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Tata Város Önkormányzata és a 
Kuny Domokos Múzeum szerve-
zésében a Városháza dísztermé-
ben hallhattak tudományos előa-
dásokat az érdeklődők február 
3-án Balázs napján, a tatai Szent 
Balázs templomról.
A tatai múzeum munkatársai 
2015-ben a Kossuth téren, a tér 
rehabilitációjához kapcsolódóan 
megelőző feltárást végeztek, en-
nek során kerültek elő a középko-
ri eredetű, a 18. század közepén 
Szent Balázs tiszteletére szentelt 
templom és temető maradványai. 

Az előkerült leleteket restaurál-
ták és különböző vizsgálatoknak 
vetették alá, így lehetővé vált, 
hogy az érdeklődő közönség is 
megismerkedhessen az ásatás 
legújabb eredményeivel. 
Dr. Schmidtmayer Richárd, a 
Kuny Domokos Múzeum meg-
bízott igazgatója az előadá-
sokkal kapcsolatban elmondta, 
hogy írott források alapján tud-
tak ugyan a Balázs templomról, 
de azt is tudták, hogy nagy átala-
kítás volt a téren. 
Folytatás a 2. oldalon. 

Szent Balázs Napján Szent Balázsról

„Megismerem – Megszeretem - 
Megőrzöm” címmel szervezett 
vetélkedőt a Komárom-Eszter-
gom Megyei Önkormányzat, a 
József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár szakmai segítségével. A 
vetélkedő döntőjén február 14-én, 
3-3 megyei általános és középis-
kolás csapat mérte össze tudását a 
megyei értékek, a hungarikumok 
témakörében Tatán, a Városháza 
dísztermében.
A helyszínen hat csapat mutatko-
zott be: az Oroszlányi Hunyadi 
Általános Iskola, a Móra Ferenc 
Általános Iskola és a Bánhidai 
Jókai Mór Általános Iskola Ta-
tabányáról, a középiskolák közül 
pedig a tatai Református Gimná-
zium, a tatai Eötvös József Gim-
názium és az esztergomi TSZC 
Balassa Bálint Szakgimnázium. 
A verseny célja az volt, hogy a 
megyében élő ifjúság megismer-
je a nemzeti értékek rendszerét, 
különösen a Megyei Értéktár-
ban és a hungarikumok gyűjte-
ményében található értékeket. A 
szervezők bíznak abban, hogy a 
vetélkedőn való részvétellel és a 
felkészülés alatt szerzett új isme-
retekkel ösztönzik a diákokat az 
értékek gyűjtésére, gondozására. 
A vetélkedőn azon települések 
oktatási intézményei indíthattak 
csapatot, ahol a kiírás időpontjá-
ban már volt elfogadott megyei 
érték. A háromfordulós vetélkedő 

első fordulójában egy helyi érté-
ket kellett feldolgozniuk a 4 fős 
csapatoknak, a másodikban pe-
dig egy online tesztet töltöttek ki. 
Tatán azonban már interaktívabb 
feladatokkal találkoztak, hiszen 
szóbeli, számítógépes és gyakor-
lati feladatokból álló megmérette-
tés várt rájuk a döntőben, ahol be 
kellett mutatniuk egy-egy általuk 
feldolgozott értéket is. A verseny 
döntőjének két szakaszában elő-
ször az általános, majd a közép-
iskolások mutatták be tudásukat.
A verseny fővédnöke Dr.Völner 
Pál, az Igazságügyi Minisztérium 
államtitkára, védnöke pedig Ben-
csik János országgyűlési képvise-
lő volt. A zsűriben Dr. Kancz Csa-
ba kormánymegbízott, Czunyiné 
dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő, Popovics György a 
megyei közgyűlés elnöke, Borsó 
Tibor, a megyei közgyűlés alelnö-
ke, Berczellyné Nagy Marianna a 
TSZC igazgatója, és dr. Horváth 
Géza a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár könyvtárosa- a 
döntő feladatainak megalkotója- 
foglalt helyet. 
Popovics György a helyszínen 
elmondta:- eljött az ideje annak, 
hogy kinyitva az értéktár kapuit 
nyissanak a fiatalság felé. Remé-
lem, hogy a versenyzőknek és az 
érdeklődőknek ez a nap olyan él-
ménnyel szolgál, amely maradan-
dó lesz, hiszen a rendezvény túl-

lép egy vetélkedő keretein, mert 
a versengés mellett az ismeretter-
jesztésről és a szórakoztatásról is 
szól-fogalmazott a Megyei Érték-
tár Bizottság elnöke.
A döntőnek helyt adó Tata pol-
gármestere Michl József, köszön-
tőjében idézte a Tata tankönyv, a 
Tata tantárgy mottóját, miszerint 
„ csak amit ismerek, azt szerethe-
tem…” Michl József hozzátette: - 
amit ismerek azt megszeretem, és 
vigyázni fogok rá. Megyénkben 
nagyon sok szépség van, s ezek-
ről tanulni, ezeket megismerni 
ösztönzést ad az itteni diákoknak 
arra, hogy aztán később ők ma-
guk is továbbvigyék és gyarapít-
sák ezt a sok-sok értéket.
Bencsik János országgyűlési 
képviselő külön megköszönte 
a csapatoknak és tanáraiknak a 
felkészülést a versenyre, s a me-
gye kulturális örökségéről szólva 
kiemelte, hogy idén ünnepeljük 
120. évfordulóját a tatabányai bá-
nyászati tevékenység elindulásá-
nak, amely lehetőséget biztosított 
Tata megerősödéséhez, valamint 
Oroszlány és Tatabánya várossá 
fejlődéséhez is.
Völner Pál, a döntő fővédnö-
ke a diákokat és az érdeklődő-
ket köszöntve kiemelte: - akik 
a vetélkedőben részt vesznek, 
magukévá teszik az ismereteket 
melyeket tovább is tudnak majd 
adni, s remélhetőleg ez nemcsak 

lexikális tudás marad, hanem az 
értékeinket valóban fel is fogják 
a fiatalok keresni, hogy közelről 
megtapasztalják, megismerhes-
sék azokat.
Dr. Kancz Csaba kormánymeg-
bízott a verseny délutáni fordu-
lójának megnyitóján úgy fogal-
mazott: - megyénk büszke lehet 
értékeire, hisz nem létezik érték-
semleges világ, s értékeket tudni 
kell teremteni, meg kell külön-
böztetni a jót a rossztól, az érté-
kest az értéktelentől, ebben pedig 
nagyon fontos szerepet kap ez a 
vetélkedő.
A versenyen az első helyezetteket 
e-book olvasókkal jutalmazták, a 
további helyezettek és a felkészítő 
tanárok munkáját pedig könyvu-
talványokkal díjazták. Korábban 
a Megyei Értéktár közösségi ol-
dalán egy „like-versenyt” is hir-
dettek: az az iskola, amelynek 
csapata február 13-ig a legtöbb 
kedvelést kapta csapatképére, a 
döntő napján ötvenezer forint ér-
tékű különdíjban részesült. Feb-
ruár 20-án ráadásul a vetélkedőbe 
bekapcsolódó minden csapat, így 
azok is, akik nem jutottak tovább 
a döntőbe, parlamenti látogatáson 
vesznek majd részt a megyei or-
szággyűlési képviselők, Czunyiné 
dr. Bertalan Judit, Bencsik János 
és dr. Völner Pál meghívására. 
A döntő végeredménye alapján 
végül a délelőtti versenyen első 
helyezést ért el az Oroszlányi Hu-
nyadi Általános Iskola, második 
lett a Jókai Mór Általános Iskola, 
a harmadik pedig a Móra Ferenc 
Általános Iskola Tatabányáról. A 
délutáni döntőben a középiskolák 
között az élen a tatai Református 
Gimnázium, a második helyen 
a szintén tatai Eötvös Gimnázi-
um, míg a harmadik helyen az 
esztergomi TSZC Balassa Bálint 
Szakgimnázium csapata végzett. 
A „like-versenyt” az Eötvös Gim-
názium nyerte. Gratulálunk a csa-
patoknak, a felkészítő tanároknak, 
és a szorgalmas, lelkes diákoknak 
egyaránt! A verseny a Földmű-
velésügyi Minisztérium által ki-
írt „HUNG-2016” pályázatból, 
a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat szervezésében és 
a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár lebonyolításában jött 
létre. A versenyt élőben közvetí-
tette a Tatai TV.       Ábrahám Ágnes

Tatán rendezték a Megyei 
Értéktár Vetélkedő döntőjét



FOGADÓÓRA
Dr. Kórósi EmőKE 
jegyző

2017. február 16-
án, csütörtökön
9.00 -11.00 óra 
között  fogadja 
a hozzá forduló 
polgárokat a 
Városházán,

hivatali helyiségében, Tata, 
Kossuth tér 1. I. em. 108. szoba.

Önkormányzat 2017. február 16. III. évfolyam, 4. szám

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: Tatai Városkapu 

Közhasznú Zrt.

A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com

2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 

Várjuk észrevételeiket, 
javaslatakat. 

Szerkesszünk együtt! 

Hirdessen 
Ön is

9000 példányszámú, 
kéthetente ingyenesen   

megjelenő városi 
lapunkban!

06-30-962-4556       
tataivaroskapu.ujsag

@gmail.com

Ügyfélfogadás a Tatai 
Közös Önkormányzati 

Hivatalban

2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 34 / 588 - 600

Fax: +36 34 / 587 - 078
Hétfő:   8:00-12:00, 

13:00-16:00
Szerda:  13:00-15:30

       Péntek: 8:00-12:00                      

2

Pályázati felhívás
A Tatai Kincseskert Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tatai Kincseskert 
Óvoda  óvodapszichológus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony                         
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2890 Tata, Új út A. 14 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatát javító intéz-
kedésekben. Közvetlen segítség az intézményben folyó nevelő-oktató mun-
kához. Pszichológiai jellegű szűrővizsgálatok, egyéni és csoportos tanács-
adás megszervezése. Mentálhigiénés preventív feladatok megszervezése. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Egyetem, Pszichológus végzettség (pedagógiai 
szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus) - a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú 
mellékletben előírt végzettség megléte. Amennyiben a pályázó pszicholó-
gus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik 
a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus szakképzettséggel vagy 
szakiránnyal, a munkakör betöltésének feltétele annak vállalása, hogy öt 
éven belül a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséget, szak-
vizsgát megszerzi. Büntetlen előélet. Cselekvőképesség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentu-
mok, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 13. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Görözdiné 
Vojnits Klára nyújt, a +3630/691-0008 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Elektronikus úton Görözdiné Vojnits Klára részére a kincseskert.ovo-
da@tata.hu E-mail címen keresztül  vagy
• Személyesen: Görözdiné Vojnits Klára, Komárom-Esztergom megye, 
2890 Tata, Új út A. 14 . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pá-
lyázati dokumentumok megfelelnek a kiírás feltételeinek, személyes meg-
hallgatás történik. A végső elbírálásra ezt követően kerül sor. A közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 21/A § (1), (2), 
(3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő 
kikötése kötelező. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 17. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www. tata. hu - 2017. február 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  A Pályáza-
tot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályaválasztási folyamatot 
felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármifé-
le jogi és/ vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli 
eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen 
jogcímen nem érvényesíthet. 

Pályázati felhívás
A Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről 
szóló” 2011. évi CXCIX. tör-
vény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot  hirdet
Pénzügyi és Intézménygazdál-
kodási Iroda
pénzügyi ügyintézői
munkakör betöltésére.
A pályázati feltételek megtekint-
hetőek a www.tata.hu webolda-
lon.
A pályázat benyújtási határideje 
2017. február 27. napja.

A kommunista diktatúrák áldo-
zatainak emléknapján, február 
25-én, szombaton 15 órakor 
Tata Város Önkormányzata fil-
mvetítést szervez az Est Mozi-
ban, ahol Matúz Gábor tavaly 
elkészült, „Nincs kegyelem” 
című filmjét tekinthetik meg az 
érdeklődők.  
A dokumentarista és fikciós ele-
meket egyaránt alkalmazó alko-
tás arra a történelmi tényre épül, 
hogy 1956. december 8-án déle-
lőtt pufajkások és szovjet kato-
nák perceken keresztül, váloga-
tás nélkül lőtték az előző éjszaka 
elhurcolt munkások kiszabadítá-
sára összegyűlt fegyvertelen tö-
meget, és az egyszerű járókelő-

ket Salgótarján központjában. 
A halálos áldozatok számát 47 
és 131 közé teszik, és rengeteg 
ember megsebesült. A meg-
torlások időszakának ez volt a 
legvéresebb fejezete. A filmben 
a főbb szerepekben Törőcsik 
Mari, Kubik Anna, Ráckevei 
Anna, Györgyi Anna, Gáspár 
Tibor, Nyakó Júlia, Szakács 
Tibor, Kántor-Müller Zsófia, 
Libor Laura, Dér Mária, Bátyai 
Éva, Varga Ádám és Balogh Já-
nos látható, a narrátor Kútvölgyi 
Erzsébet.
A film tizenhat éven aluliak szá-
mára nem ajánlott.
A filmvetítésre a belépés díjta-
lan.

Filmvetítés a kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapján

Folytatás az 1. oldalról
Miután korábban az 1994-es 
ásatás nem talált régészeti nyo-
mot a templomhoz, ezért fel-
tételezték, hogy azt teljesen 
elbontották akkor, amikor meg-
építették a Nagytemplomot. A 
Balázs templom jelentőségére 
vonatkozóan a megbízott igaz-
gató hozzátette: - Tata mező-
városnak a középkorban va-
lószínűleg a piacterén épített 

kápolnájáról van szó, amelyet 
később még egyszer kibővítet-
tek, majd az 1600-as évek ele-
jén először a reformátusoknak, 
1671-től pedig a katolikusoknak 
lett a plébániatemploma, s körü-
lötte elkezdtek temetőt nyitni és 
halottaikat eltemetni.
A programban az előadók el-
sősorban azokról az izgalmas 
eredményekről számoltak be, 
amelyeket a kutatás és az azt 

követő vizsgálatok nyomán sze-
reztek a leletekkel kapcsolatban:
-Dr. Schmidtmayer Richárd: A 
Kossuth téri Szent Balázs temp-
lom és temetőrészlet feltárása 
2015-ben
-Kürthy Dóra: A Szent Balázs 
templom építőköveinek archeo-
metriai vizsgálata 
-Dr. Rabár Ferenc: Szent Balázs 
tisztelete Magyarországon
-Havassy Bálint: Szentelmények 

a katolikus egyház liturgiájában
-László Orsolya: Tata, 17-18. 
századi népessége, a Kossuth 
téren feltárt temetőrészlet em-
bertani feldolgozásának tükré-
ben
-és Perger Andrea: A Szent Ba-
lázs templom sírjaiból és krip-
tájából előkerült textilleletek 
címmel tartott beszámolót.
Annak köszönhetően, hogy a 
2015-ös ásatáson előkerültek 
ezek a régészeti leletek, a ku-
tatók már várták, hogy tovább-
léphessenek a feldolgozásban, a 
restaurátoroknak ugyanis ilyen-
kor még sok időre van szüksé-
gük ahhoz, hogy az előkerült le-
letanyagot konzerválni tudják. 
Ezekből egyébként néhányat 
- elsősorban a textildarabokból 
- ki is állítottak a Városházán az 
előadások idejére. A remények 
szerint idén rendeznek Tatán 
egy olyan kiállítást, amely a tel-
jes leletanyagot be tudja majd 
mutatni a közönségnek.     - áá -
 

Szent Balázs Napján Szent Balázsról

Bővebb információk:
www.tata.hu                                     
Tatai Tv képújság
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A Kiss Hotelben rendezték a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
helyi közgyűlését, ahol az előző 
évi beszámolók, az idei tervek 
és küldöttválasztás szerepelt a 
programban.
Bondor Lajos a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Közép-du-
nántúli Régiójának vezetője az 
idei évre vonatkozó terveikkel 
kapcsolatban elmondta: - a leg-
fontosabb az, hogy 2017-ben is 
minél több embernek tudjanak 
segíteni. Emellett fel kell készül-
niük a magyar állam azon törek-
vésére, hogy a szociális területet 
a jövőben átadják a civileknek 
és az egyházaknak. Ebben a 
folyamatban a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat is részt vállal, 
hiszen a kormánynak az a dönté-
se, hogy első lépésben 5000 főt 
vegyenek át a civil és karitatív 
szervezetek, és ebből a Szeretet-

szolgálat országos szinten 1116 
ellátottat fog átvenni. Ez a mi 
régiónkban két intézményt érint: 
a Zöldfenyő Idősek Otthonát 
Esztergomban, és Basaharcon 
egy másik idősotthont, mindez 
155 fő ellátottat jelent. Bondor 
Lajos hozzátette: - ez egy új ki-
hívás a Szeretetszolgálat helyi 
régiójának, hiszen eddig nem 
volt bentlakásos intézményük. 
Az intézményátvétellel a szolgá-
lat Közép-dunántúli Régiójának 
1,3 milliárd forintos lesz a költ-
ségvetése, és nő az alkalmazotti 
létszáma is. A folyamat elején, a 
Szeretetszolgálat országos szin-
ten veszi majd át az intézmé-
nyeket, a vezérhajó az országos 
központ lesz, így régiós szinten 
be tudnak majd tanulni az új fel-
adatokba, 2018-tól pedig már 
teljesen az övék lesz az ellátási 
feladatkör.        - áá -

Közgyűlést tartott a magyar máltai 
Szeretetszolgálat helyi szervezete

Vaszary János Általános 
Iskola

Jázmin

Február 15. és 16.
1-2. óra (8:00 órától)

Nyílt nap Április 5. 
1-2. óra (7:30 órától)

Február 9. 17:00 óra Ovilimpia
Március 2. 17:00 óra Mesedélután
Március 17. 15:00 óra 

vagy március 18. 10:00 óra 
(időpont választható)

Képességmérés emelt szintű 
matematika osztályba

Sulivarázs Március 31. 16:00 óra
Elérhetőségek:   Vaszary János Általános Iskola: 
34/588-022   

Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai 
Tagintézménye: 34/587-152

A Vaszary János Általános Iskola
és a Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye

óvodásváró programjai

Nyílt tanítási nap Március 2. 
8:00-11:40

Nyílt tanítási nap Február 16. 
8:00-10:45 óra

Kézműves foglalkozás Március 2. 
16:00 óra

Ének- és rajzverseny Február 18.
9:00-12:00

Csalási sportdélelőtt
(Uszodalátogatásra is 

van lehetőség)

Március 4.
10:00 óra

Iskolanyitogató Március 3. 
15:00 óra

Képességmérés a test-
nevelés tagozatra

Március 7. és 13. 
13:00 óra

Képességmérés az 
ének-zene tagozatra

Március 6. vagy 10.
14:00-16:00

Elérhetőségek: Kőkúti Általános Iskola
34/588-190, 30/691-0031 www.kokuti.hu

Fazekas Utcai Tagintézmény
34/587-157,  30/691-0024 www.kokuti.hu

                        Kőkúti Általános Iskola   Fazekas Utcai Tagintézmény

Közös tájékoztató szülői értekezlet a Kőkúti Általános Iskola aulájában: február 13. (hétfő) 17 óra

A Kőkúti Általános iskola és Fazekas Utcai Tagintézménye 
      beiskolázási programjai 

Tovább folytatta kommunikáci-
ós felületeinek megújítását a Ta-
tai Városgazda Nonprofit Kft., 
amely tavaly indította el első kö-
zösségi Facebook oldalát, most 
pedig vadonatúj honlappal és új-
ratervezett logóval vágnak neki a 
2017-es esztendőnek.

Acsai Zoltán ügyvezető igaz-
gató elmondta: - a cégnek már 
hosszú ideje nem volt működő 
honlapja, a régi weboldalt nem 
érhették el a tataiak, pedig a 21. 
században elengedhetetlen köve-
telmény, hogy mind egy profesz-
szionális honlapon, mind pedig 
a közösségi oldalakon elérhető 
legyen egy vállalkozás.  Az ügy-
vezető hozzátette: - Ez nemcsak 
nekünk reklám leheTovább foly-
tatta kommunikációs felületeinek 
megújítását a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft., amely tavaly in-
dította el első közösségi Face-
book oldalát, most pedig vado-
natúj honlappal és újratervezett 
logóval vágnak neki a 2017-es 

esztendőnek.
Acsai Zoltán ügyvezető igazgató 
elmondta: - a cégnek már hosszú 
ideje nem volt működő honlapja, 
a régi weboldalt nem érhették el 
a tataiak, pedig a 21. században 
elengedhetetlen követelmény, 
hogy mind egy professzionális 
honlapon, mind pedig a közös-
ségi oldalakon elérhető legyen 
egy vállalkozás.  Az ügyvezető 
hozzátette: - Ez nemcsak nekünk 
reklám lehetőség, hanem ami 
még fontosabb, ezekkel a kom-
munikációs csatornákkal köny-
nyebbé és változatosabbá tesszük 
a kapcsolatot a tataiakkal, akik 
így már gyorsan és a maguk által 
választott módon juttathatják el 

hozzánk visszajelzéseiket, építő 
kritikáikat, bejelentéseiket, ezzel 
a mi munkánkat is hatékonyabbá 
és gyorsabbá téve - nyilatkozta 
Acsai Zoltán.
Az új weboldal megalkotásánál 
a fő szempont az egyszerűség 
és a modernitás volt, ami vég-
eredményben a kor igényeinek 
megfelelő felületet, és könnyű, 
áttekinthető információs bázist, 
valamint felhasználhatóságot je-
lent. A jövőben a céggel kapcso-
latos legfontosabb híreket már 
ezen az oldalon - a www.tataiva-
rosgazda.hu - címen is megtalál-
juk, ahol a cég elérhetőségeiről, 
munkájáról és munkatársairól is 
tájékozódhatunk.

Az arculatváltás másik eleme-
ként, a Kft. logója is megújult. Az 
előző, virágos szimbólummal el-
látott logó nem tudta képileg ki-
fejezni azt a komplexitást, amely 
a városüzemeltetés napról-napra 
végzett munkáját jellemzi. Az új 
embléma viszont már egyszer-
re jeleníti meg színeiben és for-
máiban a környezettudatosságot 
és környezetvédelmet, a vizet és 
az azzal kapcsolatos feladatokat, 
Tatát és a város parkjait, növé-
nyeit. 
A Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft.-t a jövőben tehát már két on-
line felületen is elérhetjük:
www.tataivarosgazda.hu
facebook.com/tataivarosgazda

www.tataivarosgazda.hu – elindult a Városgazda Kft. új honlapja

A városházán tartotta legutóbbi 
ülését a tatai értéktár bizottság. 
Az ülésen a beérkezett javaslatok 
alapján tíz új értéket fogadtak el. 
Dinga László,  a bizottság elnö-
ke tájékoztatott, hogy a települési 
értéktárba történő felvételre bárki 
tehet javaslatot, melyet egy for-
manyomtatványon nyújthat be 
postai vagy elektronikus úton a 
városházára a Tata Települési Ér-
téktárnak címezve  vagy a civil@
tata.hu e-mail címre.  
- Szeretnénk, ha a tataiak aktívan 
közreműködnének az értékek ösz-
szegyűjtésében, mivel városunk 
rendkívül gazdag e téren. Éppen 
ezért javaslatokat várunk a lakos-
ságtól az agrár- és élelmiszergaz-
daság, az ipari és műszaki megol-
dások, a természeti környezet, az 

egészég és életmód, a kulturális 
örökség, a turizmus és vendég-
látás, az épített környezet és a 
sport szakterületéről – mondta az 
elnök.
Az ülésen az értékek közé felvételt 
nyert a Tatai Vadlúd Sokadalom, 
Dobroszláv Lajos festőművész 
munkássága, a Kálvária-kápolna 
és szoborcsoport, az Eötvös Jó-
zsef Gimnázium épülete, Menner 
Bernát zeneszerző munkássága és 
a menneri életmű tárgyi és szel-
lemi emlékei, az Öreg-tó leha-
lászása, a Berta malom, a Pötörke 
malom, a Nepomucenus malom, 
a Cifra malom. 
A javaslattétel menetében segít-
séget nyújt Izsáki Zsuzsanna a 
bizottság koordinátora az 588-
664-es telefonszámon.        - izs -

Tíz új érték az értéktárban

Az Eötvös József Gimnázium épülete is tatai érték

Február 7-én a Magyary Zoltán 
Művelődési Központban elkezdő-
dött a 2017-es gyermekszínházi 
évad. Teltház előtt mutatkozott be 
a salgótarjáni Zenthe Ferenc Szín-
ház „A vén diófa titka” című zenés 
öko-mesejátékkal. A mesejáték 
szereplői különleges, kissé szeszé-
lyes állatkák voltak, akik egy nagy 
odvas fában, a &quot; Vén De 
Jó&quot;-ban laknak, mindaddig, 
amíg a fa ki nem pusztul. Együtt 

keresték helyüket a számukra vilá-
got jelentő sűrű erdőben. Az előa-
dás során példát mutattak az élő-
lényekről való gondoskodásról, a 
szemetelés elleni küzdelem fontos-
ságáról és a természet védelméről 
is. A tatai óvodás és iskolás csopor-
tok láthatták a darabon keresztül is, 
hogy hogyan védjék környezetü-
ket, hogy szeressék a fákat. Kedves 
kis történet volt az övék.
Következő előadásuk március 2-án 

csütörtökön 10 és 14 órától lesz. S 
hogy kit is nézhetnek meg?
Gyerekkorunk nagy mesehősét Vu-
kot! A Vuk című zenés mesejáték-
ban Karakkal együtt fedezhetjük 
fel az erdő kalandjait. Április 10-én 
pedig „A Futrinka utca lakói” lesz-
nek a Magyary Zoltán Művelődési 
Központ vendégei. A gyerekszín-
ház lezárásaként pedig május 4-én, 
a Grimbusz Színház előadása lesz 
„Fő a barátság” címmel.

Örök klasszikusok a gyerekszínház színpadán
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Ipari parkjaink fejlesztéséért
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A Tatai-medence két ipari park-
ja meghatározó szereplőjévé vált 
az ország gazdasági életének. A 
Tatabánya-Környe Ipari Park-
ban tízezer, a Tatai Ipari Parkban 
pedig mintegy ezer ember dol-
gozik. Az itt működő gazdasági 
társaságok nemcsak a foglal-
koztatásban, hanem a két város 
adóbevételeinek gyarapításában 
is fontos szerepet töltenek be. A 
betelepülő gazdasági társaságok 
biztonságos kiszolgálása megkö-
veteli az infrastruktúra folyama-
tos fejlesztését is, mely részben 
a szolgáltatók, részben pedig 
az önkormányzatok és az állam 
megosztott felelőssége.
Mindkét ipari park elérkezett a 
közműkapacitásai végső határá-
ra, így a jelen időszak elsődleges 

feladata a villamosenergia-véte-
lezés, és a vezetékes vízszolgál-
tatás feltételeinek javítása. A tér-
ség áramszolgáltatója az elmúlt 
év során elkészíttette és engedé-
lyeztette a fejlesztési terveket, 
s az idei esztendőben kiépítik 
Környe határában az új térségi 
trafóállomást, mely földkábel 
lefektetésével fogja összekötni 
és kiszolgálni mindkét ipari par-
kot. A beruházás előkészítését a 
Kormány 100 millió forinttal tá-
mogatta. A beruházás összértéke 
meghaladja a hárommilliárd fo-
rintot.
Tata Város Önkormányzata mint-
egy 150 millió forint értékben 
segíti elő a Tatai Ipari Park úthá-
lózatának bővítését, egy meglévő 
elektromos távvezeték kiváltását, 

továbbá a csapadékvíz elveze-
tés hatékonyságának javítását. A 
Területi Operatív Program kere-
tében, európai uniós források be-
vonásával felújításra kerül a Tata 
és Környe közötti országút ipari 
parki körforgalom és a falu kö-
zötti szakasza. Ez a beruházás az 
Oroszlányi Ipari Park teherfor-
galmának kedvezőbb feltételek 
melletti autópálya kapcsolatát 
fogja biztosítani.
A Modern Városok Program ke-
retében – állami, uniós és önkor-
mányzati finanszírozás mellett – 
folytatódik az Üveggyári út teljes 
hosszban történő kiépítése, s an-
nak a Tatabánya-Környe közötti 
országútba történő csatlakozta-
tása. Ezzel jelentős mértékben 
enyhülhet a műszakváltások so-

rán tapasztalt torlódás, mely el-
sősorban az egyetlen, Tatabánya 
irányába történő kapcsolatot biz-
tosító Búzavirág utcában alakul 
ki rendszeresen. Az új út meg-
építését követően kerülhet sor a 
kenyérgyári kereszteződés átépí-
tésére, s vele együtt az áteresztő 
képességének megnövelésére.
Miután egymás után épülnek 
meg a vállalati igényeket ki-
szolgáló logisztikai bázisok, 
tovább növekszik az ipari 
park belső teherforgalma 
is. Annak érdekében, 
hogy a teherautók 
ne korlátozzák a 
s z e m é l y f o r -
galmat, elen-
gedhetetlen-
né válik egy 

kamionterminál megépítése is, 
mellyel a korábban már elfoga-
dott terveket ki kell egészítenie 
Tatabánya Város Önkormányza-
tának. 

 OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Ezen a héten olvasói kérdés nem érkezett hozzánk.

A Tata Honvád Bajtársi Klub  
február 26-án tartotta meg éves 
beszámoló közgyűlését. A város 
második legnagyobb létszámú 
civil szervezete szoros kapcso-
latot tart a 25. Klapka György 
Lövészdandárral.  A régi Tisz-
ti-klub már nem alkalmas ren-
dezvények lebonyolítására, ezért 
a közgyűlést a tatai laktanyában 
tartották az előre kiadott meg-
hívóban szereplő napirendek 
alapján. Meghívott vendégek 
voltak: Michl József polgármes-
ter, Sipos Antal ezredes, a tatai 
dandár mb. parancsnoka, Esküdt 
József nyá. ezredes, a BEOSZ 
alelnöke, Berdó Károly száza-
dos, a KD régió vezetője, Papp 
Szilvia őrnagy, az Igazgatási és 
Érdekvédelmi 9.sz. Iroda veze-
tője, Sipos Géza nyá. ezredes, a 
BEOSZ t. elnöke, Gerébi Ákos a 
HB. elnöke, Takács Imre határőr 
nyá. alezredes Győr, Kun Imre  
Tata Városi Nyugdíjas Klub el-

nöke, Troják Frigyes, az Életet 
az éveknek Megyei  Szervezet 
elnöke.
Sárközi József klubelnök kö-
szöntő szavai után Kiss Lajos 
levezető elnök megismételte 
a közgyűlés napirendi pontja-
it, megállapította a közgyűlés 
határozatképességét (tagl.187, 
jelenlévő 98 fő 51%). Forgó 
Pál titkár ismertette a vezető-
ség beszámolóját a 2016. évi 
munkáról. A klub vezetősége 
az állandó klub-helyiség hiá-
nyában nehezebb körülmények 
között végezte munkáját, ennek 
ellenére a korábbi évek hagyo-
mányainak megfelelően a szo-
kásos rendezvények (nőnap, 
Anyák napja, költészet napja, 
kerek-évfordulósok köszöntése, 
karácsonyi klubdélután) a mun-
katervnek megfelelően tartotta 
meg a Honvéd Bajtársi Klub. 
Részt vettünk és bekapcsolód-
tunk a városi és a Honvédség 

rendezvényeibe, esetenként 
azok lebonyolításában.  Idén is 
népszerű volt a „Barangolás a 
megyében”c. kulturális ismeret-
terjesztő rendezvény, valamint a 
„Kirándulás unokáinkkal Bala-
tonkenesén”
két alkalommal megtartott ki-
rándulás. A klubélet nem volt 
olyan zökkenőmentes, mint az 
elmúlt években, különösen a 
hagyományőrző katonai ren-
dezvényeken volt igen alacsony 
a részvevők létszáma. A klub 
énekkara, az „Őszirózsa dalkör” 
hasonló létszámmal rendszeres 
heti próbákkal készült a fellépé-
sekre. Minden évben részt vesz-
nek a Székesfehérváron meg-
tartott „Országos katona-dal” 
fesztiválon, az „Idősek hete” 
rendezvényein, valamint a Kos-
suth- téri „Adventi napokon”. 
Sajnos a klub öregszik. Az átla-
gos életkor 71 év, (az énekkaré 
76 év). A taglétszám folyamato-

san csökken, nincs utánpótlás. 
Összességében leszögezhetjük, 
a klub a nehezedő körülmények 
ellenére is betöltötte hívatását és 
teljesítette vállalt feladatait.
Filipsz Istvánné gazdaságfelelős 
beszámolt a klub 2016. évi gaz-
dálkodásáról. Mindkét beszámo-
lót a tagság egyhangúlag elfo-
gadta. Sárközi József ismertette 
a 2017. évi programtervezetet, 
melyet minden tag előzetesen 
kézhez kapott. A közgyűlés a 
lemondott vezetőségi tagok he-
lyett Mezei Zsuzsanna titkár és 
Kapusi István elnökhelyettes 
személyében megválasztotta az 
új vezetőségi tagokat.
Michl József polgármester 
köszöntötte a tagságot, meg-
köszönte a városi rendezvé-
nyekhez nyújtott segítséget. A 
február 23-i klubdélután kere-
tében részletes tájékoztatást fog 
adni Tata város helyzetéről és a 
jövő évi főbb elképzelésekről és 

feladatokról.     Berda Gábor KD 
régióvezető a kapcsolatok hiá-
nyát hangsúlyozta.
Sipos Géza a BEOSZ tisztelet-
beli tagja vezetőség és a tagság 
együttes felelősségére hívta fel 
a figyelmet. Esküdt Lajos el-
nökhelyettes ecsetelte a BEOSZ 
jelenlegi helyzetét, a régi gya-
korlattól eltérően minden tag 
után kell tagdíjat fizetni. Több 
tag felszólalásában kifogásolta 
a klubélet eddigi színvonalá-
nak érezhető  visszaesését. Ezt 
követően Sárközi József elnök, 
és Sipos Antal, a dandár mb. 
parancsnoka  munkájuk elisme-
réséül dicsérő oklevelet adott át 
öt klubtagnak. A zárszóban el-
hangzott, hogy a beszámolóból 
kimaradt a klub és az Életet az 
éveknek Szövetség  újra éledő 
együttműködése. A közgyűlés 
záró részeként a jelenlévő klub-
tagokat  közös vacsorán látták 
vendégül.            id. Bankó Róbert

megtartotta közgyűlését a Honvéd Bajtársi Klub

Az évtizedes hagyomány-
nak megfelelően az idén is 
megrendeztük sítáborunkat. 
Az elmúlt évekhez hason-
lóan az ausztriai Präbichlbe 
utaztunk, ahol mintegy 40 
diákunk élvezhette a síelés 
örömeit.  A szállásról han-
gulatos erdei ösvény veze-
tett a sípályákhoz. A diákok 

között voltak, akik először 
próbálták ki a síelést, de 
szép számmal jöttek olya-
nok is, akik már több alka-
lommal vettek részt sítábor-
ban. Ez alapján a tanulókat 
négy csoportba osztottuk: 
kezdő, középhaladó, haladó 
és profi. A korábbi évekhez 
hasonlóan most is csatla-

koztak táborunkhoz régi di-
ákok, szülők és nagyszülők 
is. A tábor végén az oktatók 
elismerően nyilatkoztak a 
diákok fejlődéséről. Ösz-
szegzésként elmondhatjuk, 
hogy a tábor jól sikerült, a 
résztvevők jó élményekkel 
térhettek haza.
Jövőre várjuk a folytatást!

Vaszary-sítábor Präbichlben
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„Az élet szép, szeretni jó...” 
- Szabó Szonja mottójával 
nyílt meg február 2-án  a ta-
tai születésű, szájjal festő 
művész emlékkiállítása az Új 
Kajakház Ökoturisztikai Köz-
pontban. A különleges tech-
nikával készült alkotásokat 
február 28-ig nézhetik meg 
az érdeklődők.
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Február 2-án megnyílt Szabó 
Szonja szájjal festő művész emlék-
kiállítása az Új Kajakház Ökotu-
risztikai Központban, ahol megtelt 
a földszinti terem Szonja szerettei-
vel, barátaival, tisztelőivel.
Az 1978. február 2-án Tatán szü-
letett képzőművész képei nagy 
részét akvarell filccel készítette, 
pontozásos technikával, de kipró-
bálta az olajjal és az akvarellel 
festést, valamint a vegyes techni-
kát is. Szabó Szonja általános is-
kolai tanulmányait a Móra Ferenc 

Általános Iskolában végezte. A 
rajzolás, festés hazai és nemzetkö-
zi sikereit is az iskola pedagógu-
sának Rákász Mihály tanár úrnak 
köszönhette, aki megismertette 
vele a Jászai Mari Színház Fan-
tázia Műhelyét. Ott Sebestyén J. 
András beszélte rá a pontozásos 
technikára, amely elismert stílus-
jegyévé is vált. Később Sziget-
vári Krisztina grafikusművész, 
a Talentum Iskola művésztanára 
segítette munkáját. Szabó Szonja 
15 éves korától tagja volt a Száj-

jal és Lábbal Festők Nemzetkö-
zi Szervezetének, képeslapokon, 
naptárakban is láthatóak alkotá-
sai. Nemcsak Magyarországon, 
hanem Hollandiába, Prágában, és 
Gerlingenben is kiállították a ké-
peit. A Veszélyben a csend világa, 
a Diákszövi Alapítvány országos 
gyermekrajz pályázatokon, a Ma-
gyar Rákellenes Liga kiírásán, és 
a Magyar Posta Bélyegpályázatán 
nyert országos díjakat, tehetségét 
a Magyar Napenergia Társaság is 
elismerte, s az ő illusztrációi díszí-

tik Tos Zoltán mozgássérült verses 
füzetét. Szabó Szonja alapító tagja 
volt a Tatabányai Humanitás SE 
boccia csapatnak, 2011-ben orszá-
gos bajnok lett BC3-as kategóriá-
ban. 2013-ban megnyerte a Komá-
rom-Esztergom Megyei Príma Díj 
közönségszavazását, s ő vehette át 
a Közönség Príma Díjat a Jászai 
Mari Színházban szervezett gálán. 
A díjra azért volt különösen büsz-
ke, mert azt a közönség szavazta 
meg számára.
A 2016. október 3-án elhunyt mű-
vész életének mottójáról -„Az élet 
szép, szeretni jó”- elnevezett kiál-
lítást Michl József polgármester, 
és Szigetvári Krisztina grafikus 
iparművész nyitotta meg.  
Michl József a kiállítás kapcsán el-
mondta: - Szabó Szonja olyan mű-
vész volt, aki az élet nehézségeit, 
gondjait, és adottságait úgy tudta 
megélni és átformálni, hogy azok-
ból mindig valamilyen szépség 
született. Az emlékkiállítás azt is 
szimbolizálja, hogy a nehéz körül-
mények, problémák, és fájdalmak 
ellenére mindig van kiút és meg-
oldás. Szonja védjegyévé vált pon-
tozásos festési technikájára utalva 
a polgármester úgy fogalmazott: 
- a művész pontosan értette, hogy 
mikor, melyik pontot, milyen erős-
séggel és hová kell tennie ahhoz, 
hogy végül egy kép összeálljon. Az 
életben nekünk sincs más dolgunk, 
mint tudni, hogy azokat a pontokat 

melyeket életünk során leteszünk, 
mikor, milyen erősséggel, és hová 
kell raknunk ahhoz, hogy a végén 
egy gyönyörű kép álljon össze.
A helyszínen Szigetvári Krisztina 
mutatta be a tárlatot az érdeklődők-
nek. A grafikus kiemelte: - Szonja, 
aki oly sok gonddal küzdött, egé-
szen isteni módon azért élt, hogy 
adhasson. Minden munkájában 
benne van csupasz, őszinte igazsá-
ga, hitvallása, életszeretete. A több 
mint 40 kiállított munka, komoly 
életfeladat lenyomata, mely belak-
ja a házat, a képek megtöltik a te-
ret, hiszen élettel, lélekkel vannak 
tele. Nem az elmúlásról, hanem a 
teremtésről, az élni akaró életről 
szólnak. A művész olyan példával 
járt előttünk, ami kötelez minket, 
az hogy szájjal rajzolva ilyen kü-
lönleges világot teremtett, min-
denki számára komoly erőt adhat. 
Amikor elfáradunk, amikor kicsit 
sajnálkozunk, tanácstalanok va-
gyunk vagy úgy érezzük elgyen-
gültünk, jusson ő eszünkbe, s mu-
tassa az utat – mondta Szigetvári 
Krisztina.
A megnyitó ünnepség háziasz-
szonya Kollárné Bombicz Zsuzsa 
volt, közreműködött Hódos Ildikó, 
Jakab András, Kelemen Petra, Bé-
kés Andrea és Lepsényi Bálint. Az 
emlékkiállítást február 28-ig lát-
hatja a közönség az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központ földszint-
jén, és emeleti termeiben.      - áá -

„Az élet szép, szeretni jó” 
 szabó szonjára emlékezünk…

A Vizes Élőhelyek Világnapján 
szerveztek ünnepi rendezvényt 
Tatán, az Új Kajakház Ökoturisz-
tikai Központban. A rendezvényt 
a Földművelésügyi Minisztérium, 
a Ramsari Egyezmény Magyar 
Nemzeti Bizottság, az Által-ér 
Szövetség és Tata Város Önkor-
mányzata közösen szervezte. A 
2017-es világnap központi témája 
a „Túl sok víz-túl kevés víz, a vi-
zes élőhelyek szerepe a kockáza-
tok csökkentésében” volt.
1971. február 2-án az iráni Ramsar 
városában írták alá a nemzetkö-
zi jelentőségű vizes élőhelyekkel 
kapcsolatos szerződést, a Ramsari 
Egyezményt, mely 1975-ben lé-
pett hatályba és azóta a világ min-
den tájáról 169 ország csatlakozott 
hozzá. Az egyezmény értelmében 
vizes területnek számítanak azok 
az akár természetes, akár mes-
terséges, állandó vagy ideiglenes 
mocsaras, ingoványos, tőzeglápos 
vagy vízi területek, amelyeknek 

vize álló, áramló, édes, félédes, 
sós, ideértve azokat a tenger-
víz-területeket is, amelyek mély-
sége apálykor nem haladja meg a 
hat métert, valamint az időszako-
san kiszáradó szikes tavak. A ram-
sari egyezmény célja a vizes élő-
helyek megőrzésének elősegítése, 
és az ehhez szükséges jogi, intéz-
ményi keretek megalapozása. Az 
általa létrehozott Nemzetközi Je-
lentőségű Vadvizek Jegyzékében 
minden résztvevő állam legalább 
egy vadvizes területe szerepel. A 
ramsari listát ma már több mint 
1900 helyszín alkotja, az 1979-
ben csatlakozott Magyarországról 
29 élőhelyet vettek fel, melyek 
összterülete 243.000 hektár.
A tatai rendezvény moderátora 
Dr. Rácz András, környezetügyért 
felelős helyettes államtitkár (FM) 
volt, aki megnyitójában kiemelte: 
- a ramsari az egyik legdinamiku-
sabban fejlődő egyezmény a vilá-
gon, amely a vízimadarak védel-

mén túl mára eljutott a komplex 
vízi ökoszisztémák védelméig is. 
Manapság látható, hogy a vizes 
élőhelyek szorultak vissza leg-
inkább az emberi tevékenységek 
során, nagymértékben feldarabo-
lódtak, s védelmük folyamatos 
jelenlétet, állandó beavatkozást 
igényel. A helyettes államtitkár 
hozzátette:- bár az Európai Unió 
ma már általánosságban egyre 
szűkülő forrásokat biztosít tag-
államai számára, de a természet-
védelemben az új programozási 
időszakban a környezet és ener-
giahatékonysági operatív prog-
ramban a korábbiakhoz hasonló 
nagyságrenddel tudnak dolgozni 
mind összegszerűségben, mind 
pedig a tervezett beavatkozási 
területeken is, így újra 100.000 
hektáron tudják majd javítani a 
feltételeket ebben a ciklusban is 
országszerte.
A rendezvény házigazdájaként 
Michl József a természettel szem-

beni emberi felelősségvállalás 
kapcsán köszöntőjében elmondta: 
– a környezetünkben lévő számta-
lan kincset és szépséget ajándék-
ba kaptuk azért, hogy egyrészt 
élvezzük, örömmel használjuk, de 
azért is, hogy neveljük, kiegészít-
sük, s mellé teremtsük a magunk 
tehetsége szerinti részünket, fel-
adatunkat úgy elvégezve, hogy 
örökségünket tovább tudjuk adni 
az utánunk következő generáci-
óknak. A polgármester kiemel-
te:- a tatai vizes élőhelyek területe 
az egyetlen a 29 magyarországi 
ramsari területből, amely állami-
lag nem védett, hanem csak helyi 
védett területként van jelen. Tata 
mindent megtesz a vizeiért, de a 
város nagy örömmel venné, ha 
ezeknek az élőhelyeknek a védel-
me országos üggyé is válna.
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő, az Országgyűlés Fenn-
tartható Fejlődés Bizottságának 
alelnöke a rendezvényen úgy fo-
galmazott: - a helyes sorrendben 
először létezik a természeti kör-
nyezet a maga működési rendjé-
vel, törvényszerűségével, amely 
maga a teremtés rendje is. Ezen 
belül létezünk mi, részesei és ré-
szei ennek a nagy együttműkö-
désnek, melynek hasznát vesszük, 
s hozzá is tudunk tenni, majd ezt 
követi az általunk keletkeztetett 
összes tevékenység ami a megél-
hetésünket szolgálja: a gazdaság. 
Bencsik János kiemelte: - nem a 
gazdaságért van a természet és az 
ember, hanem az emberért van a 
gazdaság, amelynek bele kell il-
leszkednie a természet által bizto-

sított rendszerekbe, mindez pedig 
hozzáállás, jó szándék, megértés 
és szeretet kérdése, így a helyben 
élő embereken, az ő értékrendjü-
kön, gyakorlatán múlik.
Prof. Dr. Dévai György, a Ram-
sari Egyezmény Magyar Nemzeti 
Bizottság elnöke gratulálva a ter-
mészetvédelem területén eddig el-
ért tatai eredményekhez elmond-
ta: –nagy öröm, hogy a világnap 
megünneplésére idén Tatán került 
sor, hiszen a bizottság már több-
ször tárgyalt arról, hogy váro-
sunknak van a legnagyobb esélye 
arra, hogy egy új kezdeményezés 
nyomán a Ramsari Város kitünte-
tő címet elnyerje. Ehhez mind a 
bizottság, mind az állami termé-
szetvédelem is igyekszik minden 
segítséget megadni – tette hozzá 
Dévai György.
A helyszínen a köszöntőket köve-
tően szakmai előadásokat hallhat-
tak az érdeklődők. Szabó Zsófia 
Zulejka (SZIE): A Serház-zugi 
Holt-Tisza tájvizsgálata és értéke-
lése, Csepregi András (Hydrosys 
Kft.): Emelkedő karsztvizek, új-
jáéledő karsztforrások a Dunán-
túli-középhegységben, Ebesfalvi 
Sarolta (HNPI): A Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése keretében ké-
szült tározók lehetséges „haszno-
sításáról” valamint az árvíz-belvíz 
aktuális ügyei, míg Musicz László 
(Által-ér Szövetség): Vizes élőhe-
lyek, élőhely rekonstrukciók az 
Által-ér völgyében címmel tartott 
beszámolót. A konferencia prog-
ramjában végül a „Vad Szigetköz 
- A szárazföldi delta” című ma-
gyar természetfilmet vetítették le.

A Vizes Élőhelyek Világnapja

Musicz László, Bencsik János, Michl József, prof. dr. Dévai György és dr. Rácz András



   2017. február 16. III. évfolyam, 4. szám Kalendárium

 Ajánló

7

15. Jubileumi Farsang Kupa február 25-én
A Tata és Környéke Gasztronó-
miai Egyesület 15. alkalommal 
rendezi meg a „Farsang Kupa” 
Gasztronómiai Bajnokságot 
(szakács, cukrász, felszolgáló/
pincér - terítési verseny, pék 
szakmákban), cocktail verseny-
nyel egybekötve, s a tavalyi év 
nagy sikerére való tekintettel a 
cukorvirág kategória szereplésé-
vel, valamint a baristák bemu-
tatkozásával 2017. február 25-én 
Tatán, az új Városi Sportcsar-
nokban.
A „Farsang Kupa” már évek 
óta Magyarország legrangosabb 
versenyei közé tartozik. Ekko-
ra volumenű, ilyen sok szakma 
összefogásával megrendezett 
gasztronómiai bajnokságot az or-
szágban egyedül Tatán szervez-
nek, így a rendezvény évről-évre 
egyre népszerűbb határon innen 
és túl egyaránt. A verseny fo-
lyamán mindent saját kezűleg, 
egyedül kell elkészíteni, sem-
milyen előre gyártott segítséget 
nem használhatnak a verseny-
zők, akiknek szabadon szárnyaló 
fantáziája és kreativitása szemet 
gyönyörködtető eredményeket 
szül. A versenyzők keze nyomán 
a helyszínen igazi, rendkívül 
látványos műalkotások szület-
nek, ételek, desszertek öltenek 

egyedi formákat, vagy éppen 
különböző tárgyak, épületek ele-
venednek meg a hagyományos 
alapanyagokból. A szakmájukat 
hivatásnak tekintő versenyzők 
egy igényes, megannyi újítással 
jelentkező, és a nagyközönség 
számára is látványos versengés-
ben mérik tehát össze tudásukat.
A zsűri ebben az évben is a szak-
ma legkiválóbb mestereiből áll 

majd, tagjai között világ és olim-
piai bajnokok szerepelnek, kép-
viseli magát soraikban többek 
között a Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség, és az Ipar-
kamara is. 2016-ban a bajnok-
ságon 150 munkát zsűriztek, 80 
felnőtt, 69 diák és 25 iskola –eb-
ből 4 határon túli- indult a meg-
mérettetésen. 2017-ben is nagy 
érdeklődés várható, a jelentke-

zők az ország legkülönbözőbb 
pontjairól érkeznek, és indulnak 
külföldi versenyzők is.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 
díjak idén is különleges kézmű-
ves munkák lesznek. A díjazottak 
egyedi, fazekasok által tervezett 
és készített érmeket vehetnek át 
elismerésként, a felnőtt kategóri-
ák első helyezettjei egyedi kerá-
mia plaketteket, a gyerekek ku-

pát kapnak, az összetett díj pedig 
- amelyből minden évben csak 
egy készül - a legeredményesebb 
versenyző jutalma lesz, a kü-
lönleges nagyméretű kézműves 
tálon, minden résztvevő szakma 
megjelenik. 
A versenyzők munkájukat feb-
ruár 25-én már a reggeli órákban 
elkezdik majd, a nézőket pedig 
déltől fogadják a helyszínen, 
ahol az elkészült ételsorokat, ita-
lokat, terítékeket láthatják, emel-
lett pedig különböző bemutatók 
is várják a közönséget, például 
koktélosok, baristák, az Ászár – 
Neszmély Borvidék bemutatója, 
karamell bemutató és zöldség-
szobrászat is. A versenymunkák 
értékelése a nemzetközileg el-
fogadott pontozás alapján zajlik 
majd. A kiemelkedő munkák ké-
szítői különdíjban részesülnek. 
A hivatalos megnyitó a nagy-
közönség számára 12 órakor, 
az eredményhirdetés 16:30-kor 
kezdődik a kiállítócsarnokban. A 
kiállítás időtartama alatt mind a 
versenyzők, mind pedig a nagy-
közönség számára büfé áll ren-
delkezésre. 
A Farsang Kupa minden érdek-
lődő számára ingyenesen megte-
kinthető lesz  február 25-én, 12 
és 17 óra között.       - áá -

2017.02.20. hétfő 15:00 Művelődési Ház- 
Részt veszünk a Városi Nyugdíjas Klub 
közgyűlésénRészt vesz: elnök

2017.02.23. csütörtök, 14:00 
Művelődési Ház, 
Találkozás Tata város polgármesterével
Tájékoztatás Tata város 2017. évi terveiről

Fórum: kérdések és válaszok városunk 
életéről.

2017.02.24. kedd, Pápai Közösségi Ház, 
14:00
Részt veszünk a Pápai honvéd bajtársi 
Klub közgyűlésén
Részt vesz: 2 fő elnökségi tag

Honvéd Bajtársi Klub februári tervezett programjai A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
2017. FEBRUÁR HAVI PROGRAMJAI 

Február 20. 8:00
Weöres Sándor II. (1913-1989) – „A magyar líratörténet egyik legnagyobb alakja...”-
Helyszín: Tatai Református Gimnázium (Kossuth tér 11.)
Február 21. 9:00. 
Zsírok, olajok  –  melyiket válasszuk?
Tata Helyszín: Művelődési ház (Váralja u. 4.)
Február 22.   10:00. 
A lutheri reformáció Magyarországon – fontosabb szakaszai
Helyszín: Művelődési ház (Váralja u. 4.)
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ASZTAlITENISZ
február 18. szombat 15.00 
Tatai AC – Szentendre NB II
A mérkőzést a TAC csarnokban 
játsszák.

KÉZIlABdA
február 18 .szombat 9.00  
U11 leány kézilabda torna
február 19. vasárnap 9.00  
U12 fiú kézilabda torna
február 26. vasárnap
16.00 és 18.00 
Tatai AC – NEKA NB I/B junior 
és felnőtt
A mérkőzéseket a Városi Sport-
csarnokban játsszák.

Február 4-én és 5-én rendez-
ték meg Budapesten a SYMA 
Csarnokban a Serdülő és Újonc 
Országos Fedettpályás Bajnok-
ságot. A Tatai A. C. atlétáinak in-
dulóit is „megtizedelte” az influ-
enza, de így is tíz fiatal sportoló 
állt rajthoz a nagyon erős, rangos 
versenyen.
Sportolóink zöme először járt 
még ilyen fedett csarnokban, 
minden újdonságnak számított 
számukra. A nagy megilletődést 
sikerült részben leküzdeniük és 

a versenyen már a futásra tudtak 
koncentrálni. 
A szombati nap első száma az 
újoncok 3 km-es gyalogló száma 
volt. Hanzlik Levente nagy sikert 
ért el, okos versenyzéssel bajnoki 
címet szerzett a T.A.C.-nak!
Ikertestvére, Évi következett a 
2 km-es futással. Nagy csatában 
végül a középmezőnyben sikerült 
végeznie. 1500-on Perje Péter 
saját csúcsát megjavítva fejez-
te be a versenyt. A 300 méteres 
sprintfutás látványos küzdelmet 

hozott, Michl Sebestyén a nagy 
számú mezőny első harmadába 
tudott befutni, nagyot javítva ed-
digi eredményén.
A kevés pihenő után már vasár-
nap reggel folytatódtak az ösz-
szecsapások. A klasszikus vágta 
futás 60 méteres távja mindig is 
a versenyek csúcsának számí-
tott. Hatvan sprinter mérte össze 
sebességét, melyben Michl Sebi 
csupán 3 tízezrednyi különbség-
gel csúszott csak le a döntőkről! 
Ötven évnyi sportolói múltam-

ban most fordult először elő, 
hogy ilyen hajszálnyi különb-
ség döntött két versenyző kö-
zött! Sportolónk a távolug-
rásban folytatta tovább, hogy 
a tavalyi sikert megismételve 
döntősként fejezhesse be a két 
napos viadalt. Sajnos most csak 
a 11. hely jutott számára, de 13 
cm-t tudott így is javulni – így 
nagy reményekkel vághatunk 
neki a tavaszi-nyári szezon so-
rozatainak.
A várva-várt 800 méter futamai 
is bővelkedtek izgalmakban. 
Perje Peti és Vámosi Milán két 
külön futamban vágott neki a 
négy körös távnak. Milán a fu-
tamát torony magasan nyerte, 
minimálisan maradt le az össze-
sített pontszerző 8. helyről – az 
előkelő 9. helyen zárt.
Hanzlik Éva a 600-as futamán 
megközelítve eddigi legjobbját a 
11. pozíciót szerezte meg.
Ezen a nívós versenyen debütált 
még Essősy Bánk, Balogh Ben-
ce, Rácz Rebeka, Pájka Zsófi és 
Barassó Ágnes is. 
Közösen értékeltük az elért ered-
ményeket, folytatjuk a felkészü-
lést a következő országos szintű 
versenyre – a Mezeifutó O. B.-
ra.  Sándor Péter szakosztályvezető

Atléták fedettpályás sikerei

Így szurkolnak a Kőkútis diákok 
ha valamelyik csapatuk játszik. A 
Kőkúti Sasok DSE 1995-ben ala-
kult meg, de már 1983-ban az isko-
la megindulásakor is működött di-
áksportkör. A DSE elnöke Molnár 
Gábor aki szívvel-lélekkel intézi az 
ügyeket.
-A DSE az utóbbi 3 évben előkelő 
helyen végzett a Diákolimpiai ered-
mények alapján az országos pont-
versenyben. Minek köszönhető ez?
M.G.: Valóban jól sikerült az el-
múlt három év, hiszen a legjobb hat 
között végeztünk, de ez nem vélet-
len. Évek óta jó szakmai munka fo-
lyik a szakosztályokban, felkészült 
testnevelők, edzők foglalkoznak 
a gyerekekkel. A gyerekek pedig 
szorgalmasan dolgoznak. Jelenleg 
11 szakosztály működik a DSE 
keretein belül és valójában minde-
gyik sikeres. Az a célunk, hogy a 

gyerekek már alsós korban meg-
szeressék a sportot.
- Egy iskolai sportegyesületnek 
mennyire fontosak az eredmények?
M.G.: Nem is az egyesületnek, 
hanem a gyerekeknek fontosak az 
eredmények. Ők mindig nyerni 
akarnak. Úgy gondolom amennyi-
ben alsóban megszerettetjük velük 
a sportot akkor a későbbiekben 
könnyebben végeznek minőségibb 
munkát a választott sportágban. 
Meg kell keressük a tehetségeket, 
meg kell találni számukra a leg-
megfelelőbb sportágat. Azért büsz-
kék  vagyunk az eredményekre, az 
atléták, kézilabdások, úszók sike-
resen szerepeltek a Diákolimpia 
országos döntőin.
-Az, hogy felnőtt kézilabda csapata 
is van a DSE-nek azt jelenti, hogy 
nyitott az egyesület?
M.G.: Igény jelentkezett régi di-

ákoktól akik a TAC szintjén már 
nem akartak, tudtak kézilabdázni, 
de szeretik a sportágat. Elnöksé-
günk úgy döntött, hogy befogadjuk 
Őket, de azt kértük hogy a megyei 
bajnokság szintjén vegyék komo-
lyan a játékot. Úgy tűnik valóban 
komolyan veszik, hiszen az őszi 
idény végén vezetik a bajnokságot. 
Az is öröm hogy sokan járnak a 
mérkőzéseikre szurkolni.
- Milyen jövőt lát az egyesület éle-
tében?
M.G.: Nagyon jó jövőt és jó lehe-
tőségeket látok. Ahhoz hogy meg-
felelő TAO-s forrásokhoz tudjunk 
jutni eredményeket kell felmu-
tatnunk. Büszkék vagyunk a fiú 
U-14-es gárdára akik kézilabdában 
az országos elődöntőbe jutottak. 
Pedig ellenfeleik közül nem egy 
nagyon nagy merítési lehetősé-
gekkel rendelkezik. Sakkozóknál a 

Polgár Judit által kidolgozott rend-
szer szerint fogunk dolgozni. Az 
atléták, úszók mindig az országod 
döntőbe jutnak. Olyan sportlétesít-
ményekkel rendelkezünk amelyek-
ben lehet minőségi munkát végez-
ni. Bármerre járok az országban és 
szóba kerül a Kőkúti iskola, irigy-
kedve beszélnek rólunk.
Eredmények:
Asztalitenisz: Tatai AC - Göd 11-7
Győzött: Zakar 4, Sipos 3, Barasso 
2, Krebs 1 és a Zakar-Krebs páros
Kézilabda Gyermekbajnokság:  
Kőkúti Sasok dSE – Köfém SC 
II. 22-12 (13-6)
Góllövő: Pálmai 10, Varsányi 6, Por-
páczy 2 , Staudt 2, Pácz 1, Punk 1
Kőkúti Sasok dSE – Pázmánd 
SE 20-8 (10-5)
Góllövő: Pálmai 8, Varsányi 4, 
Staudt 3, Péczely 2, Porpáczy 1, 
Horváth 1, Pap 1         Tompa Andor

Hajrá Kőkút!

A TAC kézilabda szakosztály 
junior női felkészülési tornát 
rendezett Güntner Kupa né-
ven a Városi Sportcsarnokban.  
A 2x20 perces mérkőzések jó 
alkalmat adtak arra, hogy az 
edzők meglássák hogy állnak a 
csapatok a felkészülésnek ebben 
a szakaszában. A TAC számá-
ra március közepén kezdődik a 
megyei bajnokság tavaszi idé-
nye. A hazaiak minden mérkő-
zésükön győztek, így megnyer-

ték a tornát.
Tatai AC – Tatabánya junior 
21-11 (11-7)
Góllövő: Zink 7, Stodola 3. 
Kurcsik 3, Szabó 2, Szórádi 2, 
Nyitrai 2, Metka 1, Kupcsulák 1.
Tatai AC – Komárom junior 
20-13 (9-7)
Góllövő: Szórádi 5, Nyitrai 3, 
Kurcsik 3, Szórádi 3, Szabó  3, 
Lehoczki 1, Metka 1, 
Lehoczki 1.
Tatai AC – VSK dunaszerda-

hely 20-16 (10-7)
Góllövő: Zink 6, Stodola 4, Kur-
csik 3, Szórádi 3, Szabó 1, Le-
hoczki 1, Metka 1, Nyitrai 1
Edző: Gubicza István
Elégedett vagyok a lányokkal, 
igyekeztek megcsinálni, amit 
kértem. Eddig főleg fizikai mun-
kát végeztünk, labdával még 
nem gyakoroltunk sokat. Még 
egy bő hónapunk van a bajnok-
ságig, addig szeretnénk több 
edzőmeccset játszani.            - ta -

Szombaton ismét gyerekek-
kel telt meg a Városi Sport-
csarnok. A Kőkúti DSE és a 
TAC U 10-es korosztályú fiú 
csapatai játszottak. A Ma-
gyar Kézilabda Szövetség az 
utóbbi években jól felépített 
rendszert hozott létre, ahol a 
8 évesektől kezdve folyama-
tosan biztosít játéklehetősé-
get minden korosztálynak.  
Tatára ezúttal Tatabányáról, 
Simontornyáról, Mórról, Rá-
calmásról, Székesfehérvárról, 
Dunapenteléről érkeztek csa-
patok. A játékidő itt csak 2x15 
perc és ebben az évfolyamban 
is minden benevezett játé-
kosnak pályára kell lépnie. 
A Kőkúti csapatát Kőhalmi 
Zsófia vezette. Az együttes 
két meccset játszott és 50%-
os mérleggel zárt. Megverték 

a  Dunapentelét és kikaptak a 
Simontornyától, akik később 
a TAC-ot is legyőzték. Az 
Endrédi Dezső vezette TAC 
a Fehérvári Alba Régia ellen 
kezdett és nyert. Minden csa-
pat két mérkőzést játszott. A 
Tatabánya és a Simontornya 
megnyerte a találkozóit, míg 
a Kőkúti és a TAC 1-1-el fe-
jezte be a napot.
Eredmények: Kőkúti Sasok 
dSE – duna-Pent KSE 32-11, 
Kőkúti – Simontornya 10-19 
Góllövő: Szelőczei 16, Ha-
rangozó 8, Gombos 7, Molnár 
6, Jenei 4, Wojejdovics  1
Tatai AC – Alba Régia KSE 
15-8, Tatai AC – Simontor-
nya 15-26
Góllövő: Szabó 13, Heilmann 
4, Boda 4, Török 4, Nényei 2, 
Szombati 2, Bencsik 1.    - ta -

Güntner Kupa a Városi sportcsarnokban

Hazai pályán játszotta tavaszi első 
bajnoki mérkőzését a TAC NB 
I/B-s kézilabda csapata. Az ellen-
fél a Veszprém U23 ellen ősszel 
a nyitányon idegenben is sikerült 
nyerni. Most avatta fel a csapat a 
Városi Sportcsarnokot, telt ház vár-
ta az együtteseket. Bár a TAC szer-
zett vezetést és 8-8-ig fej-fej mel-
lett  haladtak a csapatok, de ezután 
a Veszprém 2-3 góllal vezetett. A 
félidőben még csak két gól volt az 
előny, ami a meccs végére tízre nőtt. 
Mindenben a TAC fölé nőtt a ven-
dég gárda és sajnos azt kell mondani 
teljesen megérdemelten nyert még 
ilyen arányban is.
Tatai AC – Telekom Veszprém 
U23  22-32 (11-13)
Tata: 450 néző       
Vezette: Kovács M., Wenczel T.
Góllövő: Szám 4, Szövérdffy 4, 
Győrffy 3, Jancsó 3, Kanyó Á. 3, 
Csalló 2, Jóga 1, Kanyó B. 1, Kállai 
1. Edző: Sibalin Jakab
Nem erre számítottam. Rengeteg hi-
bával játszottunk amit az ellenfél ki 
is használt. Felkészültünk a meccsre 
de nem tudtuk megvalósítani amit 
elképzeltünk.
Junior: Tatai AC – Telekom 
Veszprém 16-27 (6-13)
Góllövő: Lévai 5, Hunyadvári 3, 
Miklós 2, Sztankovics 2,  Magyar 1, 
Kozma 1, Matuszka 1, Balla 1
Edző: Márton Ádám, Neukum Tamás.                         

Gyerekek kéziztek a 
Csarnokban

Nem sikerült a rajt

Bővebb információk:

www.tataiac.hu                 


