II. Évfolyam 8. szám 2016. ÁPRILIS 14.
Ülésezett a Tatai Kistérségi
Többcélú Társulási Tanács
			2. oldal

A Felvidékről kitelepítettekre emlékeztünk

Tata Város Önkormányzata A Felvidékről kitelepítettek emléknapja alkalmából szervezett ünnepi
megemlékezést a szőgyéni emlékkeresztnél a Mindszenty téren,
majd a Városháza dísztermében.
Tatán épül a Vikom Trans
2012. decemberében az Ország�Kft. telephelye			 gyűlés április 12-ét, a magyar
			2. oldal lakosság Felvidékről való kitelepítésének kezdőnapját ország�Múzeumpedagógia
gyűlési emléknappá nyilvánította,
			
hogy méltó módon emlékezzen
			3. oldal meg a Benes-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra
telepített mintegy százezres magyarságról. A csehszlovák-magyar
lakosságcsere folyamán SzőgyénEurópa-nap az Eötvösben		 ből 135 magyar családot telepítettek át Magyarországra. A családok
			3. oldal jelentős része Tata környékére került, s később közülük sokan költöztek be a városba, az Újhegyre.
Kékmadár a Vakablakban
A Szőgyéni utcát a Szőgyénből ki		
		
4 . oldal telepített családok egykori lakhelyéről, szülőhelyéről nevezték el.
Olvasóink kérdezték
Tata és Szőgyén önkormányzata a
kitelepítettek első találkozójának
4.
oldal
megszervezésekor lépett egymás			
sal hivatalos kapcsolatba, majd a
A magyar költészet napján
két település 1997-ben testvérkap			
csolatot kötött.
		
5 - 6. oldal Szőgyén község polgármestere,
Vígh Gábor az emlékkeresztnél
rendezett ünnepségen elmondta:
a bocsánatkérés nélkül-mely még
várat magára-keserves a megbocsátás. Az emlékkereszt a szétszakítottságot és egyben az ös�Békamentés Tatán			
szetartozást is jelképezi, s nagy
					
kegyelem, hogy előtte imádkoz			6. oldal hatunk az egyetértésért és a békéért. Bízunk abban, hogy ha mi
nem is, de gyermekeink, unokáink talán megélik a bűnbocsánat
kérést, mely elégtételül szolgál a
múltnak, jelennek és jövőnek egyaránt.
Szent György napi lovasün2015. június 4-én Tata Város Önnep					
			7. oldal kormányzata – Szőgyén Község

Krisztina Emléktorna a
Focikertben		
			8. oldal

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

Önkormányzatának segítő közreműködésével – keresztet állított a
Felvidékről 1947-48-ban elűzöttek szenvedéseire emlékezve. A
kereszten függő korpusz eredetijét a Méry család menekítette át a
határon, s a 18. században készült
alkotást a család ajánlotta fel a városnak. A tatai keresztállítást követően 2015. júliusában Szőgyén
Község Önkormányzata felavatta
ennek a keresztnek az ikerpárját
Szőgyénben.
A helyszínen Michl József, Tata
polgármestere ünnepi beszédében
kiemelte, hogy ha csak a szomorú pillanatokra és nehézségekre
tudunk visszaemlékezni, akkor
biztosan nem végezzük el helyesen a munkánkat. Azzal a lépéssel, hogy Szőgyénben és Tatán
is egy-egy keresztet állítottunk

emlékezésképpen, arra inspiráljuk önmagunkat és közösségünket-különösen így húsvét közelében- hogy nem a sírral van vége
a világnak, s így a történelemnek
sem, és a történelemben is a feltámadás lehet az a cél, az a pont,
amely bizalommal és erővel tölthet el minket a mindennapokban
azzal az üzenettel, hogy van folytatás. Minden ilyen megemlékezésünknek arra kell ösztönöznie
bennünket, hogy ennek a nemzetnek ereje van, élnie kell, és ez az
élet most ránk van bízva. Töltse el
életünket az a büszkeség és öröm,
hogy az Istentől kapott erővel van
lehetőségünk újjáépíteni mindent,
amit akár elődeink, akár mi magunk elrontottunk –fogalmazott a
városvezető.
Az emlékkereszt megkoszorúzása

Fogadjon örökbe egy tatai padot

Huszonét új padot adtak át a
Cseke-tó partján az Angolparkban, az Erzsébet tér felőli bejáratnál. A padokat cégek, magánszemélyek, a Tatai Managerek
Klubjának tagjai vásárolták meg
a Városgazda Kft.-től, majd a
városnak ajándékozták.
A padok felajánlói, a Tatai Managerek Klubjának tagjai is részt
vettek azon a sajtótájékoztatón,

melyen szintén egy-egy pad
védnökeként jelen volt Bencsik
János országgyűlési képviselő,
Michl József polgármester és dr.
Beró Henrietta alpolgármester
is. A hivatalos átadón minden
padra felszereltek egy névtáblát,
amelyen a vásárló-örökbefogadó
neve szerepel.
Michl József Tata polgármestere megköszönte minden cégnek,

magánszemélynek, vállalkozóknak a segítséget, s hozzátette:Külön öröm látni azt, hogy egy
közösség összefogása segíti a
város szépülését, fejlesztését, és
ezzel támogatja a tataiak tágabb
közösségét.
Bencsik János országgyűlési képviselő elmondta:- tavaly,
amikor az Angolpark második
ütemének fejlesztésére sor ke-

előtt dr. Farkas Zsolt szőgyéni esperes-plébános mondott imát.
Az ünnepi program második részében „Minden árok és határ
ellen” címmel hallhattak ünnepi
gondolatokat a megemlékezők
a Városháza dísztermében, ahol
előadást tartott Németh Zsolt, az
Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója, Martényi Árpád,
a Rákóczi Szövetség alelnöke és
az Esterházy János Emlékbizottság elnöke, valamint Bárdos Gyula, a CSEMADOK Szlovákiai
Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség elnöke.
A megemlékezésen közreműködött Nágel Balázs, Jenei Márta,
Berényi Kornélia és Petrozsényi
Ábrahám Ágnes
Eszter.
rült, többen is jelezték, hogy
kevés a pad, amelyre le lehet
ülni. Tata polgármesterével és
alpolgármesterével jó példával
szerettek volna elöl járni, így
megvásároltak három padot, s
ehhez a lehetőséghez kapcsolódott a tatai vállalkozók közössége, a TAMAK tagjai, védnökséget vállalva egy-egy pad
fölött.
Nagy Gábor a 2006-ban alapított TAMAK képviseletében
úgy nyilatkozott: - a klub tagjai magukénak is érzik a várost,
ezért fontosnak tartják, hogy
részt vállaljanak Tata szépítésében, fejlődésében.
Természetesen a lehetőség továbbra is nyitott, bárki fogadhat
örökbe padokat, amelyek Tatát
szépítik a jövőben. Acsai Zoltán a
Városgazda Kft. ügyvezetője elmondta:- akik szeretnének padot
vásárolni, keressék a Városgazdát a 34/-708-102-es telefonszámon, ahol szívesen tájékoztatják
az érdeklődőket.
- áá -
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Kistérségi ülés volt a Városházán

Szűrővizsgálattal
az egészségért
Azok a Tata településen lakó 4565 év közötti hölgyek, akik az el-

Michl József és Horváthy Lóránt
polgármester

önkormányzati képviselő

2016. április 19-én, kedden
18.00 órakor lakossági
fórumot tart az Új Kajakház
Ökoturisztikai Központban
(Tópart sétány 2.)
Témája: „Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra
fejlesztés”
A fórum keretében tájékoztatást adnak a tatai Építők
című projekt parkjában tervezett fejlesztésről.

FOGADÓÓRA
Kovács Attila

Tata város 2. számú
önkormányzati választókerületének képviselője

2016. április
15-én, pénteken
14.oo – 15.oo óra
között fogadóórát tart a Városházán (Tata,
Kossuth tér 1.sz. fszt. 5.terem).

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

2016. április
18-án (hétfőn)
9.00-11.00 óra
között
fogadja a hozzá
forduló polgárokat a Városházán, hivatali helyiségében,
Tata, Kossuth tér 1. I. em. 108.
szoba.

dr. Friedrich Gábor

r. ezredes, a Tatai Rendőrkapitányság vezetője

2016. április 20án, szerdán
10:00–12:00 óra
között tartja
fogadónapját
hivatalában
Tatán, az Ady
Endre utca 27. szám alatt.

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!

Tatán, a Városháza dísztermében
tartotta aktuális ülését a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács,
melynek tagjai négy napirendi
pontban döntöttek.
Az aktuális témák között szerepelt
a Szociális Alapellátó Intézmény
alapító okiratának módosítása és
szakmai programjának jóváhagyása. Az ülésen beszámolót tartott
Kremnitzky Gábor, a Klik Tatai
Tankerület igazgatója, aki felhívta

a figyelmet arra, hogy április 14-én
és 15-én zajlanak az általános iskolai beiratkozások. (A témával kapcsolatban részletes információkat
olvashat a www.tata.hu-n.) Ugyancsak beszámolót tartott az aktuális
közbiztonsági helyzetről dr. Friedrich Gábor r. ezredes, a Tatai Rendőrkapitányság vezetője, valamint
a közfoglalkoztatási és munkaügyi
kérdésekről dr. Szalay Zoltán, a Tatai Járási Hivatal vezető helyettese.

TAVASZI LOMTALANÍTÁS
II. KÖRZET: április 14-18.
Bartók B. u. lakótelep, Ady E.
u., Petőfi S. u., Egység u., Sport
u., Malom u. és az ezekből nyíló utcák, Vértesszőlősi u., Baji
u., vasút által határolt kertvárosi
városrész.
III. KÖRZET: április 19-21.
Május 1 út, Komáromi u. és a
Környei út által határolt terület a
Cifra-malomtól, Rákóczi u., Kocsi u., Fazekas u. és a rácsatlakozó utcák, azaz az Öreg-tó felé
eső részek.
IV. KÖRZET: április 22-26.
Május 1. út, Új út, Komáromi út,
Mocsai út, Veres P. u., József A.
u., Kocsi út, Dadi u. és a rácsatlakozó utcák.
V. KÖRZET: április 27-29.
Tata Újhegy utcái és a IV. dűlőtől a
VIII. dűlőig, Agostyáni városrész
A lomtalanítás intézményekre,
üzemekre nem vonatkozik.
Elszállításra kerülnek a magáningatlanoknál keletkezett lomhulladékok (1 m3 térfogat határig), egyéb, daruzást nem igénylő
berendezési tárgyak.
Nem kerül elszállításra az ingatlanok elé kirakott veszélyes
hulladék (akkumulátor, festék,

stb.), elektronikai hulladék (TV,
számítógép, monitor, mosógép
stb.), autógumi , zöld hulladék és
építési törmelék.
Elektronikai és veszélyes hulladák gyűjtése:
2016. április 13. Tata Agostyáni úti parkoló 10:00-17:00-ig
2016. április 20. Tata Környei
10:00-17:00-ig
úti parkoló
Csak az alábbi veszélyes hulladék frakciók kerülnek átvételre:
Festék és hígító származékok (maradék festék, festékes doboz) (5 l/
fő, vagy 5 db festékes doboz/fő)
Toner nyomtatópatron: 2 db/fő
Növényvédőszer: 2 l/fő
Fáradt olaj: 5 l/fő
Akkumulátor: korlátozás nélkül
Egy-egy utcában a gyűjtő kocsi
csak egyszer halad el! A kihelyezést (a megadott időpont előtt
24 órával, legkésőbb reggel
6 óráig) és a szállítás rendjét a
Közterület Felügyelet ellenőrzi,
ha szabálytalanságot észlel, helyszíni bírságot szabhat ki.
Kérjük a tatai ingatlantulajdonosokat, hogy csak a megadott
időpontokban helyezzék ki a lomokat.

Tájékoztató az avar és a kerti
hulladék égetés rendjéről
Az önkormányzat 19/2015.
(IX.9.) önkormányzati rendelete
szabályozza a kerti hulladék és
avarégetés rendjét.
A rendelet alkalmazása során
avar és kerti hulladéknak minősül a kert használata során keletkező és további hasznosításra
nem kerülő növényi maradvány,
falomb, kaszálék, szár, levél és
egyéb növényi maradványok (a
továbbiakban együtt: kerti hulladék.)
A komposztálásra alkalmatlan
kerti hulladék égetése belterületen csak március, április, május illetve október, november
hónapokban kizárólag csütörtökön, pénteken és szombaton
8.00 órától- 18.00-ig lehetséges.
A rendeletben meghatározottaktól eltérő égetés TILOS!
A kijelölt napokon is tilos az
égetés párás, tartósan ködös,

esős időben és erős szél esetén,
illetve ha a település területére is
érvényes, központilag elrendelt
tűzgyújtási tilalom ideje alatt,
valamint munkaszüneti és ünnepnapokon.
Az égetést saját tulajdonú telken belül kell végezni, közterületet e célra igénybe venni tilos!
A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni,
ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni
és környezeti kárt nem okoz. A
tűz őrzéséről és veszély esetén
annak eloltásáról a tűz gyújtója
köteles gondoskodni. Az égetés
végén pedig meg kell győződni
arról, hogy a tűz elhamvadt és
gondoskodni kell a visszamaradt
parázs, vagy hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

A tanács tagjai az ülés folyamán
tájékoztatást hallhattak egy önkormányzati gazdaságélénkítési
programról is, amely weboldalra
és okostelefonra kifejlesztett alkalmazásként képes összehozni
a helyi vállalkozásokat és a helyi lakosokat. A találkozó végén
a résztvevők zárt ülés keretében
tárgyaltak gondozási szükséglet
ügyében érkezett felülvizsgálati
- áá kérelmek elbírálásáról.

múlt két esztendőben nem vettek
részt mammográfiás vizsgálaton,
2016. április hónapban névre
szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat időpontja:
2016. május 2-től kezdődően,
a behívólevélen megadott időpontban.
A vizsgálat helye:
KEM Szent Borbála Kórház,
Mammográfia
Tatabánya, Dózsa György út 77.
Amennyiben kérdés merül fel,
készséggel állunk az érdeklődők
rendelkezésére.
Elérhetőségünk:
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Tel: 34/ 512-724
Törődjünk egészségünkkel és vegyünk részt a szűrővizsgálaton!

Tatán épít telephelyet a Vikom Trans Kft.
A tatai ipari parkban épít telephelyet a hulladékgazdálkodással
és -kereskedelemmel foglalkozó Vikom Trans Kft., a társaság
egyhektáros területet vásárolt 40
millió forintért az önkormányzattól - nyilatkozta az adás-vételt
jóváhagyó
képviselő-testületi
ülés után az ügyvezető az MTInek.
Horváth Lajos tájékoztatása
szerint a vállalkozás zöldmezős
beruházásként irodát, műhelyt,
raktárt épít az új telephelyen. A
távlati tervekben egy kamionmosó létesítése is szerepel, mivel az ingatlan közvetlenül az
M1-es autópálya tatai lejárója
mellett található. A Vikom Trans
bérelt telephelyen, Tatabányán
működik.
Az összesen 150 millió forintos

beruházás várhatóan 2017 végére készül el. A telephelyen hulladéktárolást is végeznek majd, kizárólag újrahasznosítható üveget
és papírt tárolnak.
A Vikom Trans Kft.-t 1990-ben
alapították, akkor az Északdunántúli Vízmű Rt. ebbe a cégbe
szervezte ki személy és áruszállító tevékenységét. Később ez
megszűnt, mára a cég veszélyes
és nem veszélyes hulladék szállításával és kereskedelmével,
csatornatisztítással és műtárgytisztítással foglalkozik.
A társaság 37 embert foglalkoztat, 2014-es árbevétele közel
700 millió forint volt. A cég 51
százalékban az alapító családi
vállalkozás tulajdonában van, az
Északdunántúli Vízmű Rt. tulajdonrésze 49 százalék.

Felhívás városi kitüntetések adományozására
A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.
(IV.5.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy április 30. napjáig Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított helyi kitüntetések 2016. évi adományozását kezdeményezzék:
- a képviselő-testület tagjai,
- a tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek,
- a tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok,
egyesületek, egyházak és civil szervezetek.
Az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:
Tata Város Zsigmond Király Díja
Azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.
„Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst, bronz fokozatban
Azon személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.
Tata Város Díszpolgára cím
Azon magyar vagy külföldi állampolgárságú élő személynek adományozható, aki többek között tevékenységével, illetve adományaival
a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította,
fejlődésében kiemelkedő érdemeket szerzett; országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város ismertségét, rangját
növelte vagy növelheti, kapcsolatainak körét bővítette vagy bővítheti.
A javaslatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet Tata Város Polgármestere részére 2016. április 30. napjáig eljuttatni postai úton, vagy személyesen.
A formanyomtatvány igényelhető a hivatal szervezési csoportjánál
vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról – www.tata.hu -.
A kitüntetések adományozásáról szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati
rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.

Közélet
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Fotó: Mórocz Hajnalka

Múzeumpedagógia: Tata, mint az élővizek városa

Az idei évben először tematikus
sorozat keretében próbálták a helyi általános iskolásokat becsalogatni a múzeumba a Kuny Domokos Múzeum munkatársai. A
gyerekek a múzeum sorozatának

keretében a tatai vizekhez kapcsolódó ismereteket sajátíthatták
el, és eközben megismerkedhettek
Tata nevezetességeivel is.
Új múzeumpedagógiai programunkkal, négy témanapból álló

Rövid hírek

juk fel a figyelmet, hogy a terrorizmust és a bevándorlást nem
szabad összekeverni. Nem azért
van terrorizmus, mert jönnek a
bevándorlók, hanem azért mert
folyik egy harc az Iszlám Állam
ellen –magyarázta. Majd hozzátette, hogy ha ezt a két jelenséget
külön kezelik, akkor lényegesen
könnyebb lenne politikusoknak
is közös nevezőre jutni. –Szerintünk egyszerre kell létezni
annak a két dolognak, hogy meg
kell védeni az országot, és segíteni kell a háború elől menekülő rászorulóknak –magyarázta
a politikus. A tájékoztató után
kötetlen beszélgetésre várták az
érdeklődőket.

Új elnök a Fellner Jakab
Kulturális Egyesület élén
Az egyesület korábbi elnöke,
dr. Pethő Emil betegsége miatt
lemondott tisztségéről, így új
vezetőre volt szükség. Az új elnök dr. Boleráczki Margit lett,
aki szinte a kezdetek óta tagja
az egyesületnek. Dr. Boleráczki
Margit március végéig bíróként
tevékenykedett, de a későbbiekben életvezetési tanácsadással
szeretné folytatni pályáját. Az új
elnök az egyesület tagjaival már
a kilencvenes évek óta szoros
kapcsolatot ápol, ami talán meg-

könnyíti a vezetői pozícióval járó
feladatokat.
A Fellner Jakab Kulturális Egyesület megalakulása óta igyekszik
a tatai lakosok számára is érdekes
programokat szervezni. A rendezvények többsége Tata és térsége
történetéről, helytörténetéről és
művészetéről szólnak –tudtuk
meg Kaszál Józsefnétől, az egyesület titkárától. A fő cél, hogy
megőrizzék és megismertessék a
tatai értékeket, legyen az épített
vagy szellemi örökség.

Európa-nap az Eötvösben
Ötödik alkalommal rendezték
meg az Európa-napot az Eötvös
József Gimnáziumban. A program megálmodója, Guth Richard
szerint fontos, hogy a diákok ne
csak magyarnak, hanem európainak is érezzék magukat, és emellett elgondolkozzanak az Európát
érintő kérdésekről. Az idei rendezvény a holokauszt témakörét
feldolgozó sorozat utolsó állomása volt. –Már évek óta foglalkozunk a holokauszt kérdéskörével.
Készítettünk a tatai zsidóság történetéről egy dokumentumfilmet,
amelyhez sikerült túlélőket is
megkérdeznünk –magyarázta a
program főszervezője, majd azt
is elmondta, hogy az idei Eu-

valamint a vizesárok vize elválaszthatatlan, így van ma is. A
témanap nemcsak ismeretszerzésből és játékból állt, de sor került a
felfedezésre is. Leereszkedtünk a
gyerekekkel a várárokba, megnéztük a mai, Fellner-féle hidat, és elképzeltük a törökkor felvonóhídját is, amelyen a töröknek öltözött
Rácz Illés megközelítette a kaput,
és a petárdával beszakította azt.
Ezzel a csellel, és az azt követő
lendületes ostrommal lépett Tata
a hadtörténet európai színpadára.
Tata kincse a vízre komponált
kert. Az angolkert máshol is elképzelhetetlen álmodozásra sarkalló, romépületek kövein vis�szatükröződő víztükör nélkül.
Különösen így van ez Tatán, ahol

egy mesterséges tó, a Cseke, és
két nagy erejű forrás (tavaikkal
és patakjaikkal) táplálta nemcsak
a malompatak vizét, de a látványt
és az illúziót is, miszerint a természet átveszi az uralmat az emberkéz alkotta építmények felett.
A gyerekekkel együtt jártuk be
a mesterséges romépítményeket
(török mecset, grották), majd beléptünk a gróf pihenését szolgáló
nyárilakba. Közben megálltunk a
platánligetnél, ahol a kert eredeti,
jellegzetes faállományára irányultak a feladatok.
Témanapjaink sora mintegy előkészítő programja az év végi várostörténeti vetélkedőnek, melynek
témája természetesen a víz: Tata,
vizeinek tükrében. Kövesdi Mónika

Megjelent a Patrióta Magazin!

Mesterházy: a terrorizmust és a bevándorlást nem szabad összekeverni
A Baloldali Szociális és Kulturális Alapítvány programsorozatának aktuális vendégeként
Mesterházy Attila az MSZP
egykori elnöke látogatott Tatára. A jelenleg országgyűlési
képviselőként és az Ország�gyűlés Külügyi Bizottságának
tagjaként tevékenykedő politikus Migráció, terrorizmus, biztonság címmel tartott előadást.
Mesterházy Attila a tájékoztatón így fogalmazott: –Ma már
senkinek sem kell magyarázni,
hogy milyen helyzetet okozott
az Iszlám Állam elleni harc Szíriában, Irakban, illetve, hogy
mit hozott a migrációs válság
Európában. Mi mindig arra hív-

bérletsorozatunkkal egy célunk
volt: a várost, annak karakterét,
városképi megjelenését, történetét
bemutatni vizein keresztül.
Tata vízre települt város, őskori
történelmétől kezdve szerepet játszik a víz jelenléte, a mesterségek
sorából is az egyik legfontosabb a
vízimolnároké. Miután a diákcsoportok a geológiai-paleobotanikai
gyűjtemény kincseivel, majd egy
vérbeli vízimalomban a molnárok
életével megismerkedtek, sor kerülhetett a vár bejárására. Valódi
vízivár a miénk: a sziklamagot,
amelyre épült, források táplálta
mocsár vette körül, amelyből már
Zsigmond király festői megjelenésű tavat alakíttatott ki. Ettől
kezdve a tatai vár és az Öreg-tó,

rópa-nap legfontosabb üzenete
a tolerancia és az elfogadás. A
program első részében a Tatai Televízió holokausztról szóló filmjét vetítették le a diákoknak. A
dokumentumfilmet Varga Ágota
rendezte. A film operatőre Nagypál Ákos, vágója pedig Derecskei
Tibor volt. A vetítésre meghívást
kapott egy volt Eötvös-diák, Dénes Tamás, akinek szülei túlélték
a holokausztot. A program második felében a Belső képek című
dokumentum filmet is megnézték
a résztvevők. Ennek feldolgozásában az egyik szereplő, Bartha
Ágnes volt a diákok segítségére, aki ugyancsak túlélte a holokauszt szörnyűségeit.

A Tatai Patrióta című közéleti
magazin 2016-os első számában
izgalmas tartalommal várja ismét olvasóit.
A lapban ezúttal interjút olvashatnak többek között az NHK
Spring Hungary Kft. ügyvezetőjével, aki azt is elárulta, miért választották városunkat, és
személyesen melyik a kedvenc
helye Tatán. Nyilatkozott a Pat-

riótának Jungvirthné Bús Erzsébet, a Tatai Városgazda Kft.
egykori, és Acsai Zoltán, a cég
jelenlegi ügyvezető igazgatója.
Mindketten mesélnek a munka
iránti elkötelezettségükről és tapasztalataikról, melyeket a tataiak szolgálatába állítanak. Cikket
találnak az újságban az elmúlt 10
évi helyi adózásáról, a herendi
porcelán és Tata kapcsolatáról,
s a helyi ökölvívósport
történetéről is. A lap egy
meghitt hangulatú beszélgetéssel emlékezik Szöllősi Mihály borászra, bemutatja az „Örökségünk
a tatai Angolkert” című
könyvet, valamint portrét

közöl Jász Attila költővel.
A Patrióta Magazin aktuális
száma megvásárolható a Városmarketing Irodában, a Magyary
Zoltán Művelődési Központban,
a Fényes Tanösvényen, az Új
Kajakház Ökoturisztikai Központban, a Kiskatélyban és a
Tourinform Irodában.
Akiket mélyebben foglalkoztat,
hogy mi zajlik városunkban, mi
áll a helyi hírek hátterében, kik
élnek Tatán, és mit tesznek a köz
szolgálatában, még előfizethetik a negyedévente megjelenő
magazint. Megrendelésüket, véleményüket, javaslataikat a következő címre várjuk: tataipatriota@tata.hu.
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Kék madár a Vakablakban

„Különösen fontosnak tartom ezt
a rendezvényt. Annyi tehetséges,
üde fiatalt vonultat fel, minden
dicséretet megérdemel. Köszönöm, hogy köztük, köztetek lehettem.” Petrozsényi Eszter
„Jó gondolatokat kívánok a jó szavak és a jó tettek mellé!” (ifjabb)
Csoóri Sándor
emlékkönyvébe
A Vakablak
írta ezeket a gondolatokat két
előadónk.
A tatai Eötvös József Gimnázium
dísztermében évről-évre megrendezzük zenés, irodalmi kávéházunkat, a Vakablakot. Az elnevezést Édes Zoltán tanár úr adta
tizennyolc évvel ezelőtt.
A mostani két főszervező: Szeidemann Ákos és jómagam gondosan
végiggondoljuk, hogy kik képviseljék egy-egy alkalommal az
irodalmat, a zenét és a képzőművészetet.
Azt gondolom, a kulcsszó a tehetség, ami ilyenkor kávéházi hangulatban, környezetben ejti rabul a
közönséget.
Iskolánk legszebb helyiségébe, a

díszterembe kávéházi hangulatot
varázsolunk, s az est során kávét,
teát, süteményt szolgálnak föl
a diákok. Idén Lukácsné Zubor
Zsuzsanna vezetésével osztálya, a
10.B vállalta ezt a feladatot.
Az első műsorblokk délután kezdődött.
Petrozsényi Eszter Radnóti-díjas
színművésznő kávéházzal kapcsolatos novellákat olvasott fel
Budapest kávéház címmel, fel- és
megelevenítve a kávéházak szellemiségét.
Ezután a fiatal zenei tehetségeket
Varga Lilla és Mike Ariel képviselte nagysikerű koncertjével.
Majd Egy toszkán kiállítás képei
címmel Naszák István, a gimnázium tanára feleségével, Naszákné
Németh Hildával varázsoltak fotókiállítást a díszterembe, melynek szépségét Csúzyné Harasztosi
Julianna méltatta megnyitó beszédében.
A népzene világába való utazást
Both Miklós Fonogram díjas zenész kezdte, nagysikerű Ismeretlen
Ukrajna című előadásával, mellyel

ottani kutatásaiba, élményeibe
avatta be a résztvevőket, némely
zenei filmrészlettel torokszorító
hatást kiváltva.
A Csoóri-család képviseletében
ifjabb Csoóri Sándor Kossuth-díjas
népzenész és fiai: legifjabb Csoóri Sándor, a Budapest Folk Band
vezetője és a tizenegy éves Bendegúz igazi, autentikus, elsősorban
széki népzenét muzsikált, igazi
örömzeneként. Csoóri Sándor költő Anyám szavai című versét diákunk, Medgyesi Gergely mondta
el, megható pillanatokat teremtve.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
nemcsak a 60. születésnapja alkalmából, hanem a Kossuth-díj
átvételéhez is gratulálhattunk
ifjabb Csoóri Sándornak. A díjat
már a műsorra való felkérés után
kapta meg, ezzel is „igazolva” a
Vakablak igényes színvonalát.
A műsor során kedves színfoltként
jelent meg énekével Papp Nóra és
szavalatával Kovács István diákunk. István iskolánk versíró
körét, a Diák-Toll csapatát is
képviselte saját versével. Erre
az alkalomra megszerkesztettük
a Diák-Toll újságot, amelyben a
gimnázium többi tehetséges jelenlegi és volt diákjának írásai
olvashatók Dénes Gergő illusztrációival kiegészítve.
A sikeres programon elgondolkodva a Kék madár története jutott eszembe: a Vakablak mögött
is megtalálhatjuk a kultúra szépségét, átélhetjük befogadásának
örömét, mely boldoggá teheti életünket.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ehhez.
Kerekes Kornélia Rózsa

Szabadidősport rendezvények a közeljövőben
Ahogy már megszokhatták április harmadik szombatja a Gerecse 50 dátuma. Az elmúlt évben
már hétezer körül járt a részvevők létszáma. A rendezők, azért
hogy minél többen túrázhassanak rövidebb távokat is beiktattak, így 10-20-30 km-en is járhatják a hegyet, völgyet.
Megjött a jó idő, egyre többen sétálnak, gyalogolnak futnak a tavak
mentén. Szokni kell a friss levegőt, a terhelést hiszen aki indulni
akar a tavaszi Tó-futáson annak

bizony már csak jó egy hónapja
van a rajtig. Idén az első futás május 22-én vasárnap lesz. A helyszín
a megszokott , rajt az Új Kajakház
Ökoturisztikai Központnál. A távok is a megszokott távok 7 és 14
km. Akinek ez több mint amit futni szeretne, akkor elindulhat egy
kiegészítő verseny távján ami 3
km lesz. Felkészülésnek nagyon jó
alkalom lesz április 24-én a Cseke
tavi 4x1 körös verseny, amelyet a
TAC Atlétikai szakosztálya szervez. Rajt a Halásztanyánál.

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
„Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Szívesen vettem kézhez a Városkapu újság legutóbbi számát is. Megkeresésemre indokot az “Egy éves a tanösvény” cikkük adott. E páratlan
természeti jelenség valóban a helyi és országos lapok címoldalára való.
Magam is többször végigjártam unokáimmal.
Megcsodáltuk a bejáratnál lévő tornyot is, mely ígéret szerint “ a karsztvíz
nyugalmi szintjét jelzi” az odalátogatónak. Jó lenne, ha a jelenség részletesebb magyarázatot kapna. Sem a helyszínen, sem az ismertetőkben nem
lehet megtudni a vízcső működésének körülményeit. Ami a legfontosabb
lenne, a vízcsőnél a terep magasságát, amihez hozzáadva a vízszint magasságát, megkaphatnánk a karsztvíz nyugalmi szintjének geodéziai magasságát.
Sok híradást kaptunk Önöktől is a tatai források megjelenéséről. Örömmel követtük az Angolpark helyreállítását és az ottani vizek megjelenést is.
Megcsodáljuk a várfalból kiömlő forrásokat, mint ahogy aggódva tekintettünk a Május 1 úti házaknál megjelenő vizekre.
Úgy vélem, e források adatai mind az Angolparkban, mind a Kismosó pataknál, mind a Fényes forrásnál közérdeklődésre tarthatnak számot . Tudomásom van arról, hogy a források adatait rendszeresen mérik. Ezen adatok rendszeres közzétételét javaslom megfontolni a Főszerkesztő Úrnak.
Különösen tanulságos lehetne, ha a 1923-ban megjelent Horusitzky Henrik : Tata és Tóváros hévforrásainak hidrogeológiája című művében közölt
táblázatok kerülhetnének ismét kitöltésre. Fontos támpontot adhat ez a Tatán építkezőknek, hol és milyen pincét építhetnek.
Sok sikert kívánok lapjuknak, üdvözlettel:dr. Petrássy Miklós arany- okleveles bányamérnök”
A levélre reagálva Mürkl Levente környezetvédelmi referenstől megkaptuk
a legfrissebb mérési adatokat:
Fényes-források:
- Vízhozam: 12 000 l/perc
- Hőmérséklet: 20-22 C
- Fakadási szint: 118,8 mBf
Kastély forrás:
- Vízhozam: - Hőmérséklet: 15-17 C
- Fakadási szint: 135,33 mBf
Kőkút forrása:
- Vízhozam: 32 l/perc
- Hőmérséklet: 17-18 C
- Fakadási szint: 133,29 mBf
Lo Presti forrás:
- Vízhozam: nem mérhető
- Hőmérséklet: 19-20 C
- Jelenlegi vízszint: 136,55 mBf
Május 1. út 43. előtti közterületen lévő forrás
- Vízhozam: 500 l/perc
- Hőmérséklet: 20-22 C
- Fakadási szint: 127 mBf
Május 1. út 45. társasháznál
lévő forrás:
- Vízhozam: 70 l/perc
- Hőmérséklet: 21-22 C
- Fakadási szint: 127 mBf
Május 1. út alatti forrás:
- Vízhozam: 300-500 l/perc
- Hőmérséklet: 18 C

- Fakadási szint: 132,9 mBf
Minnich kút:
- Vízhozam: nem mérhető
- Hőmérséklet: 17-18 C
- Fakadási szint: 130 mBf
Platán forrás (korábban figyelő
kút):
- Vízhozam: 1 l/perc
- Hőmérséklet: 12 C
- Fakadási szint: 130,89 mBf
Török fürdő forrása:
- Vízhozam: 140 l/perc
- Hőmérséklet: 20-22 C
- Fakadási szint: 135,3 mBf
Tükör forrás:
- Vízhozam: nem mérhető
- Hőmérséklet: 18-22 C
- Jelenlegi vízszint: 137 mBf
Várkút forrása:
- Vízhozam: nem mérhető
- Hőmérséklet: 20-21 C
- Várkút vízszintje: 130,64 mBf
- Kifolyási szint a mederben:
128,10 mBf
Zsidó iskola kútjának forrása:
- Vízhozam: 132,20 mBf
- Hőmérséklet: 19-20 C
- Fakadási szint: 11 l/perc

Parlamenti Napló

Kormányzati lépés a visszatérő források ügyében
Tatát nem ok nélkül nevezik a
vizek városának, hiszen a földtani törésvonalaknak köszönhetően több mint ötven karsztforrás működött, mintegy 170
m3/perc összesített vízhozammal egészen az 1900-as évek
közepéig. A XX. században végzett bányászati tevékenység a
térség karsztvizeinek mesterséges megcsapolásával járt, melynek
következtében a tatai források
is elszunnyadtak, a vizenyős
területek kiszáradtak, majd az
1950-es évektől kezdve lakó- és
közintézményekkel beépítésre
kerültek. A korábban vízjárta
területeken ma mintegy nyolcezer ember lakóhelye van.
Az utóbbi években már a város
magasabban fekvő területein is
megjelentek a vízfeltörések.

Napjainkra a karsztvízszint nyomása a város egyes részein a
felszínt már több méterrel meghaladja. Több mint húsz helyszínen történt eddig forrásfeltörés, amelyeknek egy része
nem a korábbi forráskürtőben
jelentkezett, hanem a törésvonalak mentén, úgynevezett átfejlődéssel talált magának utat
az épületek, utak, magánkertek
területén. A Magyar
Földtani és Geofizikai Intézet
vízföldtani modellezése alapján
– melyet 2013-2014 során még
irányításommal végeztünk az
intézetben - 2018-ra minden forrás, az eredeti vízhozammal fog
ismét működni.
A problémakör komplex kezelésére
az
önkormányzat
együttműködési megállapodást
kötött a Magyar Földtani és

Geofizikai Intézettel egy intézkedési terv kidolgozására, mely
a tatai források biztonságos
elvezetését és a felszínre kerülő
karsztvíz hasznosítását szolgálja.
Az elkészült ütemterv alapján a
beavatkozások előkészítése és
megtervezése is százmillió forintot meghaladó tételt, a konkrét veszélyhelyzetek felszámolása, a többletvíz elvezetése és
hasznosítása pedig milliárdos
nagyságrendet jelent, amely az
önkormányzat
költségvetését
messzemenően meghaladja. A
veszélyhelyzet mértéke, és annak kezelését érintő pénzügyi
forrás nagyságrendje miatt – a
város polgármesterével együtt
- fontosnak tartottuk az állami
szerepvállalás elérését, továbbá
központi költségvetési források
bevonását is.

Harmadik nekifutásra sikerült
elérni, hogy a Kormány érdemben foglalkozzon az egyre súlyosbodó problémával, amely már
más közép-dunántúli városokat
is érint. A napokban kaptam meg
azt a választ, amelyben Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium államtitkára arról tájékoztat, hogy kezdeményezésemre
– a probléma tényleges megoldására irányuló, s egyben
központi koordinációt
igénylő feladat elvégzésére - operatív bizottságot állítanak
fel az Országos
Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság, az Országos
Vízügyi Főigazgatóság, Az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, és a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet részvételével.
Bővebb információk:

www.tata.hu
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Tata Város Önkormányzata - a magyar költészet napja alkalmából –
idén is megrendezte a „Versel a város” című programot, amelynek során
a tatai iskolák, óvodák fiataljai a város több pontján idézték fel a magyar
irodalom legszebb költeményeit.

Ajánló, hírdetés
A Honvéd Bajtársi Klub
áprilisi programjai
Április 20. szerda 9:00-16:00
Részt veszünk a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége
(BEOSZ) tisztújító közgyűlésén,
Budapesten (2 fő).

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a „Vízreszállás napja”
alkalmából az alábbi sporteseményekre hívja és várja a
lakosság valamint iskolai, munkahelyi, családi, baráti, civil, lakóhelyi, sport és egyéb közösségek csapatainak jelentkezését. Április 21. csütörtök 16:00
Családi sorverseny és vetélkedő (3 fős csapatok)
Vízifoci mérkőzés ( 2*5 fős csapatok)
Jelentkezési határidő: 2016.04.21.
2016. Április 30. (szombat) 9: 00- 13: 30
Helyszín: Új Kajakház Ökoturisztikai Központ
Cím: 2890 Tata, Tópart sétány 2.
14: 00- kor eredményhirdetés és díjátadás a színpadon!
Jelentkezését az alábbi e-mail címre várjuk:
sator.laura@tataivaroskapu.hu
Várjuk jelentkezéseiket!
Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		
TATA-Környei úti temető
Dr. Tóth Józsefné
Verbó Benő
Balogh Elemérné
Babinecz Istvánné
Krieszl Lászlóné

TATA - Almási úti temető
Bába Zsuzsanna
Tolnai László
Mészáros Zsuzsanna

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

2016. márciusban elhunytak névsora
Pálinkás Ernő
Dr Farkas Józsefné

Baj
Wágner Ferencné

Naszály
Tóth Ferenc

Agostyán
Eck Jánosné

Kocs
Gulyás Lajos

Szomód
Szőnyi Lászlóné

Dad
Szabó Ferencné

Béke poraikra!

Vendégségben a Monoszkóp
Kultúrbisztróban:
A „Zizu” c. film megtekintése
Április 28. csütörtök 9.00-20.00
Barangolási programunk keretében kirándulás Komárom-Szőny,
Igmándi erőd, Komárnó, honvéd
emlékhelyek megtekintése.

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
ÁPRILISI PROGRAMJAI

Április 18. hétfő, 17 óra
A MAGYAR IRODALOM
TÖRTÉNETE III. sorozat
12 . Radnóti Miklós
Előadó: Bognár Istvánné, tanár
Helyszín: Tatai Református
Gimnázium (Kossuth tér 11.)
Április 21. Csütörtök 16:00
Közgyülés
Helyszín: Tatai Polgármesteri
Hivatal (Kossuth tér 1.)
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6 Kultúra
Ezer gyerek verselt a magyar költészet napján Tatán

A vers kategória nyertes költeményei
Krkos Gergő:
Család nélkül nőttem fel...
Család nélkül nőttem fel...
Nem tartoztam sehova.
Sosem felejtem el,
miért volt velem az élet,
mostoha.

Tata Város Önkormányzata - a
magyar költészet napja alkalmából
– idén is megrendezte a „Versel a
város” című programot, amelynek
során a tatai iskolák, óvodák fiataljai a város több pontján idézték
fel a magyar irodalom legszebb
költeményeit.
Az esemény a Kossuth téren az országzászló-szobornál kezdődött, a
diákönkormányzat által meghirdetett novellaíró-pályázat eredményhirdetésével.
Tata Város Diákönkormányzata
február végén hirdette meg novella és versíró pályázatát, melyre a
„szárnyalás” témájához kapcsolódó irodalmi alkotásokat vártak.
A pályázatra 15 jelentkező ös�szesen 17 pályaművet nyújtott be.
Az elkészült alkotásokból hatot
díjaztak, a három legjobb novella
és a három legjobb vers alkotója
kapott jutalmat a „Versel a város” program megnyitásaként, dr.
Beró Henrietta alpolgármestertől,
valamint Teszáry Eszter Olga diákpolgármestertől, és Koronczi
Szabolcs diák- alpolgármestertől.
A vers kategória nyertesei:

1. helyezés - Igar Dániel: Szárnyalás c. műve / Tatai Református
Gimnázium / 2. helyezés - Krkos
Gergő: Család nélkül nőttem fel...
kezdetű műve/TSZC Bláthy Ottó
Szakközépiskolája, Szakiskolája
és Kollégiuma/ 3. helyezés - Bősze Fanni: Szárnyalás c. műve/Vaszary János Általános Iskola/
A novella kategória nyertesei: 1.
helyezés - Tillmann Dóra: Álomország c. műve /Vaszary János
Általános Iskola/ 2. helyezés Mayer Ádám: A jövő? c. műve /
Tatai Református Gimnázium/ 3.
helyezés - Konecsin Lilla Beáta:
Egy tornászlány története c. műve/
Vaszary János Általános Iskola/
A novella és versíró pályázat eredményhirdetését követően a délelőtt folyamán a város több pontja
is hangos volt a tatai óvodások
és iskolások hangjától, a fiatalok ugyanis verseket szavaltak és
énekeltek többek között a Kossuth téren, az Ady Endre utcán, a
Haranglábnál, Agostyánban vagy
a Máltai házban. A helyszíneken
összesen ezer gyermek vett részt a
verselő városi programban. - áá -

4 éves voltam,apám elhagyott.
Nekem, ez adatott.
Könnyek és magány...
Egy üres képkeret,
gyerekszobám falán.
Apa nélkül nőttem fel,
csak tudnám, miért hagytál el.
miért vagyok én egyedül,
ki minden elől menekül...
Minden nap sírtam,
minden éjjel zokogtam.
Sosem vállaltam,
könnyeim a párnában.
Csak egy gyerek voltam...
Aki egy helyen nem sírt,
álmában
Apám eldobott,
anyám nem nevelt.
Anya...ki az apám?
Sosem felelt...
Túltette magát rajta.
De én még mindig sírva nézek,
arra a falra.
Reméltem, hogy eljön értem,
hogy elvisz innen,
hogy boldog leszek.
S azt mondja:
Fiam...Itt vagyok veled...
Ha ezt olvasod,
nem kell semmit mondanod...

Megértem miért volt,
s ki miatt.
Tudom, az élet tovább halad...
Idővel, eltűnt a gyerekszoba,
a képkeret.
De tudd a fiad,
akkor is szeret.
Tudd, gondolok rád.
Utánad megyek,
egy világon át.
Jól figyelj apám!
Ember lettem, legyél büszke
rám...

.......
Bősze Fanni
Szárnyalás
Madárnak lenni,
Messzire repülni,
El az ég tengerébe,
El a messzeségbe!
Szabadnak lenni,
Messzire repülni
El az ágyú mögé.
El a kard mögé!
Nekem a szárnyalás egy dolgot
jelenthet,
Lóháton vágtatni el a végtelenbe,
Vágtatni mezőn, hegyen, dombon át,
Ott lenni a hegy túloldalán.
Boldognak lenni,
Messzire menni,
Messze a bánattól,
Messze a magánytól.
Madárnak lenni,

Messzire repülni,
El az ég tengerébe,
El a messzeségbe!

.......
Igar Dániel
Szárnyalás
(Jenei Dorcinak)
Nincs a földön egyetlen szó,
Nincs ész mivel felfogható,
Nincs kép, nincs hang, nincs
semmi sem,
Madárdal zeng a réteken,
De ez a hang nem bűvöl el,
Úgyis mondhatnám „Kinek
kell?!”
Ha te nem vagy velem itt...
Hiányod őrületbe visz!
Amikor épp nem vagy velem,
Gondolatom száll sebesen.
Hozzád röpít, rád gondolok
Veled mindig boldog vagyok!
Gondolatom hozzád száll,
Akár a réti sas madár.
Csak siklik simán, sebesen,
Nem foghatja meg senki sem!
De a sasnak is van párja
Légy életem madárkája!
Repülhetünk együtt tovább,
Nem érdekel már a világ.
Ha viharba keveredünk,
Akkor feljebb emelkedünk,
Felszállunk a felhők fölé,
Burkot vonzunk magunk köré.
Lelkünk szárnyal mint a madár,
Nekünk nincsen most már határ.
Te vagy derült, tiszta egem,
Maradj kérlek mindig velem!

Látkép

Békamentés Tatán

Hazánkban a békák életfolyamatai télen lelassulnak, elvermelik magukat a föld alá, és a
föld alatt hibernált állapotban
töltik a hideg, fagyos időszakot. Tavasszal, az első igazi
felmelegedést követően előbújnak, és tömegesen indulnak
el szaporodási helyeikre: a kisebb-nagyobb tavakhoz, állóvizekhez. A természetvédelmi
akcióra azért van szükség, mert
ezeket az útvonalakat ma már
szinte kivétel nélkül nagyforgalmú utak keresztezik. A nagy
sebességgel közlekedő járművek olyan mértékben képesek
az utakon átkelő, a szaporodó
helyükre igyekvő állatokat elpusztítani, hogy ilyen helyeken néhány év alatt akár a területen élő teljes békaállomány
is kipusztulhat. Ennek megakadályozására a Száz Völgy

Természetvédelmi Egyesület
Komárom-Esztergom megyében 3 helyszínen (Tata, Tardos,
Tarján) szervez békamentési
akciót évente a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatósággal
közösen.
Tatán, a Remeteségi úton tavasszal az időjárástól függően,
március elejétől április közepéig mozognak nagy egyedszámban a békák.
Az állatok közúton történő biztonságos átkelésének érdekében, önkéntesek segítségével
juttatjuk át őket az erdő felöli
oldalról, a telelő helyükről,
közvetlenül a tatai Öreg-tóhoz,
a szaporodó helyükhöz.
Minden évben a békák vonulásának kezdete előtt, a tavasz
kezdetén önkénteseinkkel a
közút mellett egy terelőrendszert építünk ki. Az erős, 50

cm magas fólia, vagy sűrű szövésű terelő hálókat leássuk, és
karókkal biztosítjuk. További
megerősítésként a terelő hálót
még tűzőgéppel is a karókhoz
rögzítjük.
A gyűjtő vödröket az éjszaka a
terelőrendszerhez érkező állatok ideiglenes fogságba ejtéséhez a terelő erdő felöli oldalára,
nagyon szorosan a hálóhoz, a
földbe ássuk úgy, hogy a közlekedő állatok beleessenek. A
vödrök egymástól max. 12-15
méterre kerülnek elhelyezésre.
A mentést, vagyis a terelőrendszer ellenőrzését, a kétéltűek
összegyűjtését, és az úton való
átszállítását a vonulási időben
minden kora reggel és este
(naplemente után) elvégezzük.
Kézzel, egyesével óvatosan
helyezzük át a kétéltűeket egy
szállító vödörbe. A határozásra
és számolásra is ekkor kerítünk
sort. A gyűjtés befejezése után
közvetlenül az Öreg-tóba szállítjuk át az állatokat, és ott engedjük őket szabadon. A gyűjtés során rögzítjük az állatok
faj és egyedszámát is.
A mentés során a békákon kívül
időnként más fajokkal (lábatlan gyík, fali gyík, zöld gyík)
is találkozunk, sajnos sokszor
elütve is. Ezeket a fajokat is
rögzítjük.
A vonulás végeztével a terelőrendszert lebontjuk, hogy ké-

sőbb az állatok szabad mozgását ne akadályozzuk.
FIGYELEM!
Hazánkban a fejlődési alakjuktól függetlenül minden kétéltű
védett! Vagyis a békák esetében
a peték, az ebihalak, és a kifejlett békák is védettek!
A mentés koordinálása a Száz
Völgy Természetvédelmi Egyesület online táblázatán keresztül
történik. A mentés egyben kutatás is. A különböző napszakokban mentett állatok faj- és
egyedszámára is szükségünk
van.
2016 tavaszán közel 1/3-dal csökkent a mentett
kétéltűek
száma
mind a három Komárom-Esztergom
megyei mentőhelyen. Ennek elsődleges oka az
enyhe tél. Változó
testhőmérsékletű
állatok lévén, testhőmérsékletük ingadozása a levegőét
követi. Mivel a hőmérséklet a legtöbb
téli napon 0 fok felett volt, így az állatok testhőmérséklete is magasabb volt
az átlagosnál, így

több energiát „fogyasztottak” el
a hibernáció alatt és a tavasz közeledtére kondíciójuk leromlott,
illetve sok állat egyszerűen nem
ébredt fel. Tatán az 1300-1500
mentett állat helyett idén 1000
állat alatt volt a mentés eredménye.
Milyen fajokat mentünk Tatán:
Barna varangy (Bufo bufo)
Erdei béka (Rana dalmatina)
Barna ásóbéka (Pelobates fuscus)
Zöld varangy (Bufo viridis)
Vöröshasú unka (Bombina
bombina)
		
Csonka Péter

Kalendárium
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Jövő hétvégén ismét lovasünnep lesz Tatán

Április 22. és 24. között már 6.
alkalommal rendezik meg a város
legnagyobb ingyenesen látogatható rendezvényét, a Szent György
napi lovasünnepet, ló- és lovasáldást Tatán. A szervező Tatai
és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Egyesület kitart korábbi céljai
mellett, így a lovasünnep – a rockoperán kívül – ingyenesen látogatható. Straubinger Zoltán elnök
kiemelte: helyben, a helyieknek
szeretnének értékes és érdekes
programokat kínálni.

– Lovas, hagyományőrző és szabadidős programokkal, gyereksétánnyal várunk mindenkit az
Öreg-tó partján. Alapelvünk volt,
hogy a város lovas hagyományai
előtt tisztelegve minél több lovas
programot szervezzünk, de kedvelt fesztiválprogramok is lesznek
– nyilatkozta az elnök, kiemelve: a lovasáldás idén, a megújult
Kossuth téren lesz, április 24-én,
11 órakor.
A pénteki nyitónapon a Seamróg
után Dévényi Tibi bácsi és az

Ajánló, felhívás

elmaradhatatlan pöttyös labdái
várják majd a bulizókat. A legkisebbeket szombaton lovagkori,
interaktív játszóház, vasárnap
délelőtt babaszínház is szórakoztatja. Szombaton délelőtt kutyabemutató lesz, majd zenél a Black
Jack, az Üstökös RB, az Avion, a
Kormoránből is ismert Vadkerti
Imre és barátai, a JET-LAG, a napot pedig a Relics zárja.
Szombat este visszatér Tatára
Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas
Színház. Most a Honfoglalás ele-

venedik majd meg az Esterházy-lovarda patinás falai között.
A rockopera a lovasünnep egyetlen belépős programja. A főbb
szerepekben Pintér Tibort, Buch
Tibort, Makrai Pált, Sipos Imrét,
Mohácsi Márkot, Bencze Sándort,
Békefi Viktóriát és Lőrincz Andreát láthatják, de mellettük a Kassai Lajos Lovas Iskola képviseletében Katrics Tamás lovas íjász
is közreműködik a produkcióban
egy látványos bemutatóval, és tatai, környékbeli lovasok is színre

lépnek.
Vasárnap az Esterházy-lovardában délben kezdődnek a lovas
és hagyományőrző bemutatók,
a bábolnai 5-ös fogat, a Bábolnai harsonások, A Brázik-törzs, a
Kurszán Kende Lovastanya és Tatai Táltos Lovasiskola közreműködésével. A Kastély téren Aréna
Tánc és Zumba Show, a Tatai AC
bemutatója, (triál, kerékpárlabda
és művészkerékpár), Gaál Dániel
Stand-up előadása, valamint musical slágerek váltják egymást. 17
órakor kezdődik majd a tombolahúzás, amelynek fődíja az idén
is egy ló lesz, félmillió forintos
visszavásárlási lehetőséggel, ha
a nyertes nem akarja megtartani
– sorolta az elnök, akitől megtudtuk, hogy Tatán mutatkozik be
hazánkban először a Philippe Karl
nevével fémjelzett Könnyedség
iskolája is.
A népi iparművészek portékáiból összeállított vásárral, zenésés táncos műsorokkal, valamint
színpadi produkciókkal találkozhatnak tehát jövő hétvégén a
látogatók. Az egész napos gyermekprogramokat, kézműves foglalkozásokat, játszóházakat szakavatott kezek irányítják, s mellettük
bemutatkoznak környékbeli iskolák és zenekarok is. A szervezők
büszkék arra, hogy munkájukkal
hagyományt teremtettek Tatán, és
reményeik szerint még sok örömöt szerezhetnek vendégeinknek.
Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Egyesület
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Újabb három pont - Rába megint a góllövő cipőjét vette fel

Atlétika
Április 24. vasárnap 10:00
Cseke tavi 4 x 2 km-es verseny
(Halásztanya)
Kézilabda
Férfi NB I/B Nyugati csoport
Április 17. vasárnap 17:00
Tatai AC –MVM Veszprém U23
Április 24. vasárnap 18:00
Balatonfüred – Tatai AC
Női NB II. Északi csoport
Április 17. vasárnap 15:00
Tatabányai SC – Tatai AC
Április 24. vasárnap 11:00
Tatai AC – Csepel DSI
A hazai mérkőzések: az Eötvös
Gimnázium Sportcsarnokában
Labdarúgás
Április 16. szombat 16:00
előtte 14,00 U 19
Tatai AC – Banai SK
Kiemelt U-16 és U-14 bajnokság
Április 16. szombat 9:30 és 11:30
Tatai AC - Koppánymonostor
Női U-17 csökkentett pálya
Április 16. szombat14:00
Nádasladány – Tatai AC
Április 23. szombat 14:00
Tatai AC – Süttő
Kiemelt U-16 és U-14 bajnokság
Április 23. szombat 9:30 és 11:30
Zsámbéki SK – Tatai AC
Megyei I. osztályú bajnokság
Április 24. vasárnap 16:00
előtte 14,00 U-19
Sárisápi Bányász – Tatai AC
A hazai mérkőzések: az
Edzőtáborban
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Atlétika
Rózsavölgyi István minden idők
egyik legeredményesebb magyar
középtávfutója volt. Pályafutása során 7 világcsúcs, 8 európa
csúcs, 19 magyar csúcs fűződik a
nevéhez. Pergamen, mert versenyzőtársai így hívták vékony termete
miatt tagja volt annak a váltónak
amelyik az ötvenes évek közepén háromszor futott világcsúcsot
4x1500 méteren ( Iharos, Tábori, Mikes, Rózsavölgyi). Legnagyobb sikerét 31 évesen a római
olimpián érte el azzal, hogy 1500
méteren bronzérmet szerzett.
Versenyzői karrierje után edzőként és szakosztály vezetőként is
dolgozott. Az öttusázók edzéseit
vezette 1977-től, majd nyugdíjba
vonulása után Tatán edzősködött
és az Edzőtábor szakmai vezetője is volt. 2012. január 27-én halt
meg. Volt tanítványai születésnapján –március 30-án- megrendezik a Rózsavölgyi emlékversenyt
kedvenc távján, az 1500m-en.
Korosztályonként díjazták a versenyzőket, így nemcsak a futás
örömében lehetett részük, hanem
a dobogósoknak érem is került a
nyakukba.
Győztesek:
2007-2008-2009-ben születettek
Lányok: 1. Essősy Viola (Naszály)
Fiúk: 1. Vámosi Máté (Kőkúti)
2005 – 2006-ban születettek
Lányok: 1. Kakas Lili (Kőkúti)
Fiúk: 1. Nagyszegi Zsombor (Fazekas)
2003 – 2004-ben születettek
Lányok: . Hanzlik Éva (Kőkúti)
Fiúk: 1. Vámosi Milán (Kőkúti) -ta-

A TAC megmutatta, hogy még a
sok sérülés ellenére is számolni
kell vele. A múltkori Oroszlány
elleni hazai vereség után sikerült a javítás. A tabellát vezető
Lábatlan otthonából hozták el
a három pontot. Rába megint a
góllövő cipőjét vette fel.
Lábatlan – Tatai AC 1-2 (0-1)
Vezette: Juhász D.
Tatai AC: Sándor – Csordás D,,
Boros(Kisék 88) Csapó, Kun, ,
Tóth(Járfás 91), Rába, Purgel,
Korcsok, Csordás G, Bujdosó B,

Góllövő: Rába 19,78. Edző: Wéber Roland
- Nagyon összeszedetten, nagy
fegyelemmel játszottunk. Úgy
gondolom rászolgáltunk a három
pontra.
Ezúttal idegenben nyert a bajnoki
cím megvédésére készülő TAC.
A mögöttük álló csapatot magabiztosan győzték le és már 10
pont előnnyel vezetik a mezőnyt.
U-19 Lábatlan – Tatai AC 1-5
(1-2) Vezette: Balázs K.
Tatai AC. Bottka – Dácher (Ipi

76), Jónási, Sasvári, Holecz(Bartus 90), Lakatos, Suhai(Koronczi
67), Járóka(Fekete 80), Mészáros, Kövessy, Dragonya.
Góllövő: Járóka 7,62,75, Lakatos
23, Jónási 87. Edző: Kele Zoltán
Női U – 17 csökkentett pálya
A múlt héten idegenben elszenvedett balszerencsés vereség után
hazai pályán nem ismert kegyelmet a TAC. A csúszós pályán
szebbnél szebb támadások után
születtek a találatok. És a vendé-

gek kapusa még jól is védett.
Tatai AC – Szákszend 12-0 (7-0)
Vezette: Kovács M.
Tatai AC: Hajdu – Hartai,
Tóth, Szekeres, Barta, Csapó,
Nagy. Csere: Galambos, Kádas,
Filp, Hermann, Csák,Kugler,
Schultz, Buzál. Góllövő: Barta
1,6,52,63,64, Nagy 7,28,33,34,
Szekeres 23,36, Buzál 62. Edző:
Schaffer Péter
- Jól játszottak a lányok, bár az
elején zavarólag hatott a csúszós fű. Szép gólokat lőttünk,
ilyen arányban is megérdemelten nyerünk.
Kiemelt U-16 bajnokság
TASK - Tatai AC 2-1 (1-1)
Vezette: Bankó I.
Tatai AC: Marosi – Cziczeri,
Széles, Dományi, Pekár, Lázár,
Koronczi, Vágási, Jónás(Tóth
66), Hauzer, Sziranidisz(Szűcs
75) Góllövő: Jónás 26. Edző:
Tompa Andor
Kisék Szabolcs.

Diákolimpiai bajnok a vaszarys Horváth Orsolya Ugrókötél
Diákolimpia úszás országos döntőjében Miskolcon Horváth Orsolya a Vaszary János Általános
Iskola 8.c osztályos tanulója 100
méteres gyorsúszásban első helyezést ért el, így a dobogó legfelső fokára állhatott. A versenyben
a táv felénél átvette a vezetést és a
hajrában már egy testhosszal utasította maga mögé a mezőnyt. Az
aranyérem után még 100 méteres
hátúszásban is jeleskedett, az országos 6. helyet szerezte meg.
Az iskolából még két tanuló bejutott az országos döntőbe. Gálovich Gábor Döme 100 méteres
hátúszásban 8. helyen végzett,
Horváth Bence 100 méteres mellúszásban 12. lett.
A sikeres úszókat Kobus Balázs
edző készítette fel.

“Idén végre a dobogó legfelső
fokára állhatott Horváth Orsi a
Tatai Hódysport Egyesület Úszó
Szakosztályának az úszója az
Országos Diákolimpián. Orsival
évek óta együtt dolgozunk, így
volt szerencsém végig követni a
fejlődését az alapoktól kezdve.
Nagyon kedves és ügyes lányt ismertem meg személyében, aki elhivatott, és ha kell, lángra lobban
benne a versenyszellem.
Rengeteg potenciált látok benne,
amit megfelelő edzésmunkával,
iskolai, valamint szülői háttérrel
ki lehet hozni belőle. Őszintén
remélem, hogy ez a diákolimpiai győzelem csak egy állomás
volt Orsi pályafutásában. Én
edzőként köszönettel tartozom
elsősorban Orsinak a kitartásáért,

Kitűnő szervezés, Eötvös siker

Krisztina Emléktorna a FOCIKERT-ben

a szülőknek és a tanárainak a
türelmükért és a segítségükért,
továbbá mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a zavartalan felkészüléshez.“
		
Kobus Balázs

Diákolimpia
Tatán

A kötélugrás rendkívül látványos
sport, amelyben egy ugrókötéllel
zenére, változatos elemeket és
akrobatikus gyakorlatokat mutatnak be a sportolók. A sportág
Magyarországon a 80-as évek
végétől van jelen. Tata komoly
szerepet játszik az ugróköteles
világban, hiszen országos eredmények mellett nemzetközi sikerek is jelzik, hogy komoly szakmai munka folyik. Az idei tanév
Kötélugró Diákolimpia Országos
Döntőjét Tatán rendezték meg. A
versenyen 13 megye 240 egyéni
indulója állt rajthoz. Gyorsasági
gyakorlatokban és szabadon választott gyakorlatokban mérték
össze erejüket a versenyzők. - ta -

Jól szerepeltek a tatai futók Gerlingenben
A testvérvárosi kapcsolatokban
a sport is fontos szempont. Tata
testvérvárosai közül talán a németországi Gerlingennel a legaktívabb ez a kapcsolat. Évről-évre
részt vesznek a tatai futók az április elején megrendezett futóversenyen, míg „testvéreink” a Tatai
Minimaraton részvevőinek létszámát gyarapítják. Idén április első
hétvégéjén utaztak ki a sportolók.
A Kőkúti Iskola mikrobusza ápri-

lis elsején reggel indult el hét lelkes és a futást szerető sportolóval.
Rajtuk kívül többen is rajthoz álltak tatai és megyebeli sportegyesületekből. Az önkormányzat által
delegált csapat nagyon jól szerepelt. Szerencsére az időjárás is
megkönyörült a futókon és nagy
mezőnyök vágtak neki a félmaratoni és a 10 km-es távnak.
A tavaszi Tó-futás időpontja: május 22. vasárnap.
- ta -

A második helyért küzd a TAC
Kellemes tavaszi időben vette
kezdetét, a tatai középfokú iskolák meghívott női csapatainak
részvételével már évek óta szervezett Krisztina Emléktorna. Váli
Tóth János, a létesítmény tulajdonosának megnyitó szavai emlékeztettek arra, hogy hat évvel ezelőtt érdemes volt kezdeményezni
ezt az emléktornát, hiszen mint
mondta „emlékező és évadnyitó
emléktornáról van szó, szívesen
jönnek a tatai középiskolák csapatai és mindent megtesznek a jobb
eredményekért.”
Az öt csapat végig nagy csatákat
vívott, nagy gólarányú győzelmek nem voltak, ami azt is jelenti,
hogy jól felkészített és jó erőkből
álló csapatokat láthatott a közönség, melynek azért a többségét az
egyes iskolák szurkolói tették ki.

Nem mellesleg szép akciók, szép
gólok és nagy védések is tették
emlékezetessé az emléktornát.
A végső elszámolásban kiderült,
hogy a gólarányok döntenek a
végső sorrend kialakításában,
ugyanis az Eötvös Gimnázium,
Bláthy Ottó Szakképző Iskola, a
Refi O., valamint a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakképző
Iskola 7-7 pontot szerzett, de köztük a gólarány az Eötvös csapatát
hozta ki az emléktorna győztesének, az ötödik helyen pedig a
Református Gimnázium csapata
végzett. Az első három helyezett
csapat érem és oklevél elismerésben részesült.
A díjakat Váli Tóth János adta át a
csapatoknak azzal, hogy már most
újra meghívta őket a jövő évi emléktornára.
Vámosi László

A forduló rangadójára került sor
a női kézilabda NB II. Északi
csoportjában. A 2. helyen álló
TAC a mögötte két ponttal lemaradó Solymár csapatát fogadta.
A TAC továbbra is a második
helyért küzd.
Tatai AC– Solymár 31-25 (18-12)
Tata: 100 néző
Vezette:
Labadi J., Szakatics A.
Tatai AC : Halasi – Zsótér 6,
Lengyeltóti, Kulcsár 9, Völgyi
9, Szőts 7, Mayer 4. Csere: Sajó
6, Sajdli, Siklósi (kapus)
-Nagyon készültünk erre a
meccsre, reméljük ezzel a győzelemmel nagy lépést tettünk
az ezüstéremért. Nagyon köszönöm Halasi Kingának hogy nálunk védett, valószínűleg ma állt
utoljára kapuban.
Vezetőedző: Csányi Gábor
Junior: tatai AC – Solymár 32-

20 (17-10)
Edző: Gubicza István
Az NB I/B – ben szereplő TAC
csapata a tabella 2. helyén álló
Dabashoz látogatott. Ősszel sikerült legyőzni őket hazai pályán. Tavasszal nem megy jól a
TAC-nak, eddig mindössze két
hazai meccset sikerült nyerni.
Dabas – Tatai AC 31-23 (16-11)
Dabas: 400 néző.
Vezette:
Csányi T., Zörgő R.
Góllövők: Juhász 6, Himer 4,
Basky 3, Vaskó 3, Kállai 3, Szám
2, Kanyó Bence 1, Kanyó Balázs
1, Lehőcz 1.
Junior: Dabas – Tatai AC 3123 (16-10)
Vezette: Maródi I., Novák P.
Góllövők: Szövérdffy 6, Kállai
4, Fodor 3, Czillahó 3, Tóth
2, Sajóvölgyi 2, Körmendi 1,
- ta Becze 1, Gálfi 1.

