III. Évfolyam 5. szám 2017. MÁRCIUS 2.
Testületi ülés		
		
			2. oldal
Lehet pályázni az
önkormányzati alapokra
			2. oldal
Idén is összegyűltek városunk
legnagyobb adófizetői
			3. oldal

A Neszmélyi Borvidék
bemutatkozik
			3. oldal

Legeredményesebb
sportolóinkat köszöntöttük

Mindennapok hősei			
					
Tata Város Önkormányzatá			4. oldal nak szervezésében 314 sportoPolgármesteri tájékoztató a
Honvéd Bajtársi Klubban
			4. oldal

Farsang a Kenderkében
		
			6. oldal

Projektindító értekezletet
rendezett a Pons Danubii
			6. oldal

ló, edző és sportvezető részesült elismerésben az idei tatai
Sportdíj-átadón, az új Városi
Sportcsarnokban. A díjazottak
tavaly Világ és Európa-bajnokságok, illetve országos bajnokságok 1.- 6. helyezettjei,
valamint diákolimpiák 1.-3.
helyezettjei voltak.
A helyszínen 2016 legeredményesebb sportolói, 19 tatai
sportegyesület képviseletében
gyűltek össze. Az eseményen a
díjazottakat Michl József polgármester és Bencsik János országgyűlési képviselő köszön-

tötte, majd dr. Beró Henrietta
alpolgármesterrel és a képviselő-testület megjelent tagjaival
átadták a 2017-es év plakettjeit, melyeknek hátoldalán idén
az új Városi Sportcsarnok épülete látható.
Michl József a sportcsarnok
megépítésével kapcsolatban
elmondta:- minden ilyen nagy
beruházás természetesen azt
a célt szolgálja, hogy a város
sporteredményei még jobbak
lehessenek, de nem a versenysport erősödése az egyetlen
fontos cél, hanem az is, hogy
bővüljenek a sportolás, a testedzés, az egészséges életmód

lehetőségei minden tatai számára. A polgármester külön
köszönetet mondott, és elismerő oklevelet adományozott
Bencsik Jánosnak, a Tatai Városi Sportcsarnok megvalósításához nyújtott támogatásáért.
Az országgyűlési képviselő
gratulált a város összefogásához, amely nemcsak érmekben
nyilvánul meg, hanem a családok összetartásában is, hiszen
a 314 díj azt jelenti, hogy több
mint ezer tatai biztosan érintett
ebben a közös sikerben.
A díjátadón ugyancsak külön
elismerésben részesült a Fiatal
Utazók Klubja, amely évek óta

Rekordot döntött a Farsang Kupa!

Kossuth Zsuzsanna emlékév		
			7. oldal
Kézilabda Gyermekbajnokság		
			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

megbízhatóan és fáradhatatlanul dolgozva segíti városunk
sportrendezvényeit, valamint
a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület, a
szakosztályaiban folyó magas
színvonalú szakmai munkáért,
és kiemelkedő eredményeiért.
A díjazottak a plakett mellett
idén is átvehették azt az ös�szefoglaló kiadványt, amely
felsorolja az elmúlt év legeredményesebb
sportolóit és edzőiket. A díjátadón
közreműködött Jenei Márta,
és a Happy Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc
Egyesület.
Ábrahám Ágnes

A Tata és Környéke Gasztronómiai Egyesület 15. alkalommal
rendezte meg a „Farsang Kupa”
Gasztronómiai
Bajnokságot
február 25.-én Tatán, az új Városi Sportcsarnokban, idén rekordszámú, 167 versenyzővel
- 81 felnőtt és 86 tanuló részvételével.
A kategóriájában legnagyobb
országos szakmai megmérettetésen közel 5.000 látogató vett
részt, és tekintette meg a sza-

kács, cukrász, felszolgáló és
pék munkákat, valamint az élő
koktél versenyt is. A határon innen és túlról érkező versenyzőket a reggeli megnyitón Michl
József Tata polgármester, dr.
Beró Henrietta alpolgármester,
Bencsik János országgyűlési
képviselő, Szerencsés László a
Komárom-Esztergom Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Krivács András
a Magyar Nemzeti Gasztronó-

miai Szövetség elnöke köszöntötte.
Michl József a helyszínen elmondta: - nagyon nagy köszönet jár az elmúlt 15 évért a
Petrezselyem családnak, azért
az áldozatos, szakmájukat elkötelezetten szerető hozzáállásért,
amivel másfél évtizeden át arra
áldozták a szabadidejüket, hogy
ezt a versenyt megszervezzék.
A polgármester hozzátette: - külön nagy öröm, hogy idén az új

Városi Sportcsarnokban ünnepelhetjük a jubileumot. Amikor
megszületett a tatai sportcsarnok ötlete, már a tervezés elején
fontos szempontnak tartották,
hogy az épületben a sporton
kívül más események is helyet
kaphassanak, s most a Farsang
Kupa bebizonyította, hogy ez az
elképzelés helytálló volt.
A versenyzők szombaton már
kora reggel elkezdték a munkát, a délelőtt folyamán pedig
a szakma legelismertebb mestereiből álló zsűri értékelte a versenymunkákat, nemzetközileg
elfogadott pontozási rendszer
alapján.
A díjak ebben az évben is különleges kézműves munkák voltak,
a versenyzők egyedileg tervezett érmeket vehettek át elismerésként, a felnőtt kategóriák első
helyezettjei kerámia plaketteket, a gyerekek kupát kaptak,
az összetett díj pedig - amelyből
minden évben csak egy készül a legeredményesebb versenyző
jutalmaként egy nagyméretű tál
volt, melyen minden résztvevő
szakma megjelenik.
A bajnokság összesített eredményeit, és a megyei eredményeket megtalálják a www.tata.hu
weboldalon.
- áá Az esemény fotói Képriport c.
rovatunkban láthatók.

2

Önkormányzat

FOGADÓÓRA
Dr. Friedrich gábor
r. ezredes

2017. március 2. III. évfolyam, 5. szám

Ülésezett a városi képviselő-testület

2017. március 22én, 10.00-12.00
óra között tartja
fogadónapját
hivatalában, Tata,
Ady Endre u. 27.
szám alatt.

Változás a 3-as számú fogorvosi körzet rendelésében
Tatán, a 3-as számú fogorvosi
körzet rendelése 2017. március 1-től szülési szabadság miatt
változik.
A páciensek ellátását márciustól Dr. Sármásy Árpád végzi, az
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Szakrendelő Váralja
utca 6. szám alatti épületében. A
rendelési idő és a telefonos elérhetőség (06/30-792-9996) változatlan marad.
Szíves megértésüket köszönöm!
Dr. Jancsik Veronika
Tisztelt Ügyfelünk !
A Tata Kártya Ügyintézés
2017. március 13-án szünetel.
Megértésüket köszönjük!

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Hirdessen
Ön is

9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
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!

22 napirendi pontot tárgyalt Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testülete februári ülésén, a Városháza dísztermében.
A testület, munkáját rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések megvitatásával kezdte, ezek
sorában szerepelt többek között
a gyermekek védelmét szolgáló
ellátások helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítása, melynek nyomán minimális
összeggel nőnek a gyermekétkeztetési térítési díjak. Emellett a
városunk építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi védelméről szóló rendelet is módosításra
került, Tata településrendezési
eszközeivel együtt. Ezzel kapcsolatban Michl József az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta:nagyon jó hír a tataiaknak, hogy
már konkrétan is tárgyalhattak a
képviselők a Kossuth téren álló
régi postaépület megújulásáról,
ugyanis a tervező csapat eljuttatta
elképzeléseit az Önkormányzathoz, ennek nyomán kellett módosítani a helyi szabályozási tervet.

A mostani épületet elbontják, a
helyére teljesen új posta épül, a
jelenlegi méretben és stílusban,
akadálymentesített bejárattal.
A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések sorában a
Tatai Öreg-tó Halászati Kft.-vel
kapcsolatban is döntéseket hozott
a testület. A város életében új feladat a cég működtetése, ezáltal
Tata részt vehet a helyi halászatban, jogot szerezve arra, hogy az
Öreg-tóban halászati tevékenységet gyakoroljon. A konkrét üzleti
tevékenység elindításával a város
költségvetése mintegy 30 millió
forintot irányzott elő erre az évre
a Kft. működésére. Mivel ez az
összeg nem elég a feladatok végrehajtásához, ezért egy tőkeerős,
komoly szakmai múlttal rendelkező cég bevonásával folytatódik
a munka, így az Aranyponty Zrt.vel való együttműködés részleteiről is szavaztak a képviselők. Ezt
követően aktualizálták a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel kötött
közhasznúsági
megállapodást,
majd elfogadták a Tatai Város-

kapu Zrt. 2017. évi üzleti tervét,
és az Eötvös József Gimnázium
és Kollégium 2017. évi pénzügyi
tervét.
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések is szerepeltek
a napirendi pontok között, ezek
sorában döntés született az Ady
Endre u. 19. szám alatti ingatlanra
beérkezett pályázat elbírálása, valamint a Városi Sportcsarnokhoz
kapcsolódó parkolók kialakítása
ügyében.
A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között
szerepelt a szociális alapszolgáltatások és intézményi szakellátások igénybevételére vonatkozó
térítési díjak áttekintése. A képviselő-testületnek a kistérség által
fenntartott Szociális Alapellátó Intézmény és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona esetében döntenie kell a térítési díjakról, melyek
kis mértékben való változtatásáról
szavaztak. Ezt követően tájékoztató hangzott el a „Gyermekbarát város” intézkedési tervében
foglaltak tavalyi teljesüléséről,

valamint az idei intézkedési terv
meghatározásáról. Ezzel kapcsolatban Michl József tájékoztatott
arról, hogy régi és szép programja az Önkormányzatnak az, hogy
gyermekbarát városként különös
tekintettel figyeljen a legkisebbekre, segítve az ifjúság életét,
mindennapjait. A polgármester
külön köszöntet mondott minden
tatai civilszervezetnek, az egyházaknak és oktatási-nevelési intézményeknek azért a munkáért,
amelyet a programban 2016-ban
elvégeztek, ezzel is szolgálva a
gyerekek fejlődését, és a családok
megerősítését.
Az ülésen az egyéb napirendi pontok között tárgyaltak az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez való csatlakozásról, és a Kuny Domokos Múzeum
magasabb vezetői pályázatának
kiírásáról. A múzeum igazgatója
Perger Gyula, január végén közös megegyezéssel távozott az
intézmény éléről, ezért a megüresedett vezetői beosztásra az
Önkormányzat pályázatot írt ki.
Emellett egy közterületek és magánutak elnevezéséhez kapcsolódó előterjesztés nyomán, Látó-hegyi utak, dűlők elnevezéséről is
szavaztak a képviselők, mivel az
Önkormányzat fontosnak tartja,
hogy a városnak ezen a részén
is névvel ellátott utak segítsék a
tájékozódást. A változtatásokról
hamarosan térképes és részletes
tájékoztatást is kapnak a tataiak a
város honlapján.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete március végén tartja
- áá majd következő ülését.

Lehet pályázni az önkormányzati alapokra
Tata Város Önkormányzatának Humán és Ügyrendi Bizottsága kiírta a 2017. évi Kulturális és Oktatási Alap, valamint a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alap pályázatait. A pályázati adatlap letölthető a www.tata.hu weboldalról.
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS
OKTATÁSI ALAPJÁNAK 2017. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
A pályázat célja:
A város közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési
feladatok ellátásának segítése, tatai alkotók irodalmi és helytörténeti
művei kiadásának, városi köznevelési, ifjúsági programok, rendezvények támogatása.
Támogatandó közművelődési és köznevelési tevékenységek:
képző-, és iparművészeti kiállítások szervezése, zenei és táncművészeti rendezvények szervezése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók
bemutatkozási lehetőségének támogatása, több művészeti ágat érintő
komplex kulturális rendezvénysorozatok szervezése
éves több rendezvényt felölelő komplex kulturális programok
városi tehetséggondozó programok, szaktáborok, nyári napközis táborban megvalósuló programok támogatása, tatai köznevelési intézmény által szervezett városi, megyei, vagy országos köznevelési
konferenciák, tantárgyi és tehetségkutató versenyek támogatása,
nevelési-oktatási intézmények intézményi szintű kulturális és közösségteremtő programjainak támogatása, Tata gyermekbarát város
programhoz, illetve Tata város gyermek és ifjúsági feladattervéhez
kapcsolódó rendezvények, programok és kiadványok támogatása,
civil szervezetek által szervezett, nemzeti ünnephez és történelmi,
kulturális évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények és kiadványok
megjelentetésének támogatása, kiemelkedő jelentőségű helyi témájú
kiadványok megjelentetése, bemutatása, fotóművészeti kiállítások
szervezése
Pályázók köre:
Pályázhatnak tatai székhellyel rendelkező vagy Tatán működő köznevelési, közművelődési, kulturális tevékenységet végző, jogi személyiséggel rendelkezőszervezetek (pl. egyesület, alapítvány, közalapítvány, költségvetési szerv, gazdasági társaság).
Nem pályázhatnak azok a szervezetek, akiket Tata Város Önkormányzata közművelődési megállapodás alapján támogat 2017-ben.
Pályázni lehet 2017. január 1. és december 31. között megvalósuló
fenti programokra.
Részletek: www.tata.hu
A pályázatról információt ad: Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási
ügyintéző Telefon: 588-664, 30/826-55-48

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS SPORT ALAPJÁNAK
2017. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A pályázat célja:
Az önkormányzati szociális, egészségvédelmi és sport feladatellátását segítő rendezvények, programok támogatása
Támogatandó területek:
Szabadidősport rendezvények, programok, testi és szellemi fogyatékosok sportrendezvényei, városi szintű vagy Tatán rendezett, regionális és országos sportversenyek,
rendezvények,
szociális,
egészségvédelmi és rehabilitációs célú szervezetek, klubok, intézmények programjainak, rendezvényeinek támogatása, fogyatékosokkal
foglalkozó szervezetek, intézmények programjainak támogatása,
szociális, egészségvédelmi célú városi és regionális szintű szakmai
rendezvények, szakmai konferenciák támogatása.
Tata gyermekbarát város programhoz, illetve Tata város gyermek
és ifjúsági feladattervéhez kapcsolódó egészségvédelmi programok
támogatása, egyéni sportolók országos és nemzetközi versenyeken
való részvétele
Pályázni lehet 2017. január 1. és december 31. között megvalósuló
fenti témákra, programokra.
A pályázók köre:
Pályázhatnak tatai székhellyel rendelkező vagy Tatán működő szociális, egészségvédelmi és sport célú, illetve ilyen tevékenységet
végző jogi személyiséggel rendelkező szervezetek (pl. egyesület,
alapítvány, közalapítvány, költségvetési szerv, gazdasági társaság).
A pályázatokat zárt borítékban, Tatai Közös Önkormányzati Hivatalba kell eljuttatni, 2017. március 31-ig.
Pályázati követelmények
A pályázatokat zárt borítékban, Tatai Közös Önkormányzati Hivatalba kell eljuttatni, 2017. március 31-ig.
Pályázatot egy témára, vagy programra, csak egy önkormányzati
alaphoz lehet benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a „Szociális, Egészségvédelmi és Sportalap” megnevezést.
Részletek: www.tata.hu
A pályázatról információt ad: Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási
ügyintéző Telefon: 588-664, 30/826-55-48
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Idén is találkoztak a város legnagyobb adófizetői

Michl József meghívására idén
is összegyűltek városunk legnagyobb vállalkozásainak képviselői. A polgármester az immár
hagyományos fogadáson fejezi ki minden évben köszönetét
azoknak, akik adóforintjaikkal
kiemelten hozzájárulnak Tata
működéséhez és fejlődéséhez.
A város legerősebb, és legtöbb
embert foglalkoztató cégeinek
vezetői a Kiss Hotelben találkoztak, ahol Michl József elmondta: - 2011 óta folyamatosan, jelentősen nő Tata iparűzési
adó bevétele, ami azért is fontos,
mert a város teljes bevételének
nagyon tekintélyes részét, évi 2
milliárd forint körüli összeget
tesznek ki a helyi adóból befolyt
forintok, ezért nagy köszönet jár
a tatai cégeknek, vállalkozásoknak, a kötelezettségeik pontos
teljesítéséért. A polgármester
külön megköszönte azt is, hogy
a tatai vállalatok komolyan veszik a munkáltatói feladataikat,
hiszen 3% körüli jelenleg váro-

sunkban a munkanélküliség, ami
az itteni cégeknek nagyban köszönhető. Ez az alacsony arány
azt jelenti, hogy a helyi vállalkozások új munkahelyeket tudtak
teremteni, s ennek nyomán nagyon sok tatai tud itt munkát vállalni. A jövőben továbbra is az a
cél, hogy a nem Tatán dolgozó
tataiak megfelelő munkalehetőséget találjanak városunkban,
ezért egy olyan online rendszer
felállításán dolgoznak, amelyen
keresztül a regisztrált jelentkezők folyamatosan értesülhetnek
majd az új tatai álláslehetőségekről.
Köszöntője után Michl József
tájékoztatást adott a város 2017.
évi költségvetéséről, az idei fejlesztésekről, és pályázati lehetőségekről. Ezt követően Bencsik
János tartott előadást többek
között a térségi ipari parkok
villamosenergia- ellátási és infrastrukturális fejlesztéseiről, a
tatai útkorszerűsítési lehetőségekről, az agostyáni kerékpárút

terveiről, a vállalkozásokat segítő kormányzati intézkedésekről, valamint a közeljövő fontos pályázati lehetőségeiről. Az
országgyűlési képviselő külön
megköszönte azoknak a tatai és
tatabányai vállalkozásoknak a
segítségét, amelyek adományiakkal több tatai iskola könyvtárának megújulásában is szerepet
vállalnak, az iskolai könyvtárak
tervszerű és kiszámítható fejlesztése és állománygyarapítása érdekében kezdeményezett
örökbefogadási programban.
A találkozó végén a helyszínen
Hendrik Krisztina, a megyei
foglalkoztatási paktum partnerségi koordinátora tartott előadást, „Foglalkoztatási Paktumok
Komárom-Esztergom – megyében” címmel, a megyei paktumok céljairól, szervezeteiről és
terveiről.
Az eseményen műsorukkal
felléptek a Menner Bernát
Alapfokú Művészeti Iskola
- áá növendékei.

Önkénteseket keres a Máltai Szeretetszolgálat
Vállalkozó kedvű, 18–30 év közötti fiatalokat keres a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat egyéves külföldi önkéntes szolgálatra. Az „Egy év az életemből
neked” elnevezésű programban
a kiválasztottak Németországban, Franciaországban és Spanyolországban
teljesíthetnek
majd egyéves önkéntes szolgálatot, többségében fogyatékkal
élők otthonaiban.
Időpontok:
Németország:
2017. szeptember 1. – 2018.
augusztus 31. az önkéntesekről
szóló német törvény alapján.
Franciaország: 2017. szeptember 1. – 2018. július 30. vagy
augusztus 20., az önkéntesekről
szóló francia törvény alapján.
Spanyolország: 2017. nyár –
2018. nyár
Pályázati feltételek:
• 18–29 év közötti életkor Németországra vonatkozóan
• 18–24 év közötti életkor Franciaországra vonatkozóan
• 18–30 év közötti életkor Spanyolországra vonatkozóan
• középfokú végzettség
• a pályázati dokumentáció határidőben történő megküldése
• önkéntes szociális szolgálatra
való alkalmasság
Nem szükséges szakmai ismeret
és nyelvtudás
Résztvevők kiválasztása: Az
egyéves önkéntes szociális szolgálatra alkalmas fiatalokat a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaiból és önkénteseiből álló bizottság választja ki.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• nyelvtudás
• korábban szerzett önkéntesi
tapasztalat
Felkészítés: A felvételt nyert
önkéntesek intenzív szakmai

Parlamenti látogatáson a megyei iskolások

A megyei önkormányzat által
szervezett „Megismerem- Megszeretem- Megőrzöm” vetélkedőn induló iskolás csapatok
hétfőn parlamenti látogatáson
vettek részt a megyei ország�gyűlési képviselők jóvoltából.
A vetélkedőn részt vevő csapatok, több mint száz diák és felkészítő tanáraik a döntő alkalmával
meghívást kaptak az Országházba, ahol Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, valamint
a megyei országgyűlési képviselők, Czunyiné dr. Bertalan Ju-

dit, Bencsik János és dr. Völner
Pál fogadták őket, és kísérték
őket körbe. A csaknem ötven
perces parlamenti séta alkalmával a gyerekek idegenvezető
segítségével tekinthették meg
az épület díszlépcsőjét, kupolacsarnokát, felsőházi üléstermét,
megismerkedhettek továbbá az
Országház történetével, építészetével és a benne található
műalkotásokkal is. A helyszínen Popovics György, a megyei
közgyűlés elnöke ismét gratulált
a vetélkedőn elért szép eredmé-

nyeikhez, és örömét fejezte ki,
hogy minden résztvevő csapat
elfogadta a meghívást. A verseny fővédnöke, Dr. Völner Pál
elmondta, reméli, a gyerekek
továbbra is foglalkoznak majd
az értékekkel és az értékgyűjtéssel, a döntőben magukévá tett
tudást pedig hasznosítják majd.
Czunyiné Dr. Bertalan Judit ezután a megye és az Országház
építészeti kapcsolódási pontjaira
hívta fel a gyerekek figyelmét,
Bencsik János pedig az érték- és
hagyományőrzés fontosságával
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kapcsolatosan osztotta meg gondolatait a diákokkal. Valamen�nyi résztvevőnek nagy élmény
volt a látogatás, amely csakúgy
mint a vetélkedő, egyaránt szólt
az ismeretterjesztésről és a szórakozásról is.
A vetélkedő döntőjének végeredménye alapján a középiskolák között az élen a Tatai
Református Gimnázium, a második helyen az Eötvös József
Gimnázium csapata végzett. A
„like-versenyt” pedig szintén az
Eötvös Gimnázium nyerte.

és nyelvi felkészítésen vesznek
részt, majd kiutaznak külföldi
szolgálati helyükre. Önkéntes
szolgálatuk alatt szállást, zsebpénzt kapnak, gondoskodnak
betegségbiztosításukról, egyszeri hazautazásuk költségeiről.
A külföldi tartózkodás ideje 12
hónap. Az önkéntesek külföldön a Szeretetszolgálat helyi
partnerszervezeteitől
kapnak
folyamatos támogatást.
Beadási határidő: 2017. április
9, vasárnap, éjfél
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:
• fényképes Europass-önéletrajz
egy A4-es oldal terjedelemben
(két nyelven: magyar és angol/
a választott ország nyelvén)
• motivációs levél (magyar
nyelven és a választott ország
nyelvén)
• a pályázó pontos címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége
• ajánlólevél (magyar nyelven, máltai vezetőtől, iskolától,
egyetemtől,
lelkésztől/plébánostól, egyházközösségtől)
A pályázatot a következő címre kérjük elküldeni (papíron
vagy elektronikus formában):
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Csímár Kamilla vagy Gősi Lilla
Postacím: 1255 Budapest, postafiók 20
Személyesen: 1011 Budapest,
Bem rakpart 28.
E-mail: csimar.kamilla@maltai.hu vagy gosi.lilla@maltai.
hu
Bővebb információ a +36 1 391
4700-es telefonszám 351-es és
352-es mellékén vagy a fenti
e-mail címeken kérhető Csímár
Kamilla vagy Gősi Lilla programkoordinátoroktól.

Álljunk meg
egy Borra!
Borvidékünk nem tölti be a történelem során kialakult jelentős
szerepét, mert ismertsége és a
borforgalomban elért részesedése nem megfelelő. A Neszmélyi
Borút Egyesületnek célul tűzte
ki a helyzet megváltoztatását.
Összefogás eredményeként akar
túllendülni az útkeresés időszakán, és a borászokkal valamint
az őket segítő tagokkal országos
visszhangra igényt tartó rendezvényekre vállalkozik.
Március 10-én, pénteken, 17.00
órától Tatán, az Esterházy Pezsgőgyárban (Baji u. 53.) hagyományteremtő céllal az egyesület
megrendezi az első borvidéki évjárat bemutatóját a Tavaszi Kvaterkát. A cél szakmai rendezvény
keretében megszólítani az országos és regionális boros véleményformálókat és a 2016-os évjárat
tételeinek bemutatásával magukra irányítani a figyelmet. De nem
csak a szakmát várják, hanem
a helyi borszerető közönséget
is, hiszen az esemény hivatalos
programot követően kellemes, de továbbra minőségi - borozásba
hajlik majd át. A sétáló kóstolón
közel 20 helyi borvidéki pincészet több mint 100 tételét ismerhetik meg az érdeklődők, a friss
borok mellett korábbi évjáratok
termését is.
Izing László
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Polgármesteri tájékoztató a Honvéd Bajtársi Klubban

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Használhatják-e az új sportcsarnokot baráti társaságok? Ha igen,
mikor és milyen feltételekkel?

A Honvéd Bajtársi Klub beszélgetésre hívta Michl József polgármestert, akit a tagság nevében
Sárközi József nyá. ezredes, klubelnök köszöntött. A klubdélutánon megismertük városunk
2017.évi költségvetésének főbb
adatait. Kiemelten szólt polgármester úr az év lakosságot érintő
beruházásairól, a Magyary Zoltán Tudásközpont kialakításának
tavaly benyújtott EU pályázatáról, a járda felújításokról. Élénk
érdeklődés kísérte az Ipari Parkban történt munkálatokat, Tata

város és környékének munkaerő
helyzetét és lehetőségeit. A tájékoztató után 8 fő várt választ a
közösséget érintő kérdésekre. A
jelenlévőket érdekelte lakóhelye
közvilágítása, tisztasága. Több
kérdés hangzott el a Szent Erzsébet Rendelőintézettel kapcsolatban. Az állattartás jogértelmezése
is felvetődött a közéleti fórumon.
Kovács Ferenc nyá. honvédtiszt
megköszönte, hogy sok elfoglaltsága ellenére is tudott lehetőséget
biztosítani a baráti párbeszédre. A
jó hangulatú két és félórás esz-

Mindennapok hősei
Egy
tatai,
nagyszabású,
városi
rendezvényben
való
részvételhez
invitáljuk
Tata Város
polgárait, közösségeit, melynek
célja, hogy városunk lakossága
megbecsülését fejezze ki azon
tagjai iránt, akik jellemük, elhivatottságuk, tenni akarásuk okán
tiszteletet vívtak ki környezetükben munkájuk, tevékenységük
során!
Veszprém és Tatabánya sikeres,
a helyi közösséget megmozgató
kezdeményezése után, a Tata és
Térsége Civil Társulás úgy gondolta, hogy Tatán is helye van
egy „Mindennapok Hősei” díj
megalapításának.
A díjakat nem az önkormányzat,
a szakma, a cégek vezetői osztják 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 szerveződik, ahol városunk civil önkénte-

sei segédkeznek a szervezésben,
a lebonyolításban, valamint, a
program támogatásában, így a
díjak felajánlásában is városunk
megkeresett vállalkozásaira számítunk!
A tatai „Mindennapok Hősei”
programot 2017. március első
hetében hirdetjük meg, öt kategóriában:
közösségépítés,
egészségügy, szociális szektor,
honvédelem, rendvédelem és
városüzemeltetés/közfoglalkoztatottak. A szavazatokat forgalmas helyeken, könnyen elérhető
telepített szavazópontokon lehet
majd leadni, illetve lehetőség
lesz a www.mindennapokhosei.
hu Tata oldalon az online szavazásra is.
A díjátadásra április 11-én a
Menner Bernát Zeneiskolában,
ünnepélyes keretek között kerül
sor, mind az öt kategóriában,
ahol a szavazók közül kisorsolt
szerencsés nyertesek is értékes
ajándékokat vehetnek át.
Médiapartnereinknek köszönhetően a Tata Televízió képernyőjén, a „Városkapu” újság hasábjain, valamint a Tata és Térsége
Civil Társulás facebook oldalán

mecserét a polgármester úr bejelentése még fokozta, a Honvéd
Bajtársi Klub tatai egyesületének
2017. évi programja megvalósításához az önkormányzat részéről
anyagi támogatást ajánlott fel. A
tagság ebben az évben lehetőséget kap a Dottó kisvonat szolgáltatását igénybe véve a tatai Ipari
Park helyszíni megismerésére,
előre egyeztetett időpontban. A
beszélgetést közérdekű városi és
egyesületi információkkal zártuk.
Sárközi József nyá. ezredes A Honvéd
Bajtársi Klub elnöke

megjelenő felhívások segítségével kaphat mindenki tájékoztatást a kezdeményezésről, és
buzdítanak jelölésre, szavazásra
egy-egy terület köztiszteletben
álló civil „arcai”.
Tatán is élnek hősök!
Köztünk járnak, értünk dolgoznak, minket szolgának!
Ismerjük meg őket, ismerjük el
őket!
Szavazzon ön is a Mindennapok
Hőseire!
Ezeken a helyszíneken szavazhatnak:
-Magyary Zoltán Művelődési
Központ,
-Tata Polgármesteri Hivatal,
-Móricz
Zsigmond
Városi
Könyvtár,
-Árpád-házi Szent Erzsébet Rehabilitációs Rendelőintézet,
-Tatai Tourinform Iroda,
-Bisztró An Zsu Rákóczi u.,
-Gottwald Étterem Ady E. u.,
-Új Kajakház Ökoturisztikai
Központ,
-Est Mozi,
-Agostyán Mazsola ABC.
Keressék a szavazóládákat!
Domonkos Ágnes, Tata és Térsége
Civil Társulás elnöke

A 2016.december 17-én átadott Güntner Aréna Városi Sportcsarnok, 2017. január 06-án egy rendezvénnyel nyitotta meg kapuit a
felhasználói és vendégei előtt. Jelenleg iskolai tanítási napokon
07.00-tól 14.30-ig csak a Kőkúti Általános Iskola és tagintézménye,
a Fazekas iskola diákjai tartják testnevelés óráikat az új létesítményben. Hétköznapokon délutántól este 20.15-ig a TAC röplabdásai és kézilabda utánpótlás és felnőtt csapatainak edzései töltik be
a csarnokot. Hétvégéken délelőttönként UP röplabda és kézilabda
tornákat szervezünk, a női felnőtt kézilabda, a junior és férfi felnőtt
kézilabda csapatok tartják itt hazai bajnoki találkozóikat, február
eleje-május vége és szeptember közepe – december közepe között.
A fennmaradó időszakokban, - vagy előre egyeztetett időpontokban
azon túl is - szívesen állunk baráti társaságok találkozói, más sportszervezetek versenyei, céges és egyéb kulturális rendezvények lebonyolítása elé. A feltételekről érdeklődni az info@tataiac.hu e-mail
címen, vagy munkaidőben személyesen a TAC székházban lehet.
Válaszadó: Lázár Ottó a Tatai Atlétikai Club elnöke

Február hónap a farsang jegyében telt a múzeumban
2017 februárja farsangi hangulatban telt el, hiszen álarcba
bújtatott óvodások látogatták a
Tatai Várat. Gyere be a múzeumba! című pályázatunk 2017ben is folytatódik és Tarján,
Felsőgalla, Szomód, Baj, Vértessomló és Kocs települések
óvodásait segítettük hozzá egy
múzeumi kiránduláshoz, amelyhez az utazáson túl egy foglal-

kozás is tartozik. A gyerekek
a farsangi időszak jellegzetes
“megfordult világ” motívumát
felhasználva, arcukat elfedve
nézhettek be a főurak és lovagok
világába. A vár történetéről, korszakairól árulkodó tárgyak és terek felfedezése után pedig kidíszíthették farsangi kelléküket és
remélhetőleg igazán tartalmas
élményekkel utaztak haza.

Így telt a február a Városi Nyugdíjas Klubban

Az elmúlt évekhez hasonlóan február 6-án, hétfőn vidám farsangi
műsort adott klubunk dalköre.
Február 13-án Pölöskei Péter
győri fotós „Barangolások Alsó-Ausztriában” címmel Melk,
Krems és Klosterneunburgró l tartott vetített képes úti beszámolót.
Évi rendes Közgyűlésünket február 20án tartottuk meg a Magyary
Zoltán Művelődési Központban.
Megköszönöm tagságunk aktív
részvételét, hiszen 257 fős tagságunk kétharmada megjelent ezen
a fontos eseményen. A napirendi
pontok szerinti beszámolókat, ez
évi terveinket és az újonnan belépő 25 új tag felvételét a jelenlévők egyhangúlag megszavazták.
Megtisztelte jelenlétével közgyűlésünket városunk polgármestere,
Michl József úr is, aki hozzászólásában elmondta, hogy városunk
vezetése figyelemmel kíséri klubunk tevékenységét. Kifejezte

elismerését az elmúlt évben megvalósult több mint 50 rendezvény
megszervezésével kapcsolatban.
A Honvéd Bajtársi Klub elnöke
Sárközi József ezredes úr is elismeréssel szólt rendezvényeink látogatottságáról.
Február 27-én, „farsang-farkán”
az Öregtó-vendéglőben nagyon
jó hangulatban mulatott klubunk
120 tagja. A táncmulatság előtt
meglepetésemre, dalkörünk tagjai és klubunk vezetősége verssel és nótával köszöntött fel 70
születésnapomon. Ez úton is köszönöm figyelmességüket. A bált
tombolasorsolással és jelmezes
bemutatkozással
színesítették
vállalkozó kedvű, kreatív tagjaink. Volt itt ördög, madárijesztő,
Piroska, virágárus kislány, Holle-anyó, Kis-vakond és primadonna. Táncos lábú klubtársaink
záróráig fáradhatatlanul koptatták
a parkettet.
Kun Imre klubelnök

Parlamenti Napló

Folytatódnak a megígért fejlesztések
Egy héttel ezelőtt Tata legnagyobb adózóit köszöntöttük
Polgármester úrral közösen. Köszönetet mondtunk az elmúlt
évek együttműködéséért, s tájékoztatást adtunk az előttünk
álló legnagyobb feladatokról. Az
Angol-kert és az abban található
Nyári lak felújítását, a Kossuth
tér átépítését, a Réti 8-as tó rehabilitációját, a kistérségi rendelőintézet megépítését és az ökoturisztikai központ, továbbá az új
sportcsarnok átadását követően, a
mögöttünk hagyott esztendőkben
nekiláttunk a még megvalósítás
előtt álló fejlesztések előkészítéséhez.
A legkevésbé látványos, de ezzel együtt az egyik legfontosabb
fejlesztés az ipari park villamo-

senergia kapacitásának megnövelése lesz. Erre azért van szükség,
mert a már ott működő vállalatok
további fejlesztéseihez sem áll
rendelkezésre elegendő villanyáram. A beruházás megkezdődött,
s ez év szeptemberére kiépül az
új betáplálás. Jöhetnek az újabb
befektetők, s a befizetett adóknak
köszönhetően tovább gyarapodhat a város költségvetése.
Miután a helyi bevételek egyelőre a város működési költségeit
is csak éppen, hogy fedezik, így
megkerülhetetlen az uniós és a
hazai pályázatok által nyújtott lehetőségek maximális kihasználása. Számításaink szerint a megyei
Területi Operatív Program forrásaiból mintegy 2.5 milliárd forint
támogatásra számíthatunk. Ebből

épülhet meg a jelenleg kissé elhanyagolt Építők parkjában a „város játszótere”, ahol elkülönítve
létesülnek majd a különböző korosztályok igényeinek megfelelő
játékszigetek és közösségi sportpályák. A fejlesztés lehetőséget
nyújt majd kertvárosi csapadékvíz elvezetési gondok részbeni
orvoslására is.
A Jenő-malom felújításával, s
egy interaktív játszópark kialakításával folytatódik az Angol-kert
megszépítése. Kiemelt turisztikai beruházás lehet a Kálvária
és a Kőfaragóház restaurálása
és kézműves központtá fejlesztése. Megújulhat a Csillagsziget Bölcsőde, megépülhet az új
városi piac, s megteremtődhet
a kerékpáros kapcsolat Tata és

Agostyán között. Esélyünk van
arra is, hogy a volt Tiszti Kaszinó
épületéből közösségi tér jöhessen
létre, ahová a Városi Könyvtár is
költözhet majd. Állami beruházás
keretében valósulhat meg az Esterházy-kastély örökségvédelmi
beruházása, továbbá a Kossuth
téren álló postaépület újjáépítése.
A város közgyűjteményi, közművelődési és oktatási intézményeit is bátorítani szeretnénk arra,
hogy terveik megvalósíthatóságának érdekében éljenek
a meghirdetett pályázatok
által felkínált lehetőségekkel, s ugyanezt
javasoljuk
a
mezőgazdaságban, turizmusban,

ipari tevékenységben érdekelt
vállalkozásoknak is. Ezért is
szerveztünk, illetve szervezünk
számukra pályázati konzultációkat ezekben a hetekben.
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Rekordszámú jelentkező részvételével zajlott a tizenötödik, jubileumi Farsang Kupa. 109 cukrász, 34 szakács, 15 felszolgáló és 15 koktélos induló volt
összesen. A zsűri szerint a verseny színvonala évről évre egyre magasabb, a
versenyzők egyre kreatívabb munkákat mutatnak be az ország legnagyobb és
legrangosabb gasztronómiai fesztiválján.

Ajánló
A tatai TIT
Posztoczky
Károly
Csillagvizsgáló és
Múzeum
2017. márciusi programjai
március 3.
Égi történetek - Mit láthatunk az
égen?
március 10.
Egy szelet univerzum - Bevezetés
március 17.
Égi történetek - Mesék az égen
március 24.
Egy szelet Univerzum - Ködök,
csillaghalmazok élete
március 31.
Messier maraton Agostyánban
(keressünk meg minél több halvány
objektumot az égen)

	Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		
TATA-Környei ú.
temető
Varga Béláné
Reisz János
Radics Józsefné
Németi János
Körmendi Margit
Vaderne Ferencné
Jakab László

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

2017. februárban elhunytak
Zigó Istvánné
SZOMÓD
Vizi Józsefné
Kovács Istvánné
Mayer Antal
Urbán Andrásné
Kele János
BAJ
Bánhegyi Béláné
Ancsin János
Rischl Ferencné
TATA Kocsi úti
KOCS
temető
Daróczi Bálint
Bognár Lajosné

NASZÁLY
Szegedi József
MOCSA
Bartus Andrásné
NESZMÉLY
Mike Jánosné
Béke poraikra!

A Honvéd Bajtársi Klub 2017. márciusi programjai

Március 9. csütörtök 14 óra Művelődési Ház
Nőnapi köszöntő (batyus jelleggel)
A dalkör férfi tagjainak vidám műsora, a szeretet
virágainak átadása
Bús Péter ajándékműsora „Az ötvenes évek dalaiból”
Március 13. hétfő 10 óra Klapka laktanya
misszióban részt vett katonáink visszafogadó
ünnepsége
Részt vesz: 2 fő elnökségi tag

Március 13. hétfő 15 óra, Almási úti temető
A klub emlékezése nemzeti ünnepünk alkalmával
Március 14. kedd 16 óra, Tatai vár
Városi ünnepség, nemzeti ünnepünk,
Március 15. alkalmából.

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

Fotó:www.kenderke.hu

A tatai Kenderkében a népi tradíciókat mindig meg- és átélhető formában elevenítik fel. Nem
volt ez másként a hét végén sem,
amikor a farsangi ünnepkör szokásait mutatták be.
A tél most már egészen biztosan
menekülőre fogja, hiszen a Ken-

derke farsangi programján rengeteg tréfával, játékkal és zenével,
kacagással űzték minél messzebb
innen. A művészeti iskolát már
nap közben fánkillat lepte be, hiszen szorgos kezek gyúrták-formázták-sütötték ki a finom falatokat, hogy az esti táncházban

mindenki kedvére kóstolhasson
belőle.
Az eredetileg a Kossuth térre tervezett farsangi feldolgozásoknak
és felvonulásnak a beígért eső
miatt a műhely adott otthont, ez
azonban semmit nem volt azok
értékéből. Ahogy azt már megszokhattuk, élményszerű formában, a mai kornak is megfelelő,
ugyanakkor hagyományéltető és
-hű formában elevenítették fel a
farsangi ünnepkör hagyományait.
A hangos, jókedvű felvonulók között gólyák, medve, rendőr, rajzolt bajszú deli legény,
Háry János, katona és még
megannyi maskarás volt, hála
a Tiloló, a Berzenye, a Fonóka
csoportoknak, a Tata Táncegyüttesnek, no meg a pedagógu-

soknak. Táncra is perdült mindenki, hogy Pálházi Banda és
bandája előtt ropjon, ropogtasson.
Álesküvő, sok mókával
A hangulat az álesküvőn hágott
a tetőfokára: a végsőkig kikarikírozott, helyzetkomikumokra
is építő, szerepcserés álesküvő
tényleg vitte a prímet. Túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy mindenki dőlt a nevetéstől a hórihorgas
menyasszony, az aprócska vőlegény, a násznép, a pap láttán,
no meg hallgatva beszédüket.
Ahogy az arát megszemélyesítő
Jocha István, az iskola oktatási
igazgatóhelyettese is elmondta,
a néphagyomány szerint a tréfás farsangi szokásokkal űzik
el a telet, termékenységvarázsló
momentumaival elősegítik a ter-

Szerzetesrendek Tata történelmében

Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére – immár 20. éve
- február 2-a a Megszentelt Élet
Napja. E napon a szerzetesi hivatást választó férfiakról és nőkről emlékezünk meg.
A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár 2017. február 15-i rendezvénye is ezt tette a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat Csilla
von Boeselager Gondviselés
Háza Idősek Napközi Otthonában. Helytörténeti előadás keretében emlékeztek meg a Tatán
letelepült szerzetesrendekről.
A résztvevők megismerhették
az egyes rendek alapítását, jellegzetességeit és rövid történe-

tét, majd a magyarországi és a
konkrét tatai vonatkozásokat.
Így szó esett a pannonhalmi
könyvtár kincseiről, a bencések
letelepedéséről a tatai „Béka-hegyen”, a hiteleshely működéséről. A támogatásukkal felépített
tatai templomokról (többek között a nemrég feltárt Szent Balázs templomról).
Elhangzott, miként telepedtek
le a ferencesek, és hogyan lendítették fel a textilipart Tatán a
kapucinus delegáció tagjai. Az
Esterházy Ferenc gróf meghívására érkező piaristák pedig nem
csak gimnáziumot működtettek
a városban, hanem felsőfokú
képzést is folytattak. Itt működött ugyanis - 1776-1780 között - a Studium Cameraticum,
a tűzvész áldozatául esett szenci

felsőoktatási intézmény, a Collegium Oeconomicum utódintézménye. S hogy nem véletlenül akadnak az Öreg-tó partján
sétálók Öveges József profes�szor szobrába se…
S bár a résztvevők eddig is
egyetértőleg bólogatva hallgatták az előadást, meglepődve, s
annál nagyobb érdeklődéssel
hallgatták a továbbiakban, hogy
bizony a kamalduli „fehér barátok”-nak is volt tatai szerzetesháza, sőt a közkeletű Remeteségpuszta is e rend emlékét őrzi.
A mai Bláthy Kollégium pedig
az Irgalmas Nővérek zárdája és
kórháza volt egykor, akik a Lo
Presty-forrás által táplált „Barátfürdő” kis hídján jártak át kis
neveltjeikhez az általuk működtetett Fürdő utcai óvodába.

mészet újjászületését, bőségét. A
kecskevásár is sokakat megnevettetett, így nem csoda, hogy a
moldvai kecskés táncba is sokan
beálltak. A mulatság ezzel persze nem ért véget: a jelmezesek
bemutatkozása és felvonulása
után folytatódott a táncház.
Bejutottak az Antológiára
A művészeti iskola saját fejlesztésű Fürkész-programjának
tanítványaiból álló Kisfonóka
az ország legjobb tizennégy koreográfiájának egyikével március 4-én, Százhalombattán a
Gyermektánc Antológián mutatkozik be. A csoport a tavalyi
évben rendezett Tóth Ferenc
Koreográfiai versenyről arany
minősítéssel jutott be a seregszemlére.
Szűr Annamária

Az előadáson számos részlet
hangzott el Körmendi Géza, id.
Haraszti Mihály és Csóka Gáspár OSB szerzetes publikációiból, melyek nagy segítséget
jelentettek az előadás összeállításában.
A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Csilla von
Boeselager Gondviselés Háza
Idősek Napközi Otthonának közös programjai egyre nagyobb
érdeklődést váltanak ki, így további előadásaik „nyitottá” válnak külső érdeklődők részére is.
Szeretettel várunk mindenkit
következő, március 22-i rendezvényünkre is (10.00 órai kezdettel), melyen az 50 éve elhunyt
Kodály Zoltánra emlékezünk
majd.
Kerekesné Fuli Anikó

Látkép
Projektindító értekezletet rendezett Tatán a Pons Danubii EGTC

Projektindító értekezletet és nyitókonferenciát szervezett Tatán a
Pons Danubii EGTC február 27én és 28-án. Hétfőn a projektben
résztvevő partnerek tanácskoztak, míg kedden, nyilvános konferencián tartottak sajtótájékoztatót.
A Pons Danubii EGTC vezető
partnerként 2 fordulós pályázatot nyújtott be az Interreg Duna
Stratégia pályázati felhívására.
Az INSiGHTS (INtegratedSlow, Green and Healthy Tourism
Strategies INSiGHTS - Integrált
lassú, zöld és egészségturizmus
stratégiák) elnevezésű projekt továbbjutott a második fordulóba,
melyben benyújtásra került a kibővített, és támogatásra érdemesnek ítélt pályázat.
A projekt fő célja a partnerek
régióiban meglévő természeti
és kulturális örökségekre épülő
ökoturisztikai és egészségturisztikai fejlesztése megvalósítása

annak érdekében, hogy a régiók
a turisták számára minél vonzóbbakká váljanak. A projekt során
integrált és fenntartható regionális menedzsment struktúrák alakulnak, az egészségturizmushoz
és ökoturizmushoz kapcsolódó
stratégiai dokumentumok készülnek, innovatív turisztikai eszközöket (telefonos applikációk,
virtuális valóság pavilonok stb.)
dolgoznak ki, az egészséges életmódot, fenntarthatóságot népszerűsítő programokat szerveznek
meg. A partnerek között tudásátadó rendezvényekre, tematikus
és adminisztratív jellegű találkozókra, illetve tanulmányutakra is
sor kerül majd. A projekt szoros
együttműködésben valósul meg a
résztvevő partnerekkel.
A projekt partnerei:
• University of Natural Resources and Life Sciences Vienna,
Ausztria
• Institute for Tourism, Horvát-

ország
• CEEweb for Biodiversity, Magyarország
• Development centre of the
Heart of Slovenia, Szlovénia
• Harghita County Council, Romania
• Zala County Government, Magyarország
• Local Action Group “Central
Istria”, Horvátország
• Regional Development Agency
with Business Support Centre for
Small and Medium-sized Enterprises, Bulgária
• Donautal-Aktiv Registered Association, Németország
• Donautal-Aktiv Registered Association, Szerbia
A projektnyitó tatai esemény
sajtótájékoztatóján Bara Zoltán
a Pons Danubii EGTC ügyvezetője elmondta: - a társulás munkájának egyik fontos állomása,
hogy a Duna Transznacionális
programban pályáztak erre a pro-

jektre, amely a Duna mentén lévő
régiókat köti össze. A megvalósítási folyamatnak az a célja, hogy
a partnerek regionális turisztikai
fejlesztéseket tervezzenek, és
részben meg is valósítsanak. 12
országból 14 szereplő vesz részt
az együttműködésben, a Pons
Danubii a vezetője a projektnek,
amit az Európai Unió 2,5 millió
euróval támogat. Terveik szerint
az egész Duna menti, Komáromi
és Tatai-medence régiójának egy
olyan kiállító, tematikus turisztikai pavilont terveznek meg és
gyártanak le, ami méltóképpen
be tudja mutatni a térséget nemzetközi turisztikai vásárokon, különböző rendezvényeken és fesztiválokon. Maga a program idén
január elsején indult, és 2019-ig
tart, tehát egy három éves együttműködésről van szó, a konkrét
fejlesztések 2018-ban készülnek
majd el.
Michl József polgármester, az
EGTC elnöke Tata, a projektben
betöltött szerepét jellemezve kiemelte, hogy városunk szeretne
nagyobb kitekintéssel részt venni
a régió és a Duna mentének turisztikai fejlesztéseiben. Ennek
nyomán készültek korábban már
el például kerékpárutak, megvalósult az Által-ér rehabilitációja
is, és ehhez szeretnének most további olyan tudást szerezni a pro-

jekten keresztül, amely mind a
hét, Pons Danubii EGTC-t alkotó
város számára jól hasznosítható
lesz, magasabb színvonalú tudást
és tapasztalatot összegyűjtve.
Bencsik János országgyűlési
képviselő a projekt turisztikai jelentőségét összefoglalva elmondta:- a legfontosabb, hogy általa
meg tudjuk mutatni magunkat.
Az elmúlt 10 esztendőben mozaikszerűen nagyon sok turisztikai beruházás megvalósítására
került sor, elsősorban a szelíd,
zöld ökoturizmus területén, és az
itt élők igényeinek kielégítésére
például kerékpárút szakaszokkal,
melyeknek építését szeretnék tovább folytatni a következő években is, a kerékpárút két oldalán
lévő természeti, épített örökségi
adottságokat összefűzve.
Dr. Völner Pál parlamenti államtitkár a sajtótájékoztatón úgy
nyilatkozott: - minden fejlesztés
akkor nyer értelmet, ha nem csak
önmagában valósul meg, hanem
kapcsolódik valamihez, és ahogyan ez a konferencia is bemutatta, egy teljes európai régió csatlakozik ehhez a projekthez. Ha az
általunk megmutatott értékekhez
kapcsolódik egy kerékpárút- hálózat, akkor igazán értelmet nyer,
és nem önmagáért való lesz a
fejlesztés, hiszen a megye turisztikai vonzerejét is növeli. - áá -
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2017-Kossuth Zsuzsanna emlékév

Egy újabb év első hetei peregtek
le mögöttünk, s ilyenkor érdemes elgondolkodni, milyen jeles évfordulókat hoznak még az
előttünk lévők. Én is érdeklődéssel fogtam hozzá a kis kiadvány
tanulmányozásához,
amelyet
minden év elején kézhez kapok,
s melyben gondos könyvtárosok
összeállítják az adott év fontosabb napjait, ünnepeit, személyeit. Mely történelmi eseményekről, neves és kevésbé híres, de
számottevő tudósok, művészek
születésének vagy éppen halálának évfordulójáról emlékezhetünk majd meg. Meglepődve
fedeztem fel, hogy a 2017. évet
– több más mellett – Kossuth
Zsuzsanna emlékévnek jelölték
meg. Természetesen az én hibám, hogy nagyon keveset tudok
róla, azon a nyilvánvaló tényen
kívül, hogy valami köze lehetett
a magyar történelem egyik nagy
alakjához, Kossuth Lajoshoz, ez
a hasonló névből és életkorukból kiderült számomra. S amikor
utána néztem kicsit, vajon miért
is érdemesült erre a kitüntetésre,
hogy egy egész évet szenteltek
emléke ápolásának, rájöttem,
hogy valóban megérdemelte. Talán másokat is érdekelhet a sajnálatosan rövid életű hölgy útja.
Udvardi és kossuthfalvi Kossuth
Zsuzsanna meszlényi Meszlényi
Rudolfné (Sátoraljaújhely, 1817.
február 19. – New York, 1854.
június 29.) az 1848–49-es szabadságharcban a tábori kórházak
főápolónője, Kossuth Lajos legfiatalabb húga. Kossuth László
és Weber Karolina negyedik leánygyermekeként született. Apja
idős korára állás nélkül maradt,

ezért 1833-ban szüleivel Pestre
került, ahol Kossuth Lajos anyagi támogatásával tudtak megélni.
Segített bátyjának a Törvényhatósági Tudósítások szerkesztésében, a Kossuth letartóztatása
előtti házkutatás elől ő mentette
meg az utolsó szám kéziratát.
1841. április 18.-án Budán feleségül ment Meszlényi Rudolf
kisdémi birtokoshoz, ügyvédhez
és hírlapíróhoz – Kossuth Lajosné Meszlényi Terézia testvéréhez – és férjével Sárbogárdon
telepedtek le. Mindketten részt
vettek az Országos Védegylet
szervezésében, melynek Fejér
vármegyei szervezetét ők hozták létre. Két leánygyermekük
született, Gizella és Ilona. 1848
januárjában Meszlényi Rudolf
meghalt, harmadik gyermekük,
Rudolf férje halála után néhány
héttel született. 1848-ban nehéz
anyagi körülmények között gyermekeivel Pesten élt, majd a főváros feladása előtt Debrecenbe
költözött. 1849 elején szervezték
újjá a honvédség egészségügyi
osztályát, és Kossuth Lajos 1849.
április 16-án „az összes tábori
kórházak főápolónőjének” húgát
nevezte ki. Kossuth Zsuzsanna
munkájának eredményeként három hónap alatt 172 tábori kórház létesült, melyekben a korban
megszokottnál korszerűbb módszereket alkalmaztak. 1849. április 23-i felhívásában felszólította
a magyar nőket, hogy önkéntesként vegyenek részt a sebesültek
ápolásában. A magyar nők voltak
a világon az elsők az ilyen karitatív cselekvésben! A szabadságharc bukásáig segítőjével, Barna
Ignác orvossal együtt fáradhatat-

lanul járta az országot, próbálva
a betegellátás egyre rosszabbodó
feltételein javítani, a szemlekörutakon többek között általános
érvényű rendszabályokat fogalmaztak meg, szigorú követelményeket állítottak fel, utasításokat
adtak a betegek ellátását illetően, és pontosan meghatározták a
szükséges kórházi felszereléseket, biztosították a gyógyszer- és
kötszerellátást. Megalakultak a
betegápoló egyletek, amelyeknek tagjai részt vettek a kórházi
munkában. Munkáját azonban
több részről is bírálat érte: először is, az akkori világnézettel
ellentétes volt, hogy egy ilyen
fontos feladatot nő végezzen el.
Másrészt nehezményezték azt is,
hogy ápolóival nem csak a sebesült honvédeken, hanem az ellenség katonáin is segített.
A világosi fegyverletétel Aradon
érte, orosz, majd császári fogságba esett. Haynau a budai várbörtönbe vitette, majd rövidesen
bírósági eljárás indult ellene. A
tárgyaláson egykori hadifogoly
császári tisztek tanúsították, hogy
a szabadságharcos honvédekhez
hasonló gondos ellátásban részesültek, ezért felmentették, és
szabadon engedték. Gyermekek
neveléséből tartotta el családját a
hatóságok állandó zaklatása közben. 1851 decemberében ismét
letartóztatták és a pesti Újépületbe vitték. Kiújult tüdőbaja miatt átkerült a bécsi rabkórházba,
ahonnan az Amerikai Egyesült
Államok nagykövetének közbenjárására rövidesen szabadon engedték, azzal a feltétellel, hogy
külföldre távozik, és soha nem
térhet vissza Magyarországra.

Brüsszelben telepedett le, ahol
csipkeverő műhelyt tartott fenn.
Az osztrák követség zaklatásai miatt 1853-ban az Amerikai
Egyesült Államokba költözött.
Itt is a Brüsszelben kitanult csipkeverésből kívánt megélni, de a
túlfeszített munka miatt tüdőbaja
súlyosabbra fordult és rövidesen
– 1854. június 29-én (harminchét
éves korában) – meghalt. Ennyi a
rövid életrajz
Kossuth Lajos nevét és cselekedeteit iskolás korunk óta tudjuk,
énekeljük a róla szóló dalokat. Jó
tudni azonban, hogy nem egyedül Kossuth Lajos volt az, aki
maradandót alkotott! Munkája,
habár korszakalkotónak számított, mégis jórészt ismeretlen a
közvélemény előtt! Ebben része
lehet annak is, hogy a hatóságok
zaklatásai miatt elhagyni kényszerült szülőhazáját, és a folyamatos megpróbáltatások miatt fiatalon, mindössze 37 évesen halt
meg. Földi maradványai az Amerikai Egyesült Államokban, New
Yorkban nyugszanak – jóllehet
akarata ellenére, hiszen utolsó
kívánsága az volt, hogy ha életében nem is, de halálában újra
szeretett hazájában lehessen..
Kossuth Zsuzsanna munkája és
helytállása nőként is megérdemli, hogy bátyja mellett az ő nevét
is emlegessük, amikor történelmünk e nagy korszakáról esik
szó. A legelső(!) katonai kórházakat létesítő és felügyelő női
ápolót tisztelhetjük Kossuth Zsuzsában. A világ helyette mégis
Florence Nightingale angol ápolónőt tiszteli ebben a minőségben, aki öt évvel később, 1854ben a krími háború idején és

színterén két korszerű kórházat
alapított és felügyelte ott nagy
tisztességgel az ápolói teendőket. Kossuth Zsuzsa kis nemzet
lányaként, szerény körülmények
közt teljesítette ápolói és kórházszervezői feladatát a magyar szabadságharcban.
Életműve maradandó. Az ő
tiszteletére nyilvánította a Magyar Országgyűlés – a Magyar
Ápolási Egyesület kezdeményezésére – Kossuth Zsuzsanna
születésének napját, február 19ét a Magyar Ápolók Napjává.
Emléke és az általa létrehozott
hivatás mind jobb megismerése
mellett a szervezők a mai, hazai ápolási hivatásra és az abban résztvevőkre is rá kívánják
irányítani a figyelmet, az egész
éven át tartó Kossuth Zsuzsanna Emlékévvel. Sor kerül majd
emléktáblák elhelyezésére és
avatására, a munkásságához
kapcsolódó pályázatra és konferenciára, valamint országszerte
számos tudományos és egyéb
programmal emlékeznek majd
meg születésének 200. évfordulójáról.
Szabó Szerafina

Ajánló
Szeretettel várjuk a
Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár által szervezett

„Legyen a zene
mindenkié!”

című ingyenes, Kodály Zoltán
halálának 50. évfordulója alkalmából szervezett előadásra
2017. március 22-én szerdán
10.00-tól
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Csilla von Boeselager
Gondviselés Háza
Idősek Napközi Otthonába
(Tata, Vasút u. 64.)

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
márciusi programjaiból
Irodalomtörténet
március 6., h, 17:00 – 18:00
Tatai Református Gimnázium, Kossuth tér 11.
Németh László (1901-1975)
Étkezéssel az egészségért
március 7., k, 17:00 – 18:00
Magyary Zoltán Művelődési Központ, Tata,
Váralja u. 4.
Vitaminok, nyomelemek szerepe, jelentősége
Reformáció
március 8., sze, 17:00 – 18:00
Tatai Református Gimnázium, Kossuth tér 11.
Magyarország felekezeti „térképe” a XVI.
század végén

Klímavédelem
március 9., cs, 17:00 – 18:00
Tatai Református Gimnázium, Kossuth tér 11.
Válasz kísérletek a klíma problémákra–
nemzetközi léptékben
Irodalomtörténet IV.
március 13., h, 17:00 – 18:00
Tatai Református Gimnázium, Kossuth tér 11.
Németh László II. (1901-1975) a drámaíró
Történelem
március 14., k, 17:00 – 18:00
Jávorka Sándor Mezőgazd.és Élelm. Szakképző Iskola és Kollégium, Tata, Új út 19.
A Kádár rendszer kiépítése és hatása a megtorlás áldozatainak életére, lehetőségeire
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Programajánló
Kézilabda
március 12. vasárnap
15.00, 17.00
Tatai AC – Pénzügyőr férfi
NB I/B junior és felnőtt
A mérkőzéseket a Városi
Sportcsarnokban rendezik.
Labdarúgás
március 4. szombat
12.30, 14.30
Tatai AC – Ete megyei I.
osztály U-19 és felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtáborban rendezik.
Kézilabda
március 12. vasárnap
15.00, 17.00
Tatai AC – Pénzügyőr NB I/B
junior és felnőtt
Bővebb információk:
www.tataiac.hu
Jól pattog a kaucsuklabda
Győzelem után győzelem, így
menetel a TAC NB II-es asztalitenisz csapata. Az őszi szezon után a tabella élén várta a
folytatást. Hazai pályán nyert a
Göd és a Szentendre ellen, míg
idegenből a 2. helyezett Várpalotától hozta el a két pontot. Így
a tavasz eddig csupa öröm az
asztalok környékén.
Eredmények: Tatai AC – Göd
Várpalota – Tatai AC 7-11
Győzött: Sipos 4, Zakar 3,
Krebs 2, Lukács 1, SiposZakar.
Tatai AC – Szentendre 14-4
Győzött: Sipos 4, Zakar 4,
Barassó 2, Lukács 2, SiposLukács, Zakar- Barassó. - ta -

Pályázati felhívás
Tata Város Önkormányzata pályázatot írt ki sportfeladatok ellátására, programok megvalósítására.
Pályázhatnak: tatai székhellyel
rendelkező vagy tatán működő
sportcélú, illetve ilyen tevékenységet végző jogi személyiséggel rendelkező szervezetek (pl.
egyesület, alapítvány, közalapítvány, költségvetési szerv, gazdasági társaság)
Támogatandó területek: - szabadidősport rendezvények, programok
- testi és szellemi fogyatékosok
sportversenyei
- egyéni sportolók országos és
nemzetközi versenyeken való
részvétele
- városi szintű vagy tatán rendezett regionális és országos sportversenyek, rendezvények
Határidő: 2017. március 31
A pályázatok elbírálása április
30-ig megtörténik.
A pályázati kiírás és adatlap
átvehető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 16-17-es szobájában, de letölthető a www.
tata.hu oldalról is.
Információ kapható: Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintéző
Tel: 588-664 és 30-826-5548

2017. március 2. III. évfolyam, 5. szám

Kézilabda Gyermekbajnokság

Amióta átadták a Városi Sportcsarnokot szinte nincs olyan hét
hogy ne lenne valamelyik utánpótlás csapatnak mérkőzése. Legutóbb az U 11 éves lányok és az
U 12 éves fiúk játszották a soron
következő fordulót. A lányoknál
betegség miatt a Tamási csapat
nem tudott eljönni, így Willi Attiláné együttese csak egy mérkőzést játszott. Az ellenfél a Tolna
megyei Kocsola volt. Jól kezdtek
a lányok, fokozatosan növelték az
előnyüket ami a félidőre 4 gólra

hízott (9-5). A második játékrész
is jól indult hiszen 14-6, 15-7,
16-9 is volt, aztán 18-13-nál mintha megállt volna a tudomány. Az
ellenfél ráérzett és sikerült egy
gólra feljönnie (18-17). A pontot a
meccs végére Sebestyén tette, azzal hogy szinte a dudaszó pillanatában belőtte a 19. hazai gólt.
Tatai AC – Kocsola 19-17
Góllövő: Sebestyén 8, Szebeni 3,
Kiss 3, Nagy 2, Ungur 1, Sás 1,
Mészáros 1.
Edző: Willi Attiláné

A fiú U 12-es korosztályban két
csapatunk is érdekelt. A Kőkúti
veretlenül, míg a TAC nyeretlenül
várta a tatai fordulót. A nap végén
a helyzet nem változott. A Kőkúti
kétszer nyert –egyszer pont a TAC
ellen- míg a másik csapatunk a Tatabányától is vereséget szenvedett.
Tatai AC – Grundfos Tatabánya
15-26 (6-14)
Góllövő: Chmelovics 6, Zwickl
2, Horváth D. 2, Huber 2, Fűfa 2,
Fleisz 1.
Edző: Endrédi Dezső
Tatai AC – Kőkúti Sasok DSE
10-24 (5-9)
Góllövő: Horváth D. 4, Chmelovics 3, Fleisz 2, Zwickl 1 ill. Szabó 5, Kecskeméti 4, Balogh 3, Bilkó 3, Oravecz 3, Rohodi 3, Sekk 2,
Horváth D. 1
Kőkúti Sasok DSE – Cunder Kézisuli I 20-8 (7-3)
Góllövő: Kecskeméti 6, Szabó 4,
Bilkó 3, Rohodi 3, Balogh 2, Horváth D. 1, Oravecz 1 Edző: Gaál
Szabolcs
Tompa Andor

Egyelőre nem megy

Mármint a TAC NB I/B-s kézilabda csapatának. Amilyen sikeres volt az ősz, a hazai meccseket
egy kivételével nyerte az együttes, annyira nem megy tavas�szal. Vasárnap a második hazai
mérkőzésén is vereséggel hagyta
el a pályát a csapat. Az ellenfél a
NEKA ősszel is legyőzte a TAC-t
és most megismételte ezt. Nagyon rosszul kezdődött, hiszen
a 8. percben lőtték a hazaiak az
első góljukat mikozben az ellen
már ötnél járt. Volt olyan időszak
az első félidőben hogy 12-5-re
vezetett a NEKA. A TAC-nak
semmi sem sikerült, vagy a kapust tették naggyá a fiúk, vagy a
kapufa mentett, vagy eladott lab-

dával indulhatott a vendégcsapat
és általában góllal büntetett. A
második játékrészben egész más
TAC jött ki a pályára és ez meglátszott az eredményen is. A 37.
percben 17-17nél érték utól ellenfelüket és onnan mindig döntetlen körüli volt az eredmény. A
vége aztán nem sikerült, hiába
játszottunk több mint fél percig
emberelőnyben nem jutottunk
kapura lövésig. Egy gól megmaradt a vendégek előnyéből.
A második félidei játékra azért
lehet építeni, a döntetlent megérdemelte volna a csapat.
Tatai AC – NEKA 24-25 (1217)
Tata: 300 néző
JT.: Babicz

G., Haskó T.
Góllövő: Szám 4, Szövérdffy 4,
Győrffi 3, Kanyó Á. 3, Galambos 3, Kisék B. 3, Jancsó 2, Jóga
1, Calló 1.
Edző: Sibalin Jakab.
- Csalódott vagyok. Az első félidőben nem tudom miért játszottunk így, nem ezt beszéltük
meg.. A második játékrész már
jobb volt, de túl nagy volt a hátrány és a végére fejben elfáradtunk.
Junior: Tatai AC – NEKA 1725 (5-8)
Góllövő: Lévai 3, Csics 3, Matuszka 3, Miklós 2, Hunyadvári 2, Neukom 2, Borsos 1,
Kozma 1.
- ta -

Győzelem a nyitányon

Rögtön rangadóval indult az
U-19-es megyei labdarúgó
bajnokság . A TAC a Lábatlan
csapatát fogadta. A TAC ugyan
az első helyről várta a találko-

zót, de ellenfele egy mérkőzéssel kevesebbet játszott és csak
2 pont volt a TAC előnye. A tét
tehát nagy volt. Ennek megfelelően vehemensen kezdtek a

csapatok, bár igazán komoly
helyzetek nem voltak, de küzdelem annál inkább. Aztán egy
fantasztikus lövés mint később
kiderült eldöntötte a találkozót. Dácher vagy 30 m-ről lőtte kia bal felső sarkot.
Tatai AC – Lábatlan 1-0 (1-0)
Jt.: Kiss L.
Góllövő: Dácher 41
Edző: Kele Zoltán
- Igazi rangadó volt, hullámzott a játék. A talaj nem kedvezett a folyamatos játéknak, de
a csapatok becsülettel küzdöttek. Úgy gondolom megérdemeltem nyertünk.

Stingl Gellért

(1943-2017)
A zene és a sport egész életét
végigkísérte. Énekes sportoló,
vagy sportoló énekes. Mindkét megállapítás igaz, hiszen
alapítója volt az Almásfűzitői
Vegyeskarnak, de focizott is a
város csapatában még az NB
II-ben is (1966). Miután befejezte az aktív játékot előbb alelnöke, majd 1981-1991 között
az ATSC elnöke volt. Ő vezényelte le az ATSC átalakulását
Almásfüzitői SC-vé.
Sportszervezői
végzettségét
jól kamatoztatta. Almásfüzitőn
pezsgő sportéletet teremtett. A
város nevét megismerhették a
röplabdások (NB I), a motorcsónak szerelmesei (Hungalu
Kupa), a tájfutók (országos,
nemzetközi versenyek). A 70es évek végén 3 pályával megindult a teniszélet.
Munkájára többen felfigyeltek:
kiutazhatott a Moszkvai Olimpiára és 1992-ben az akkor alapított állami sportkitüntetést az
Eszterházy Miksa díjat is megkapta.
Halálával Stingl Vincének a
Herendi Porcelánmanufaktúra
megalapítójának utolsó fiúági
leszármazottja távozott.

Nyerhető meccs volt
A TSE amatőr női NB-s
együttese hazai pályán a
BKG DSK csapatát fogadta.
A hazaiak egyetlen győzelemmel állnak, míg ellenfele
háromszor nyert. Jól kezdtek a lányok és főleg Lendér
pontjainak köszönhetően az
5. percben már 12-2-re vezettek. Az első negyed végére
feljött a BKG, de még maradt
az előnyből. A második és
harmadik negyedet a vendégek nyerték 2-2 ponttal, így
az utolsó 10 percre 34-34-el
indultak neki a csapatok. Elfogyott a hazai szufla, az ellenfél ráérzett a lehetőségre
és a fáradó TSE nem tudott
lépést tartani velük. A kevés
pontot hozó találkozón nagy
esélyt szalasztott el a TSE.
Tatai SE – BKG DSE 46-54
(16-12, 9-11,9-11,12-20)
Jt.: Sentényi B., Oláh M.
Legjobb dobó: Lendér 19/9,
Takács 12, Somkuti 6, Strupka 6, Kiss J. 3/3
Edző: Szabó Judit
- Nagyon dühös vagyok, mert
ez nyerhető meccs volt. Jól
kezdtünk és amíg bírtuk erővel jól is játszottunk. Félidőben már éreztem hogy nehéz
lesz. Majdnem kétszer annyi
lepattanót szerzett az ellenfél.
- ta -

