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A tatai Csillagsziget és a Juniorka
Bölcsődék szervezésében zajlott
a „Bölcsődék Napja” szakmai
rendezvény az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban.
A találkozóval kapcsolatban Fekete Éva a Csillagsziget Bölcsőde
vezetője elmondta: - a program
nem csak azért fontos, hogy emlékezzenek azokra akik részt vettek
az első bölcsőde megnyitásában,
hanem mert erre a napra szakmai
összejövetelként is tekintenek.
A program összeállításában figyelmet fordítottak a társszakmákra is, a meghívott védőnők,
gyermekorvosok, a pedagógiai

Új fotósles a Fényes
Tanösvényen				
			6. oldal

és a gyermekjóléti szakszolgálat
szakemberei is olyan plusz információkhoz juthattak, amelyek
segítik a további munkájukat, és
lehetőséget adnak a tapasztalatcserére is.
Michl József nyitóbeszédében
megköszönte az egész kistérségben dolgozó, pici gyerekekkel
foglalkozó szakemberek odaadó
munkáját. A városvezető kiemelte:- a családoknak, amelyek az
intézményekre bízzák gyermekeiket, nagyon fontos, hogy milyen
körülmények között és kikkel
töltik el az időt a gyerekeik. Nem
könnyű munkáról van szó, de

ugyanakkor ennél szebbet, mint
a legkisebbekkel foglalkozni,
nehéz találni. Ezt a szakmát nem
lehet csupán egy munkahelyként
felfogni, csak szeretettel végzett,
odafigyelő és igazi közösségteremtő odaadással lehet végezni-fogalmazott a polgármester.
A helyszínen külön köszöntötték
Fekete Éva intézményvezetőt, aki
idén jubilál, hiszen 30 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Szintén elismerésben
részesült a szakmai nap megszervezéséért Csíkné Mészáros Klára, a Juniorka Bölcsőde vezetője,
valamint a Csillagsziget Bölcső-

dében végzett több éves lelkiismeretes, kiemelkedő munkájáért
Farkas Istvánné kisgyermeknevelő.
A Bölcsődék Napjának programjában két szakmai előadást hallgathattak meg a résztvevők. Czeizel
Barbara miniszteri biztos, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ
vezetője, „A korai fejlesztéstől a
családközpontú kora gyermekkori
intervencióig” és Dr. F. Lassú Zsuzsa, az ELTE Tanító- és Óvóképző
Kar Neveléstudományi Tanszék
vezetője, „Gyermekek mentálisan
sérülékeny családokban” címmel
tartottak előadást. Ábrahám Ágnes

Szakmák Éjszakája a Bláthy Ottó Szakközépiskolában

Anyák napja				
			
			7. oldal
Megvan az ezüst!		
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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

Hagyományteremtő céllal, idén
első alkalommal rendezték meg
a „Szakmák Éjszakája” programot a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából, Magyarország összes Szakképzési
Centrumának részvételével. A
programsorozathoz a tatai Bláthy Ottó Szakközépiskola is
csatlakozott azzal a szándékkal,

hogy a lehető legszínvonalasabban mutassák be jelenlegi,
valamint a következő tanévben
induló szakmai képzéseiket, különböző célcsoportok - általános
iskolások, középiskolások és a
felnőttoktatásba bekapcsolódók
- számára.
A Szakmák Éjszakájának jelmondata a „Próbáld ki, csináld

meg, ismerd meg!” –volt. Április
15-én, 18-22 óra között megtelt
a Hősök tere és az iskola, körülbelül ötszázan voltak kíváncsiak a különböző programokra. A
helyszínen volt többek között
tűzoltási, önvédelmi és fegyverbemutató, a látogatók veterán
autókban és motorokon fényképezkedhettek, kipróbálhatták,

hogy milyen gyorsan tudnak
kereket cserélni, lőhettek lufikra
és céltáblákra, vezethettek targoncát és egyéb „járműveket”,
szerelhettek motort és számítógépet, segíthettek elkészíteni a
„Szakmák fáját” és a „Szakmák
éjszakája” érmét, Led-es villogót építhettek, „feltöltődhettek”, és villámokat szórhattak.
A szépségszalonban gyönyörű
sminkek és hennaminták születtek, a kisebbeket pedig a
„Szöszmötölő” várta, ahol különböző hazavihető csecsebecséket készíthettek. A szervezők
a szakmai programok mellett
egy Tatához méltó fesztivál hangulatot is teremtettek színpadi
produkciókkal, vásárral, lovaglási lehetőséggel, trambulinnal,
finom ételekkel, helyi kézműves
vásárral, valamint fazekas- és
festménykiállítással. A színpadon fellépett többek között a
The Young Rebels, a Seamróg,
a Tatai Ütőegyüttes, a Tatai ugrókötél SE, az F.B.I Street Generations, de volt mazsorett és
hip-hop produkció is.
- áá Az esemény fotói Képriport c.
rovatunkban láthatók.

2

Önkormányzat

FOGADÓÓRA
Dr. Frivaldszky Gáspár

2016. április 28. II. évfolyam, 9. szám
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Tata Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete rendes ülése
előtt, egy rendkívüli ülést is tartott a
Városháza dísztermében, ahol négy
napirendi pontot tárgyaltak meg.
A rendkívüli ülés összehívását az
indokolta, hogy az önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani a tatai Öreg-tó halászati jogának haszonbérletéért, s a pályázat leadási
határideje nagyon közeli. Michl
József polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a képviselő-testület zárt ülésen a pályázat
beadása mellett döntött. Erre a célra az önkormányzat egy 100%-ban
saját tulajdonú céget hozott létre,
amely egy egyesülettel való együttműködésben nyújtja be pályázatát.
További napirendi pontban a testület tárgyalt egy Kossuth téri
ingatlan, és egyéb ingóságokkal
kapcsolatos ügyekben, melyekről
a városvezető úgy nyilatkozott: -a
Kossuth téren van egy épület amelyet a tulajdonos eladott, s mivel
műemlékről van szó, ezért az önkormányzatnak elővásárlási joga
van rá, melyről lemondott.
A posta melletti, a Rákóczi utca és
a tér sarkán lévő épület megújul,
mert olyan gazdát talált, aki szeretné ismét széppé tenni. A másik
döntés pedig ahhoz kapcsolódik,
hogy a Puskás Stadion lebontása
miatt felszabadult nézőtéri üléseket ingyenesen önkormányzati tulajdonba adja az állam, erre a lehetőségre jelentkezett városunk is, s
a pályázat során várhatóan fogunk
is kapni ezekből a széksorokból,
amelyek a tervek szerint a Jávorka
Iskola mögötti futballpálya mellé
kerülnek majd.
Személyi kérdésekben is döntés
született az ülésen. Michl József
elmondta, hogy az önkormányzat
elfogadta Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető lemondását május
31-i hatálynappal a Fényes Kft.
éléről. Ezt a lépést az indokolja,

hogy a cég és a Városkapu Zrt.
eggyé válik, és az új cég veszi át az
ügyvezetői feladatokat. Krámerné
Kozicz Mariannát ülésén meg is
bízta a képviselő-testület azzal,
hogy a városban a halászatot irányító új cégnek nyertes pályázat
esetén az ügyvezetője legyen.
		*
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 27-én tartotta
aktuális ülését, melyen 24 napirendi pontot tárgyaltak meg.
A rendeletalkotáshoz kapcsolódó
előterjesztések sorában szerepelt
többek között az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, a lakbérek mértékére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályok módosítása. Ezzel
kapcsolatban az ülés után tartott
sajtótájékoztatóján Michl József
elmondta: – részben az országos
szabályváltozások, részben pedig a
helyi igények miatt volt szükség a
módosításokra, melyeknek nyomán
azonban most már egy olyan új lehetőség nyílik, amellyel krízishelyzetekben is jogszerű, gyors segítséget tud az önkormányzat nyújtani.
Az önkormányzat és a rendőrség
közötti együttműködéshez kapcsolódva, három előterjesztést is
tárgyaltak a képviselők. A Tatai
Rendőrkapitányság minden évben
készít egy részletes beszámolót az
előző év eredményeiről, rendőrségi
mutatóiról. A 2015-re vonatkozó értékelésből kiderült, hogy városunkban csökkent a bűnözés mértéke, és
a közúti balesetek száma. Az előterjesztésnek része volt egy tájékoztatás az új térfigyelő kamerarendszer
próbaüzeméről. A rendszer precíz
képet tud adni a városba bejövő
és innen kimenő gépjárművekről,
amely nagy segítséget nyújthat a
rendőrség számára is a különböző
felderítések kapcsán. A kamerarendszer figyeli a Kossuth teret, és
hamarosan kiterjed az Angolparkra

is, valamint egyéb frekventált helyekre, például a Kodály-térre.
Négy napirendi pont kapcsolódott
a gazdasági társaságokhoz, ezen
belül elsősorban a Városgazda
Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójához és
közhasznúsági jelentéséhez, valamint idei üzleti tervéhez. Az elmúlt
időszak tapasztalatai azt mutatják,
hogy a Városgazda Kft. működése
folyamatosan fejlődik, tevékenységük minden tatai számára hasznos, és feladatait egyre magasabb
minőségben látja el, így beszámolóját és üzleti tervét a képviselő-testület egyhangúan támogatta.
Turisztikai témákkal is foglalkoztak a képviselők, akik megismerkedtek a Városkapu Zrt. idei
turisztikai feladattervével, valamint a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2015-re vonatkozó
szakmai és pénzügyi beszámolójával. A témával kapcsolatban a
sajtótájékoztatón elhangzott, hogy
nagyon hasznos lépésnek bizonyult az egyesület egykori megalapítása, mert olyan feladatokat
lát el, melyekre azelőtt nem volt
példa. A fő cél egy olyan közösség
létrehozása, melynek minden tagja
érzi a közös munka erejét és hasznát, ebben nyújt támogatást a város is. Michl József kiemelte: - komoly eredménynek számít, hogy
mára 2 nap fölé emelkedett a Tatán
eltöltött szállásfoglalások száma,
vagyis átlagosan a hozzánk érkező
turisták több mint 2 napot töltenek
itt. Ez az adat korábban 1 nap volt,
tehát látszik, hogy az egyesület
munkatársai magas színvonalú,
eredményes munkát végeznek.
Az ülésen három, pályázatokkal
kapcsolatos napirend is megvitatásra került. Ezek között volt
az Építők parkjába tervezett zöld
infrastruktúra fejlesztés, döntés
pályázati előkészítés költségeinek
biztosításáról, valamint pályáza-

ti lehetőség a Tatai Csillagsziget
Bölcsőde fejlesztésére. Folytatódik a Területi Operatív programban
való részvételünk, és ennek keretében egy új pályázatot nyújt be a
város az Építők parkja megújításáért dolgozva. A helyszínen a tervek
szerint egy teljesen új, pihenő és
játszó terület létesülne a gyerekek
és a felnőttek számára, amely kiegészülne egy parkoló végleges
kiépítésével, és közösségi funkciókat ellátó egyéb lehetőségekkel,
például nyilvános illemhellyel és
kerékpártárolók létrehozásával is.
Emellett a város a Csillagsziget
Bölcsődét is fejleszteni szeretné, az
intézményben, az udvar megújításán túl egy 650 fős konyha létrehozását tervezik, amely több óvodát
is ki tud majd szolgálni a jövőben.
A képviselő-testület elfogadta a
város sportkoncepcióját, amely a
2016 és 2019 közötti időszakot öleli fel, majd a képviselők szavaztak
a központi orvosi ügyelet jövőbeni
működéséről is. Ezzel kapcsolatban
Michl József polgármester elmondta:- június elsejétől a tervek szerint
a kistérség által fenntartott Egészségügyi Alapellátó Intézmény központi ügyeletként nem egyenként
szerződik majd az orvosokkal, hanem egy céggel köt megállapodást,
s ez az egy cég fogja elvégezni az
ügyelettel kapcsolatos munkát.
Ez a változás észrevétlen lesz a
kistérségben élőknek, mert a gyakorlatban az ellátás nem változik,
viszont központi ügyeletként működik majd, mivel minden korosztályt el tud látni. A továbbiakban is
a mentőállomásra futnak majd be a
hívások, és ott döntik el, hogy adott
esethez mentőautót rendelnek-e ki,
vagy a központi ügyelet orvosát. A
cég, egy egész országot lefedő nagy
hálózattal rendelkezik, így teljességgel biztosított az, hogy mindig
legyen ügyeleti orvos Tatán.
Személyi kérdést érintő előterjesztést is tárgyalt a testület, a Menner
Bernát Alapfokú Művészeti Iskola
vezetői tisztségére ugyanis pályázatot írtak ki, melyre egy pályázat érkezett, Robozné Schőnfeld
Zsuzsanna adta be jelentkezését,
aki jelenleg is aktív tanára az intézménynek. Pályázatát a képviselő-testület támogatta. A képviselők
szerda ülésüket a két ülés között
történt fontosabb események megtárgyalásával zárták a Városháza
dísztermében. 		
- áá -

Lakossági fórumon mutatták be Kertváros fejlesztési terveit
Michl József polgármester és
Horváthy Lóránt, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökének meghívására rendeztek
lakossági fórumot a kertvárosiaknak. A fórumon az Építők
parkjába tervezett, pályázat útján
megvalósuló városi zöld infrastruktúra fejlesztésről egyeztettek
a résztvevők.
Michl József a tervekkel kapcsolatban nyilatkozott arról, hogy a
Területi Operatív Program pályázatai között van olyan lehetőség,
amely zöld városrészek fejlesztését támogatja. A városnak régi vágya már, hogy az Építők parkját
felújítással, frissítéssel segítsükmondta a városvezető, hozzátéve,
hogy önerőből a körzetben végeztek már járdafelújítást, külön utat
kaptak a sétálók, létrehoztak egy
új játszóteret a gyerekeknek, és

szabadtéri edzőhelyet a felnőtteknek. Mindez pedig ötletet adott
a folytatáshoz, amire nagyságrendileg 400 millió forint körüli
összegre pályázunk, az a jövőben
derül ki, hogy ehhez kell-e még
önkormányzati pénzt hozzátenni–
mondta a polgármester.
Horváthy Lóránt a városrész önkormányzati képviselője kifejtette:- a fejlesztési elképzelés nemcsak Kertváros, hanem az egész
város számára jelentős, hiszen
Tatának ez a területe egy megérkezési pont, ami jelenleg nincs jó
állapotban. A képviselő kiemelte a tervezett parkoló kialakítását a park és az 1-es út között,
ami nagy minőségi változást fog
eredményezni, valamint a csapadékvíz elvezető csatorna megépítését, mely szintén égető kérdés.
A zöldterület fejlesztéssel kap-

csolatban Horváthy Lóránt úgy
nyilatkozott: - az nemcsak a kertvárosiak, hanem a máshonnan
odalátogatók érdekeit is szolgálja, lehetőséget nyújtva a minőségi
pihenésre, kikapcsolódásra.
A fórumon Pottyondi Gábor tájépítész számolt be a park zöldfejlesztési tervének részleteiről,
ezekkel kapcsolatban elmondta,
hogy a terület számos új funkciót kap, ezen belül pedig négy
nagyobb igényt szeretnének kiszolgálni. Az első egy olyan tematikus játszótér, amely a kisgyerekek számára, a 2-12 éves
korosztálynak lenne kialakítva
olyan eszközökkel, melyek alkalmasak mozgássérült gyerekek
szórakoztatására is. A játszóeszközök tematikája Tatához kötődne. A következő játszótér már
másik korosztálynak épülhet, a 8

éves kortól idősebb gyerekeknek
a park közepén, s olyan készségfejlesztő játszótér lenne, ami
izgalmas lehet a nagyobbaknak
is. Kialakításra kerülnének még
sportpályák, elsősorban labdajátékok számára alkalmas terekkel,
melyeken nemcsak nagycsoportos
játékra lesz lehetőség, hanem 2-3
fős társaságok igényeit is kielégítik. A negyedik elem pedig a már
jelenleg is meglévő fitnesz eszközök áthelyezése és bővítése a mai
trendeknek megfelelő edzőelemekkel. Fontos terv még a meglévő mellékhelyiség felújítása és
Európaivá tétele, valamint mellette egy biztonságos kerékpártároló
és kerékpár szervíz kialakítása is.
A pályázat beadási határideje május, a tervek szerint a megvalósításra 2017-18-ban kerülhet majd
sor. 			
- áá -
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Egyedülálló pályázati siker

24 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Tatai
Televízió Közalapítvány a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Médiatanácsa által kiírt pályázatokon, hangzott el a felügyelőbizottsággal kiegészült kuratóriumi
ülésen. A kuratórium elnöke tájékoztatójában elmondta, hogy közel 150 helyi televízió nyújtotta
be pályázatát. A bírálat elsődleges
szempontja a referencia anyagok
alapján megítélt szakmai színvonal volt, de a civil szféra megjelenítése és a helyi hírek, informáci-

ók hatékony továbbítása is fontos
tényező volt. Az elnyert támogatás
egy része ebben az évben a rezsiköltségek finanszírozását segíti.
12 millió forint pedig a tatai híradó elkészítését biztosítja 2016.
május 1-től 2017. április 30-ig.
Áttekintették a szerkesztőség pályázati hatékonyságát is. A számadatok magukért beszélnek. 2010
óta eltelt időszakban 384 millió
forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Tatai Televízió az
ORTT-től, majd a Médiatanács
által kiírt pályázatokon. Összeha-

Újabb 5 évre a Juniorka
Alapítványi Óvodával

Tata Város Önkormányzata még
2006. áprilisában kötött közoktatási megállapodást a Juniorka Alapítvánnyal. A szerződés
alapján a Juniorka Alapítványi
Óvoda négy óvodai csoportban,
maximálisan 100 fős létszámmal látja el a 3-7 éves gyermekek nevelési, oktatási feladatait,
gondoskodik a gyerekek napközbeni felügyeletéről és biztosítja étkeztetésüket. Tata Város
Önkormányzata az intézmény
működéséhez minden évben
pénzügyi támogatást biztosít az
éves költségvetési rendeletben
meghatározottak szerint. Mivel
a szerződés hamarosan lejár,
ugyanakkor a következő nevelési évre szóló óvodai jelentkezések áprilisban megkezdődtek,
a képviselő - testület március
30-i ülésén döntött a Juniorka
Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás jövőjéről. A
döntés alapján Tata Város Ön-

kormányzat Képviselő-testülete
újabb 5 évre köznevelési szerződést köt az alapítvánnyal.
Michl József polgármester a
szerződés ünnepélyes aláírásán
elmondta, hogy az alapítvány
bölcsődéjével határozatlan idejű szerződése van a városnak,
és Tata mindkét intézményt jó
szívvel támogatja, hiszen nagy
szükség van rájuk. 130 bölcsődei férőhely van jelenleg a városban, a Juniorka Óvodába pedig több mint 90 kisgyerek jár,
akik mind magas szakmai színvonalú oktatásban és ellátásban
részesülnek.
Az óvoda négy csoporttal működik jelenleg 94 kisgyermekkel- nyilatkozta Miklós Istvánné intézményvezető, aki elárulta
azt is, hogy saját pedagógiai
programmal dolgoznak, „Indulj el, lépj tovább, segíts másnak is elindulni” címmel, mely
szimbolizálja a továbblépést az
iskolába, és az ahhoz nyújtott
segítséget. Sárközi József, az
alapítvány kuratóriumának elnöke pedig azt hangsúlyozta,
hogy a támogatás stabillá teszi
az alapítványi óvoda működését, hiszen csak a normatívából
fenntartani az intézményt nagyon nehéz lenne, így a szerződés aláírásával biztos anyagi
alapot tudnak teremteni. - áá -

sonlítva hazánk többi helyi közösségi státusszal rendelkező televíziójával, a siker kimagaslónak és
egyedülállónak számít. A műsorkészítés költségei mellett a folyamatos műszaki fejlesztésnek is ez
volt a forrása. Az Önkormányzat
által biztosított támogatás önrészként történő felhasználása tette
még hatékonyabbá a pályázati
munkát. A Tatai Televízió Közalapítvány háromcsatornás finanszírozása ebben az évben is garantálja a zavartalan működést. Az
önkormányzati támogatást, a Mé-

diatanács pályázatai és a reklám –
és referenciafilm készítés valamint
a Magyar Televíziós tudósítások
együttesen jelentik a garanciát. Az
önkormányzati támogatás és a pályázati pénzek feszes elszámolása
költséghatékony felhasználásra
készteti a közalapítványt, ezáltal
csökkentve az Önkormányzat terheit is.
Tájékoztató hangzott el az Agostyáni úti irodaházban található
szerkesztőség
leválaszthatóságáról, szerzői jogi kérdésekben
döntöttek, majd a műsorstruktúra
módosításának lehetőségeiről tárgyaltak figyelembe véve a Médiatörvény és az NMHH előírásait.
A Tatai Televízió Közalapítvány
által szerkesztett Városkapu ingyenes közéleti lap közel egy
éves tevékenységének áttekintése
következett. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a lapot szeretik
olvasói, a szerkesztők pedig színvonalas munkát végeznek. Problémák a terjesztéssel akadnak,
de ezért nem a közalapítvány a
felelős.
A kuratóriumi ülés aktuális teendők áttekintéséve ért véget.

Boldog születésnapot!

90. születésnapján köszöntötte
dr. Beró Henrietta alpolgármester a tatai Rigó Istvánnét.
Anna néni Tatán született, ma is

aktív életet él, és örömmel emlékszik vissza gyermekkorára,
amikor rengeteget játszottak az
Öreg-tó partján. Édesapját ko-
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Ülésezett a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
A
Lengyel
Nemzetiségi
Önkormányzat soros ülést tartott
a hét elején. Az közgyűlésen két
fontos napirendi pontot tárgyaltak.
Egyrészt a tavalyi költségvetésről
szavaztak, másrészt elfogadták a
2016-os költségvetést is. Csatay
Krisztián elnök a képviselőknek
beszámolt arról, hogy sikeresen pályázott az önkormányzat,
amelynek köszönhetően 300 ezer
forintot nyertek. Az összeget
egy varsói kirándulásra fordítják
majd. A tavalyi lengyelországi kirándulást önerőből illetve
szponzori támogatással tudták
megvalósítani, így most ez a pénz
nagy segítség lesz. A kirándulás
során katonai, háborús emlékhelyeket látogatnak majd a lengyel
nemzetiségi önkormányzat tagjai.
Az ülésen szó esett még a
szokásos idei programokról is.
A tervek szerint kivétel nélkül,
mindegyiket megtartják. Tavaly
is nagyon sikeres volt a győri
Pilsudski menet, egy hagyományőrző fáklyás menet, amire
az idén is szeretnének ellátogatni.

rán elvesztette, ezért már nagyon
fiatalon munkát vállalt és szobaleányként dolgozott. Később
a cipőgyárban helyezkedett el,
onnan is ment nyugdíjba. A férje festő volt, 3 fiuk és 1 lányuk
született. A család aztán tovább
bővült, mára 14 unokája és 6 dédunokája van.
Anna néni az aktivitás, a munka
erejében hisz. Nyugdíjazása után
is dolgozott még, iskolákban takarított évekig. Manapság hetente többször főz, takarít, szeret
sétálni és olvasni. Elmondása
szerint a nagymamája is sokáig
élt, hiszen megérte a 100. születésnapját.
Még sok aktív, egészséges évet
kívánunk Rigó Istvánnénak, Isten éltesse sokáig!
- áá -

Idén is pályázhatunk a Környezetvédelmi Alapra
Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 1999-ben döntött a helyi
környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, az alapot azóta minden évben kiírják.
Idén 4 millió forint értékben, 6
kategóriában lehet rá pályázni.
A környezetvédelmi alap pályázati kiírásainak célja a környezetvédelmi
beruházások,
fejlesztések, valamint oktatási,
ismeretterjesztő
programok,
táborok támogatása, és persze
Tata szebbé, környezetudatosabbá tétele. Az alapra idén hat
kategóriában pályázhatunk.
A Legszebb konyhakertek
pályázat minden évben népszerű, a saját gazdaság, kiskertek,
konyhakertek
fejlesztéséhez
járul hozzá különböző kategóriákban, a Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű
országos program keretében.
„A legszebb konyhakertek” helyi versenyt minden település
maga folytatja le. Kategóriánként külön-külön díjazásra kerülnek a kertek, és értékes tárgy
jutalmak találnak gazdára.

A Civil és intézményi pályázatra mindazok pályázhatnak,
akik például nyári tábort vagy
más fejlesztést terveznek környezetvédelmi céllal. Helyi
programot megvalósító civil
szervezetek, egyesületek, magánszemélyek,
társaságok,
vállalkozások, lakossági csoportok, valamint intézmények
jelentkezhetnek rá.
A Komposztálási pályázatra egy adatlap benyújtásával
lehet jelentkezni, s az első 20
érvényes pályázatot benyújtó
személynek az önkormányzat
ingyenesen 1 m x 1 m x 1 m
nagyságú, fa/műanyag komposztáló ládát biztosít, melyet
3 évig kell fenntartaniuk, komposztálási naplót vezetve.
A Médiapályázat kifejezetten
a különböző sajtóorgánumok
számára nyújt lehetőséget egy
előre megadott témában, mely
idén az öreg fák és környezetük bemutatása Tatán az írott
és elektronikus kommunikáció
eszközeivel.
A Te ne dobd el fotómontázs
pályázat a tavalyi nagysikerű rajzpályázatot követi idén,

ugyancsak diákok részére. A
fotómontázsok témája a hulladék eldobásának, lerakásának
megelőzését célozza, a fiataloknak arról kell montázst készíteniük, hogy hogyan képzelik el a
környezetvédelmet, a hulladék
keletkezésének megelőzését.
A Virágos Város Díj hátterében az áll, hogy Tata már többször eredményesen pályázott a
Virágos Magyarországért címért, 1998-ban városunk első
helyezést ért el, 1999-ben az
európai versenyen pedig ezüstérmes lett. Idén is pályázunk a
Virágos Magyarországért mozgalomban, és ehhez kérjük a
lakosság segítségét. A városlakók, intézmények, gazdálkodó
egységek saját területük, balkonjaik szépítésével ugyanis
jelentős változást hozhatnak a
városkép alakításában, formálásában, a még szebb és barátságosabb környezet kialakításában, mindenki örömére.
A pályázatokhoz kapcsolódó
részletes kiírásokat, jelentkezési lapokat és egyéb tudnivalókat megtalálják a www.tata.hu
weboldalon.
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Költészet napja a Városi Nyugdíjas Klubban

Az idei évben április 11. a Költészet napja A Városi Nyugdíjas
Klub szokásos hétfői klubnapjának időpontjára esett. Az ünnepség bevezetéseként Kun Imre
elnök, a magyar irodalom három
kiemelkedő alakjáról tartott rövid
előadást. Ezt követte a klub kultúrcsoportjának műsora, melyben az
énekkar által előadott megzenésített Petőfi versek, a dalok között
szavalatok hangoztak el. A színvonalas műsorból is kiemelkedő
élményt nyújtott Gesztesi Lászlóné tolmácsolásában Szabó Lőrinc
„Ima a gyermekekért” című csodálatos verse, valamint Juhász
Antalné előadásában elhangzott
„Fa leszek, ha fának vagy virága”
kezdetű dal.
A Honvéd Bajtársi Klub ünnepi
megemlékezését a keddi napra
szervezte, hogy a két rendezvény
időpontja ne essen egybe. Az idei
műsor vendége volt Turczi István

prímadíjas költő- író, Tata város
díszpolgára. A költő tatai kötödésének bizonyítékaként családtagjai is részt vettek az ünnepségen.
Sárközi József klub-elnök köszöntő és rövid bemutató szavai
után következett a személyes
bemutatkozás. Jó volt hallani az
egykori Eötvös diák szenvedélyes
hangú emlékezését, Karakas János tanár úr nevét aki hamar felfedezte szorgalmas tanítványa irodalom iránti szeretetét, a rendhagyó
érettségi vizsga történetét amit az
akkori-iskola rádió élőben közvetített. Szerényen beszélt eddigi irodalmi és tanári tevékenységéről, a
megjelent 22 verses kötetről és a
hat regényről. Megtudtuk, hogy
bejárta a nagy-világot, eddig 67
országba jutott el és külföldön is
sokan ismerik már a munkásságát.
Szenvedélyes kézmozdulatokkal
kisérve, beszélt költői felfogásáról a klasszikus költészet hihe-

tetlen változásáról, a rím nélküli
költészet terjedéséről, ahol nincs
„mankó” csak a gondolat számit
– „Ez is egy igazi szakma melyet
meg kell tanulni! Nagyon fontos
a jövő-kép, a számítógépes világ
uralma. A jó könyv egy pár év
multán műkincs lesz, mint egy
nagy értékű festmény, a többi
százezret letölthetjük az internetről” – A versekre már szinte nem
jutott idő, amelyekben a mindennapi élet témái, a kutyasétáltatás,
az erotika képe is megjelennek
modern költői formában. „Szózat” című verse a híres költemény
versformájára épült, megtöltve a
mai élet mondanivalóival. Egyik
erotikus költemény csattanos befejezése a híres Descartes – i mondás:” cogító ergó sum” Turczi-féle
átfogalmazása, a szerelmi együttlét fizikai előkészületeire utalón
„Gombolkozom - Tehát vagyok!”
Befejezésül a költő dedikálta legújabb „Erotikon” című könyvét.
A műsor második felében a klub
versíró és versmondó tagjai mutatkoztak be. Nagy Olga, Kemény
Balázs, Somogyi Györgyné saját
verseiket mondták el - Sárközi József megemlékezett Vitéz Becsák
Lászlóról, Bankó Róbert Lukács
Jánosnéról, Samu János Rozs Jánosról. Az ünnepséget Lázár Antal művészi klarinétjátéka zárta. 		
		 Id. Bankó Róbert

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
“Miért változott a Szent György Napi Lovasünnep programja,
máskor is esett már eső.”
Kérdezte: Németh Balázs
A hét végi időjárás a gondos tervezés ellenére sem kedvezett a Lovasünnep legjobban várt programjainak, a Honfoglalás című rockoperának és a vasárnapi lovasáldásnak, lovas bemutatóknak.
Szombaton az előadás előtt csapott le Tatára a viharos idő. A
szervezők a meteorológiával, szakemberekkel és a társulattal bő
egyórás tanácskozás után döntöttek úgy, hogy a biztonsági megfontolásból beszervezett esőnapon, május 1-jén tartják meg az előadást,
amelyet épp az impozáns és minőségi bemutató érdekében kezdtek
volna sötétedés után.
Több okból is szükség volt az előadás elhalasztására, majd vasárnap
a kora hajnali egyeztetés alapján a lovas programok elnapolására is.
A felázott talajon a lovak és lovasok testi épsége is veszélybe került,
a társulat tagjai sem tudtak volna biztonságosan táncolni, fellépni,
a nézők is méltatlanabb körülmények között nézhették volna csak
meg a darabot, ráadásul újabb esőhullámokról kaptak előrejelzést.
Másnap pedig a felázott talaj még mindig alkalmatlan volt a megfelelő minőségű és biztonságos bemutatók megtartásához, ráadásul az
időjárás a lovaknak, lovasoknak sem kedvezett a lovas felvonuláshoz.
Straubinger Zoltán, a Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Egyesület elnöke kiemelte: ezúttal, minden eshetőségre
felkészülve egy tetőt emelnek az Esterházy-Lovardában álló
nézőtér fölé. A színházzal egyeztetve így minden körülmények
között megtartják az előadást most vasárnap, 19 órai kezdettel.
Tudnivalók a jegyvásárlásról:
Jegyek a helyszíni jegyvásárlás feltételeivel (5000 forintos áron)
továbbra is vásárolhatóak a tatai Tourinform irodában (Ady Endre
út 9.) most péntekig. Ezt követően a helyszínen, a Lovasünnepen, az
előadás napján, vasárnap 17.30-tól lesz még lehetőség belépőt váltani a rockoperára.
Válaszadó: Múth János, rendező

Rendőrségi előadás a Városi Nyugdíjas Klubban

Április 18-i klubdélutánunk vendége volt Nagy Anikó hadnagy a tatai
városi rendőrkapitányság munkatársa, aki Kun Imre klubelnök felkérésére az internetes csalásokról
tartott színvonalas előadást.
Az internet használata ma már

szinte nélkülözhetetlen minden
korosztály számára. A mai elektronikus világban elszaporodtak az
internetes csalások. A csalók nagyon bátrak, mert adataikat nagyon
gyorsan eltüntethetik a netről. Az
internet olyan ház, ahol az ajtókat

nem lehet bezárni, ezért nagyon
fontos, hogy aki internetet használ,
vegye igénybe szakember segítségét, és kódolja le a számítógépét,
és a mobiltelefonját is, hogy ne
lehessen rácsatlakozni illetéktelen személynek. Aki ilyen módon
bűncselekményt követ el, nagyon
„dörzsölt”, megfenyegethet, hogy
pl. feljelent rágalmazásért, és nem
tudom megvédeni magam.
Megtudtuk, hogy mi a veszélye az
okos telefonon megjelenő „felhőnek”. Klubtagjaink többségének
az is új információ volt, hogy a
televízió készülékek, és a laptopok
nagy része is jó minőségű kamerával rendelkezik. Megismerkedtünk a „Fishing” = Adathalászat
fogalmával is. Az előadó, akinek
szakterülete a témával kapcsolatos
nyomozás, felhívta a hallgatóság

figyelmét, hogy szabálysértésrejelenleg 50.000 Ft az értékhatár-,
az emberek nem szeretnek feljelentést tenni. Ha az apróhirdetési
oldalon létrejött üzlet kapcsán az
átutalt pénzünk odaveszett, a megrendelt termék pedig nem érkezik
meg, ha rászedtek bennünket, még
akkor is érdemes feljelentést tenni,
ha nem látjuk értelmét. A rendőrségi feljelentés, esetleges tárgyalás,
nagyon keserves procedúrák, amelyek nagyon sokszor nem vezetnek
eredményre.
Akit ilyen módon megkárosítottak,
feljelentést tehet. Az eljárás során
a hatóság felderíti, hogy a csalás
adatai valósak-e. Csalás miatt mód
van panaszt tenni, feljelentést tenni, akit rászedtek az interneten.
Még akkor is érdemes feljelentést
tenni, ha kevés is az esély arra,

hogy valaha is viszontlássuk a
pénzünket. A rendőrségen sokszor
több kapitányságon keresztül folyik egy-egy csaló ügye.
A tapasztalt előadó tájékoztatását
befejezve, bátorított bennünket a
biztonságos internet-használatra,
valamint arra is, hogy amennyiben
megtehetjük, figyeljünk oda unokáink internethasználatára is, mert
ifjúsági referensként tapasztalja a
gyerekek ellenőrizetlen számítógép-használatának veszélyeit, káros hatását is.
Nagyon fontos a megelőzés!
Ahogy telnek az évek, egyre bölcsebbek leszünk ugyan, de egyre
kiszolgáltatottabbak is, mert sajnos
vannak emberek, akik visszaélnek
mások jóhiszeműségével.
Köszönjük szépen a hasznos előadást!
Velencei Erzsébet

Parlamenti Napló
Befejeződött a Biatorbágy–Tata vasúti vonalszakasz átépítésének előkészítése
Az elmúlt hetekben egyre több
tatai polgár keresett meg azzal
a kérdéssel, hogy a tatabányai
vasútállomás
átépítésének
leválasztása a Biatorbágy-Tata
közötti
vasúti
pálya
korszerűsítéséről, s annak a Modern Városok Programban történő
szerepeltetése, veszélyezteti-e a
teljes fejlesztés megvalósulását.
A felvetések nem voltak teljesen
megalapozatlanok, miután az elmúlt év őszéig magam is úgy láttam, hogy a választási időszakban - általam is - ismertetett
fejlesztések megvalósítása bizonytalanná vált.
Olyan hírek is érkeztek, hogy a
Kormány már nem szerepelteti
a beruházást azon a listán, melyet Brüsszel számára nyújtanak
be jóváhagyásra. Éppen ezért

két irányban léptünk tovább.
Egyrészt, a térségi közlekedés
szempontjából is kiemelt szereppel bíró tatabányai vasútállomás
átépítésének kiemeltté nyilvánítását közvetlenül a Miniszterelnöknél is szorgalmaztuk,
hogy az önállóan is szerepelhessen a kiemelt kormányzati
beruházások listáján. Amint arról a szélesebb nyilvánosság is
értesülhetett már, a szóban forgó
beruházás bekerült a Kormány
és Tatabánya város között
megkötött megállapodásba is.
Másrészt szakpolitikai vonalon
jártam utána, hogy hol is tart a
választókerület többi települése
– köztük Tata – számára is fontos beruházás előkészítése. A
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint a

Biatorbágy-Tata közötti vasúti vonalszakasz átépítésének
előkészítése lezárult. Elkészült
a megvalósíthatósági tanulmány, az engedélyezési terv, a
kivitelezési terv, továbbá a közbeszerzés tenderdokumentációja
is. Fontos információ, hogy az
engedélyezési eljárás is lezárult.
A nemzeti fejlesztési miniszter
számára megfogalmazott írásbeli
kérdésemre az alábbi választ kaptam Seszták Miklóstól: „A nettó
127 milliárd forint összköltségű
Biatorbágy-Tata vasútvonal fejlesztésével kapcsolatosan jelzem, hogy a projekt szerepel
a 2014-2020-as programozási
időszak országos jelentőségű
közlekedési fejlesztéseinek indikatív kistájáról szóló kormányhatározatban.”

Az Európai Unió által támogatott
beruházás megvalósítását 201720 között tervezik megvalósítani.
A fejlesztés során az érintett
pályaszakaszt 140/160 km/h
sebességű közlekedésre teszik
alkalmassá. Ennek keretében
átépítik Szárliget, Alsógalla,
Vértesszőlős és Tata-Tóváros
vasúti megállóhelyeit. A program részét képezi a három
nagy forgalmat bonyolító
szintbeli vasúti-közúti
átjáró felszámolása,
s helyükbe felül-,
illetve aluljárók
megépítése.
Mindhárom
beavatkozás a

Tatai-medencét érinti, melyek
Tatán, a Baji úton, az Agostyáni
úton és az Újhegyi úton valósulhatnak meg. A fentiek szerint
még bizakodhatunk.
Bővebb információk:

www.tata.hu
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A Szakmák Éjszakájának jelmondata a „Próbáld
ki, csináld meg, ismerd meg!” –volt. Április 15-én,
18-22 óra között megtelt a Hősök tere és az iskola,
körülbelül ötszázan voltak kíváncsiak a különböző
programokra. A helyszínen volt többek között tűzoltási, önvédelmi és fegyverbemutató, a látogatók
veterán autókban és motorokon fényképezkedhettek, kipróbálhatták, hogy milyen gyorsan tudnak
kereket cserélni, lőhettek lufikra és céltáblákra,
vezethettek targoncát és egyéb „járműveket”, szerelhettek motort és számítógépet.

Ajánló, hirdetés
TAVASZI LOMTALANÍTÁS
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.
Kérjük a tatai ingatlantulajdonosokat, hogy
csak a megadott időpontokban helyezzék ki a
lomokat.

Fiatal Utazók Klubja
2016. májusi programjaiból:

A TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló
és Múzeumban
2016. április 29-én (péntek) 19:00 órakor
a Földön Túli Ismeretek című
sorozatunk következő előadását
„Távcsövek használata, fényképezés”
címmel
Suhai Kristóf és Somogyi Péter tartja.

Május 1. vasárnap
Nosztalgia az Építők Parkjában
Találkozó 10:00 órakor a Vágónál a tóparton
Május 6. péntek
Júniusi program megbeszélése
Május 13. péntek
Sportágválasztó az Edzőtáborban
Érdeklődni: Lentulay Mária
34/384-791 (esti órákban)
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XXIII. Országos Spanyol Nyelvű Vers- és Prózamondó Verseny

Április 16-án rendezték meg a
XXIII. Országos Spanyol Nyelvű Vers- és Prózamondó Verseny
az Eötvös József Gimnáziumban. Megrendezését segítette
a Nemzeti Tehetség Programhoz benyújtott pályázatunk, így
az országos verseny az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával jöhetett létre.
A versenyen 15 középiskola 45
tanulója vett részt.
Érkeztek versenyzők Budapestről, Pécsről, Balatonalmádiból,
Hatvanból. A verseny, melynek
idén Argentína volt a témája,
négy kategóriában zajlott: kö-

telező és szabadon választott
vers, illetve kötelező és szabadon választott próza. A kötelező
vers Leopoldo Lugones argentin
költő, Las horas doradas című
verse, a kötelező próza szövege
pedig a híres argentin képregény
hősről, Mafaldáról szóló szöveg
volt. A versenyzőket minden kategóriában háromtagú zsűri értékelte, a zsűri tagjai között volt
dr. Menczel Gabriella, az ELTE
Hispanisztika Tanszékének tanszékvezetője, valamint Santosné dr. Blastik Margit adjunktus,
gimnáziumunk egykori diákja.
A résztvevők a verseny program
után Násztor Péter, az ELTE

Kalandozás a Föld körül

A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár
Gyermekkönyvtára
már január végén megkezdte a
Föld Napjához kapcsolódó felkészülést, hiszen három fordulóból álló levelezős pályázatot hirdetett. A feladatlapokat bármely
korosztály kitölthette. Mindegyik
forduló egy téma köré épült, így
elsőként a hegyekkel ismerkedtek
meg az érdeklődők, és fejtettek
meg rejtvényt, jelöltek be afrikai
hegyvonulatokat a vaktérképen.
A továbbiakban a folyók és tengerek világába kalauzoltuk el a

gyermekeket, amikor már polipot
rajzoltak és Kiss Ottó versének
hiányzó szavait is pótolták. Végül
a városok és falvak témában sorra
vették a világ híres látnivalóit, és
utaltunk a nyár legnagyobb sporteseményére, az olimpiára, valamint annak helyszínére.
A pályázók többsége alsó tagozatos diák volt, noha azt gondolhattuk, hogy inkább a felsős korosztályt érdekli a téma, hiszen ők már
tanulnak földrajzot. A résztvevők
segítségül hívták szüleiket, nagyszüleiket, a könyvtári ismeret-

angos-spanyol szakos hallgatójának előadását hallgathatták
meg, „Az argentin gauchók”
címmel. Péter, előadása során
beszélt a gauchokról, viseletükről, életükről, zenéjükről, táncaikról, valamint elmagyarázta a
mate tea készítését, melyet meg
is lehetett kóstolni. Az előadást
táncbemutató, majd tánctanítás követte. Minden kategória
első három helyezettjét értékes
könyvjutalommal és oklevéllel
díjaztuk, jutalmaztuk továbbá a
legeredményesebb iskolát és a
vers kategória összetett győztesét. A legeredményesebb iskola
a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium lett. A verseny fődíját
a miskolci Világlátó Utazási
Iroda által felajánlott spanyolországi nyaralást, a vers kategória összetett győztese, Rémán
Barbara, a hatvani Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskola
tanulója nyerte. Stefanics Renáta 9. A és Jenei Lilla 9. C osztályos tanulók méltón képviselték
Kisék Ágnes
iskolánkat.

terjesztő könyveket, valamint az
internet adta lehetőséggel is éltek.
A verseny igen szorosnak bizonyult, a 14 pályázóból hárman
mindegyik fordulót hibátlanul teljesítették. A gyermekek és szüleik örömmel vettek részt a játékos
feladatmegoldásban, mert segítségével a szülők felelevenítették a
múltbeli ismereteiket, böngésztek,
tájékozódtak a világtérképen, és
mindezt a gyermekeikkel közösen
tették. Ők bebizonyították, hogy
valóban szeretik a Földet. A verseny díjátadó ünnepségét 2016.
április 18-án tartottuk. Valamen�nyi résztvevő horgolt földgömböt
kapott ajándékba, amelyet Dollmayer Bea könyvtáros készített.
A kiváló kitöltőket pedig külön
megjutalmaztuk.
Mindhárom fordulót hibátlanul
teljesítők:
Essősy Ágota, Essősy Viola,
Dosztál Dániel Gábor
A verseny további résztvevői: Nádasdi Jázmin Éva, Dörnyei Zsolt,
Boda Zsófia, Pontos Kíra, Egri
Sára, Seregélyes Nóra, Tyukász
Ibolya Luca, Ubornyák Csenge,
Csonka Lilla Rita, Bartók Csenge Dóra, Horváth Alexandra
		
Goldschmidt Éva

Vers- és prózaíró pályázat
eredményhirdetése

A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár idén második alkalommal rendezte meg vers- és prózaíró
pályázatát, amelynek eredményhirdetését április 6-án tartották az
olvasóteremben.
Ezúttal „család és barátok” témában várt alkotásokat a könyvtár.
A rendezvény elején a zsűri egyik
tagja, dr. Kamarás István olvasásszociológus örömmel summázta,
hogy sok lelkes diák vett részt a versenyen. A tavalyihoz képest valóban
növekedett a létszám, a pályázókkal
megtelt az olvasóterem. Többen közülük kimagasló tehetségről számot
téve előkelő helyezést értek el, valamint különdíjat kaptak.
Első helyezést értek el a versírók
között: Szabó Lilla Adrienn, a Vaszary János Általános Iskola 13

éves tanulója és Kovács Dorottya,
a Tatai Református Gimnázium 16
éves diákja. Első helyezést értek el a
prózaírók között: a 15 éves Kovács
Kíra és Antal Lili, a Tatai Református Gimnázium 16 éves diákja.
Különdíjat kaptak a versírók között: Horváth Norbert, a Kőkúti Általános Iskola 13 éves tanulója és
Németh Bálint, a neszmélyi Launai
Miklós Református Iskola 16 éves
tanulója. Különdíjat kaptak a prózaírók között: Balogh Petra, a Kőkúti Általános Iskola 14 éves diákja és a 18 éves Urbán Máté Dávid.
Idén a jutalmak átadása mellett a
könyvtár megjelenteti a legjobb
írásokat honlapján és Facebook
oldalán. A pályaműveket az érdeklődők folyamatosan olvashatják az
interneten.
Makuvek Nóra

Új kiállításokkal vár a
tatai múzeum

Egyedülálló eseményként – a
magyarországi múzeumokban
szinte elsőként -egyszerre két
időszaki kiállítás is nyílt a tatai
Kuny Domokos Múzeumban.
Témáját tekintve mindkét tárlat
kötődik a régészethez, az érintett korszakok is közeliek egymáshoz. A „Vithánvár omladékai” című kiállítás a már évek
óta folyó vitányvári ásatások
eredményeit, a vár történetét,
az előkerült leletanyagot mutat-

ja be, ezzel betekintést nyújtva
a 13–16. század tárgyi kultúrájába is. A másik időszaki kiállítás már a 16. század hangulatát
idézi, címe: „Kultúrák határán
– Étkezés megyénk végváraiban
a török korban”, bemutatja a török és a magyar katonák étkezési
szokásait, ételeit, az étkezésekhez használt edényeit, valamint
korabeli recepteket is. A múzeum kiállításait június végéig láthatják az érdeklődők.
- áá -

Látkép

Profi fotóslessel bővült a Fényes Tanösvény
A Föld Napján adták át a tanösvényen azt az új, speciális fotóslest,
amely minden szakmai szempontból kielégíti a természetfotósok igényeit. A cölöpökre épített házikóban
ketten férnek el, s olyan különleges
ablakok vannak rajta, amelyeken át
kifelé könnyű fényképezni, miközben a fotós az élővilág számára felfedezhetetlen marad.
Michl József polgármester az átadáson elmondta, reményeik szerint a
les nemcsak a hivatásos fotósoknak
ad lehetőséget képek készítésére, hanem az amatőröknek is kedvelt helyszíne lesz. A városvezető
gratulált a Városkapu Zrt.-nek a

nagyszerű ötlethez, mellyel a tanösvény ismét bővült egy különleges
lehetőséggel. Remélem –mondta a
polgármester- hogy a jövőben a különböző fotós fesztiválokon, pályázatokon és a díjkiosztókon sokszor
elhangzik majd, hogy a kép itt Tatán, a Fényes Tanösvényen készült.
Berczellyi Attila a Városkapu Zrt.
vezérigazgatója a helyszínen hangsúlyozta, hogy a Fényes Forrásvidék egy olyan természetvédelmi
terület, ami országos viszonylatban
is egyedülálló táj, olyan növény és
állatvilággal, ami a fotósok számára is rendkívül érdekessé teszi. Az
új les műszaki és minden egyéb

szakmai szempontból kielégíti a
természetfotósok igényeit. A les
egy láperdőben van, ahol a víz soha
nem fagy be, ezért az élővilág itt télen is aktív, és a víz felszíne fölött
kb: 15 centiméterre lehet elhelyezni
az objektívet. A megvalósítás során
biztosítani kellett azokat a lehetőségeket, melyek segítik a fotósokat
abban, hogy hosszú órákon keresztül lehetőleg megfelelő kényelemben tudjanak észrevétlenek maradni, és ne zavarják az állatvilágot
- mondta Berczelly Attila. A Városkapu Zrt., tervei szerint a jövőben
újabb hasonló fotóslesek kialakítását is tervezi a tanösvényen. - áá -
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Május első vasárnapja – Az édesanyák ünnepe
Közeledik május első vasárnapja, amikor megemlékezhetünk
édesanyáinkról, az anyaságról. Az anyák napja világszerte
megünnepelt nap. A különböző
országokban más és más napokon ünneplik, nálunk a következő vasárnap, vagyis május
elsején köszönthetjük az édesanyákat.
Bár a ma ismert anyák napja
Anna M. Jarvis nevéhez köthető, neki köszönhetően vált hivatalos ünneppé, az édesanyák
tiszteletére már jóval korábban
is rendeztek megemlékezéseket.
A legrégebbi ismert rítusokat az
ókori birodalmak hagyományaiban találjuk meg: az egyiptomiak, majd később a görögök és
rómaiak spirituális életében is
kiemelt helyen szerepelt a nők
tisztelete. Egyiptomban Íziszt,
mint a mennyek királynőjét tisztelték, aki uralkodott minden
dolog felett, és egyúttal az anyaság szentsége felett is őrködött.
Az ő görög megfelelője Rhea,
az istenek anyja, akinek lánya
és egyben menye, Héra (Zeusz
féltékeny és mindenre elszánt
felesége) a születés és házasság
védelmezője. A rómaiak pedig
Cybele (Rhea római megfelelője) tiszteletére tartottak a természet újjáéledésekor, tavas�szal különféle ünnepségeket. A
művészettörténetből pedig azt is
tudjuk, hogy már a kőkorszakban is jelen volt a nők, az anyák
tisztelete. Egyik legrégebbi ábrázolása a willendorfi Vénusz, egy
nagyjából 11 centiméteres kőszobrocska, amelyre Szombathy
József régész bukkant1908-ban.
Ez a meglehetősen telt idomú,
idealizált női alakot formázó fi-

Ajánló

gura legalább 22 ezer éves, és a
kutatók egyik feltételezése szerint a termékenység, anyaság
istennőjét faraghatta meg benne az alkotója. Felfedezése óta
még számos hasonló, gyönyörű
és kerekded nőalak került elő a
világ több pontján (közülük igen
sok Magyarországon).
Krisztus megszületésével pedig
új anya kapott helyet magának a
nyugati emberek szívében. Máriát, akinek tiszteletére számos
ünnepet és kiemelt napot
szentel a kereszténység,
a mai napig különleges
imádattal veszik körül
a hívők. Mária a tiszta
és tökéletes, odaadó,
önfeláldozó
anyaság szimbóluma, de
a középkorban
nemcsak rajta
keresztül fejezték ki
tisz-

nyjukat, és jelképes ajándékkal
köszöntötték fel, ahogy azt ma
is teszik.
Az anyák napja hivatalos ünneplésének gondolata először 1872ben merült fel. Julia Ward Howe
költő és írónő javasolta ekkor,
hogy június másodikát szenteljék az anyák és a béke napjának
az Egyesül Államokban. Aktivistaként már korábban is szen-

köthető. Anna maga sosem szült
gyermeket, a napot édesanyja,
Mrs. Anna Marie Reeves Jarvis
emléke inspirálta, aki szociális
munkásként sokszor hangoztatta, hogy a világ édesanyái
megérdemelnék, hogy legalább
egy napot az évben az ő tiszteletüknek szenteljenek. Mrs. Jarvis
1905-ben hunyt el, és álmát lánya, Anna váltotta valóra. 1908ban kifejezetten
az ő tiszteletére
tartott egy emléknapot a West virginiai
Graftonban, majd
ezután kezdett
bele országos
kampányba az
anyák napja
hivatalossá
tételére.

teletüket az emberek az anyák
iránt. A húsvétot megelőző böjti időszak negyedik vasárnapját például az 1600-as évek óta
az anyaság napjának szentelték
Angliában, de a balkáni népek
is tartottak ehhez hasonló ünnepet, amikor a gyermekek meglátogatták édesanyjukat, nagya-

vedélyes hangon szólalt fel azért,
hogy a nők szálljanak síkra a háborúk ellen, és június második
vasárnapját nevezzék ki az anyák
békenapjának, de az ő életében
ezek a célkitűzések nem valósultak meg. A ma ismert anyák
napja –ahogy azt már korábban
említettük –Anna Jarvis nevéhez

1912-ben megalapította az
Anyák Napja Nemzetközi Szövetséget, és védjegyévé váltak a
„május második vasárnapja” és
az „anyák napja” kifejezések.
Kampánya során mindig nyomatékkal hangsúlyozta, hogy
ez az ünnep bensőséges, családi
nap kell hogy legyen, amikor

a család személyesen köszönti
fel az anyát és a nagyanyákat.
Erőfeszítéseit siker koronázta,
és 1914-ben Woodrow Wilson
elnök hivatalossá tette az anyák
napját. A kereskedelem hamar
„felkarolta” az ünnepet, Anna
legnagyobb bánatára, aki szerint
ez a meghitt és zártkörű családi
megemlékezés a virágkereskedők és üdvözlőlapgyártók hatására egyszerű ajándékozássá silányult. Ugyanakkor éppen ezek
a kereskedők kezdték el propagálni az ünnepet Európában is
– nyilvánvalóan üzleti haszon
reményében -, és az öreg kontinensen gyorsan el is terjedt az
anyák napja. Annát ez azonban
nem vigasztalta, és elszántan
harcolt az ünnep üzletiesedése
ellen, olykor még a törvénnyel
is szembekerült ezért. Élete alkonyán már nem is akarta, hogy
nevét kapcsolatba hozzák az
anyák napjával, mert szerinte
annyira eltért már az ünnep az ő
eredeti szándékától.
Magyarországon a Vörös Kereszt nevéhez kötődik az első
hivatalos anyák napja, amit
akkor – 1925-ben – még
összekapcsoltak a hagyományos Mária-tisztelettel.
Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi
ünnepséget 1925. március 8-án
a MÁV gépgyár foglalkoztatójában
munkásgyerekeknek
tartották. 1928-tól már miniszteri rendelet tette hivatalossá
az iskolai ünnepségek sorában,
majd ettől kezdve terjedt el széles körben is ennek a szép napnak a megünneplése.

Sport

PROGRAMAJÁNLÓ
Asztalitenisz
NB III.
Május 1. vasárnap 10:00
Várpalotai Bányász SE – Tatai
AC II.
Május 8. vasárnap 11:00
Tatai AC II. – Veszprémi
Rendőr SE
A hazai mérkőzést a TAC
csarnokban játsszák.
Atlétika
Középiskolás Diákolimpia
Megyei Döntő
Helyszín: Tatai Edzőtábor
Május 2-3-4-5.
Kézilabda
Férfi NB I/B Nyugati csoport
Április 30. szombat 16:45
Szigetszentmiklós – Tatai AC
Női NB II. Északi csoport
Május 1. vasárnap 11:00
Tatai AC - KSI
Május 7. szombat 14:00
Tatai AC – Dorog
Férfi NB I/B Nyugati csoport
Május 8. vasárnap 18:00
Tatai AC – Alba Régia KSE
A hazai mérkőzéseket a nők és a
férfiak is az Eötvös Gimnázium
Sportcsarnokában játsszák
Labdarúgás
Április 30. szombat 9:30, 11:30
Tatai AC – Bábolna
Női U-17 csökkentett pálya
Április 30. szombat 14:00
Bábolna – Tatai AC
Megyei I. osztályú bajnokság
Április 30. szombat 17:00
Tatai AC – FC Esztergom
Gyémánt Fürdő U-14,U-16
Kiemelt bajnokság
Május 7. szombat 9:30; 11:30
Wati-Kecskéd – Tatai AC
Női U-17 csökkentett pálya:
Május 7. szombat 14:00
Tatai AC – Wati-Kecskéd
Megyei I.osztályú bajnokság
Május 7. szombat 17:00
Vértesszőlősi SE – Tatai AC
A hazai mérkőzéseket az
Edzőtáborban játsszák.
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Nagy Sportágválasztó
Ismét megrendezik a sportágak nagy seregszemléjét. Immáron harmadik alkalommal
várja a sportot szerető kicsiket
és nagyokat a Tatai Edzőtáborba a Nagy Sportágválasztó.
Az eseményre május 13-14-én
kerül sor. Az első napon, pénteken az iskolákat szervezetten
várják a rendezők, míg szombaton a családoknak szeretnék
megmutatni a sportágak által
nyújtott lehetőségeket. Eddig
mindig sikerről számolhattak be
a szervezők: Tata Önkormányzata, az Edzőtábor, a TAC és a
Nagy Sportágválasztó Iroda. A
szervezők április 11-én bejáráson vettek részt, ahol a sportágak elmondhatták igényeiket.
Az eddigiek alapján az idén is
25 - 28 sportág mutatkozik be
ezen a nagy seregszemlén. Az
iskolák előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a sportreferens@tata.hu címen. Amennyiben igénylik, autóbusszal segítik
a rendezők az eljutásukat a rendezvényre.
- ta -

2016. április 28. II. évfolyam, 9. szám

Áprilisi gólszüret
Fotó: facebook.com/thac.foci

8

A Gyémánt Fürdő U-14 kiemelt
bajnokság soros fordulójában a
tabella utolsó helyén álló csapat
látogatott Tatára. A hazaiak keményen visszaéltek a házigazda jogával és már 30 perc alatt
5-0-ra vezettek. Csákány kapus
akár újságot is olvashatott volna,
hiszen csak egy-egy hazagurítást
kellett visszarúgnia. Hiába a fölényes győzelem Schweininger
edző többször is felemelte hangját, számon kérve egy-egy rossz
megoldást. A második félidőben
sem csökkent a játékkedv és így
született meg a kétszámjegyű
győzelem.
Tatai AC – Koppánymonostor
11-0 (5-0)
Vezette: Nagy M.
Góllövő: Takács 11, 25, 56, Kiss

15, 30, 49, 53, Gelecsér 19, Eckhardt 68, Józsa 76
A nagyobbak sem akartak lemaradni a kisebbek mögött, így az
U-16 csapat is magabiztos játékkal
egy tucatot rúgva szerzett örömöt
a szurkolóknak. A gólokat szépen
elosztották egymás között a fiúk.
Szinte minden negyedórában betaláltak a koppányi hálóba és aki
gólt rúgott legalább kettőt vállalt.
Kisék Szabolcs csapata szépen játszva, néhány igen tetszetős gólt is
rúgott.
Tatai AC – Koppánymonostor
12-0 (7-0)
Vezette: Horváth M.
Góllövő: Hauzer 9,38,44, Sziranidisz 19,71,84, Koronczi 23.64,
Széles, 35,76, Lázár 41,69
Edző: Kisék Szabolcs

Megvan az ezüst!

Vasárnap a TAC NB II.-es női
kézilabda csapata azzal a tudattal várta a Csepel elleni meccset,
hogy ha nyernek, akkor már biztos az ezüstérem. Lehet ez is
benne volt abban, hogy egészen
a 15. percig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Aztán összeállt
a védekezés, jöttek a figurák, a
gólok és a félidő végére 18-9-es
TAC vezetést mutatott az eredményjelző. A második játékrész
közepéig nőtt az előny és a 43.
percben már 25-15 volt az eredmény. Aztán a végére csökkent
a figyelem, inkább egyénileg
akarta mindenki bevenni a csepeli kaput. Jól védekeztek a ven-

dégek és csökkentették a hátrányukat. Azért a végére is maradt
három gól az előnyből, ami azt
is jelentette, hogy már biztos a
2. hely függetlenül a hátralévő
mérkőzések eredményétől.
Tatai AC – Csepel DSE 30-27
(18-9)
Góllövő: Sajó 3, Zsótér 4, Völgyi 5/2, Lengyeltóti 1, Kulcsár
4, Mayer 5, Sajdli 3/2, Szőts 5.
Csányi Gábor edző: A végén
csak azért kértem időt, hogy
gratuláljak az ezüstéremhez.
Fontos volt, hogy olyan előnyt
szerezzünk a mérkőzés közepére, hogy ne legyen izgalmas a
vége. 			
- ta -

Majdnem sikerült a továbbjutás
A TAC 11 éves korosztályú labdarúgói futsalban is megmutatták milyen ügyesek. A régiós
bajnokságban – a legjobb magyar futsal club- a Győri ETO
hasonló korú csapatával játszottak. Az első mérkőzésen nagy
meglepetésre Győrben tatai győzelem született, 3-0-ra sikerült
nyerni. Nagy várakozás előzte
meg a visszavágót, lelkes és
nagy létszámú közönség buzdította mindkét csapatot. Az ETO
jobban kezdett és gyorsan két

gólos előnyt szereztek, amelyet a
második félidő elején megtoldottak még kettővel. A TAC egyre
ügyesebben játszott és sikerült is
a szépítés. Sajnos a továbbjutáshoz szükséges második gólt már
nem sikerült megszerezni, pedig
adódott lehetőség rá. Így a vendégek 4-4-es eredménnyel, idegenben lőtt több góllal jutottak
tovább. A vereség, a kiesés ellenére nagy tapsot kaptak a tatai
gyerekek, hiszen méltó ellenfelei
voltak a győri csapatnak
- ta -

Ötös az Eötvösnek
Ötöst érdemel az Eötvös Gimnázium az ötletért, hogy sportágválasztót tartott megmutatva az érdeklődőknek milyen
sportmunka folyik az iskolában. Múlt héten pénteken szinte egész nap egyik bemutató
követte a másikat és az egyes

bemutatók után ki is lehetett
próbálni a sportágakat. A gyakorlati rész mellett az orvosi
rendelőben ellenőrizhették a
gyerekek azt is milyen a fizikai
állapotuk. A különböző mérésekből képet kaphattak egészségi állapotukról is.
- ta -

Megyei I. osztályú bajnokság

A Bana bánta Tatán
A Lábatlanban aratott bravúros
győzelem után mindenki bizakodva
várta a Bana elleni hazai mérkőzést.
Aztán nem úgy kezdődött ahogy a
hazai szurkolók gondolták. A vendégek határozottan álltak a játékba,
ezzel meg is lepve a TAC-ot. Úgy
tűnt a tatai gárdának sok volt az egy
hét alatt lejátszott három meccs.
Lábatlan után csütörtökön Kecskéden kupameccsen léptek pályára
és a hosszabbításban szerzett góllal
egyenlítve, végül büntetőkkel jutottak a legjobb nyolc közé. Már az
első félidőben is vezethettek volna
a banaiak, de ez csak a második játékrészben történt meg, igaz gyorsan 0-2 lett. Ahogy fáradtak a vendégek, úgy ébredezett a hazai gárda
és ha nehezen is de meglett a három
pont. Rába ismét duplázott, míg
Boros ritkán látható nagy lövéssel
talált a kapuba.
Tatai AC – Bana 3-2 (0-0)
Tata: 100 néző. Vezette: Kiss L.
Góllövő: Rába 65,75, Boros 85
Edző: Wéber Roland
- Belealudtunk a kezdésbe, igaz
a csütörtöki kupameccs is benne
volt a lábakban. Nagyon fontos
győzelem volt, sokat fog számítani
a bajnokság végén.

U -19 bajnokság

Kapusát vesztette a TAC
Előző héten a második helyezett otthonában aratott a tabellát vezető TAC 5-1 arányú
győzelmet, így a Bana ellen
szinte a gólarány javítását várták a szurkolók. Kele Zoltán
edző már többször mondta hogy
csapata kinőtte a megyei I. osztály U-19-es mezőnyét. Lehet
igazság a dologban, mert –bár
becsúszott 2 vereség- jobbára
5-6 gólos győzelmek születnek.
Ezúttal kicsit nehezebben ment,
kezdetben nem sikerültek az
akciók. A vendégek szempontjából a legrosszabbkor, a félidő
vége előtt szerezte meg a TAC
a vezetést. A második játékrész még úgy is sima volt, hogy
Battka kapus sok dumájával
szabályosan kiállítatta magát.
Az emberhátrány sem jelentett
akadályt, igaz akkor már 2-0
volt ide. Járóka gólja már csak
hab volt a ortán.
Tatai AC – Bana 3-0 (1-0)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Suhai 44,53, Járóka 89
Piros lap: Battka (TAC) 74.
		

Tompa Andor

Újabb skalp kosárlabdában!
A női kosárlabda amatőr NB I.
küzdelmei a végéhez közelednek.
Az alapszakasz után megkezdődött a rájátszás. A TSE a nyugati
csoportban 3 győzelemmel a 9.
helyen végzett, így a 17-20. helyért játszhat a Szolnokkal, a Kis
Lenke KSK-val és a MAFC-cal
. Szombaton a Vaszary csarnokban a Kis Lenke KSK csapatát
fogadták. Budapesten 100-74-es
vereséget szenvedtek a lányok, de
fogadkoztak, hogy visszavágnak
a vereségért. Jól kezdtek a hazaiak és az első félidőt 46-40 arányú
vezetéssel zárták. A harmadik negyed kevés kosarat hozott, de ezt

a vendégek nyerték négy ponttal.
Az utolsó játékrészt a Kis KSK
kezdte jobban és 58-56-ra vezettek
is. Aztán beindult a TSE és Kiss
Judit tripláinak és Strupka betöréseinek is köszönhetően végül szép
győzelmet arattak.
TSE – Kis Lenke KSK 80-67 (2523, 21-17,10-14,24-13)
Legjobb dobók: Strupka 18, Lendér 17/3, Sudár 16/3, Kiss J. 14/12,
Takács 6, Kiss Cs. 5/3, Pálmai 4.
Szabó Judit edző: A múltkori vereség után a mi nagyobb termünkben
jobbak voltunk. Most jön két Szolnok elleni meccs. Legközelebb
május 17-én játszunk itthon. - ta -

Rutin a fiatalság ellen
Végre újra győzelem! Bizonyára
így sóhajtottak fel a tatai kézilabda
kedvelők, akik ismét szép számmal
látogattak el az Eötvös csarnokába
annak ellenére, hogy a csapatnak
nem megy jól. Eddig két hazai mec�cset sikerült behúzni, most mindenki várta a harmadikat. Az ellenfél
a „kis” Veszprém volt, kispadján
-szerencsére csak edzőként- két volt
világsztárral (Éles Józseffel és Pásztor Istvánnal). A vendégek rohantak,
míg a TAC próbálta lassítani a játékot és ebből érdekes meccs alakult. A
második félidő első 10 perce döntötte
el, melyik csapat fog győzni. Ekkor a
TAC négy, majd öt góllal lépett meg.
Mindkét edző variálta csapatát, ez Sibalin Jakabnak jött be jobban. Nem
várt, magabiztos hazai győzelem
született, ami jó jel lehet a következő
két idegenbeli mérkőzés előtt.
Tatai AC – MVM Veszprém U23
32-24 (15-13)
Tata: 150 néző.
Vezette: Bujdosó M.,Horváth V.
Góllövők: Kanyó Balázs 3, Szám 3,
Basky 5, Kanyó Á. 5, Kanyó Bence
4, Endrédi D. 3, Himer 2, Szövérdffy
1, Lehőcz 1, Vaskó 2, Juhász 3.
Idegenben nem ment, Balatonfüreden 28-23-as vereséget szenvedett
a csapat.

Edzői piros lap
A férfi juniorok mérkőzése paprikás hangulatban zajlott. A hazaiak jól kezdtek és vezetgettek.
Többször vitatta mindkét edző a
játékvezetői ítéleteket. A második
félidő közepén Márton Ádám a
hazaiak edzője nem tudta magába
fojtani dühét ami egy ítélet után
amiért sárga lapot kapott. Igazságérzete nem hagyta hogy ne
mondja tovább amit aztán Andorka játékvezető már egy erősebb
színű kártyával „jutalmazott”.
Mivel már volt TAC-os kiállított
játékos, ilyenkor az edző a lelátóra kénytelen felülni és újabb
2 perces kiállítás jön, így kettős
emberelőnybe került a Veszprém.
Félő volt hogy elmegy a meccs.
Összekapták a fiúk magukat an�nyira, hogy az utolsó 20 másodpercben már a győztes gólért támadhattunk. A helyzet kimaradt,
de izgalmas, jó mérkőzésen itthon
maradt egy pont.
Tatai AC – MVM Veszprém
U23 25-25
Vezette: Andorka S., Turfel A.
Góllövők: Tóth 4, Sajóvölgyi 2,
Czillahó 1, Fodor 7, Lévai 2, Csics
1, Szövérdffy 5, Kállai 3. - ta -

