is belefért az eteiek ellen, de így is biztosan lettek elsők. A csapat
tagjai: Avrancsev Bence, Chmelovics Bálint,
Forgács Gergő, Szabó Levente, Szakáll Szilárd,
Unger Lénárd, Varga Gergely, Farkas Kristóf.
Február 7-én vasárnap Bábolnán lesz az ötcsapatos döntő, amelyen jó eséllyel léphetnek
pályára a dobogós helyekért együtteseink. A
győztes az országos fináléban szerepelhet. - ps -

programra megy, a fennmaradó pénzt pedig a létesítményük
fenntartására fordítják. A sportcsarnokkal kapcsolatban az elnök
elmondta: büszkék vagyunk arra,
hogy összefogva a várossal óriási értékeket teremtünk, ennek
egy nagy léptékű megvalósítása a
tervek szerint idén nyáron be fog
fejeződni, és átadásra kerül az új
sportcsarnok.
Bencsik
János
országgyűlési képviselő a sajtótájékoztató
helyszínén úgy nyilatkozott: az
aláírások mögött ott van Tata város önkormányzatának anyagi
elkötelezettsége, a teljesítmény a
TAC részéről, és van egy térségi
szintű összefogás is a szakemberek mellett és mögött, bízva az
itt folyó sportszakmai munkában
ott vannak azok a vállalkozások,
amelyek névvel vagy név nélkül
támogatják a fejlesztéseket, az itt
folyó munkát. A képviselő gratulált Tata önkormányzatának és a
TAC egyesületének értéket teremtő közös munkájához.
- áá -

Kézilabda idénynyitó
Kezdődik a tavaszi szezon a
férfi kézilabda NB I. B-ben
és a női NB II-ben. A férfiak
már február hetedikén pályára lépnek az Eötvös-gimnázium sportcsarnokában, ahol az
újonc veszprémieket fogadják,
akik eddig meglepően jól szerepelnek. Jelenleg egy ponttal
többet szereztek a tataiaknál,
és a negyedik helyen állnak.
Tavaly ősszel döntetlen játszottak a csapatok, most viszont a
TAC-nak mindenképpen nyernie kell, hogy megerősítse helyét az élmezőnyben. Jelenleg
az 5. helyen áll Sibalin Jakab
vezetőedző legénysége, de
csak három pont a lemaradása
a 2. helyen álló Dabas mögött.
Nagyon kemény munkát végeztek a tataiak, akik egyre
jobban összeálltak az ősszel,
ám még nem kiegyensúlyozott
a teljesítményük. Ezen szeretne
Sibalin Jakab változtatni.
A hölgyek február 20-án a fővárosi TFSE-t fogadják az Eötvös-gimnáziumban.
Az őszi szezon után a második
helyen áll az NB II. Északi csoportjában a csapat. Az együttes
tizenegy mérkőzésen kilenc
győzelmet aratott, a mezőnyben a második legtöbb gólt
dobta, és a védelem is legjobbak között teljesített. Csányi
Gábor vezetőedző szerint, ha
tavasszal elkerülik a sérülések
az együttest, akkor a kiegyenlített mezőnyben dobogós helyen
végezhet a TAC. A csapatnak
három pont hátránya a listavezető Pilisvörösvárral szemben.
Erősítést nem terveznek a tataiak, abban viszont nagyon bíznak, hogy az ősszel megsérült
játékosokat ismét soraikban
tudják. Csányi Gábor az ezüstérmes helyezés megtartását
nagyra értékelné.
- ps -

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

