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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Március 14-én délután rendezte 
Tata Város Önkormányzata, az 
1848-49. évi forradalom és sza-
badságharc emlékére szervezett 
ünnepségét.
Az ünnepi felvonulás Mansbarth 
Antal katolikus pap, a forrada-
lom mártírjának emléktáblájánál 
kezdődött, ahol áldást mondott 
Váradi Kristóf atya. Ezt követő-
en Hamary Dániel honvéd tüzér 
hadnagy Tópart utcai emléktáblá-
jánál, majd az 1848-as emlékosz-
lopnál folytatódott a megemléke-
zés a várudvarban, ahol ünnepi 
beszédet mondott Halász János 
országgyűlési képviselő, a Fidesz 
frakció vezető helyettese, vala-
mint Bencsik János országgyűlési 
képviselő.
Halász János ünnepi beszédében 
elmondta: - Március 15. immár 
169 éve a magyarok közös szü-

letésnapja, nemzeti önazonos-
ságunk táplálója. 1848-ban elég 
volt pár óra, hogy e mások szá-
mára teljesen hétköznapi naptári 
nap, összetartozásunk szimbólu-
mává váljon. Ez a nap számunkra 
egyfajta spirituális szikra, mely 
évről-évre lángra lobbantja  a 
lelkünkben parázsként lappangó 
hazaszeretetet. A képviselő hang-
súlyozta: -1848 március 15. egy 
új, egy jobb, egy bátrabb szemlé-
letváltást is jelent. Azt a feladatot, 
amit Petőfiék elkezdtek, nekünk 
és a következő generációknak is 
kötelességünk folytatni. E nap 
üzenete egyértelmű: magyarnak 
kell maradnunk. Nem mások-
kal szemben, nem mások kárára, 
hanem nemzeti identitásunk őr-
zésére, gyermekeink jövőjének 
biztosítása miatt. Most sem aka-
runk mást csak annyit, hogy mi 

dönthessünk az életünket legin-
kább befolyásoló dolgokról, mi, 
’48 örökösei 2017-ben is békére 
és együttműködésre törekszünk- 
tette hozzá Halász János.
A várudvarban Bencsik János or-
szággyűlési képviselő a hazasze-
reteten alapuló közös együttélés 
gondolatával kapcsolatban úgy 
fogalmazott: - nem baj ha más 
kultúrában gyökerezünk, nem baj 
ha más nyelvet beszélünk, de ha 
szeretjük a szülőföldünket, akkor 
1848 és ’49 megmutatja, hogy 
a szülőföld , az otthon, a csalá-
dunk és a közös haza szeretete 
mindenek fölé, egy közösségbe 
emel bennünket. Bencsik János 
kiemelte: - szeressük közösen, 
együtt a hazánkat, és ha kell, 
akkor becsülettel álljunk ki ér-
tékeinkért és szabadságunkért. 
Legyen ez az áldás a mai napra, 

és kísérje mindazokat, akik ma 
csak egy pillanat erejéig is meg-
álltak és hálát adtak, köszönetet 
mondtak mindazokért az ismert 
és ismeretlen hősökért, akik a 
mindenkori magyar szabadságért 
kiálltak szeretettel, és becsülettel. 
Az ünnepség után a meghívott 
vendégek a Városházán megte-
kintették Smídt Róbert: Himnusz 
című táblaképét, melyet a fafara-
gó művész mutatott be. Az ünne-
pi rendezvényen közreműködött 
Petrozsényi Eszter színművész, a 
Menner Bernát Zeneiskola fúvó-
szenekara Varju László vezetésé-
vel, az Eötvös József Gimnázium 
és Kollégium, a Tatai Református 
Gimnázium, a Kőkúti Általános 
Iskola Fazekas Utcai Tagintézmé-
nye, és a Vaszary János Általános 
Iskola és Logopédiai Intézet tanu-
lói.                      Ábrahám Ágnes

1848-49  hőseire emlékeztünk

A hagyományokhoz híven, a 
Magyar Sajtó Napja alkalmából 
Tata Város polgármestere idén is 
kötetlen beszélgetésre és foga-
dásra hívta a megyei média azon 
képviselőit, akik lelkiismeretes, 
magas színvonalon végzett mun-
kájukkal az elmúlt egy évben 
is segítették az Önkormányzat 
kommunikációját.
Michl József polgármester a ta-

lálkozón hangsúlyozta: - nagy 
köszönettel tartozik a megyei 
média tulajdonosainak, vezető-
inek és munkatársainak, akik az 
elmúlt évben is segítettek ab-
ban, hogy Tatáról a legigazabb 
módon, a legfontosabb híreket 
tovább adják. Az elmúlt időszak-
ban izgalmas, új területek jelen-
tek meg a helyi kommunikáci-
óban, hiszen a város elindította 

a Patrióta Magazint, 
felerősítette egyre nép-
szerűbb internetes kö-
zösségi oldalát, és az 
Önkormányzat cégei 
is saját híroldalakat 
működtetnek. A pol-
gármester kiemelte:- a 
város médiával való 
kapcsolatának kiemel-
ten fontos eleme a sze-
mélyesség, hiszen a 
kapcsolat a Tatáról hírt 
adó tudósítói hálózat, 
és a város kommuni-
kációs munkatársai 
között azt szolgálja, 
hogy egyre magasabb 

színvonalú hírek, tudósítások és 
kiadványok jelenjenek meg Tatá-
val kapcsolatban.
A fogadás vendége volt Lovass 
Tibor, a Helyi Televíziók Orszá-
gos Egyesületének elnöke, aki 
elmondta: - a helyi televíziózásra 
az utóbbi esztendőben észreve-
hetően felfigyelt az országos mé-
dia, és egyre gyakrabban  kérik 

fel tudósítások, élő bejelentkezé-
sek készítésére a lokális televízi-
ókat. Helyben a térségi televíziók 
a leggyorsabbak, ők rendelkez-
nek a legjobb helyismerettel, és 
már technikailag is fel vannak 
úgy szerelve, hogy bárhonnan, 
bármikor azonnal tudjanak élő 
bejelentkezést küldeni az orszá-
gos csatornák felé. Az elnök hoz-
zátette:- a Tatai Televízió nagyon 
sok mintát adott országosan, 
hiszen olyan együttműködések 
kezdeményezője volt a régió-
ban, amelyek irányt mutattak. 
Ilyen volt például az első etikai 
kódex, amely a választásokhoz 
kapcsolhatóan sokak által fel-
használhatóvá vált, és olyan más 
újdonságok is elindultak Tatáról, 
amelyekért köszönet jár. 
A térségben dolgozó újságírók, 
televíziós, rádiós szakemberek, 
és az írott sajtó munkatársai a 
találkozón közösen vitatták meg 
tapasztalataikat, és a következő 
évek együttműködési lehetősé-
geit.                                      - áá -

Tatán találkoztak a megyei média képviselői
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Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
idén nyáron mutatja be a „Vörös 
Rébék” című musical balladát, 
Arany János születésének 200. 
évfordulója alkalmából. A ké-
szülő előadásról március 2-án, az 
Arany János- emlékév első nap-
ján tartottak sajtótájékoztatót Ta-
tán, a Városháza dísztermében.
A musical ballada megszületése 

tisztelgés Arany János meghatá-
rozó és örökérvényű költészete 
előtt, s egyben része is annak a 
missziónak, mely a zenés színház 
közérthető nyelvén szólva hozza 
közel a valódi kultúrát a fiatalok-
hoz. Tata Város Önkormányzata 
az alkotói stáb mellé állt, felis-
merve annak a fontosságát, hogy 
találkozzon mai világunk művé-
szi elhívása a múlt örökérvényű 

kérdéseivel. Tata nem csupán a 
tataiaknak szeretne ezzel az előa-
dással maradandó élményt nyúj-
tani, bízunk abban, hogy nyáron 
az ország számos más területé-
ről, vagy éppen Felvidékről is 
sokan ellátogatnak majd hozzánk 
az előadás hírére. A produkció, 
mely bár zenés színházhoz mél-
tóan közérthetően fogalmaz cso-
dálatos dallamokon át, nagyszerű 

és látványos koreográfiával, szí-
nészi mélységeivel megpróbálja 
megteremteni azt a valódi szín-
házi élményt is, mely számtalan 
örök kérdésre keresi a választ.
Michl József a sajtótájékozta-
tón elmondta:- Arany János nem 
egyszerűen költő, író volt, hanem 
nemzetünknek egy olyan kincse, 
aki mondataival és gondolataival 
folyamatos bíztatást, megnyug-
tatást, felmentést, bűnbocsána-
tot adott a magyar olvasóknak. 
A polgármester a készülő új da-
rabbal kapcsolatban úgy nyilat-
kozott:- a darab olyan izgalmas 
emberi érzéseket és élethelyzete-
ket hoz elénk, amelyek mindany-
nyiunk életében benne vannak – 
még ha próbáljuk is elfedni őket. 
A musical ballada azzal állítja 
elénk ezeket a helyzeteket, hogy 
a végén megoldást is ad rájuk, 
miszerint minden gonoszságunk, 
bűnünk, tévedésünk, aggódásunk 
ellenére mindig van kiút és fel-
emelkedés. A mű lehetőséget ad 
arra, hogy a katarzis megélésé-
vel egy tisztulási folyamaton is 
áthaladjon a néző-fogalmazott a 
városvezető.
A Vörös Rébék, Arany János 
késői balladái közül talán a leg-
eredetibb, mely egy népmondai 
töredék alapján íródott.

Folytatás a következő oldalon.

Ősbemutatóval készül Tata az Arany-emlékévben

LAKOSSÁGI FÓRUM 
a Malom patak –
a Mikovényi utca 
és a  Csapó utca 
által határolt terület 
lakói részére 2017. 
március 23-án,    
csütörtökön 

17.00  órakor a Jázmin utcai 
iskolában – Tata, Jázmin utca 
23. - tartandó  
LAKOSSÁGI FÓRUMRA,
melynek témája:
A   VOLT  SZŐNYEGGYÁRI   
SZIGET  TERVEZETT  BE-
ÉPÍTÉSE
                                                    

Michl József                                 
Tata Város Polgármestere    

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselők-
ről szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal 
Pénzügyi és intézménygazdál-
kodási Iroda
pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A pályázati feltételek meg-
tekinthetőek a www.tata.hu 
weboldalon.
A pályázat benyújtási határ-
ideje 2017. március 24 .

Március 12-én mutatták be Tatán 
V. Smídt Róbert szőgyéni szob-
rász és fafaragóművész, Tata Vá-
ros díszpolgára, Himnusz című 
táblaképét, melyet Magyarorszá-
gon a tatai közönség láthat elő-
ször: március 13-tól, április 12-ig 
a Városháza dísztermében.
Smídt Róbert fafaragó 1966-
ban született Párkányban, azóta 
Szőgyénben él és alkot. Az alapis-
kola elvégzése után tanulmányait 
1981-től 1985-ig a Komáromi 
Építőipari Szakközépiskolában 
végezte. Képzőművészeti mun-
kássága kezdetén grafikákat, 
festményeket készített, fával 
1995 óta dolgozik. Műhelyéből 
magyar kapuk, templombelsők, 
oltárok, domborművek, harang-
lábak, szabadtéri színpadok, tér-
plasztikák, síremlékek és belső 
berendezési tárgyak kerülnek ki. 
Tatán a Testvérvárosok Parkjá-
ban, a Nemzeti összetartozás te-
rén, a Somogyi Béla u. 6. szám 
előtti kis téren és a Mindszenty 

téren láthatóak köztéri alkotásai. 
A művész jelmondata: „Múlt nél-
kül nincsen jelen és jövő sem”.
A Tatán bemutatott alkotása egy 
egyedülálló faragvány, amely 
6 éven át készült. A rajta lévő 
motívumok, témák, korábban 
már a művész alkotásaiban kü-
lön-külön megjelentek, de most 
először foglalta egybe, egy bárki 
számára olvasható nyitott törté-
nelemkönyvként. A 10 négyzet-
méter nagyságú, 5x2 méteres és 
800 kilogramm súlyú tölgyfából 
faragott táblakép, a magyar-
ság történelmét jeleníti meg a 
honfoglalás előtti időszaktól. A 
kép, középpontjában a pozsonyi 
csatát idézi fel, egy életfával és 
uralkodókkal - ahogyan mindezt 
a történelem viharai tépik szét. A 
táblaképen megjelenik a remény 
fénye, a Szent Korona, a kard és 
a lobogó, valamint a két sarká-
ban hazánk őrangyalai, Gábriel 
és Mihály arkangyalok.
A táblakép zártkörű bemutató-

ján Michl József köszöntötte a 
művészt, és vendégeit. A polgár-
mester kiemelte: - az alkotó már 
számos olyan szép ajándékot 
adott a városnak, melyekre mi is 
büszkék vagyunk, de ez a tabló 
olyan csoda, amely 100 évente 
születik. Smídt Róbertnek sokat 
köszönhetünk és nagy megtisz-
teltetés, öröm volt az a kérése, 
hogy új munkáját Tatán mutat-
hassa be először Magyarorszá-
gon - tette hozzá Michl József.
Smídt Róbert a bemutatón a táb-
laképpel kapcsolatban úgy fogal-
mazott:- hat év nagyon hosszú 
idő, amely alatt a mindennapjait 
és álmait is átjárta a készülő al-
kotás szellemisége, miközben 
más műveken is dolgozott. Az 
alkotás folyamata egyszerre volt 
fárasztó és felemelő érzés, fizika-
ilag és lelkileg egyaránt. A mű-
vész hozzátette: a kép önmagáról 
beszél, összefoglalva mindazt a 
munkát, mindazokat a belső ké-
peket, amelyek ezt megelőzően 

születtek.
Szőnyi József pilisszántói hely-
történész, a táblaképet bemutat-
va elmondta: -Smídt Róbert több 
mint ezer év küzdelmeit véste 
be a magyar tölgyfába. Ez a re-
mekmű egy kétségbeesett sikoly 
az édesanyához: ne hagyj el Ma-
gyarország, hozzád tartozom! 
Szőnyi József hozzátette: - ez 
a szőgyéni sikoly ugyan lassan 
elhalkul, de a művész lelkének 
eme ujjlenyomata nem engedi 
elfelejteni erőszakkal felállított 
határainkon túli magyar testvé-
reink keserves bánatát. Különös 
hangsúlyt kap ma ez a kiállítás, 
mely lelkiismeretünk harangját 
kongatja meg, hiszen Smídt Ró-
bert vésőjének minden koppaná-
sa lelkünk mélyébe vés, s lelkün-
ket formázza nemzeti öntudattá.
A táblakép bemutatójának ven-
dége volt többek között Szörényi 
Levente zeneszerző, aki szemé-
lyesen is végigkísérte a hat éves 
alkotói folyamatot, valamint 
Wittner Mária, az 1956-os ese-
mények szabadságharcosa, aki a 
kép leleplezését követően osztot-
ta meg gondolatait a közönség-
gel. Az ünnepélyes bemutatón 
közreműködött Vadkerti Imre 
színművész.
A „Himnusz” című táblaképet 
Tatán a Városháza dísztermében 
a következő időpontokban te-
kintheti meg a közönség:
Március 13. és április 12. között:
hétköznaponként 8-18 óráig
szombaton 14-17 óráig
vasárnap 11-17 óráig
március 15-én, a vasárnapi nyit-
va tartás szerint.
A hétvégéken a díszteremben 
zajló esküvők ideje alatt a táb-
lakép nem látogatható.
Az alkotás egy hónapig látha-
tó Tatán március 13. és április 
12. között, majd országosan 12 
helyre kerül tovább, bemutatás-
ra.          - áá -

Smídt  Róbert monumentális táblaképét a tataiak láthatják először hazánkban



A Kőkúti Általános Iskola au-
lájában rendezték a Zrínyi és 
Gordiusz Matematikaverseny 
Komárom-Esztergom megyei 
fordulójának ünnepélyes ered-
ményhirdetését, amelyen a leg-

jobb helyezést elért diákokat és 
felkészítő tanáraikat jutalmazták. 
Határon innen és túl, a magyar 
lakta területeken összesen 67 
000 tanuló vett részt az idei ver-
senyen. 2017-ben a Zrínyi Ma-

tematikaverseny Komárom-Esz-
tergom megyei fordulóján 1973 
diák indult a 2. osztálytól a 12. 
évfolyamig. Tatai diákok is min-
den évben nagy számban vesz-
nek részt ezen a próbatételen.

Ünnepélyes eredményhirdetésén 
jutalmazzák a legjobb helyezé-
seket elért diákokat és felkészítő 
tanáraikat is. A díjátadóra isko-
lánkból több mint 20 tanuló (2-
8. évfolyam) és több pedagógus 
is meghívást kapott. 
Büszkék lehetünk diákjainkra, 
mert a megye legeredményesebb 
általános iskolája ebben az év-
ben a Vaszary János Általános 
Iskola lett, minthogy 1. helye-
zést értünk el a nyolcadikos, 2. 
helyezést a negyedikes, ötödikes 
és hatodikos, 3. helyezést a har-
madik osztályos csapatok verse-
nyében.
A megye legeredményesebb fel-
készítő tanára Csalainé Csengődi 
Judit kolléganőnk lett. A tanárnő 
egy tanítványával az áprilisban, 

Debrecenben megrendezésre 
kerülő országos döntőre készül. 
Veisz Andor a 8. évfolyamosok 
között ért el első helyezést. Isko-
lánkból a nyolcadikosok voltak 
legsikeresebbek, az elsőn kívül 
a mienk lett a 3. , 4. és 5. hely is.
Nagy örömünkre szolgált az is, 
hogy korábbi diákjaink immár 
gimnazistaként nagy számmal 
értek el kimagasló eredményt.
A csapatversenyben a Kőkúti Is-
kola tarolt - hét évfolyamból ötöt 
nyerve meg, a középiskolai csa-
patversenyben pedig minden év-
folyamon az Eötvös Gimnázium 
lett az első.
Az országos döntőre 13 tanuló 
utazik majd Debrecenbe Komá-
rom-Esztergom megyéből, közü-
lük öten tataiak.
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Egy fantasztikus nyári kalandra 
hívunk Benneteket, jelentkezze-
tek zenés-színházi táborunkba, 
ahol felkészülünk majd közö-
sen arra, hogy részt vehessetek 
a Vörös Rébék musical ballada 
ősbemutatóján! Megtanulhattok 
remek koreográfiákat, megismer-
hetitek a színházi munka legfon-

tosabb alapvetéseit, személyi-
ségfejlesztő játékokkal tesszük 
tartalmasabbá a napokat könnye-
dén, és örök barátságokat köthet-
tek egy remek csapatban!
Jelentkezni a vorosrebektata@
gmail.com e-mail címen lehet, 
április 15-ig. A válogató, azaz 
casting májusban lesz. Tánccal 

nem szükséges készülnötök, ott 
helyben már részleteket tanulhat-
tok meg az előadás koreográfi-
ájából. 2-3 népdallal viszont jó 
ha készültök, és legyetek készen 
arra is, hogy meghallgathassunk 
tőletek 1-2 verset, vagy prózát. 
16 éves kortól körülbelül 25 éves 
korig érdemes jelentkeznetek, de 
nem kergetünk senkit el a meg-
hallgatásról pár év különbség mi-
att.
Kiemelten keresünk hat fan-
tasztikus lányt, akik majd a dé-
mon-táncosok lesznek, valamint 
a falusi fiatalokat, zenészeket, 
Tera barátnőit és a Fekete Bál 
szereplőit is ti fogjátok megfor-
málni, ugyanúgy, mint a félelme-
tes varjakat.
Jelentkezzetek, és töltsünk így 
együtt Tatán egy felejthetetlen 
nyarat!
Barátsággal és szeretettel,
Pesty-Nagy Kati
rendező
Sándor Dávid
koreográfus
Derzsi György
zeneszerző
Jelentkezési határidő: április 15.
Jelentkezés módja e-mailben: vo-
rosrebektata@gmail.com

A musical ballada, szerkezetében 
is Arany nagyszerű versét veszi 
alapul, s bár nem akarja a titok-
zatosságát, töredezettségét – mint 
műfaji alapvetést – megtagadni, 
mégis szolgál egyfajta történeti 
magyarázattal, s olyan kérdéseket 
vet fel, amelyekre talán minden 
nap keressük a választ:
- létezhet-e ok nélkül, eredendően 
a gonosz,
- meghatározza-e életünket egyet-
len rossz döntés,
- hibázhat-e az, aki alapvetően jó-
nak született,
- mennyire könnyen sodródunk 
bele vétkes harcainkba,
- van-e visszaút, ha már egyszer 
rossz útra léptünk, és
- felmenthet-e Isten, megtalálha-
tó-e végül a Hit minden bűnös em-
ber számára?
Ezekre a kérdésekre reagál a szín-
padi változat, egyszerű, élhető és 
átérezhető szituációkban, emberivé 
varázsolva akár egy boszorkány-
nak hihető lény történetét, vagy va-
rázsossá álmodva egy hétköznapi 
asszony meséjét.
Pesty-Nagy Kati rendező a sajtó-
tájékoztatón úgy fogalmazott: - a 
kultúra megőrzése akkor a legva-
lódibb, ha életben is tudjuk tartani. 
Életben pedig akkor tudjuk tartani, 
ha a múlt szavait ötvözni tudjuk a 
mai lelkületünkkel, gondolataink-

kal. Ezért van nagy jelentősége 
annak, hogy Arany János balladá-
ját mi, a magunk életével és szel-
lemiségével igazi színpadi művé 
formálhatjuk - nyilatkozta a darab 
megálmodója, aki külön köszöne-
tet mondott Michl József polgár-
mesternek és az Önkormányzatnak 
a produkció támogatásáért, majd 
bemutatta a darab alkotógárdáját.
A musical ballada szereposztása és 
alkotói:
Pörge Dani: Pásztor Ádám
Pörge Dani Édesanyja: Petrozsényi 
Eszter
Rébék: Kecskés Tímea
Kasznár:Vadkerti Imre
Sinkó Tera: Bucsi Annamária
Pap: Turek Miklós
Görög utazó:  Sándor Dávid
Bőgyy Bella (Tera barátnője): Me-
zei Kitty
Kácsint Kátó (Tera barátnője): 
Bodnár Vivien
Szellemhang (felvételről): Derzsi 
Joja
Koreográfus: Sándor Dávid
Vetítés: Papp Pala László
Zenei vezető: Derzsi György
Rendező: Pesty-Nagy Kati
A sajtótájékoztatón a produkció 
szereplői három dalt is bemutattak 
a készülő előadásból. A Vörös Ré-
bék musical ballada ősbemutatója 
július 28-án, 21:00 órától lesz a ta-
tai szabadtéri színpadon.

Tata és környéki fiatalok jelentkezését várja a Vörös Rébék produkció

Folytatódik a Bencsik János or-
szággyűlési képviselő, és Hen-
zer Zsuzsanna iskolai könyvtári 
szaktanácsadó kezdeményezésé-
re elindult könyvtár örökbefoga-
dási program.
Az iskolai könyvtárak tervsze-
rű és kiszámítható fejlesztése 
és állománygyarapítása érdeké-
ben kezdeményezett program 
nyomán tavaly a Kőkúti Iskola 
könyvtára gyarapodott számí-
tástechnikai eszközökkel, három 
vállalkozás összefogásával. A 
héten a Színes Iskola és a TSZC 

Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiu-
mának könyvtára is értékes esz-
közökkel lett gazdagabb.
A „Fogadj örökbe egy iskolai 
könyvtárat” kezdeményezés cél-
ja, hogy az iskolai könyvtárak 
fejlesztésén keresztül olyan kör-
nyezetet tudjanak az intézmé-
nyek biztosítani, amely a gyere-
keket inspirálhatja az olvasásra, 
és az internet adta lehetőségekkel 
élve segítheti az információgyűj-
tést, elemzést. Mindez lényeges a 
jövőbeli képezhetőség szempont-

jából, hiszen ha kevés a munka-
erő, vagy képzettségi problémák 
vannak, akkor a fiatalok nem fog-
nak tudni beilleszkedni a munka-
helyi közösségekbe, s ez akadá-
lyozza a gazdasági fejlődést is a 
térségben.
A Színes Iskola most bútorokkal 
-asztalokkal, székekkel, szekré-
nyekkel-, két laptoppal, hang-
falakkal, egy multifunkcionális 
nyomtatóval, és új könyvekkel 
gazdagodott a Güntner, míg a 
Bláthy Iskola televízióval, lap-
toppal, multifunkcionális és 
etikett nyomtatóval, valamint 
laminálógéppel gyarapodott a 
Grundfos jóvoltából. A támogató 
cégek az eszközvásárlást köve-
tően a következő időszakban évi 
300.000 forinttal segítik majd az 
érintett iskolák könyvtárait, állo-
mánygyarapítási céllal.
A gazdasági társaságok és in-
tézmények összefogásával a 
program nyomán 12 iskolai 
könyvtárat fogadnak örökbe a 
Tatai-medencében, ezzel számos 
helyen megújulhat a könyvál-
lomány, s modernebbé válik a 
könyvtárak felszereltsége.

Újabb könyvtárakat fogadtak örökbe

Néhány új bútorral lettek gazda-
gabbak a Fényes Fasori Idősek 
otthonának lakói. A Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetsége 
(KÉSZ) valamint a Tatai Pol-
gári Körök jóvoltából étkező 
asztalos, éjjeli szekrényekkel 
és ágyrácsokkal gazdagodott az 
intézmény. A KÉSZ és a Polgá-
ri Körök minden évben meg-
szervezi az Árpád-házi Szent 
Erzsébet jótékonysági bált. A 
bál bevételének egy részét min-
den alkalommal karitatív célra 

ajánlják fel a szervezők. Az idén 
Magó Ottót, a Tatai Kistérségi 
Időskorúak Otthonának vezető-
jét keresték fel azzal, hogy mire 
van szüksége az intézménynek. 
Így az újonnan vásárolt három 
éjjeli szekrény és az ágyrácsok 
a lakók kényelmét és biztonsá-
gát szolgálják majd a jövőben. 
Az adományokat a KÉSZ elnö-
ke, Izing László, a Tatai Polgá-
ri Körök képviseletében pedig 
Horváthy Lóránt adták át a hét 
elején.

Új bútorokat kaptak az idősek

Ősbemutató az Arany-emlékévben
Folytatás az előző oldalról
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A szelíd turizmus olyan ven-
dégforgalmat foglal magában, 
amely a helyi lakosság és a tu-
rizmusban résztvevők közötti 
kölcsönös megértést segíti elő, 
nem veszélyezteti a meglátoga-
tott területek természeti erőfor-
rásait és kulturális örökségét, 
mindeközben elősegíti a tájban 
élő ember megélhetését. 
A fenti témában szervezett nem-
zetközi konferenciát a Pons 
Danubii Európai Területi Tár-
sulás (EGTC) Tatán. Az EGTC 
csoportosulások két, vagy több 
tagállam önkormányzatai, he-
lyi, regionális szereplői közöt-
ti együttműködés sikerességét 
hivatottak biztosítani. A Pons 
Danubii – melynek tagja Tata, 
Oroszlány, Kisbér, Komárom, 
Ógyalla és Gúta – a határon át-
nyúló fejlesztési együttműkö-
dések elősegítésére, köztük a 
turisztikai infrastruktúra közös 
fejlesztésére jött létre.

A Ferenc-majorban megtartott 
konferencia középpontjában 
elsősorban a régió kerékpáros 
turizmusának fejlesztése állt, 
melynek lehetőségeit az Ál-
tal-ér menti kerékpárút példáján 
keresztül mutattam be. A ’90-es 
évek végén nagyot álmodtunk 
Horváthy Lóránttal és Kerti Ka-
talinnal, amikor aláírtuk azt a 
szándéknyilatkozatot, mely le-
hetővé tette a Tatabánya és Tata 
közötti szakasz tervezési mun-
kálatainak elindítását. A tény-
leges beruházásról már Michl 
József polgármester úrral tud-
tunk megállapodni, miután az 
európai uniós pályázati források 
is rendelkezésünkre álltak. A két 
várost összekötő szakasz ma az 
ország második legforgalma-
sabb kerékpárútja.
A folytatásban a Tata és Duna-
almás közötti szakasz épülhetett 
meg, s kettő esztendőn belül már 
Majkig is elkerekezhetünk. Az 

út mentén tanösvények is léte-
sültek, melyek bemutatják a táj 
természeti értékeit. A turisztikai 
szolgáltatások szervezésére és 
az alap infrastruktúra biztosítá-
sára hoztuk létre a tatai Ökotu-
risztikai Központot az Öreg-tó 
partján, melynek kiegészítője is 
megépül kettő esztendőn belül a 
tatabányai Turul-szobor szom-
szédságában. Ezek a turisztikai 
központok jelentős mértékben 
segíthetik a Gerecse és a Vértes 
vidékének bakancsos-, valamint 
erdei kerékpáros turizmusának 
kiszolgálását is.
A fejlesztések kiemelt céljai 
közé tartozik a Tatai-medence 
Esterházy-örökségének bemu-
tatása. A kerékpárút mentén 
válik elérhetővé a már felújí-
tott majki kastély, továbbá 
a hamarosan megújuló tatai 
Esterházy-kastély is. Tatán 
a vízimalmok működését 
bemutató játszópark létesül 

az egykori Kristály-fürdő terü-
letén. Tatabányán a felújítandó 
Tiszti Kaszinóban a térség ipar-
történetét bemutató miniverzum 
születik a közeli jövőben.
Lassan eljutunk odáig, hogy a 
térség városai nem ve-
télytársként, hanem 
együttműködő part-
nerként tekintenek 
egymásra, mert csak 
így lehet megmutat-
ni magunkat 
akár a kö-
zeli fő
város-
b a n , 
akár 

a Duna túlpartján élők számá-
ra. A kerékpárút megépítése 
mellett ezt a célt szolgálja Tata 
városának aktív bekapcsolódása 
a Gerecse 50 teljesítménytúra 
szervezésébe is.

 OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
A Tatai Városkapu újság korábban beszámolt a Tulipán utca 
környezetének rendezéséről. Mikor folytatódik az erdőtelepí-
tés? 

Horváthy Lóránt a pénzügyi és városfejlesztési bizottság el-
nöke és Mürkl Levente környezetvédelmi referens a napokban 
a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót a témában. Az üdülő 
övezetben az ősszel megkezdett akció folytatásaként az elmúlt 
hetekben újabb egyedeket ültettek a korábban kiírtott erdő-
területeken. Ez összesen 10 000 makkról kelt egyedet jelent. 
A lakosok panaszaira tekintettel az önkormányzat egy kerítés 
felhúzását is tervezte az erdő szélére, de végül más megoldást 
választottak: néhány nagyobb fát ültettek kerítés helyett, ami 
a jövőben a határt jelzi. A lakosokat arra kérik, erre figyelje-
nek, hiszen autóval parkolni az erdő területén már nem lehet. 
Az ültetett fák szépen cseperednek, így néhány év leforgása 
alatt ismét szép, dús növényzetű erdő lesz a területen.

A THE 2017. március 3-án 
16 órakor az Öreg-tó partján 
lévő Halászcsárdában tartot-
ta meg az évi közgyűlését. 
A  közgyűlésen a tagság 80%-
a jelen volt. A közgyűlésen 
meghívott vendégek is részt 
vettek.
Michl József, Tata városának 
polgármestere, Dr. Schmidt-
mayer Richárd, a Kuny Domo-
kos Múzeum megbízott igaz-
gatója, Busa Mónika néprajzos 
muzeológus, László János ré-
gész, főmuzeológus, Nemes 
János, a Szomódi Helytörté-
neti Egyesület elnöke, Farkas 
Tibor, a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár könyvtárosa, 
Keresztesi József, a Magyary 
Zoltán Népfőiskola alelnöke. 
Dr. Kis Tiborné, a THE el-
nöke a vendégek és a tagság 
köszöntésének után ismertette 
a 15 éves THE közgyűlésé-
nek napirendjét. Beszámolt a 
2016-os évben végzett mun-
káról. Ezután a vezetőségben 
és a tagságban történt szemé-
lyi változásokat ismertette. A 
THE új alelnöke: Varga Zsu-
zsanna ny. pedagógus, a veze-

tőség új tagja: Busa Mónika, 
néprajzos muzeológus.
Az elnökasszony tájékoztatta 
a jelenlévőket a THE alapsza-
bályzatának módosításáról. 
Miskei Pál elnökségi tag az 
egyesület pénzügyi helyzeté-
ről számolt be.
A közgyűlés a 2017-es év 
várható programjainak is-
mertetésével és Michl József 
tata város polgármesteré-
nek a hozzászólásával zárult. 
A THE az eddig kitűzött célja-
itól nem tér el. Egyesületünk 
alaptevékenysége közhasznú 
tevékenység.
Célja: Tata város helytörté-
netének kutatása, védelme 
és minél szélesebb körben 
való megismertetése, bemu-
tatása. Hagyományőrzés, kul-
turális örökségünk meg-
óvása, művészeti nevelés. 
Céljaink elérése érdekében 
együttműködünk Tata vá-
rosának önkormányzatával, 
közművelődési, oktatási in-
tézményekkel. Köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik 
eddigi munkánkat támogatták. 
    dr. Kis Tiborné. a THE elnöke

Megtartotta a 2017-es évi közgyűlését a THE

Egy nagy-
szabású vá-
rosi kezde-
ményezéshez 
i n v i t á l j u k 
Tata Város 
p o l g á r a i t , 
közössége -
it, melynek 

célja, hogy városunk lakossága 
kifejezhesse megbecsülését azon 
tagjai iránt, akik jellemük, elhi-
vatottságuk, tenni akarásuk okán 
tiszteletet vívtak ki környezetük-
ben munkájuk, tevékenységük 
során.
Veszprém és Tatabánya sikeres, 
a helyi közösséget megmozgató 
kezdeményezése után, a Tata és 
Térsége Civil Társulás úgy gon-
dolta, hogy itt is helye van egy 
„Mindennapok Hősei” díj mega-
lapításának.
A díjakat nem az önkormányzat, 
a szakma, a cégek vezetői oszt-
ják ki, hanem a tatai emberek, az 
itt élő közösségek ítélhetik oda 
az arra méltóaknak. A program 
lebonyolításának hagyománya 
szerint, a kezdeményezés civil 

keretek között alulról szervező-
dik, ahol városunk civil önkén-
tesei segítenek a szervezésben, 
a lebonyolításban, valamint a 
program támogatásában, így a 
díjak felajánlásában is városunk 
megkeresett vállalkozásaira szá-
mítunk.
A díjátadásra április 11-én a 
Menner Bernát Zeneiskolában, 
ünnepélyes keretek között kerül 
sor, mind az öt kategóriában. 
A SZAVAZÓK KÖZÖTT IS 
AJÁNDÉKSORSOLÁST TAR-
TUNK!
Médiapartnereinknek köszönhe-
tően a Tata Televízió képernyő-
jén, a „Városkapu” újság hasáb-
jain, valamint, a Tata és Térsége 
Civil Társulás Facebook oldalán 
megjelenő felhívás segítségével 
kaphat mindenki tájékoztatást a 
kezdeményezésről.
Tatán is élnek hősök!
Köztünk járnak, értünk dolgoz-
nak, minket szolgának!
Ismerjük meg őket, ismerjük el őket!
Szavazzon ön is a Mindennapok 
Hőseire! 

Tata és Térsége Civil Társulás

Közösségi rendezvényeink kö-
zül  kiemelkedik a nemzetközi 
nőnap,most  Magyary Zoltán 
Művelődési Ház Vízimalom ter-
mében adtuk át egyesületünk 
hölgytagjainak,  a szeretet virá-
gait, közel 70 főnek. A  beveze-
tő gondolataiban Sárközi József  
külön kiemelte a katonagfelesé-
gek és a civil özvegyek áldozatos 
„hátországi” tevékenységét. Az 
édesanyáknak, a feleségeknek a 
családot  összetartó  szolgálatát 
méltatta, költői gondolatokkal 
fejezte ki köszönetét valamennyi 
jelenlévőnek. A Bajtársi Egye-
sületek  Országos Szövetsége A 
Tata katonái kötet szerkesztőjé-
nek, Dr. Bártfai Ilona Úrhölgy-
nek, 90 születésnapja alkalmából 
a honvédelem ügyéért végzett 
munkájáért Díszoklevelet és tár-

gyjutalmat    adományozott,ame-
lyet  most adott át a klubelnök. 
A  klubdélután első részében, dr 
Rigó Erik ny. rendőralezredes 
támogatásával jött el hozzánk a 
humorista Ayala és lánya Anna, 
akik színvonalas műsorukkal vi-
dám hangulatot teremtettek. Ezt 
követte az egyesült férfi tagjainak 
a nőket méltató  fellépése. Nagy 
tetszés fogadta Zentai László baj-
társunk komoly,de vidám gon-
dolatokkal fűszerezett előadását. 
Ezt követte Bankó Róbert, aki  
Rozs János emlékezetes nőkről írt 
versét mély átéléssel tolmácsolta. 
Kemény Balázs saját vidám verse  
hatotta meg a jelenlévőket. Bás-
ti Gyula Vágyom egy nő után c. 
dalt énekelte,amelyet az Ősziró-
zsa Dalkőr férfi tagjai dúdolással 
kísérték Dorka, klubunk üdvös-

kéje,  Ha én rózsa volnék dallal 
varázsolta nekünk az unokák 
szeretetét a jelenlévőknek,- az 
anyáknak, a nagymamáknak. A  
családias hangulatú  délutánt Bús 
Péter zenész  szintetizátoron előa-
dott retro műsora -az 50-es, 60-as 
évek dalaiból  zárta. A  résztvevők 
együtt énekeltük a Honvágy és a 
többi fiatalságunkra  emlékeztető 
dalokat. Voltak, akik táncra per-
dültek, miközben  a „batyukban” 
hozott finom süteményeket, italo-
kat kölcsönös kínálgatással elfo-
gyasztottuk. Szép élménnyel tér-
tünk haza, arra gondolva milyen 
kár, hogy  nőnap csak egyszer van 
egy évben. Lejegyezte: Sárközi 
József,aki  egész évben nagyon, 
boldog nőnapot kíván valameny-
nyi hölgynek. 
 Sárközi József  klubelnök

Szavazzon Ön is a Mindennapok Hőseire!
A tatai „Mindennapok Hősei” 
szavazást 2017. március 1-én 

hirdettük meg, öt kategóriában:
- közösségépítés
- egészségügy

- szociális szektor
- honvédelem,
- rendvédelem

- és városüzemeltetés/közfoglal-
koztatottak.

SZAVAZZON ONLINE, a  
www.mindennapokhosei.hu Tata 

oldalon!

Nyílt szavazási helyszínek:
Polgármesteri Hivatal

Rehabilitációs Rendelő Intézet
An-ZSU Bisztró
Művelődési Ház
Városi Könyvtár
Tourinform Iroda
Sooters Fotólabor
Kormányhivatal

Est Mozi
Gottwald Önkiszolgáló Étterem

Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központ

Agostyán Mazsola ABC

A nőket köszöntöttük a Bajtársi Klubban
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Március 14-én délután rendezte Tata Város 
Önkormányzata, az 1848-49. évi forradalom és 
szabadságharc emlékére szervezett ünnepségét.

Megjelent a 2017-es tatai eseménynaptár
Az elmúlt évekhez hasonlóan, 
idén is elkészült a Tata és Kör-
nyéke Turisztikai Egyesület 
éves eseménynaptárja. 
A kiadványban 2017-ben nem-
csak a tatai, hanem a környék-
beli települések rendezvényei 
is részletesen megtalálhatóak 
havi lebontásban, míg a tatai 
nagyrendezvények külön olda-

lakon, bővebb tájékoztatással 
szerepelnek benne. A városi 
események mellett az egyesü-
let saját szervezésű programjai, 
szállás-és vendéglátóhelyek el-
érhetőségei, valamint egy Tata 
térkép is helyet kapott az ese-
ménynaptárban.
A kiadvány ingyenesen elérhető 
a Tourinform Irodában.

2017. március 20-án, 
hétfőn 17:00 órakor nyílik 
a Tatai Amatőr Képzőmű-
vészeti Műhely kiállítása a 
Folyosó Galériában.

15 kiállítónak városunkról 
készült képei láthatóak kö-
zel egy hónapon keresztül.
A kiállítást a művészeti 
kurzus vezetője, Atlasz 
Gábor nyitja meg.

KÖNYVES SZERDA
Vendégünk: Sándor Anikó író 
az El Camino,a Zuhanó repülés,  a Házasság-
sirató és számos más könyv szerzője

Időpont: 2017. március 22. (16.30)
Helyszín: 
Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár 
olvasóterme  
(2890 Tata,
Váralja utca 4.)   A 
belépés ingyenes!
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Új arculatot kaptak az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központ által szerve-
zett, a városban és környékén szervezett 
túrák. Ezentúl a Kincses Tata elneve-
zés és az ugyanezen címen megjelent 
programfüzet fogja össze azokat az ese-
ményeket, amelyeken a népszerű túra-
vezető, Márkus Ferenc részletezi a kü-
lönféle természeti vagy épített örökségi 
különlegességeket. A természetvédelmi 
ökológus szerint a város igazán külön-
leges helyzetben van, hiszen minden év-
szakban nyújt olyat az érdeklődőknek, 
amiért érdemes néhány órára felhúzni 
a túrabakancsot. A Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt. munkatársai az idei tu-
risztikai felkészülés kapcsán döntöttek 
úgy, hogy érdemes egy egész éves so-
rozatban összefoglalni mindazt, amit 
a város nyújtani tud látogatóinak, és a 
vendégek így az élményben és a minő-
ségben is biztosak lehetnek. Berczely-
ly Attila a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy fon-
tosnak tartották ilyen módon összefogni 

a túrákat. A Márkus Ferenc vezetésével 
szervezett sorozat alkalmain mindig 
nagy az érdeklődés. Sikeres volt az An-
golkertben szervezett Téltemető-túra is, 
így a szervezők hasonló létszámra szá-
mítanak a többi tervezett alkalmon is. 
Március 18-án Tata talán legkevésbé is-
mert tavához, a Derítő-tóhoz invitálják 
az érdeklődőket.
A hordalékban gazdag Által-ér ülepítő 
tavához látogat majd a csoport, ahol a 
résztvevők megismerhetik, hogy igye-
keznek az érkező terheléstől mentesíte-
ni az Öreg-tavat mérnökbiológiai mód-
szerekkel. A kirándulók megtudhatják 
mi az a berek, milyen is egy láperdő, 
milyen növény- és állatvilág él ott. A ma 
már horgászvízként működő Derítő-tó a 
horgászkunyhók, a fűzligetek, a távo-
li hegyek gyönyörű látványt mutatnak 
minden évszakban.
A Kincses Tata programfüzetben az 
éves témák is megtalálhatók, a pontos 
időpontokat pedig az esemény előtt há-
rom-négy héttel teszik közzé.

Kincses Tata

A mai napon emlékezni jöttünk 
össze1948. március 15-re, Nem-
zeti Ünnepünkre. Felidézni, 
hogy mi  is történt Pest-Budán 
és Pozsonyban, az akkori fővá-
rosban március idusán.
A február 23-i Párizsi –forrada-
lom hírére „felirati javaslatot” 
terjesztett Kossuth Lajos márci-
us 3-án a Pozsonyi-országgyű-
lés elé. Az alsótábla ezt azonnal 
elfogadta. A felsőház ellenállt, 
és nem tárgyalt róla. A feliratot 
az Ellenzéki-kör is megvitatta, 
majd elhatározta, hogy országos 
petíciós mozgalmat indítanak a 
parlament munkájának felgyor-
sítására.
Március 14-én a „feliratot” a fel-
sőház is elfogadta. Másnap kül-

döttség vitte azt Bécsbe. 
Irinyi József március 12-ére 
megfogalmazta a 12 pontot. 
Egyben megindokolta a kiad-
vány megszületését. Európa for-
rong, hazánk sem ragaszkodhat 
az elavult viszonyokhoz, az al-
kotmány reformját igényli.
Az első tervek szerint Jókai Mór 
javaslatára március 19-én, a pes-
ti József-napi vásáron kívánták 
a követeléseket közzétenni. A 
reform igények mellé bekerült a 
politikai foglyok elengedésének 
követelése is. A március 13-i 
bécsi forradalom hírére előbbre 
hozták a tüntetést.
Március 15-e reggelén a 12 pon-
tot a Nemzeti Dallal együtt a 
nyomdába vitték, itt Irinyi József 

lefoglalt egy gépet a nép nevé-
ben és a fentieket kinyomtatták, 
majd szétosztották a nép között.  
Pest város közgyűlése elfogadta 
a 12 pontot és kihirdette plaká-
tokon. Egyúttal elküldték Po-
zsonyba is az országgyűlésnek. 
Európában egyedülálló módon, 
Pesten vérontás nélkül győzött a 
forradalom. Hogyan is kezdődik 
a 12 pont? Mit kíván a magyar 
nemzet. Utána nem az első pont-
tal, hanem azzal, hogy: „Legyen 
béke, szabadság és egyetértés”. 
Emlékezünk meg a Nemzeti-dal 
születéséről is. A Márciusi Ifjak 
a Pilvax-kávéházban az elterve-
zett tüntetés megbeszélésekor 
Petőfi elkezdte írni mozgósí-
tó versét: „Rajta magyar, hí a 

haza!” Ezt Jókai elolvasta és így 
szól barátjához: Először talpra 
kell állni és utána jöhet a rajta. 
Erre Petőfi kijavította az első 
szót. Így született meg a Nem-
zeti dal. 
A nép a követeléseket felvitte 
a várba a Helytartó Tanácshoz, 
„amely reszketni méltóztatott”. 
Ez után a tömeg kiszabadította 
Táncsics Mihályt börtönéből. 
Egy év múlva felmerült a forra-
dalom vezetőiben hogyan is ün-
nepeljék meg március 15-ét. Az 
egyik szervező felkiáltott: „Csu-
kassuk be újra Táncsics Mi-
hályt” Ennek oka az volt, hogy 
Táncsics az újságjában túlzottan 
radikális, szélsőséges eszméket 
kezdett hirdetni. 
Most befejezésül városunk már-
tírjáról szeretnék röviden szólni. 
Mansbart Antal 1821 dec. 20-án 
született Tóvároson, az Öreg ut-
cában, a 4. szám alatt. Apja, Jó-
zsef gyertyaöntő és mézeskalá-
csos mester volt. Anyja, Venusin 
Anna. A gyermek gyakran járt a 
szemben álló Kapucinus-temp-
lomba.     14 évesen a Piarista 
Gimnázium tanulója lett. Már 
17 évesen, 3 év alatt befejezte a 
gimnáziumot és Győrben a papi 
szemináriumban folytatta tanul-
mányait.  1843-ban Győrben 
kezdte papi pályáját. 1847-ben 

Csákberénybe helyezték plébá-
nosnak, 26 évesen. A debreceni 
országgyűlés 1849. április 14-
i, a Habsburg-ház trónfosztását 
kimondó határozatát kihirdette 
templomában. Szikszai János 
református lelkész pedig a re-
formátus templomban hirdet-
te ki azt. Ez tudomására jutott 
Haynau táborszernagynak, ezért  
1849. július 12-én elfogatta őket.  
Nagyigmándra vitette a reformá-
tus parókiába, ahol felütötte a 
főhadiszállását. Itt rögtön halál-
ra ítélte őket, és déli 12 órakor 
mindkettőjükön végrehajtották 
az ítéletet. A helybeli papok kö-
nyörögtek Haynaunak, hogy ne 
akasztassa fel őket, ezért Haynau 
„kegyelemből” golyó általi ha-
lálra változtatta kegyetlen ítéle-
tét.     A plébános ekkor 27 éves, 
a református lelkész 50 éves volt.
A dicső forradalmat és sza-
badságharcot idegen erővel 
leverték ugyan, mint sokszor a 
magyar történelem folyamán, 
de a lánglelkű márciusi ifjak 
és a mártír forradalmárok pél-
dája, amíg magyar él e földön, 
örökké fennmarad. Az ünne-
pi beszéd után a Dalkör tagjai 
népszerű Kossuth-nótákat éne-
keltek és Petőfi Sándor forra-
dalmi verseiből adtak elő egy 
csokrot.      Kun Imre klubelnök

Megemlékezés Nemzeti ünnepünk alkalmából a Városi Nyugdíjas Klubban 2017. március 13-án

Nemzeti ünnepünkön hagyo-
mányos megemlékezésre várta 
tagjait és a tataiakat a Hon-

véd Bajtársi Klub. A hagyo-
mányokhoz híven az Almási 
úti temetőben gyűltek össze 

a klubtagok, Hamary Dániel 
sírjánál. Hamary Dániel or-
vosdoktor, magyar királyi hon-
véd törzsorvos, 1848/49-es 
honvéd tüzér hadnagy, Tatán 
született 1826. március 25-én. 
1847-ben kezdte meg orvosi 
hivatását, Pesten. Egy évvel 
később, a márciusi napokban 
élénken részt vett a fővárosi 
ifjúság mozgalmaiban. Jelen 
volt a „Pilvax” kávéházban 
1848. március 15-én a forrada-
lom előkészítésénél, a 12 pont 
proklamálásánál, s Táncsics 
Mihálynak budai fogságából 
való kiszabadításánál. Az ő 
síremlékénél rótták le tisztele-
tüket kedd délután a Tatai Baj-
társi Klub tagjai.

Hagyományosan az óvoda ud-
varán gyűltek össze a Geszti 
Óvoda kis lakói az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tisz-
teletére rendezett megemlékezé-
sen. Ahogy minden évben, most is 
a 25. Klapka György Lövészdan-
dár zenekara játszott a gyerekek-
nek. Az óvodások már több mint 
egy hete készültek az ünnepre. 
Ilyenkor a foglalkozásokon rendre 

előkerülnek például a huszárokkal 
kapcsolatos történetek, versek és 
dalok. A gyerekek megtanulják 
a Nemzeti dalt is, amit a keddi 
ünnepségen együtt szavaltak az 
óvoda udvarán. Az ünnepre készí-
tettek apró kézműves tárgyakat is. 
Festettek zászlót, pártát, nemzeti 
színű kis kézi dobok is készültek. 
A gyerekek pedig azt is megtanul-
ták, mit jelképez a kokárda. 

Nemzeti ünnep a dandárzenekarralHamary Dániel sírjánál emlékeztek 
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Tata 48-as hősei: Hamary és Mansbarth

Március 21. kedd 10 óra Székesfehérvár
A „Székesfehérvári testvérklub megalakulása 50. 
évfordulója alkalmából” a rendezvényen részt 
veszünk
Részt vesz: elnökségből 2 fő
2017. március 22. 25 óra Művelődési Ház
A víz világnapja alkalmából klubdélutánt tartunk 
Tata és környéke vizeiről. A tájékoztatót Musicz 
László, az Által-ér Szövetség titkára, szakmai 

elnök tartja 
2017. március 26. vasárnap 10 óra  
Tatabánya, Erkel Ferenc Iskola 
Az Őszirózsa dalkör fellépése a Kodály évforduló 
kapcsán

Kérjük klubtagjainkat, hogy érdeklődésüknek 
megfelelően vegyenek részt a városi ünnepségeken 
és rendezvényeken.

A Honvéd Bajtársi Klub 2017. márciusi programjai

Hamary Dániel

Kis-igmándi Hamary Dá-
niel (Tata, 1826. március 
25. – Budapest, 1892. feb-
ruár 21.) orvosdoktor, ma- 
gyar királyi honvéd törzsorvos, 
1848/49-es honvéd tüzérhad-
nagy, író, a márciusi ifjak egyike.
Hamary iskoláit a tatai reformá-
tus elemi iskolában kezdte. A 
gimnázium öt osztályát a tatai 
gimnáziumban járta; a VI. osz-
tályt (poézist) magántanulóként 
végezte. 1843-ban a VII. osztály-
ba (logika) Pápára a református 
kollégiumba ment, ahol Tarczy, 
Bocsor, Széki és Zádor voltak 
tanárai.
A jogot is elvégezvén, 1847-ben 
az orvosi pályára lépett Pesten.
Az 1848 márciusi napokban 
élénken részt vett a fővárosi ifjú-
ság mozgalmaiban s Vasvári Pál-
lal baráti viszonyba lépett. Jelen 
volt a „Pilvax” kávéházban 1848. 
március 15-én a forradalom elő-
készítésénél, a 12 pont prokla-
málásánál, s Táncsics Mihálynak 
budai fogságából való kiszabadí-
tásánál..
A pesti események után hazajött 
Tatára és itthon társaival – Torda 
György, Takácsi Miklós és
Ferenc - népgyűléseket szerve-

zett és Jellasich horvát bán ellen 
megalakították Tatán is a nemzet-
őrséget. A tatai nemzetőrök „jó 
kedvvel dalolva” mentek a pan-
dorfi táborba, ahol a katonasággal 
öt napig együtt táboroztak, majd 
1848. október 30-án részt vettek 
a schwechati ütközetben. A hon-
védsereg Windischgratz herceg 
túlerőben levő hadaitól vereséget 
szenvedett. A tatai nemzetőrök 
szervezetten vonultak vissza Po-
zsonyba, Komáromba. 1849-ben, 
a dicsőséges tavaszi hadjárat so-
rán Komáromot és környékét el-
foglalták a honvéd csapatok. Az 
osztrák csapatok elvonulása után 
Tatában Hamary Dániel tataiak-
ból megszervezte a 99. gyalog 
honvéd zászlóaljat és ő is beállt 
a honvédséghez Komáromban. 
1849. szeptember 27-én a ko-
máromi vár is kapitulált. A vár 
feladásának egyik feltétele volt, 
hogy az ott szolgált összes ka-
tona közkegyelemben részesült. 
Hamary Dániel tüzér hadnagy 
hazajött Tatára és folytatta meg-
szakított egyetemi tanulmányait.
Sok zaklatásnak volt kitéve, sőt 
több heti fogságot is szenvedett. 
1853-ban végezte az orvosi kur-
zust és a szegény gyermekkór-
házban dr. Bókay János mellett 
másodasszistens lett. 1854-ben 
orvossebész-doktorrá avatták, 
s Tatában mint gyakorló orvos 
működött. 1858-ban a tó partján 
fürdőt építtetett; a tatai reformá-
tus egyház megválasztotta elöl-
járójának; később az elöljáróság 
jegyzője lett és a református is-
kolában könyvtárt alapított.
Az 1863-ban keletkezett Ne-
szmélyvidéki borász-társulat 
megválasztotta tagjává s pénz-

tárnokává. A magyar orvosok 
és természetvizsgálóknak 1863-
ban Pesten tartott nagygyűlésén 
előadást tartott és az orvosi segí-
tő-egyesület tervét elkészítette; a 
Kisfaludy Társaság alapítói közé 
lépett. Az 1864-ben alakult ma-
gyar orvosi könyvkiadótársulat 
alapító tagja lett. Tatában kaszi-
nó létrejöttét eszközölte (ennek 
1870-ben elnöke lett).
1867-ben Komárom megye tisz-
teletbeli főorvossá választotta; 
a tatai honvédegyletet megala-
kította s ennek főjegyzője lett. 
1869-ben honvéd ezred-orvossá 
nevezték ki a tatai magyar kirá-
lyi 64. zászlóaljhoz. 1870-ben 
a tatai református elöljáróság a 
református iskolaszék elnökévé 
választotta. 1871. július 13-án 
honvéd dandárorvossá léptették 
elő Sopronba, ahol Ballagi Ká-
roly tanfelügyelő barátjával a 
magyar nyelv ügyét mozdította 
elő. Ő írta az első magyar nyelvű 
szívgyógyászati könyvet.
Meghalt 1892. február 21-én Bu-
dapesten.
Síremléke Tatán, az Almás úti te-
metőben található, nevét ugyan-
csak szülővárosában utca és 
emléktábla is őrzi. Szülőháza a 
Tópart utca 6. szám alatt áll.

Mansbarth Antal 

Mansbarth Antal (Tóváros, 1821. 
december 20. – Nagyigmánd, 
1849. július 12.) római katolikus 
plébános.
Tizennégy éves korában a szülei 
beíratták a hat osztályos tatai pi-
arista gimnáziumba. 1839-ben 
tizenhét évesen fejezte be gim-
náziumi tanulmányait. A papi 

pályát választotta. Győrben, a 
szemináriumban tanult tovább. 
Pappá szentelése után, 1843-ban 
először Győrbe, majd 1847-től 
a Vértes-hegység lábánál levő 
katolikus és református lakosú 
faluba, Csákberénybe került fi-
atalon plébánosnak. A fiatal pap 
itt élte meg az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc min-
dennapjait. A győztes tavaszi 
hadjáratot, Buda visszafoglalását 
és a debreceni országgyűlés ápri-
lis 14-i döntését, mely kimondta 
Magyarország függetlenségét és 
a Habsburg-Lotaringiai-ház trón-
fosztását. 
Az akkor mindössze huszon-
hét esztendős Mansbarth An-
tal római katolikus plébános, 
és a negyvenhat éves Szikszay 
János református lelkész, Csák-
berényben végezték hivatásu-
kat, ami a község szellemiségét 
alapvetően meghatározta. A 
helyi lakosság és Lamberg Ru-
dolf gróf uradalmának alkal-
mazottai több ízben összezör-
dültek 1848-49-ben. 
Amikor 1849 júliusában a csá-
szári alakulatok elfoglalták a 
móri járást, Csákberényt tar-
tották a legrosszabb szellemű 
településnek, a két lelkészt 
pedig különösképpen megbíz-
hatatlannak. Július 11-én haj-
nalban letartóztatták őket és 
Mórra, majd másnap hajnal-
ban Nagyigmándra kísérték a 
két foglyot. 
Winyewski százados, a 30. 
Nugent gróf sorezred főtisztje 
Schütte altábornagynak kül-
dött, 1849. július 11-én kelt 

jelentésében a következőkben 
marasztalta el a letartóztatot-
takat: „Mind a katolikus plé-
bános, mind pedig a refor-
mátus lelkész Csákberényen 
a népfelkelésről prédikáltak, 
az egyházközségeket folya-
matosan izgatták a császári 
kormány ellen, sőt követelték, 
hogy ha a császári katonaság 
megérkezne, akkor ők maguk 
más fegyverek híján kövekkel 
üssék agyon őket.” 
Haynau a nagyigmándi főha-
diszálláson még július 12-én 
délelőtt jóváhagyta a két halá-
los ítéletet egy meglehetősen 
hosszúra sikerült indoklás 
keretében, amelyben a már 
ismertetett tényállás mellett 
megemlíti, hogy a népfelke-
lés ténylegesen létezett, illet-
ve hogy a vádat hiteles tanúk 
is alátámasztották. Így azután 
„elrettentő példa gyanánt” 
megerősítette a két lelkész go-
lyó általi kivégzését. A lövések 
pontban fél tizenkettőkor dör-
dültek el.

Múzeumi történetek-konferencia Tatán
A tatai Német Nemzetiségi 
Múzeum konferenciát rendez 
a közelmúltban elhunyt első 
muzeológusa, Fatuska János mun-
kásságának emlékére. A konfe-
rencián a Komárom-Esztergom 
megyei múzeumok történetéről és 
gyűjteményeiről, továbbá a nem-

zetiségi muzeológia jelenkori lehetőségeiről szóló előadások szere-
pelnek március 31-én, reggel 9 órától.



Tavasszal nem megy a TAC 
férfi kézilabda csapatának, 
sorozatban negyedik veresé-
gét szenvedte el. Ezúttal ide-
genben hagyták a két pontot. 
Félidőben még 5 gól volt a 
hátrány, amiből csak kettőt si-
került ledolgozni.
Veszprém KKFT Alsóörs – 
Tatai AC 30-27 (16-11)
Vezette:
Góllövő: 
Kanyó Á. 8, Jancsó 3, Szal-
czinger 2, Kanyó B. 2, Szö-
vérdffy 2, Győrffi 2, Lehőcz 2, 
Kállai 2,Szám 1, Csalló 1
Edző: Sibalin Jakab
Junior:  Veszprém KKFT Al-
sóörs – Tatai AC 36-18 (11-9)

Elindul a szekér? 
Ez a kérdés foglalkoztatta a 
szurkolókat a TAC kézilabda 
csapatának hazai mérkőzése 
előtt. Eddig nem úgy sikerült 
a tavasz ahogy a csapat és a 
szimpatizánsok gondolták, hi-
szen vereségeket hozott négy 
forduló. Most jogos volt az 
elvárás a győzelemre, hiszen 
a 14. helyezett Pénzügyőr lá-
togatott Tatára. A meccs 0-2-
vel indult, de a 8. percben már 
3-2 volt ide. Innentől nem volt 
mese, fokozatosan nőtt a TAC 
előnye. A 45. percben már tíz 
is volt közte (19-9). A vége 
kicsit lazábbra sikerült, de a 
győzelmet semmi sem veszé-

lyeztette.
Tatai AC – Pénzügyőr SE 23-
17 (14-6)
Vezette: Csányi T., Zörgő R.
Góllövő: Galambos 7, Endrédi 
4, Kállai 3, Kisék B. 2, Szám 2, 
Szövédffy 2, Jóga 1, Lehőcz 1,   
Szalczinger 1
Edző: Sibalin Jakab
- Most az volt a legfontosabb 
hogy nyerjünk, mindegy mi-
lyen játékkal. Néha azért egész 
szépre sikerült. Sokat játszot-
tak a fiatalok, ki lehetett pró-
bálni különböző variációkat. 
Elsőrangú volt a védekezés, 
ami hozta a jó kapusteljesít-
ményt is. Junior: Tatai AC 
– Pénzügyőr SE 21-19 (6-12)
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KÉZILABDA
március 19. vasárnap 14.00 
Kőkúti DSE – Tatabánya II. 
megyei férfi
A mérkőzést az Ádám Sándor 
sportcsarnokban rendezik.
március 25. szombat 9.00 
U-13 gyermekbajnokság, lányok
március 26.vasárnap 10.30 
Környe – Tatai AC megyei női
15.00, 17.00 
Tatai AC – Vecsés férfi NB I/B 
junior és felnőtt
A mérkőzéseket a Városi  Sport-
csarnokban rendezik.

LABDARÚGÁS
március 18. szombat 9.30 
Tatai AC – Esztergom U-14
13.00, 15.00 
Tatai AC – Vértesszőlős megyei  
I. osztály U-19 és felnőtt
március 25. szombat 9.30 
Tatai AC – Baj U-14
13.00, 15.00 
Tatai AC – Vértessomló megyei 
I. osztály U-19 és felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtábor-
ban rendezik.

TÚRÁZÁS
március 18. szombat
XIX.Túranap és XXXIII. Tényei 
László Emléktúra

Bővebb információk:

www.tataiac.hu                 

Tisztelt tatai Focirajon-
gók, Sportbarátok!

Az év első félévében át-
adásra kerül a Tatai Atlé-
tikai Club (TAC) új labda-
rúgó öltözője, a Jávorka 
Sándor Iskola mögötti te-
rületen. A létesítmény-
ben kapna helyet, Tata 
Város labdarúgó sportjá-
nak történetét bemutató 
állandó kiállítás.

Kérjük, akinek tatai lab-
darúgással kapcsolatos:
-régi dokumentum, újság-
cikk, a tatai labdarúgás-
sal kapcsolatos kézirat, 
egyéni és csapatfotók,
-kupa, jelvény, érem, ok-
levél, TAC zászló, mezek,
vannak birtokában, ajánl-
ja fel a Tata labdarúgását 
reprezentáló gyűjtemény 
részére, hozzájárulva 
ezzel a tatai labdarúgás 
népszerűsítéséhez, ered-
ményeinek és halhatat-
lanjainak bemutatásához.                                                                          

Információ, érdeklődés:
Vámosi László 
30-941-3473

Február 25-én rendezték Ta-
tabányán a Sárberki Általános 
Iskolában a Sakk Diákolimpia 
Megyei Döntőjét. A Kőkúti Ál-
talános Iskolát nyolc csapat kép-
viselte. Öt csapat indult alsós, és 
három felsős színekben. Sok-sok 
izgalommal és küzdelemmel is-
mét sikerült négy csapatnak az 
országos döntőbe jutni, amelyet 
március végén rendeznek majd 
Szombathelyen. Gratulálunk a 
versenyzőknek és további ered-
ményes szereplést kívánunk ne-
kik a döntőben!

Az eredmények:
Alsós lányok:
1h.  Somogyvári Tamara 5.a,          
Molnár Bíborka  5.a, Folny Sa-
rah  4.b
2.h.  Kerekes Bernadett  3.c, 
Cseh Ágota  3.a, Sashalmi Flóra  
2.b
3.h.  Molnár Boróka  2.a,  So-
mogyvári Panni  2.a, Nényei 
Lara  3.b
Alsós fiúk
1.h. Varga Gergely 5.a, Keresz-
tes Ádám 5.a, Ádámszki Bence  
3.a,

Tóth Avar  4.a
5.h. Bognár Balázs  3.b, Keresz-
tes Balázs  3.b, Szabó-Menyhart 
Ábel  3.a, Pollák Botond  2.b,      
Kadas Roland  2.b
Felsős lányok,1.h. Majorits Jáz-
min 8.c,Engler Csilla  7.a,
Nényei Léna 7.a,
Felsős fiúk
1.h. Nagy Péter 7.a, Varga Dáni-
el 7.a,Tóth Kincső  7.a,  Bogár 
Roland 7.a,
6.h. Szabó Benedek  7.a, Koch 
Balázs 7.a, Törös Benjamin  6.a,
Majorits Erik 5.c.    

Idén is lesz 
Nagy Sportág- 
választó
Tatán 2017. május 12-13-án, 
(pénteken és szombaton) szerve-
zik a „IV. Tatai Nagy Sportágvá-
lasztó - A sport napjai” elneve-
zésű rendezvényt.
Az ingyenes „sportexpón” 
edzők, szakemberek segítségé-
vel és közreműködésével gyer-
mekektől a felnőtt korosztályig 
mindenki találkozhat majd a 
sporttal, és az egészséges élet-
móddal. Az esemény helyszíne 
idén is a Tatai Olimpiai Központ 
(Tatai Edzőtábor) lesz, ahová 
minden érdeklődőt várnak a 
szervezők.

Már csak a Gerecse 10, 
20, és 30-ra lehet online 
nevezni!
Március 10.-én betelt a Gerecse 
50 km-es távra az engedélyezett 
2.500 fős nevezési határ, ezért 
már csak a 10, a 20 és 30 km-re 
lehet online nevezni a Gerecse50 
honlapján április 10-ig, illetve az 
engedélyezett létszámokig.
A rendezők betartják a környe-
zetvédelmi és természetvédelmi 
szabályokat, s a túrázók érdeke-
it is képviselik az engedélyezett 
létszámok betartásával, ezért 
nem lesz helyszíni nevezés. 
A szervezők a túrázók megérté-
sét kérik.

Egyértelműen esélyesként várta 
a TAC labdarúgó csapata az ETE 
elleni mérkőzést. A vendégek 
győzelem nélkül állnak a tabella 
végén, míg a TAC dobogón akar 
végezni. Ősszel idegenben is 
8-0-ra nyertek a tataiak. Tavasz-
szal ez már a második forduló 
volt, de a Lábatlan visszalépé-
sével elmaradt az első fordulóra 
kiírt TAC – Lábatlan meccs, így 
a tatai gárda most mutatkozott 
be. Két játékost igazolt a TAC, 

közülük Bombicz kezdőként ját-
szott, míg Soós csereként jutott 
szóhoz. Már a 18. percben 3-0 
volt az eredmény, a félidőben 
6-1 állt volna az eredményjelzőn 
ha van. A félidő utolsó percében 
ráadásul még az etei kapust is 
kiállította a játékvezető. A má-
sodik 45 perc békés játszadozás 
volt, de a TAC azért berámolt 
még hat gólt, így a vége kiütéses 
győzelem lett.
Tatai AC – ETE  12-1 (6-1)

Tata: 100 néző.            
Vezette: Erdélyi D.
Góllövő: Purgel 2, 20, Csordás 
D. 9, Tóth  19, 52, Rába 39, 44 
(11-ből), 79, 90, Bombicz 56, 
Korcsok 86, Molnár 89 illetve 
Gyüszi 45 (11-ből)
Piros lap: Tálos (ETE) 42
Edző: Wéber Roland
- jó érzés az első mérkőzésen 
ilyen arányban győzni. Dicséret 
az etei játékosoknak, hogy mél-
tósággal viselték a vereséget 
és nem durvult el a meccs. Ez 
volt az első élőfüves játékunk 
tavasszal.
U-19  Tatai AC – ETE 5-1 (3-
1)
Vezette: Havasházi Sz.
Góllövő: Holecz 10, Koronczi 
15, Suhai 18, Nagy 65, 69 illet-
ve Puzsoma 30
Edző: Kele Zoltán
- a múltkori Lábatlan elleni 1-0 
jobban tetszett mint ez az 5-1. 
Nem játszottunk jól, pedig az 
ellenfél nem képviselt jelentős 
erőt.

Nyergesen nem ment
Első tavaszi idegenbeli mérkő-
zésén vereséget szenvedett a 
TAC labdarúgó csapata. A múlt 
heti Ete elleni fölényes győze-
lem után Nyergesújfalu ellen is 
győzni ment az együttes. Nos a 
terv nem sikerült. A hazaiak már 
2-0-ra vezettek, amikor sikerült 
a szépítés, ám egyenlítés helyett 
az utolsó percben még egy gólt 
berámoltak a hazaiak.
Nyergesújlalu – Tatai AC 3-1 
(1-0)
Vezette: Juhász D.
Góllövő: Hajnal 42, Manga 82, 
Balogh 89 ill. Rába 84
U-19 Nyergesújfalu – Tatai AC 
1-2 (1-1)
Vezette: Balázs K.
Góllövő: Suki 19 illKoronczi 16, 
Nagy 80
P: Kovécs (Ny) 84
U-16 Csolnok – Tatai AC 5-2 
(4-1)
Góllövő: Halápi 41, Vágási 80
P: Fekete (Cs) 19, Cziczeri (TAC) 
19, Halápi (TAC) 70.            - ta -

Egy tucat az ETE-nek!

Ismét eredményesek voltak a Kőkúti sakkozói
Fotó: Kőkúti Iskola

A tavasz kezdetét mi sem jelzi 
jobban mint az hogy közeledik 
a Tatai Tavaszi Túra időpont-
ja. Minden évben nagy létszám 
jellemzi ezt a túrát. Ki-ki felké-
szültsége, érzése szerint választ-
hat a távok közül. Fel hát, irány 
a természet!!!
XIX. Tatai Tavaszi IVV Túra 
és XII. ÉDV.
(XXXIV. Tényei László Emléktúra)
Időpont: 2017. március 18. 
Rendezők: Tata Város Önkor-
mányzata, KEM Természetjáró 
Szövetség, TAC szabadidősport    
szakosztálya, Tatabányai 
VOLÁN SE
Rajt/Cél: Új Kajakház Ökotu-
risztikai Központ, Tata
Rajtidő és távok: 
8.00 – 9.00: 20 km
8.00 – 11.00: 7 – 10 – 14 km
Célzárás: 15.00
Nevezési díj: 500 Ft
Díjazás: kitűző minden teljesí-
tőnek és Kupa a 3 legnépesebb 
szervezetnek, csoportnak
Információ: 
Horváth Zoltán      30-9394-017
Pápai Lászlóné      30-5627-559

Vereség idegenben

Itt a tavasz, túrázzunk!

Fotó: kefoci.hu/Fülesdi István


