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Testületi ülés			
					
			2. oldal
Ülésezett a Társulási Tanács		
			2. oldal

Büszkeségeink, a tatai védőnők!
			3. oldal

Diaszpóra és Szórványprogram
			4. oldal

A Magyar Kultúra Napja

Tata Város Önkormányzata január 22-én a Magyary Zoltán Művelődési Központban rendezett városi ünnepséget a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. A „Magamban
Vaszarys diákok
hordom…” című ünnepi progCsehországban			
ramot a Kenderke Református
			4. oldal Alapfokú Művészeti Iskola állította össze. A műsorban autentiEmlék-könyv		
kus néptánc koreográfiák, zenei
			
feldolgozások szerepeltek, és a
			6. oldal székelység életét bemutató írások
is megelevenedtek. A műsort Kun
2 éves a Fényes Tanösvény		
Katalin, a Kenderke igazgatója
				
			6. oldal rendezte.
A helyszínen ünnepi köszöntőt
mondott Michl József. A polgármester kiemelte: - teremtett éle-

Évkezdés a Nyugdíjas
Klubban		
			4. oldal

tünknek sava-borsa az a csoda,
amelyet az ember nem kényszerből, nem fizetségért, nem valaki más által rárótt feladatként
hoz elő a szívéből és a lelkéből,
hanem azért, hogy mindazokat
gazdagítsa és a szeretetével átölelje, akikkel egy életet kapott.
Köszönet jár mindazoknak városunkban és térségünkben, akik
ezt a munkát nap mint nap elvégzik. Abban hihetünk, hogy csak a
szívből és lélekből van esélyünk
újjáteremtődni és újjászületni,
ezért köszönet mindenkinek, aki
énekével, szavával, versével, zenéjével, táncával -mindennel amit
a Teremtő nekünk adott - a másik

ember gazdagítását vállalta föl.
Köszönet jár azoknak a szülőknek is, akik hisznek abban, hogy
a gyermekük nem nőhet fel anélkül, hogy ezeket a csodákat megismerje és megszeresse, azoknak
a pedagógusoknak, művészeknek, akik tesznek azért, hogy a
gyerekeink mindezt magukévá
tehessék, megszeressék és aztán
tovább adhassák, s azoknak is,
akik a háttérből szolgálják ezt a
csodát. A polgármester hozzátette: - az ünnep lehetőséget nyújt
arra, hogy lelkiismeretünket megvilágítva magunk elé idézzük,
vajon mi egyenként mit tudunk
tenni és mit teszünk azért, hogy

a magyarság és a magyar kultúra
fennmaradjon, megerősödjön, és
mindig legyen kinek továbbadni.
Mindenkinek egyenként egyedi,
senki más által el nem végezhető
feladata van ebben – mondta Michl József.
Az ünnepi műsorban felléptek a
Kenderke művészeti csoportjai:
a Fonóka, a Berzenye, Tiloló,
Szarkalábak, a Tata Táncegyüttes, a Kenderke Barátai Zenekar és a Kenderke tanárai. Az
előadásban közreműködött Écsi
Gyöngyi, valamint Németh Dénes és Zenekara. Ábrahám Ágnes
Az esemény fotói képriport c. rovatunkban láthatók.

Január 19 - a magyarországi németek elűzetésének emléknapja
500 éves a lutheri
reformáció
			7. oldal
TAC - díjátadó ünnepség		
			8. oldal

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu
Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

Megtelt a tatai Német Nemzetiségi Múzeum alsó szintje, ahol
megemlékezést tartottak a magyarországi németek kitelepítésének emléknapján, január 19-én.
A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapja hivatalos magyar állami
emléknap, melynek alapításáról
2012-ben hozott határozatot az
Országgyűlés. Az emléknap dátuma január 19. arra utalva, hogy
1946-ban ezen a napon kezdődött
meg a magyarországi németek
szervezett elűzése, az otthonaikból kényszerrel nyugatra telepítendő első budaörsi lakosokat

szállító vonatszerelvény elindításával. A győztes nagyhatalmak
a második világháborút lezáró
potsdami konferenciájuk végén
megállapodtak, hogy a Lengyelországban, Csehországban és
Magyarországon maradt német
lakosságot vagy annak egy részét
„szervezett és humánus módon”
át kell telepíteni Németországba.
A többször is leálló kiszállítások
1948-ban értek véget. Magyarországról a Szovjetunióba elhurcolt
64 ezer fővel együtt, összesen
225-230 ezer németet telepítettek
ki a becslések szerint.
Az Országgyűlés határozatában

2012-ben hangsúlyozta: tisztelettel adózik mindazok emléke
előtt, akiket a második világháború után a kollektív bűnösség
igaztalan vádja és elve alapján
üldöztek és hurcoltak el.
A tatai megemlékezésen ünnepi köszöntőt mondott Dr. Kancz
Csaba
Komárom–Esztergom
megyei kormánymegbízott, aki
beszédében kiemelte: - nagyon
fontos, hogy a megemlékezésen
fiatalok, gyerekek is részt vettek, hiszen ezt a nehéz örökséget
nekik is tovább kell adni, mint
ahogy tovább kell adniuk a nyelvet, a német nemzetiségi kultúrát

és hagyományokat, valamint a
történelmi emlékezetet. Fontos
méltóképpen emlékezni és bár
meg kell bocsátani, de emlékeznünk is kell a vészterhes időszakokra, melyeket elfelejtenünk
soha nem szabad – fogalmazott
Dr. Kancz Csaba.
Dr. Kuti Klára kulturális antropológus a helyszínen elmondta: - az
emléknap jelentősége az, hogy
mintegy három generációval a kitelepítés után, a magyar társadalom és annak politikai képviselete képes kimondani, hogy súlyos
bűnt követtünk el akkor, amikor
megbélyegeztük honfitársainkat,
elűztük őket otthonaikból, elvettük javaikat és utána évekig úgy
tettünk, mintha ezt el lehetne felejteni.
Az ünnepség alkalmából a múzeumban egy fotókból álló kamara kiállítással is készültek,
az egyik oldalon olyan szári
családok képeivel, melyek a kitelepítés nyomán szóródtak szét,
a másik oldalon pedig a Saarer
Tanzgruppe tagjainak portréival.
A megemlékezésen tánctudásukat is bemutatták a közönségnek
a szári nemzetiségi tánccsoport
tagjai.
- áá -

2

Önkormányzat

fogadóóra
Dr. Beró Henrietta

alpolgármester és a 6. egyéni
választókerület képviselője
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Idén először ülésezett a képviselő-testület

2017. február 9-én
csütörtökön 13.00
és 15.00 óra között
fogadja a hozzá
forduló polgárokat a
Városházán hivatali
helyiségében, Tata, Kossuth tér
1. I. em. 101. szoba.

Sasvári Beáta és Gerébi Ákos
önkormányzati képviselők

2016. február 2-án, csütörtökön,
16-18 óra között fogadóórát tartanak, az MSZP városi irodájában (Tata, Agostyáni utca 1.)
Támogassa a Szociális Háló
Közalapítványt adója 1%-val!

Az alapítványt Tata Város Önkormányzata hozta létre, célja a
legrászorultabb emberek (idősek, betegek, sokgyerekes családok, más nélkülözők) természetbeni megsegítése oly mértékben,
hogy minimálisan a létfenntartáshoz szükséges feltételekkel
rendelkezzenek. Alapvető célkitűzése, hogy éhező gyermek és
felnőtt soha ne legyen Tatán. Kérjük, támogassa a Szociális Háló
Közalapítványt adója 1%-ával.

Adóazonosító: 19149464-1-11
Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Hirdessen
Ön is lapunkban!

06-30-962-4556
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com

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

Január 25-én tartotta idei első ülését Tata Város Képviselő-testülete a Városháza dísztermében, ahol
15 napirendi pontban döntöttek.
Az ülés településrendezéshez, városfejlesztéshez kapcsolódó előterjesztések megvitatásával kezdődött, módosították az Integrált
Településfejlesztési Stratégia 3.
akcióterületét, valamint döntöttek a városképi jelentőségű épületek felújításának támogatásáról
is. Ezzel kapcsolatban idén is kiírták azt a pályázatot, amely segíti a tatai városképhez nagyban
hozzájáruló épületek felújítását
azzal, hogy az Önkormányzat 6
millió forintos összegre vonatkozó pályázati lehetőséget ad azoknak a tataiaknak, akik valamely
városképileg kiemelt körzetben
szeretnék épületük homlokzatát
felújítani. Amennyiben a jelentkező minden pályázati feltételnek megfelel, 1 millió forintos
vissza nem térítendő támogatás
kap a felújítási munkálatokhoz.
A pályázat beadási határideje augusztus, így a pályázók elég időt
kapnak a felkészülésre, a tervek
és költségvetés készítésére.
Az ülésen a pályázathoz kapcsolódó előterjesztések sorában
szó volt az inkubátorházak kialakításának lehetőségéről is.
Ezzel kapcsolatban Michl József
polgármester sajtótájékoztatóján elmondta: - Az inkubátorház
olyan létesítmény, ahol kezdő
vállalkozások, kedvezőbb bérleti feltételek mellett kaphatnak
helyet, ezzel önkormányzati se-

gítséggel tudják elkezdeni működésüket, vagy megerősödni,
tovább fejlődni. Ilyen inkubátorház létesítésének ötletéről
tárgyaltak a képviselők, a tervet
megyei TOP pályázaton keresztül
szeretnék megvalósítani. Ugyancsak pályázati témában a tatai
Építők parkjában megvalósuló
zöld infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatban Michl József
kiemelte:- nagy öröm, hogy a
már beadott hat TOP-os városi
pályázat közül van egy nyertes,
amelynek támogatási szerződése
is aláírásra került. Ahhoz, hogy
az Építők parkjába tervezett fejlesztés elkezdődjön, igazolni kell
az önerőt, erről döntött a testület.
94 millió forint az az összeg, amit
a város önerőként vállalt, ám ez a
vállalás egy másik pályázat során
visszatérülhet a jövőben, amen�nyiben Tata nyer azon a pályázaton, melyből a helyszínen a tervezett parkoló megépülhet.
A képviselők vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztéseket is megvitattak, köztük
ingatlan értékesítési kérdéseket.
Az Új úton magánberuházásban
egy többlakásos társasház épül,
melyhez az Önkormányzat eladott egy területet, az ehhez kapcsolódó szerződés jóváhagyására
is sor került az ülésen. A témához
több képviselő is hozzászólt, s
az egyeztetés nyomán a testület
megállapította, hogy a jövőben
növelni kellene a tatai bérlakások
számát. Ehhez már elkészült egy
tanulmány, ami az Önkormány-

zat tulajdonában lévő további
területekre nézve egy olyan tervezést vizsgál, amely azt kutatja,
hogy hogyan tudna részt venni a
város az ilyen célú építkezésekben, és olyan lakásfejlesztéseket
végrehajtani, amelyek vásárlóknak és bérlőknek is megoldást
nyújtanának, hiszen nagy az
igény új ingatlanokra Tatán, és az
ehhez kapcsolódó beruházások
az Önkormányzatnak is bevételt
jelentenének, amelyek újabb ingatlanfejlesztésekre adhatnának
lehetőséget.
A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között szerepelt egy beszámoló a Tata Város
Kulturális Koncepciója 2016. évi
intézkedési tervében foglaltak
teljesítéséről, valamint a 2017.
évi intézkedési terv megvalósításáról. Az idei évre vonatkozó tervek között kiemelt szerepet kap
a Kuny Domokos Múzeum fejlesztése, nemcsak a várprogram
kapcsán, hanem például a zsinagógába tervezett biblia kiállítás
létrehozásával, vagy a nemzetiségi múzeum fejlesztésével kapcsolatban is. Ugyancsak kiemelt
jelentőséget kap idén a könyvtár
fejlesztése az Ady Endre úti új tudásközpont kialakításával, vagy
a Városkapu Zrt. által megfogalmazott új lehetőségek többek között az Angolparkban.
Az ülés végén a képviselők tájékoztatót kaptak a tatai visszatérő
forrásokról. Michl József sajtótájékoztatóján elmondta:- nagyon
fontos napirendi pont volt ez a tá-

jékoztató, hiszen az Önkormányzat szorosan együttműködik a
Magyar Földtani és Geofizikai
Intézettel, amely segít abban,
hogy a visszatérő források ügyében a lehető legjobb döntéseket
lehessen meghozni. Az intézet
számos vizsgálatot és tanulmányt
készít, melyek segítik a döntés
előkészítési folyamatokat. Segítségükkel például elkészültek a
Kismosó - patakra vonatkozó tervek, melyeknek megvalósításához
benyújtottak egy vis major pályázatot, amelynek az eredménye
várhatóan hamarosan meglesz. Elkészült már egy tanulmány a Május 1 úti tömbök alatt feltörő források kezelésére is, mint ahogyan
a Nagykert utcában megjelent forrás elvezetésének megoldására is
-mindezeknek a részleteiről kaptak alapos, szakértői tájékoztatást
a képviselő testület tagjai. A polgármester a témával kapcsolatban
kiemelte: - a Május 1 út alatt lévő
forrás nem az Önkormányzat hatáskörébe tartozik, hiszen az egy
állami közút, de ettől függetlenül
a városvezetés szorosan együttműködik a Magyar Közút Zrt.-vel
azért, hogy az út állapotát is befolyásoló probléma megoldódjon.
Az út alatt a helyszínen egy komoly vízbetörés van, a remények
szerint az elkészülő tervek és az
állami támogatás nyomán ezt a
feladatot még az idén kezelni
tudja majd a Közút. Városunk
képviselő-testülete legközelebb
február utolsó szerdáján ülésezik
majd.
- áá -

Ülésezett a Társulási Tanács

Idei első ülését rendezte a Tatai
Kistérségi Többcélú Társulási
Tanács a Városháza dísztermében, január 26-án. A tanács tagjai
9 napirendi pontban döntöttek.
A napirendek sorában szerepelt
a társulás 2016. évi költségvetésének módosítása, és az idei
költségvetés témája is. Ezzel
kapcsolatban Michl József polgármester, a Társulási Tanács elnöke elmondta: - a kistérségnek

két nagy intézménye van, amely
a költségvetés szempontjából is
meghatározó jelentőséggel bír. A
Szociális Alapellátó Intézmény
és a Tatai Kistérségi Időskorúak
Otthona együtt közel 500 millió
forintos költségvetéssel rendelkezik. Ezen felül 25 millió forintnyi összeg teszi ki az egyéb,
kisebb feladatok ellátásának
anyagi hátterét: ide tartozik többek között a fogászati és a házi-

orvosi ügyelet is.
Az Időskorúak Otthona az ülés
több napirendi pontjában is szerepelt, egyrészt egy fejlesztési
szakmai terv megvitatása, másrészt pedig az intézményvezetői
feladatok ellátására kiírt pályázat témájában. Az otthon vezetői megbízása idén lejár, ezért
új pályázat kiírására kerül sor.
Emellett, mivel a Kocsi utcai
szociális otthon épülete elavult,

ezért a tervek szerint a jövőben
a korábban már felújított Fényes
fasori otthonba szeretnének egy
új részleget építeni. Az erre vonatkozó tervek már elkészültek,
most pályázati lehetőséget, állami támogatást várnak a kivitelezéshez. A tervezett bővítéssel,
az ellátottak eddigi 150 fős létszámát 200-ra szeretnék majd
emelni.
Az ülésen számos tájékoztató is
elhangzott: Dr. J. Nagy Éva, a
Tatai Járási Hivatal vezetője, Vereckei Judit, a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója, dr.
Friedrich Gábor r. ezredes, Tata
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, Vámosiné Illés Márta,
a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője
és Székely Csaba, a Szociális
Alapellátó Intézmény vezetője
adott tájékoztatást az aktuális
változásokról, és kérdésekről a
Társulási Tanács tagjainak. - áá -

Közélet
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Egyre kevesebb a tanköteles korú gyermek

A tatai Kertvárosi Óvoda adott
otthont az év első óvodavezetői
értekezletének, melyen a helyi
bölcsődék és óvodák valamint a
megyei Pedagógiai Szakszolgálat
vezetői találkoztak Michl József

polgármesterrel, és az Önkormányzat munkatársaival.
2017 első vezetői értekezletén az
aktuális témák sorában szerepelt
többek között az óvodák nyitva
tartása és ügyeleti beosztása, a

szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, valamint a tanköteles és
visszatartott gyermekek számának alakulása. Ebben az évben
Tatán 240 tanköteles gyermek
van, közülük várhatóan 49 lesz
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visszatartott. A tanköteles korú
gyerekek száma az utóbbi években folyamatosan csökken, idén
a 2014-es adatokhoz képest, 70el vannak kevesebben. Skoflek
Katalin, a Komárom-Esztergom
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tatai Tagintézményének vezetője elmondta: - még gyűjtik az
iskolaérettségi vizsgálati kérelmeket, melyek nyomán egyéni és
csoportos vizsgálatokat is végeznek. Skoflek Katalin hozzátette,
hogy a tapasztalatok azt mutatják,
egyre nagyobb szükség van kis
létszámú osztályokra, amelyekben még több figyelem irányul a
gyerekekre.
Az értekezleten a Bosu labdák
óvodai használatának eddigi tapasztalatait is összegezték. Michl
József polgármester tavaly szeptemberben ajándékozott Bosu
labdákat az intézményeknek. A
Bosu nevű, mozgás és egyensúlyfejlesztő eszköz egy egyensúly
tréner, olyan instabil közegben
történő edzésmódszer, ami a korai fejlesztésben alkalmazva segíti a mozgást és egyensúlyérzéket.
Az önkormányzat által vásárolt

labdákat a tatai óvodák ősz óta,
heti váltásban használják, pozitív
tapasztalatokkal. Görözdiné Vojnits Klára, a Kincseskert Óvoda
vezetője beszámolt arról, hogy
tavaly ősszel, még a labdák használatát megelőzően végeztek egy
felmérést egyéni feladatlapokkal
a gyerekek körében, s a tervek
szerint idén májusban megismétlik a vizsgálatot, hogy saját mérési adatokat szerezzenek arról, milyen pozitív változásokat hozott
a Bosu labdák használata a tatai
óvodások mozgásának, koordinációjának fejlesztésében.
Az értekezleten Michl József polgármester is tartott tájékoztatót,
többek között a város 2017. évi
költségvetéséről, és annak intézményi vonatkozásáról, az óvodák
aktuális továbbképzési terveiről,
és egy olyan tervezett pályázati
lehetőségről, amely sikeres pályázat esetén továbbképzések,
tréningek elvégzésére ad lehetőséget a jövőben.
Az óvodavezetői értekezlet végén
a szakemberek aktuális kérdésekről, feladatokról egyeztettek, és
cseréltek tapasztalatokat. - áá -

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara a közelmúltban 6. alkalommal szervezte
meg a „Dolgozunk és játszunk”
játékos szakmai vetélkedőt,
melyen a tatai védőnők csapata kiemelkedő eredményt ért el
Budapesten.
A játékra 4 fős csapatok jelentkezését várták. Első körben
helyi vetélkedőkre került sor,
ahonnan a legjobbak a Megyei
Szakmai Versenyen mérhették össze tudásukat. A megyei
verseny győztese elnyerte az
„Év megyei szakdolgozói csapata” címet és a vele járó kupát, illetve az Országos Szakmai Vetélkedőn képviselte a
Komárom-Esztergom megyei
szakdolgozókat. A vetélkedőn
eddig minden évben részt vett a
tatai védőnők csapata (Hungarikum), amely megyei szinten

már harmadszor, nyertes csapatként képviselte megyénket
az országos versenyen, ahol
kórházi- és intenzív osztályon
dolgozókkal mérték össze tudásukat, és második helyezést
értek el.
A tataiaknak nem volt könnyű
dolguk, hiszen az ápolástani
és szakápolási feladatok a napi
betegellátáshoz kapcsolódtak,
tesztek, villámkérdések és gyakorlati feladatok is vártak rájuk. Harcsa Péterné, a csapat
vezetője elmondta: - a verseny
olyan volt, mint egy szakmai
továbbképzés, amiből nagyon
sokat tanultak, s az elért második hely az eddigi legjobb eredményük.
A csapat tagjai: Harcsa Péterné, Bartáné Fischer Viktória,
Nagyné Szücs Rózsa és Pappné
Karsai Zsuzsanna voltak. - áá -

Büszkeségeink, a tatai védőnők!

Tatát is érinti a Diaszpóra és Szórványprogram

A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács kérése
alapján, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából

2016 szeptembere és 2017 júniusa között a „Diaszpóra- és
Szórványprogram” keretében
ad lehetőséget magyarországi

tanulmányútra, mintegy 650 diaszpórában és 1850 Kárpát-medencei szórványban élő, 10 és
25 év közötti magyar fiatal szá-

mára. Közülük heten, Macedóniából látogattak el Tatára.
A programba való jelentkezés
feltétele, hogy a fiataloknak a
helyi magyar közösségekben
működő hétvégi iskolák, cserkészcsapatok, hagyományőrzőés kulturális egyesületek, esetleg
vallási közösségek munkájában
legalább egy éve kell aktívan
részt venniük. A Rákóczi Szövetség Magyarországon január
14. és 28. között 120 magyar fiatalt látott vendégül, köztük 60
résztvevő Dél-Amerikából, 10
Macedóniából, 50 a délvidéki
és a felvidéki szórványterületekről érkezett. A Dél-Amerikából
idelátogató vendégek két hetet
töltöttek Magyarországon, a
többi résztvevő 3-7 napot. Programjuk része Budapest, a vidéki
Magyarország, és egy a Kárpát-medencén belüli, határon
túli magyar régió felkeresése
volt. A macedóniai küldöttséget
január 18-án Michl József pol-

gármester és Dr. Schmidtmayer
Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatóhelyettese fogadta a tatai várban.
Michl József elmondta:- nagy
köszönet jár a Rákóczi Szövetségnek és a magyar kormánynak
is a program megszervezéséért,
támogatásáért, hiszen nagyon
fontos figyelni mindazokra, akik
a határainkon kívül, magyarként
élnek a világban. Ez a program
segítséget nyújt a fiataloknak
abban, hogy jobban kapcsolódjanak a nemzethez, és ott ahol
élnek, a magyarságukat megélve minél többet megtudjanak a
mai Magyarországról. Ez egy
óriási dolog, melyben Tata nagy
örömmel és nagy tisztelettel
vesz részt - nyilatkozta a polgármester.
Városunk látogatói a tatai kirándulás után Pannonhalmára utaztak tovább, de felkeresik még
Budapest mellett Ópusztaszert,
Szegedet és Békéscsabát is. - áá -
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Vaszarys diákok jártak a csehországi Mosty u Jablunkovában

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
A kórházi látogatási tilalom alatt lehet-e ételt, illetve italt
eljuttatni a betegekhez?
Kérdező: Katona Lajos
Az influenzaszerű megbetegedések számának jelentős emelkedése miatt 2017. január 12-től látogatási tilalom elrendelése
történt intézetünk fekvőbeteg osztályain. Az intézkedés miatt
a kórház főbejáratát bezártuk, amennyiben hozzátartozójához
szeretne bejuttatni csomagot, kérem csöngessen a kapunál és
kollégáim eljuttatják azt hozzátartozójukhoz.
Betegeink, az Önök hozzátartozóinak egészsége megóvása érdekében, kérem tartsák be intézkedésünket.
Válaszadó: Deák Anita ápolási igazgató

Még kézbe sem vették a diákok a
tanév első félévét lezáró értesítőiket, de máris jutalomban részesültek iskolánk 5-6.- os tanulói
közül 34-en. Jutalom kiránduláson vehettek részt 2017. január
23-24-én. Az utazás fő szervezője
és támogatója a neszmélyi Rétespajta és Apartmanház, amelynek
munkatársai gondos előkészítő
munkája révén tölthettünk el két
csodás napot a Csehország Morva-sziléziai kerületében fekvő
településen, Mosty u Jablunkovában. A Beszkidek lankái között
megbújó festői kis falu iskolája
volt a magyar gyerekek legfőbb
vendéglátója. Gyermekeinket havas táj fogadta, ami külön nagy
élményt jelentett, hiszen saját
lakóhelyünkön nem volt idén
szánkózásra alkalmas hó. Szálláshelyünk- a környék egyetlen gyö-

nyörű rönkszállója a Hotel Grun-,
mellett hatalmas szánkó-és sípálya található, amit egész kora esti
sötétedésig birtokba vettek a gyerekek. Vacsora után lehetőségünk
nyílt arra, hogy bemutassuk a
vendéglátók számára városunkat,
Tatát, illetve saját iskolánkat. Ezt
követően a helybéli iskola növendékei adtak táncos bemutatót,
majd egy népi együttes teremtett
jó hangulatot az esti beszélgetésekhez. Másnap a helyi iskola
pedagógusainak irányításával vidám farsangi álarcokat készítettünk mindenféle kézműves technikákkal és különböző anyagok
felhasználásával, majd ezeket be
is mutathattuk a faluban felvonulva.
Már a délelőtti program során
leküzdötték a gyerekek a nyelvi
akadályokat, hiszen angol és né-

met nyelvtudásukat felhasználva
beszélgettek a csehországi iskola
tanulóival sok-sok vidám percet
szerezve egymásnak. A délután
is hasonlóan jó hangulatban telt
zenével, tánccal, vidám sorversenyekkel.
Sajnos nagyon hamar elszaladt
az idő, és indulnunk kellett haza,
hiszen hat órás buszos utazás
várt ránk. Fájó szívvel, de élményekkel gazdagon vettünk búcsút cseh vendéglátóinktól. Ez a
rendezvény és az utazás a Visegrádi Alap (Visegrad Fund) társfinanszírozásával, illetve a DunaIpoly Hagyományőrző Egyesület
támogatásával valósult meg.
Köszönet érte a támogatóknak,
a szervezőknek a gondos, alapos
előkészítő és lebonyolító munkájukért! A Vaszary János Általános Iskola
tanárai nevében Puck Gyöngyike

Évkezdés a Városi Nyugdíjas Klubban
Az új esztendő kezdetén, az
első klubdélutánon meghívott
vendégünk Dr. Horváth Róbert
családorvos volt. Klubtagságunk körében nagyon kedveltek
az ismeretterjesztő előadások.
A nagy tetszéssel fogadott előadásban az időskori betegségek
közül a mozgásszervi problémákról esett szó.
Horváth
doktor úr harmadszor fogadta
el meghívásunkat, hasznos tanácsait nagy figyelemmel hallgatta a közönség.
A vetített képes előadás első
részében közérthető módon láthattuk, hogyan cserélődik ki,
újul meg az ember csontozata
az évek folyamán. Az ember,

mivel két lábra állt és két lábon
jár, a gerince folyamatos terhelés alatt áll, függőleges tartó
szerepe következtében. Az ember hátgerince az idő múlásával
meggörbül. Ezért a test magassága is csökken az életkor előre
haladtával. A csigolyák közötti
porckorong kopása is okozhat
panaszokat. Tünetei a fájdalom, a mozgáskorlátozottság,
valamint a gerincszakasznak
megfelelő kisugárzó fájdalom
és zsibbadás. A kopásos ízületi
betegségek részben megelőzhetők. Fontos az elhízás elkerülése, a rendszeres testmozgás és
a helyes táplálkozás. Az ízületi
kopás egy betegség. Nem azo-

nos az öregedéssel. Az időskori csontritkulás veszélyeivel is
megismerkedhettünk. Előadónk
szívesen tölti szabad idejét a természetben vadászattal. Szemléletes volt a témához kapcsolódó, szarvas-agancs növekedését
bemutató diasorozata. Bemutatta, hogy fél év alatt milyen
csonttömeget kell felépítenie a
vadállatoknak az agancsuk újra
növesztése érdekében. Megtudtuk a „hápogó” lúdtalp kialakulásának folyamatát és gyógyítási
lehetőségeit. Járásunk javítása
érdekében ajánlott a lúdtalpbetétek viselése. Ezen kívül fontos
lenne ortopéd szakorvos által
felírt gyógycipő készíttetése és

Vezessen óvatosabban a csúszós utakon!
A téli időjárás idején a balesetek bekövetkezési okai, hogy
a gépkocsivezetők a havas, illetve vizes, csúszós úton nem
az útviszonyoknak megfelelő
sebességgel közlekednek, ezért
autóik megcsúsznak, és irányíthatatlanná válnak. A biztonságos közlekedés egyik feltétele a
jármű sebességének helyes megválasztása. A gyorshajtásnak két
fajtája van: az abszolút gyorshajtás, amikor túllépik az adott úton
megengedett legnagyobb sebességet, és a relatív gyorshajtás,
amikor nem az út-, időjárási és
látási viszonyoknak megfelelően választják meg a sebességet.
Annak ellenére, hogy a megyében az utak síkosságmentesítése folyamatos, jegesedés bárhol
előfordulhat, ezért fontos, hogy

megfelelő állapotú és
típusú gumiabroncsokat használjanak.
A balesetek megelőzése érdekében kérjük közlekedjenek
óvatosabban, körültekintőbben,
mert az előrejelzések szerint az
elkövetkező napokban hó, havas
eső eshet Komárom-Esztergom
megyében.

viselése, amely helyrehozhatja
a járásproblémákat. Az előadást
számos kérdés követte, amelyekre kimerítő választ kaptunk.
A jó hangulatú előadáson kapott
hasznos ismereteket ez úton is
megköszönjük.
A következő héten a szokásos
„tere-fere” délutánon saját készítésű sütemények és üdítő
mellett kötetlen beszélgetéssel
folytatták a tapasztalatcserét
tagjaink.
Az Öregtó-étterembe szervezett
„Pótszilveszter” zenés-táncos
rendezvényünkre tagjaink közül
minden eddiginél több személy
jelentkezett. A tagság dicséretére váljék, hogy eljöttek az elő-

zetesen megrendelt vacsorára a
vendéglőbe. Vacsora előtt a klubelnök kérésére a megjelent 123
fő egy perces néma felállással
fejezte ki együttérzését az autóbusz balesetet szenvedett diákokra és kísérőikre gondolva.
Természetesen ezen a Nemzeti
Gyásznapon egyikünknek sem
volt kedve vigadni. Visszafogott hangulatban elbeszélgettek
egymással a megjelentek, majd
a vacsora után Bécsről szóló úti
filmet vetített le a klubelnök.
Reméljük, hogy az elmaradt
mulatságot a február végére tervezett jelmezes „Farsangi bálon” bepótolják a táncos lábú
klubtagjaink. Kun Imre klubelnök

ma is a térség kulturális életének színhelyeként működik. A
2017-es esztendő a szomszédos
Tatabánya életében a 120 évvel
ezelőtt megindult szénbányászatra, valamint az annak köszönhető gazdasági és társadalmi fejlődésre történő emlékezés
jegyében szerveződik.
Miután a két város, és a szomszédos települések élete ma is
számtalan kapcsolódási ponttal
bír, így az ünnepi alkalmak nem
csak a tatabányaiak számára
tartalmaznak meglepetéseket. Külön öröm számomra, hogy néhány nappal
ezelőtt a megyeszékhely képviselői,
javaslatomra
megnövelték annak a 118 esz-

tendős Szimfonikus Zenekarnak
költségvetését, melynek számos
kiváló tatai zenetanár és muzsikus is a tagja.

Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság közleménye

Illusztráció

Parlamenti Napló

Jószerencsét Emlékév
A hazai széntermelés az 1700as évek második felében vette
kezdetét a Komárom vármegyei
Zsemlye község (mai nevén
Vértessomló) területén. A szén
szerepe az ipari forradalomnak
köszönhetően nélkülözhetetlenné vált a gazdaságban, és a 19.
század közepétől sorra alakultak
a szénbányászattal foglalkozó
nagyvállalatok Magyarországon
is. Ezek egyike volt az 1891-ben,
Budapesten alapított Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat (MÁK Rt). A vállalat
kezdetben Borsod vármegyében
tevékenykedett, figyelme azonban hamarosan a Dunántúl irányába fordult.
A MÁK vezetői azzal a céllal
vették bérbe 1894-ben a zsemlyei bányatelepeket, hogy ott

újabb szénlelőhelyek után kutassanak. Az egykori zsemlyei bányák mélyebben fekvő részein
nem jártak szerencsével, de 1896
márciusában – három nagyobb
sikertelen kutatófúrást követően
- a Tatai járásban fekvő Bánhida
község határában mintegy 200
millió tonnára becsült szénkészletre bukkantak. 1896. december
23-án kigördült az első csille
szén az Esterházy-aknából. Ez a
nap a Tatai-medence szénbányászatának születésnapja. Az első
sikereken felbuzdulva, 1897-ben
a MÁK Rt. megvásárolta az Eszterházy-uradalomtól Alsógalla,
Bánhida, Felsőgalla, Környe,
Szár és Tarján községek szénjogát is.
A vállalkozás annyira sikeresnek
bizonyult, hogy a századfordulót

követően külföldi tőzsdéken is
jegyezni kezdték a MÁK részvényeit. Egymás után nyíltak az
újabb és újabb aknák, megépült
az első erőmű, mely lehetővé tette a Budapest-Bécs vasútvonal
villamosítását. Az ipari léptékű
szénbányászat megindulása, s
a vele együtt járó népességrobbanás a Tatai járás földművesei,
kézművesei és kereskedői számára hatalmas piacot biztosítva,
elősegítette Tata és Tóváros polgári fejlődését is.
A szociálisan is érzékeny Vida
Jenő igazgatósága idején egymás
után jöttek létre a jóléti szolgáltatást nyújtó intézmények, melyek hosszú évtizedeken keresztül szolgálták a tatai polgárokat
is. Közülük néhány – köztük a
Jászai Mari Színház-Népház -
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Tata Város Önkormányzata január 22-én a Magyary Zoltán Művelődési Központban rendezett városi ünnepséget a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A „Magamban hordom…” című
ünnepi programot a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola állította össze.

Ajánló
ték alá és mára lehetővé vált, hogy a szélesebb
érdeklődő közönség is megismerkedhessen az
ásatás legújabb eredményeivel.
A konferencia programja:

Tata Város Önkormányzata és a Kuny
Domokos Múzeum szeretettel meghívja
2017. február 3-án 16:00 órakor a Városháza dísztermébe Szent Balázs napján a
tatai Szent Balázs templomról
rendezett tudományos előadásokra.
A tatai múzeum munkatársai 2015-ben a Kossuth téren a tér rehabilitációjához kapcsolódóan
megelőző feltárást végeztek, amely során előkerültek a középkori eredetű, a 18. század közepén Szent Balázs tiszteletére szentelt templom
és temető maradványai. Az előkerült leleteket
restaurálták és különböző vizsgálatoknak vetet-

Dr. Schmidtmayer Richárd:
A Kossuth téri Szent Balázs templom és temetőrészlet feltárása 2015-ben
Kürthy Dóra:
A Szent Balázs templom építőköveinek
archeometriai vizsgálata
Dr. Rabár Ferenc:
Szent Balázs tisztelete Magyarországon
Havassy Bálint:
Szentélmények a katolikus egyház liturgiájában
László Orsolya:
Tata, 17-18. századi népessége, a Kossuth téren
feltárt temetőrészlet embertani feldolgozásának
tükrében
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Tatai Emlék-könyv…

A Kuny Domokos Múzeum a
Magyar Kultúra Napja alkalmából két könyv bemutatójára is
várta január 23-án az érdeklődőket, hiszen megjelent a múzeum
legújabb évkönyve mellett a tatai

szobrokat és emléktáblákat bemutató kötetük is.
A László János régész által bemutatott hagyományosan megjelenő
évkönyv, amely a múzeumban
folyó tudományos kutatásokat
mutatja be a szakembereknek és
a nagyközönségnek, „A Kuny
Domokos Múzeum Közleményei - 22. kötet 2016” címmel
jelent meg. Tekintettel arra, hogy
a legnagyobb darabszámú gyűjteményi egység a régészeti, és a
legtöbb tudományos és terepi kutatás is ehhez a múzeumi tudományághoz köthető, meghatározó
számban vannak jelen a kötetben
az Északkelet-Dunántúl régészeti
feltárásait és kutatásait bemutató
tanulmányok, de ezeken kívül
hadtörténeti, helytörténeti és művészettörténeti témájú tanulmány
is olvasható benne.
Az évkönyv mellett a tatai vár-

ban bemutatták a „Dr. Kálmán
Attila – Kövesdi Mónika – Varga Edit: Emlék-könyv Tatai emlékművek, emléktáblák, köztéri
alkotások, feliratos és faragott
kövek adattára” című kiadványt
is. Perger Gyula múzeumigazgató ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy 2013-ban született meg az
ötlete egy olyan könyvsorozat
megalkotásának, amelyben a
kiadványok Tatáról és a tataiaknak, de az ide látogatóknak is
szólnak, városunk történetéről és
jelenéről. A sorozat első könyve
a Piarista Gimnázium építéséről
szólt, a második pedig az Emlék-könyv, ami tartalma szerint a
Tata területén található köztéri alkotásokat veszi sorra, szobrokat,
kisplasztikákat, emléktáblákat,
táblákat. A könyv egy fantasztikus városkalauz és várostörténeti
mű is egyben – fogalmazott Per-

ger Gyula.
Az Emlék-könyvet Székely Zoltán művészettörténész, a Hansági Múzeum igazgatója mutatta
be kiemelve, hogy tematikáját
tekintve egy rendkívül érdekes
kiadvány született, amely az emlékek, az emlékezést szolgáló
tatai emlékjelek könyve. Ezeket
a jeleket a kötet az utcák betűrendjében sorolja fel, de ennél
praktikusabban is használható,
hiszen egy gazdag mutatórendszer található a végén, amely nem
csupán az ábrázolt személyeket,
vagy az emlékművek állíttatóit
vonultatja fel, hanem heraldikai
mutató is van benne a különböző
helyeken előforduló címerekkel,
a térkép és a fogalomtár mellett.
Székely Zoltán hozzátette: - az
Emlék-könyv sarokköve lehet a
tatai öntudatnak, de az idelátogatóknak is hasznos, mint ahogy segítségül szolgálhat az útikönyvek
szerkesztőinek is.
Az Emlék-könyv, tatai emlékművek, emléktáblák, köztéri alkotások, feliratos és faragott kövek
adattára című kiadvány elsősorban kézikönyvként használható.
A benne található fotók és leírások segítségével egy izgalmas
séta során bejárhatjuk Tata utcáit,
épületeit. A kiadvány ötlete dr.
Kálmán Attila pedagógus, gimnáziumigazgató, országgyűlési
képviselő, és volt államtitkár nevéhez fűződik, aki elkötelezetten
szerette és kutatta szülővárosát,
s évtizedek munkájával rengeteg információt, ismeretanyagot
gyűjtött össze Tatáról. Ő maga
járta végig az utcákat és tereket,

lemérve és pontosan feljegyezve
a táblák, köztéri alkotások méreteit, adatait-ezzel elvégezve a
gyűjtőmunkát. A könyv megjelenését már nem érhette meg, így
a kiadvány tisztelgés az emléke
előtt. Az Emlék-könyvet Kövesdi Mónika művészettörténész
szerkesztette, aki a bemutatón
elmondta: - Kálmán Attila volt
az, aki a könyvet elgondolta, s
aki biztos volt benne, hogy nagy
szükség van ennek az adattárnak a létrehozására. Fontosnak
tartotta ezeket az emlékjeleket
megőrizni a helytörténeti tudás
és érdeklődés eredményeként, a
helytörténet pedig a város önismerete, önképe szempontjából
fontos. A könyv Kálmán Attila emlékét is őrzi – fogalmazott
Kövesdi Mónika. A kötetben található fényképeket Varga Edit
készítette.
A könyv megjelenését Tata Város Önkormányzata is támogatta,
ezzel kapcsolatban Michl József
köszönetet mondott a kiadvány
megjelenéséért hozzátéve, hogy
azoknak a tataiaknak akik szeretik a városukat, egy újabb ajándék
született ezzel a kötettel. A polgármester elmondta: - a Tatával
foglalkozó sorozat következő kötete a piarista rend ide kapcsolódó
történetéről szól majd, de a sorozat azzal is folytatódik, hogy a
Tata tantárgyhoz készült könyvet
újraírják, s egy olyan átdolgozott
és felfrissített kiadvány készül,
amellyel tovább gazdagíthatjuk
tudásunkat a városról. A két új
könyvet megvásárolhatják a Kuny
Domokos Múzeumban.
- áá -

nevű zenekarból ismerhetik,
költő-írói tevékenysége mellett
a zenének szenteli életét. Első
kötete a Szívrák című versgyűjtemény, mely 2009-ben jelent
meg. A Dobogó Könyv 2016ban látott napvilágot, melyben
történelem, filozófia, spiritualitás, pszichológia és társadalmi
kérdések kapcsolódnak egymásba. A szimbolikus főszereplő Attila hun király fiatalkori alakja,
aki az önmegismerés és az emberi gondolkodás felfedezésé-

nek útját járja végig a műben.
A könyv borítóját Kobza Vajk
zenész készítette, sámánisztikus
rajzok jellegzetességeit felhasználva.
Az előadó jelenleg új verseskötetének megjelenésére készül,
mellette különböző zenei produkciókban vállal szerepet. A
Könyves Szerda hallgatói tartalmas betekintést nyerhettek alkotói munkásságába, a személyes
beszélgetés pedig most sem maradt el.
Makuvek Nóra

ségeket bemutató eszközök,
ügyességet, gyorsaságot, memóriát próbára tévő játékok várták a gyerekeket és családokat.
A 2016-os évben jött létre a Zöld
detektív természetismereti kalandtúra, ami egy játékos inter-

aktív ismerkedést tesz lehetővé a
hely élővilágával, másfél illetve
háromórás irányított foglalkozás
keretében. A Fényes Tanösvény
üzemeltetői a fotósok számára
is még vonzóbbá tették a területet. Egy szakszerűen kialakított
fotós les épült meg a vízfelszín
felett 15 cm-rel, ahonnan kiváló fotókat lehet készíteni a
terület sokszínű élővilágáról.
A következő mérföldkő a tanösvény életében a második születésnap! Ez alkalomból 2017. február 5-én reggel 9 órától várják a
nagyközönséget. A féláras belépő
mellett ingyenes programokkal
készülnek a szervezők. Minden
programhoz előzetes regisztráció
szükséges. A jelentkezéseket az
ujkajakhaz@gmail.com e-mail
címen várják.
Pákozdi Hajnalka

Betekintés egy sokszínű életműbe
Könyvtár január 18-án tartotta
meg az év első Könyves Szerdáját. A vendég, Török-Zselenszky
Tamás zenés beszélgetés keretében mutatta be tavaly ősszel
megjelent kötetét, a Dobogó
könyvet. Tatai kötődése okán a
közönség soraiban számos ismerőse foglalt helyet, de rajtuk
kívül megjelent a középiskolás
és az idősebb korosztály is.
Török-Zselenszky Tamást a
legtöbben az érzékeny dallamés szövegvilágú Eleven Hold

Látkép

Kétéves a tanösvény
A
Tatai
Fényes
Tanösvény két éve, 2015. február 5-én nyitotta meg kapuit
a nagyközönség előtt. Azóta
rengeteg látogató nézhette meg
ezt a különleges természeti csodát. Sokat fejlődött a tanösvény
az elmúlt két évben, és sok kis
állatnak lett békés otthona ez
a hely. Az első évben közel
19.000 látogató volt a tanösvényen,
2016-ban
pedig több, mint 18.000-en
nézték meg a vízi világot.
A tavalyi évben havi rendszerességgel tartottak éjszakai, illetve alkonyati túrákat Márkus
Ferenc természetvédelmi ökológus szakvezetésével. Ezek a
túrák idén sem maradnak el.
A programok iránti érdeklődés
folyamatosan nő, így a Ta-

tai Városkapu Közhasznú Zrt.
az igényeknek megfelelően
alakítja azokat. A természeti
látványosságok mellett másfajta
élményekkel is gazdagodhattak
az idelátogatók. A Föld napja
alkalmából
ingyenes
tú-

ravezetésben
lehetett
részük a tanösvény vendégeinek, a nyár folyamán pedig
„Furfangos csodavilág” címmel
kalandpark üzemelt két teljes héten
át. Népi játékok, logikai játékok,
zsonglőr sarok, érdekes jelen-

Kalendárium
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500 éves a lutheri reformáció

Félezer éves a lutheránus egyház.
Jó alkalom ez arra, hogy átgondoljuk – ebben a gyorsan változó
világban különösen is – milyen
társadalmi konfliktusok, krízisek
között indult el ez a hitújító, az
eredeti Forráshoz, Krisztushoz és
az evangéliumokban reánk maradt tanításához visszatérni akaró, humanista háttérrel bíró vallási-, szellemtörténeti mozgalom.
Ugyanakkor arra is kiváló lehetőség, hogy amit lutheránus eleink
kultúrájukban, etikájukban, hitéletükben reánk hagyományoztak, ezen értékek alapján számba
vegyük, mi az, ami gyaníthatóan
fontos lesz a reménység szerint
egyénnek és közösségnek gyümölcsöző, következő ötszáz esztendőben.
Fogalomtisztázások – reformáció
500éves jubileuma okán

Ott kell kezdenünk, hogy a reformációról az emberek többségének
kevés az ismerete, s ami van, az is
sokszor részigazságokra korlátozott. Reformációról beszélni csak
úgy lehet, ha folyamatában vizsgáljuk az Egyház korabeli helyzetét. Válaszreakciók a helytelen
– azaz Bibliától eltérő – egyházi
gyakorlatra már jóval korábban,
a megelőző évszázadokban is
voltak, őket előreformátoroknak
nevezzük.
Ilyen volt egy John Wycliffe
(1324-1384), aki Angliában élt,
Oxfordban tanult, gyülekezeti
lelkész, majd egyetemi tanár lett.
Írásaiban bebizonyította, hogy
a pápaság nem isteni szerzet, és

Ajánló

a pápa nem Jézus Krisztus földi
helytartója, így nem rá kell hallgatni, hanem az Igére. Munkatársaival együtt a Bibliát lefordította
angol nyelvre.
Wycliffe híre és tanítása hamarosan elterjedt Európában, különösen Csehországban lelt kedvező talajra. Az ott keletkezett
mozgalom vezére Husz János
(1369-1415) lett, aki a prágai
Betlehem-kápolna lelkésze, majd
egyetemi tanár volt. Személy szerint különösen nagy híve volt az
angol előreformátornak. Írásaiban és prédikációiban nem egyszer hosszasan idézett tőle. A kor
azonban még nem érett még meg
a változásra, s fondorlatos módon
a Konstanzi Zsinaton (1414-18)
Husz Jánost, mint eretneket, máglyán megégették.
„Az engedelmesség tartja meg az
egyházat…

…s az engedetlenség viszi előre!”
– tanultam az áldott emlékű kapucinus Virág Jánostól atyától. Amikor Luther Márton kiszögezi a 95
tételét a wittenbergi vár- templom
ajtajára – nem németül, hanem latinul, hiszen az írástudókkal akarta megvitatni tételeit –, akkor nem
az ellenszegülés szándéka, hanem
az Egyházért érzett féltő szeretete
motiválja. (Jegyezzük, meg, hogy
a 95 pontba szedett egyházi életet jobbítani akaró lutheri gondolatok kétharmadával a katolikus
egyház felsővezetéséből is sokan
egyetértettek, de nem érezték a
politikai viszonyokat még kellőképpen érettnek ahhoz, hogy ezeket átültessék a gyakorlatba.)
Gyaníthatóan Husz Jánoshoz hasonlóan idővel maga Luther is az
inkvizíció valamelyik máglyáján
végezte volna be földi pályafutását, ha nem akadnak pártfo-

gói, élükön Bölcs Frigyes szász
választófejedelemmel. A fiatal
szókimondó, rendkívül művelt,
s kiváló rétori képességekkel is
megáldott egyetemi professzor
okfejtéseit nem csak a wittenbergi
„univerzitasz” előadótermeiben
hallgatták szívesen, de életközeli
bölcs meglátásaival igen sokan
egyetértettek. Nem véletlenül
jegyzik fel a krónikások: „Luther
tételei két hét alatt német-földet,
Európát hat hét alatt lángba borították – mindenki erről beszélt”.
A német nemesség jeles képviselőinek Luther melletti kiállásának
köszönhetően, valamint X. Leo
pápa makacsságának következtében, aki felháborodva „Mire nem
merészkedik ez a tetves barát?”
vett tudomást Luther „egyházi
egységet veszélyeztető” írásairól
–, melyeket az ágostonrendi wittenbergi tudós, humanista szerze-
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tes-pap, a pápai felszólítás ellenére sem volt hajlandó visszavonni,
végül is nemcsak kitagadta, de
excommunicatio-ja után birodalmi átokkal (anathema) is sújtotta.
Szellemtörténetileg meghatározó
állomás.
Mit akart Dr. Martin Luther vis�sza-alakítást (reformáció!) célzó
tételeivel? Semmi mást, csak az
emberi törvényeskedések nélküli őszinte istenhitre irányítani
a figyelmet. A józan észnek ellentmondó, az Istentől eltávolító,
egyértelműen nem biblikus, pápai
hatalmi érdekeket védő, zsinati
döntések eltörlését, az isteni kegyelem ingyen – s nem bűnbocsátó-cédulákhoz kötött – meghirdetését minden ember számára. Ez a
biblikus igazság pedig így hangzik: „Az igaz ember hitből él.”
(Hab 2,2)
Luther is azt vallotta, hogy a hit
nem teszi feleslegessé a jócselekedeteket, de amiben reménykedhet az ember, az nem a saját,
hanem csakis az Isten jósága,
kegyelme. Az ember ugyanis híjával van az Isten dicsőségének.
A megváltott (krisztusi) ember
azonban mégsem keseredik el,
mert tudja, hogy Isten számára
nemcsak rendkívül fontos minden
ember, de „személyes” munkatársul is meghív mindenkit, hogy az
ember hirdesse Isten hatalmát, s
szolgáló életével másokat is Isten
dícséretére inspiráljon... Mert ettől szépül, s javul az embervilág!
Frankó Mátyás
evangélikus lelkipásztor
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Sport

Programajánló
Asztalitenisz
Február 11. szombat 15.00
TAC – Göd NB II
A mérkőzést a TAC csarnokban játsszák.
Kézilabda
Február 3. péntek 9:00
Négy város utánpótlás torna (Budapest- Győr- TataVeszprém)
Február 4. szombat 9:00
Lány U 11 torna
Február 5. vasárnap 9.00
Női felnőtt torna
Február 11. vasárnap
15.00, 17.00
TAC – Veszprém U23 NB I/B
junior és felnőtt
A mérkőzéseket az új Sportcsarnokban játsszák.
Kosárlabda
Február 11. szombat 11.00
TSE – TFSE amatőr női NB I
A mérkőzést a Vaszary csarnokban játsszák.

Díjátadó februárban
Hagyomány már, hogy Tata
Önkormányzata februárban díjátadó gálán jutalmazza meg
az előző évben sikerrel szerepelt sportolókat. A hagyomány
ebben az évben is folytatódik.
Ezúttal február 17-én, pénteken
délután az új Sportcsarnokban
kerül sor az ünnepségre. Már
készül az a kis füzet amelyben
az eredményeket gyűjtötték
össze és már megérkeztek az
egyedi érmek is. A meghívókat
hamarosan megkapják az érdekelt egyesületek. A szervezők
dolgoznak azon, hogy neves
élsportoló vendége is legyen a
- ta díjátadónak.
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Díjeső a TAC-nál

Az egyesület az elmúlt évben
rendezett először díjátadó partit, ahol négy sportoló vehetett
át elismerést. Az idén a szakosztályok döntöttek arról, hogy
milyen kategóriákban, kiket
díjaznak. A sportolók megadták a módját, hiszen csinosan
az alkalomhoz illően öltözve

gyülekeztek a Pikant Pajtában.
Voltak akik tudták hogy díjat
kapnak, de akadtak akiknek valóban meglepetés volt amikor
szólították őket. Amíg a kezdésre várakozott a vendégsereg a
szépen feldíszített, berendezett
teremben, ismerkedtek a kerek
asztaloknál helyet foglaló tár-

Siker a Dorog ellen

Szombaton a Gyermekbajnokság
keretében az U-13-as leány kézilabda csapatok Tatán játszották a

soron következő fordulót. Ebben
a körzetben a Kőkúti Sasok mellett Komárom, Bicske, Csákvár,

A jégen tartózkodás szabályai

Az elmúlt hetek időjárása következtében az Öreg-tavon is
kialakult a jégen tartózkodáshoz
szükséges jégréteg.
A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég
kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.
A legutóbbi jégvastagság mérés
alapján (2017. január 16.) az
Öreg-tavon a jégréteg vastagsága 21 cm.
A fagyásban lévő jég a következőképpen terhelhető:
- kb. 8 cm vastagságú jég: egy
felnőtt
- kb. 12 cm vastagságú jég: egy

csoport, illetve sportolásra alkalmas
- kb. 18 cm vastagságú jég: szánkók, fakutyák
Megfelelő jégvastagság esetén is
be kell tartani néhány szabályt.
Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
- járművel,
- a kikötők területén,
- a vár előtti jégfelületen,
- az Által-ér átfolyás környezetében, illetve
- a zsilipek környezetében.
Aki a szabad vizek jegén való

tartózkodás szabályait megszegi, szabálysértést követ el,
amely miatt a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
erre felhatalmazott ügyintézője
is szabhat ki helyszíni bírságot.
Amennyiben a jég vastagsága legalább 10-12 cm, úgy az
Öreg-tavon az Új Kajakház
Ökoturisztikai Központ környezetében javasoljuk a jégen tartózkodást.
Az Öreg-tó medrét, így a jégfelületet is a vízen éjszakázó vízimadarak védelmében 15:00 óra
után el kell hagyni!

sakkal. Több mint 150 vendég,
meghívott töltött el egy kellemes estét vacsorával, zenével.
Amíg Tálosné Ruzsinszki Rita
az est háziasszonya köszöntötte
a megjelenteket, a pincérek már
az előételt szervírozták. Michl
József polgármester mondott
néhány üdvözlő mondatot. Ki-

emelte, hogy mennyire fontos
a városnak, hogy van egy ilyen
jól működő sportegyesülete. A
szakmai munka színvonala jelenti az eredmények zálogát és
a sportolók évről-évre érnek el
sikereket.
Díjazottak:
Atlétika: Nagyszegi Zsombor és
Nagy Szilveszter
Judo: Ónody Beáta és Galambos
Bernadett
Kézilabda: Stodola Eszter, Brasnyó Vencel, U-14-es fiú csapat,
Willi Márti, Kanyó Ádám
Labdarúgás: Holecz Gergő, Valakovics Tibor, Kele Zoltán
Röplabda: Manó kategória leány
9 éves csapat
Teremkerékpár: Hárskuti Péter és
Holló Krisztián
A díjak átvétele után következett a
vacsora, azután pedig retró discóra jöhetett a tánc. Nem maradt ki
senki, mindenkinek jólesett egy
kis önfeledt szórakozás. Néha ez
is kell, hiszen a hétköznapok edzéseinek sorában bizony elfárad az
ember. Ez az este éppen ezért volt
jó, mert ki lehetett szakadni ebből
Tompa Andor
a munkából.

Esztergom, Dorog és a Pázmánd
SE együttesei szerepelnek. Egyegy fordulóban két-két mérkőzést
játszanak a csapatok. Ezen alkalommal a kőkútis lányokra a Dorog és az Esztergom elleni meccs
várt. Rögtön kezdésre a nagy rivális Dorog ellen kellett pályára
lépni. Akár szabadban is játszhattak volna, mert nem sokkal volt
melegebb az Eötvös csarnokban.
Sokan érkeztek a vendégekkel és
a hazai szülők is szurkoltak, így
egész jó hangulatban játszhattak a csapatok. Kőhalmi Zsófia
jól felkészítette a lányokat, akik
nagy lelkesedéssel vetették magukat a küzdelembe. Küzdelem
az volt, hiszen fűtötte a revans a
Kőkúti csapatát, legalább hazai
pályán szerettek volna győzni.

Jól kezdtek, Willi és Sebestyén
góljaival mindig itt volt az előny.
A Dorog Tolvaj góljaival próbálta tartani a lépést. Ez valamen�nyire sikerült mert a félidőben
csak 13-12-es tatai előnyt mutatott az eredményjelző. A második
játékrész álomszerűen kezdődött
hiszen a vendégek 6 percig nem
találtak a kapuba, miközben potyogtak a kőkútis gólok. Jó volt
a védekezés és a támadások befejezése is sikerült. Volt olyan
időszak amikor már 9 gól volt az
előny. A végére kicsit feljöttek a
vendégek, de a Kőkúti 25-18-ra
megnyerte a mérkőzést. A hazai
játékosok közül Willi 14, Sebestyén 6, Bolyán, Dobler, Maller,
Puleo, Simon 1-1 góllal járult
hozzá a győzelemhez.
- ta -

