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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Április 11-én, a Menner Bernát 
Alapfokú Művészeti Iskola Liszt 
Ferenc hangversenytermében 
rendezték a Mindennapok Hősei 
program eredményhirdetését, és 
díjazták a legtöbb szavazatot el-
nyert jelölteket. 
A Tata és Térsége Civil Társulás 
szervezésében nagyszabású, ta-
tai rendezvény kezdődött március 
első napján azzal a céllal, hogy vá-
rosunk kifejezhesse megbecsülését 
azon tataiak iránt, akik jellemük, 
elhivatottságuk, tenni akarásuk 
miatt tiszteletet vívtak ki környe-
zetükben munkájukkal, mindenna-
pi tevékenységükkel. Veszprém és 
Tatabánya sikeres, a helyi közös-
séget megmozgató kezdeménye-
zése után, a Tata és Térsége Civil 
Társulás úgy gondolta, hogy vá-
rosunkban is helye van a Minden-
napok Hősei- díj megalapításának. 
A díjakat nem az Önkormányzat, 
a szakma, vagy a cégek vezetői 
osztják ki, hanem a tatai emberek, 
az itt élő közösségek ítélhetik oda 
az arra méltóaknak.
Vermes Gábor a veszprémi Városi 
Nyilvánosságért Egyesület elnöke, 
a projekt védjegyének tulajdonosa 

a tatai díjkiosztón elmondta: - kez-
deményezésük mára országosan is 
egyedülállóvá és elismertté vált, 
minden városban nagyon pozitív 
fogadtatásban részesül, és kiemel-
kedő társadalmi támogatottságot 
kap. 
Domonkos Ágnes, a Tata és Tér-
sége Civil Társulás elnöke a tatai 
programmal kapcsolatban úgy 
nyilatkozott: - a kezdeményezés-
sel egy jó szándék valósult meg, a 
program támogatói is örömmel, jó 
szívvel járultak hozzá a díjazottak 
jutalmazásához, mint ahogyan a 
díjazottaknak is jól esik az elisme-
rés, így leginkább azzal a mondat-
tal lehet jellemezni a rendezvény 
minden mozzanatát, hogy: „ Jónak 
lenni jó…”
Városunkban márciusban 10 sza-
vazóponton, valamint online lehe-
tett leadni a voksokat, a következő 
kategóriákban: egészségügy, szo-
ciális, honvédelem/rendvédelem, 
városüzemeltetés/közfoglalkozta-
tás,  közösség-építés, kultúra, civil 
szféra.
Hőst minden 18. életévét betöltött 
tatai lakos jelölhetett nevének, lak-
címének megadásával, s a szerve-

zők a szavazók között is értékes 
nyereményeket sorsoltak ki.
Michl József polgármester, a díjki-
osztón köszöntőjében kiemelte: - 
Egyenként mindannyian a magunk 
területén biztosan hősiesek tudunk 
lenni valamiben, ha azt a valamit 
amit végzünk, nagy szeretettel 
tesszük. A szeretet tud igazán hős-
sé tenni bennünket, mert minden 
hősiesség akkor kezdődik, amikor 
magam helyett a másik számára 
teremtek valamit ebben a gyönyö-
rűséges világban-fogalmazott a 
polgármester.
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő, aki a szociális kategória 
média arcaként a kampány indu-
lásánál is támogatta az eseményt 
elmondta:- azok akik mindennapi 
szolgálatukat végzik, és emellett 
meg tudnak szólítani embereket 
azért, hogy voksoljanak is rájuk a 
munkájukon keresztül, mesteri fo-
kon értenek a közösség építéséhez, 
s úgy végzik a napi munkájukat, 
hogy közben képesek megszólítani 
a másik lelkét is.
A program díjkiosztó ünnepsége, 
a Menner Bernát Alapfokú Művé-
szeti Iskola legtehetségesebb di-

ákjainak ajándékhangversenyével 
kezdődött, majd az eredményhir-
detés következett. A felhívásra 823 
szavazat érkezett, melyekből 773 
volt érvényes. Az összesítés alap-
ján, 2017-ben Tatán:
Egészségügy kategóriában 19 je-
löltre szavaztak, közülük:
-az első helyezett Dr.Till Attila, az 
Árpád-házi Szent Erzsébet Szak-
kórház  igazgatója lett.
-a második helyezést Harcsa Pé-
terné védőnő, 
-a harmadik helyezést pedig Foga-
rasiné Dr. Kiss Zsuzsanna házior-
vos nyerte el.
A szociális szektor kategóriájában 
29 jelöltre érkeztek voksok, közü-
lük: 
-Sáfrán Irén, a Szociális Alapellátó 
Intézmény Család és Gyermekjó-
léti Központ vezetője lett a győz-
tes.
-a kategória második helyezettje 
Laubné Bratis Éva, a Tatai Kistér-
ségi Idősek Otthona mentálhigié-
niás csoportvezetője,
-a harmadik pedig Zigó Istvánné, 
a Tatai Kistérségi Idősek Otthona 
vezető főnővére lett. 
Folytatás a 9. oldalon.

Mindennapok Hősei

A kőkútis tanulóknak húsvéti 
tojás helyett sokkal értékesebb 
ajándékot hozott a nyuszi. Szerda 
délelőtt iskolagyűlés keretében 
adták át az elkészült sportlétesít-
ményeket. Talán nem túlzás azt 
mondani, hogy az ország egyik, 
sportlétesítményekkel legjobban 
felszerelt általános iskolája lett 
a Kőkúti. Az átadáson Sárfalvi 
Péter nemzeti utánpótlás-neve-
lésért és sportkapcsolatokért fe-
lelős helyettes államtitkár is ezt 
emelte ki köszöntőjében. Külön 
kihangsúlyozta, hogy sport nél-

kül nem érdemes élni és ehhez 
most az iskola még jobb feltéte-
leket teremtett. Michl József Tata 
polgármestere azt kérte a gyere-
kektől, hogy nagyon vigyázza-
nak ezekre az új létesítmények-
re és úgy használják, hogy még 
jobb eredmények szülessenek.  
Az elmúlt tanévben a Diákolim-
pia összetett pontversenyében 
a Kőkúti az előkelő 5. helyen 
végzett az általános iskolák kö-
zött. Nagy Gábor a Kőkúti Sa-
sok DSE elnöke büszkén sorolta 
a megvalósuló létesítményeket. 

Arra is figyeltek, 
hogy bár a beru-
házás miatt kisebb 
lett az udvar, de az 
uszoda mellett most 
alakítanak ki játék-
ra alkalmas terüle-
tet.  Kőhalmi Zoltán 
az iskola igazgatója 
köszönetet mondott 
mindenkinek, aki 
bármiben is segített 

hogy ez a sportkomplexum lét-
rejöhetett.  Nagy ováció fogadta 
azt a bejelentést, amely szerint a 
szülők támogatásának köszön-
hetően az iskola ki tudta cserélni 
a mikrobuszt, ami lufikkal tele-
aggatva be is gördült az átadás-
ra. Az ünnepséget követően a 
tanulók visszamentek a tanítási 
órákra, a vendégek pedig meg is 
tekintették a létesítményeket.  A 
régi tornaterem borítása már bal-
esetveszélyes volt és a felújítás 
elengedhetetlenné vált. Szép kék 

színű padló várja a gyerekeket. 
A munkálatok a plafon festé-
sével a héten fejeződnek be. A 
néhány éve télen jégpályaként 
működő sátor olyan műanyag 
borítást kapott, amely egyrészt 
a labdajátékokra alkalmas, 
másrészt különösebb átalakítás 
nélkül kaphatja a jeget télen. 
Már csak a festés hiányzik a 95 
méter hosszú rekortán csíkról, 
amelynek a végén távolugró gö-
dör is van. A legnagyobb segít-
ség az iskolát a Sportcsarnokkal 
összekötő folyosó, hiszen így a 
gyerekek melegben, akár torna 
felszerelésben mehetnek át. A 
beruházások költsége 113 millió 
Ft volt, amit a DSE a TAO tá-
mogatásoknak köszönhetően tu-
dott megvalósítani. A sportolók 
ígérete szerint a jobb feltételek 
még jobb eredményekhez, még 
több sikerekhez segítik hozzá a 
szorgalmasan edző kőkútis diá-
kokat.                      Tompa Andor

„A Sikerek Hídja” - Sportfejlesztések a Kőkútiban
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Kőkúti Általános Iskola
Székhely címe: 2890 
Tata, Kőkút köz 2.  
OM azonosító: 031836
Ágnes út,  Akácos út, Aradi vérta-
núk útja, Arany János utca,
Balassi Bálint utca, Balogh Fe-
renc utca, Bercsényi utca, Berke-
nye utca, Bláthy Ottó utca, Budai 
Nagy Antal utca, Cser út, Csever 
utca, Dadi út, Diós puszta, Dob 
utca, Dózsa György utca, Eötvös 
utca, Erzsébet út, Esze Tamás 
utca, Fácános kert, Fazekas utca,
Fekete út, Fellner Jakab utca,   
Fenyves út, Fürdő utca, Galago-
nya utca, Gerle köz, Gyertyános 
út, Hajdú utca, Hamari Dániel 
utca, Határutca Hedvig út, Hősök 
tere, Hullám utca, II. János Pál 
tér , Ida út, Iskola utca, Ilona út, 
Irén út, József Attila utca, Judit 
út, Juszkó Béla utca, Kakas utca, 
Kálvária utca, Kastély tér, Katona 

József utca, Kazincbarcikai  utca, 
Keszthelyi utca, Kinizsi Pál utca, 
Kiss Emő utca, Klapka György 
utca, Klára út Kocsi utca, Kocsi 
út, Koltói Anna utca, Kossuth 
tér, Komáromi utca, Kosztolányi 
Dezső utca, Környei köz, Kör-
nyei utca, Kőkútköz, Levendula-
kert  utca, Lombos út, Magdolna 
út, Margit út, Május l. út  páros 
24-től végig, Május l. út páratlan 
35-től végig, Mária puszta, Mária 
út, Mocsai utca, Mókus tér, Móra 
Ferenc utca, Móricz Zsigmond 
tér, Nagykert utca, Nagysándor    
József utca, Naplókert, Naplókert 
utca, Naszályi út Naszályi út ta-
nya, Nefelejcs utca, Nyúl út, Őz 
út, Pálóczi Horváth Ádám utca, 
Perczel Mór utca, Piarista köz, 
Platános tér, Rákóczi utca, Reme-
teség puszta, Stransky János utca, 
Szarvas út, Szemere Bertalan 
utca, Szántó Kovács János utca, 

Tanoda tér, Táncsics Mihály utca, 
Thury György utca, Toldi Miklós 
utca, Tölgyes utca, Új út páros 
42-től végig páratlan  17-töl vé-
gig, Veres Péter utca, Vécsey Ká-
roly utca

Kőkúti Általános Iskola Fa-
zekas Utcai Tagintézmé-
nye Tagintézmény  címe: 
2890 Tata, Fazekas utca 47.  
OM azonosító: 031836
Tagozatos osztályokkal működik 

Vaszary János Általános 
Iskola
Székhely címe: 2890 
Tata, Országgyűlés tér 4.  
OM azonosító:  031834
1-8. évfolyam
Ady Endre utca, Agostyáni utca, 
Almási utca, Alkotmány utca, 
Árpád utca, Bacsó Béla út páros 
2-24., Bacsó Béla út páratlan  1-7. 
Bajcsy-Zsilinszky utca, Baji út,
Baji úti Téglagyár lakótelep, Bar-
tók Béla utca, Bárányutca
Bem József utca, Béke utca (Agos-
tyán), Boglárka utca, Boróka utca,
Bottyán János utca, Csongor utca, 
Kristály köz, Damjanich utca, 
Dankó Pista utca, Deák Ferenc 
utca, Diófa utca, Dobozi Mihály 
utca, Dobó István utca, Dob-
roszláv Lajos utca, Egység utca,
Erkel Ferenc utca, Erzsébet ki-
rályné tér, Eszperantó tér, Építők 
útja Fáklya utca, Fenyő tér,
Fűzfa utca, Gábor Áron utca, 
Gárdonyi Géza utca,  Gombkötő 
utca, Görgey Artúr utca, Gyárut-
ca Hattyúliget utca, Irinyi János 
utca, Jókai sor (Agostyán), Jókai 
utca, Kazinczy utca, Kert utca 
(Agostyán), Kisfaludy Sándor 
utca, Kossuth Lajos utca (Agos-
tyán), Kölcsey utca, Kukoricza 
dűlő (Agostyán), Lázár Vilmos 
utca (Agostyán), Lovassy Lász-
ló utca, Lóverseny utca, Malom 
utca,  Május út  1-33. 2-22., Má-
tyás király utca, Mikszáth Kálmán 
utca, Munkásutca Művész utca, 
Nagyréti út, (Agostyán), Neu-
gebirg utca (Agostyán), Nyárfa 
utca, Nyírfa utca, Országgyűlés 

tér, Öveges  József utca, Patakköz, 
Petőfi Sándor utca, Petőfi Sándor 
utca (Agostyán), Piactér Révai 
utca,  Rózsa utca, Somogyi Béla 
utca, Sport utca, Szabadság utca 
(Agostyán), Szarka köz, Szegfű 
utca, Széchenyi István utca, Szé-
kely Bertalan utca, Szélkút utca,
Szilágyi Erzsébet utca, Tópart 
utca, Tárkányi Lajos utca  Tímár 
utca, Tivold köz, Tompa Mihály 
utca, Tócsőszház, Tópartsétány,-
Tóvárosi korzó, Török Ignác utca 
(Agostyán), Tulipán utca, Tünde 
utca Új út   1-15. 2-40.,  Újré-
ti utca, Újvilág utca, Vágó utca, 
Váralja utca, Vasútállomás, II. 
Vasvári köz (Agostyán), Vaszary 
János utca, Vértesszőlősi út Vö-
rösmarty utca, Wass Albert utca,  
Zilahy György utca

Vaszary János Általános 
Iskola Jázmin Utcai Ta-
gintézménye Címe: 2890 
Tata, Jázmin utca 23.  
OM azonosító: 031834
1-4. évfolyam
56-os őrház 60-as őrház, Akác-
fa utca, Bacsó Béla út páros 
26-66., Bacsó Béla út páratlan 
7/B-45., Bezerédi utca,  Corvin 
utca, Csapó utca, Csokonai utca, 
Darnyai Béla utca, Faller Jenő út, 
Fényes fasor tanya, Feszty Árpád 
utca, Frankel Leó utca, Gesztenye 
fasor, Honvéd utca, Jázmin utca, 
Juharfa utca, Kalló utca, Karinthy 
Frigyes utca, Madách utca, Mi-
kovényi utca, Mindszenty József 
tér, Munkácsy Mihály utca, Nagy 
Lajos utca, Nyár utca, Pálffy utca, 
Perényi utca, Rozgonyi utca, Szent 
István utca, Szomódi út, Szőgyéni 
utca, Tavaszutca Temesvári István 
utca, Újhelyi dűlök:
IV. dűlő: Nádas utca
V. dűlő: Benczúr Gyula utca
VI. dűlő: Szélkút utca
VII. dűlő: Zichy Mihály utca
VIII. dűlő: Barcsay Jenő utca
IX. dűlő: Hársfa utca
X. dűlő : Szőlősor utca Újhegyi út,  
Váci Mihály utca, Vasútköz, Vas-
útutca, Vasútállomás,  Zrinyi utca, 
Zsigmond utca, Zsellér utca

Tatai általános iskolák felvételi körzetei

A kitüntetések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 
12/2004.(IV.5.) önkormányzati ren-
delet alapján lehetőség van arra, 
hogy április 30. napjáig Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te által alapított helyi kitüntetések 
2017. évi adományozását kezdemé-
nyezzék:
a képviselő-testület tagjai, 
a tatai lakóhellyel rendelkező ma-
gánszemélyek, 
a tatai székhellyel bejegyzett in-
tézmények, gazdasági társaságok, 
egyesületek, egyházak és civil szer-
vezetek.
Az alábbi kitüntetések adományo-
zására lehet javaslatot tenni:
Tata Város Zsigmond Király Díja
Azon magánszemélynek adomá-
nyozható, aki tevékenységével a 
város anyagi, szellemi, erkölcsi 
értékeit jelentősen gazdagította, 
országosan vagy nemzetközileg 
értékelt tevékenységével a város is-
mertségét, rangját növelte.
„Tata Városáért” kitüntetés arany, 
ezüst vagy bronz fokozatban
Azon személyeknek, vagy közös-
ségeknek adományozható, akik/
amelyek Tatán tevékenykednek és 
szakterületükön a város egészéért 

végzett magas fokú szakmai tevé-
kenységgel öregbítik városunk hír-
nevét.
Tata Város Díszpolgára cím
Azon magyar vagy külföldi állam-
polgárságú, élő személynek adomá-
nyozható, aki többek között tevé-
kenységével, illetve adományaival 
a város anyagi, szellemi és erkölcsi 
értékeit jelentősen gazdagította, fej-
lődésében kiemelkedő érdemeket 
szerzett; országosan, illetve nem-
zetközileg értékelt tevékenysége 
révén a város ismertségét, rangját 
növelte vagy növelheti, kapcsolata-
inak körét bővítette vagy bővítheti. 
A kezdeményező aláírásával ellá-
tott javaslatokat az erre a célra rend-
szeresített formanyomtatványon 
lehet eljuttatni 2017. április 30-ig 
Tata Város Polgármestere részé-
re postai úton, elektronikus úton -  
polgarmester@tata.hu - vagy sze-
mélyesen. A formanyomtatvány 
igényelhető a hivatal szervezési 
csoportjánál vagy letölthető az ön-
kormányzat honlapjáról: 
www.tata.hu.
A kitüntetések adományozásáról 
szóló 12/2004.(IV.5.) önkormány-
zati rendelet teljes szövege az ön-
kormányzat honlapján olvasható.                                                                        

Javaslatok városi kitüntetések adományozására

Tata Város Önkormányzata a 
Felvidékről kitelepítettek emlék-
napja, valamint Tata és Szőgyén 
testvértelepülési kapcsolatának 
20. évfordulója alkalmából ápri-
lis 12-én egész napos program-
sorozatot szervezett.
A „csehszlovák-magyar lakos-
ságcsere” keretében 1947. ápri-

lis 12-én, éppen 70 éve indultak 
el Felvidékről az első vasúti sze-
relvények Magyarország felé, s 
ezzel kezdetét vette a szlovákiai 
magyarok elűzetése szülőföld-
jükről. 2012 decemberében az 
Országgyűlés április 12-ét or-
szággyűlési emléknappá nyil-
vánította, hogy méltó módon 

emlékezzen meg a Benes-dek-
rétumok következtében a Cseh-
szlovák Köztársaságból kizárt, 
Magyarországra telepített mint-
egy százezres magyarságról. 
Az Országgyűléshez csatlakoz-
va, az emléknapi rendezvények 
megszervezésével Tata Város 
Önkormányzata is tisztelettel 
adózik azon családoknak, akik 
állampolgárságuktól, közös-
ségüktől, vagyonuktól meg-
fosztva, szülőföldjükről elűzve, 
kemény akarással otthont terem-
tettek maguknak, és nagyrabe-
csülését fejezi ki mindazoknak, 
akiket csehországi kényszer-
munkára deportáltak, és ebben 
a szenvedésekkel teli helyzetben 
is igyekeztek megőrizni ma-
gyarságukat. A program délelőtt 
ünnepi szentmisével kezdődött. 
Délután a Mindszenty téren 
emelt szőgyéni emlékkeresztnél 
koszorúztak a megemlékezők.

A megemlékezés lapzártán-
kig nem ért véget, így a bő-
vebb tudósítást következő 
lapszámunkban olvashatják.

Kitelepítettek emléknapja
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FOgADóórA
SASVÁrI BeÁTA és GeréBI ÁKOS  

önkormányzati képviselők

utcai önkormányzati fogadóórát 
és az egészségügyi ellátásról 
szóló konzultációt tartanak. 

április 13-án csütörtökön, 
a Váralja utca - Május 1. út 
sarkán 15-17.00 óra között;
április 15-én szombaton, 
az Ady E. utcai MSZP iroda előtt 
09-11.00 óra között;
április 20-án csütörtökön, 
a Szélkút utcában 16-17.00 óra 
között;
április 27-én csütörtökön, 
az Ady E. utcai MSZP iroda előtt 
15-17.00 óra között
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Dr. FrIeDrIcH GÁBOr 
r. ezredes 

2017. április 25-
én, 10.00-12.00 
óra között tartja 
fogadónapját 
hivatalában, Tata,  
Ady Endre u. 27. 
szám alatt.

Pályázati felhívás
A Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal a „Közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló” 2011. évi CX-
CIX. törvény 45. § (1) bekezdé-
se alapján pályázatot  hirdet
Városfejlesztési és -üzemelte-
tési Iroda Városüzemeltetési 
ügyintéző (projekt ügyintéző)
munkakör betöltésére.
A pályázati feltételek megtekint-
hetőek a  www.tata.hu  honla-
pon.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. április 20.

A Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 839 millió fo-
rint összegű támogatást nyert a 
KEHOP-5.2.2 „Középületek ki-
emelt épületenergetikai fejleszté-
sei” tárgyú felhívásra benyújtott 
kérelmével. A 100%-os intenzi-
tású támogatást a Kohéziós Alap 
és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. A 
fejlesztés nyomán Tatán két hely-
szín is megújult, a Járási Hivatal 
Földhivatali és Foglalkoztatási 
Osztályainak épületein elvégzett 
energetikai korszerűsítéseket áp-
rilis 6-án avatták fel.
Magyarország Kormánya célul 
tűzte ki az alacsony szén-dioxid-ki-
bocsátású gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatását minden 
ágazatban. A „Középületek ki-
emelt épületenergetikai fejleszté-
sei” tárgyú felhívás célkitűzése: 
ösztönözni az energiahatékonysá-
gi fejlesztések megvalósítását, és 
elősegíteni a decentralizált, kör-
nyezetbarát megújuló energiafor-
rást hasznosító rendszerek elter-
jedését. A felhívás hozzájárul az 
épületek energiahatékonyságának 
javítására, és a megújuló energia-
felhasználás fokozására irányuló 
beruházások megvalósításához. 
Hazánkban az energiafelhaszná-
lás mintegy 40 %-a épületekben 

történik. Ha ezeket jól szigeteljük, 
és megújuló energiaforrásokat 
használunk, akkor gyermekeink, 
unokáink nemzedékeinek energi-
abiztonságát is megteremtjük. Eh-
hez nyújt segítséget a Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív 
Program 5.2.2 felhívása.
A 2017. december 31-ig tartó pá-
lyázat során a Komárom-Eszter-
gom Megyei Kormányhivatal ki-
lenc épület energetikai felújítását 
valósítja meg, melyek során nyí-
lászáró cserére, homlokzati hőszi-
getelésre, fűtéskorszerűsítésre, 
napelemes rendszerek telepítésére 
kerül sor.
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00012 
azonosító számú, a „Komá-
rom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal épületeinek ener-
getikai fejlesztése” elnevezésű  
pályázat keretében a Tatai Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
épületének energetikai korszerű-
sítésére is sor került:
• Nyílászáró bontás
• Nyílászáró csere
• Lábazat hőszigetelés
• Padlásfödém hőszigetelése
• Kültéri árnyékoló zsaluzás
• Napelemes rendszer teljes kiépí-
tése (42 db PV panel)
• Villámvédelem korszerűsítése
• Fűtési rendszer korszerűsítése 

valósult meg.
A beruházás összege bruttó 
26.270.016 Ft volt, mely teljes 
mértékben uniós támogatás.
A pályázat keretében a Tatai Já-
rási Hivatal Földhivatali Osztálya 
épülete is megújult:
• Nyílászárók bontása
• Nyílászáró felújítás, üvegezés 
csere
• Nyílászáró csere
• Homlokzat hőszigetelés
• Alulról hűlő födém hőszigetelése
• Magastető hőszigetelése
• Villámvédelmi rendszer korsze-
rűsítése
• Fűtési rendszer korszerűsítése 
során.
A beruházás összege bruttó 
29.208.387 Ft volt, mely szintén 
teljes mértékben uniós támogatás.
Az átadó ünnepségen Dr. Kancz 
Csaba kormánymegbízott el-
mondta: - országos szinten is fon-
tosak a környezethatékonysági 
projektek, de a mi megyénkben 
is jelentős előrelépést sikerült 
tenni az állami hivatalállomány 
vonatkozásában.  Kilenc helyszí-
nen zajlanak munkálatok, ame-
lyek minden járást érintenek, s 
az összes beruházásra elmond-
ható, hogy jelentősen csökkenti 
az energiaszükségletet, ezt bizto-
sítják az ablak és kazáncserék, a 

napelemek, és az új homlokzati 
hőszigetelések is.
Dr. Kovács Zoltán területi köz-
igazgatásért felelős államtitkár a 
helyszínen kiemelte: - a beruhá-
zásoknak fontos jelentősége van 
a szemléletformálás terén, amit 
már kisgyermekkorban érdemes 
elkezdeni, de a fejlesztéseknek 
városképi szempontból is van ha-
tásuk, hiszen ha kívülről megújul 
egy épület, az a helyi Önkormány-
zat számára is fontos, valamint 
visszahat az ügyfelekre, akik egy 
esztétikus környezetbe érkezve 
intézhetik ügyeiket.
Michl József polgármester kö-
szöntőjében úgy fogalmazott: - 
az állam szép példát mutat azzal, 
hogy a jó gazda gondosságával 
időt, pénzt és energiát áldoz azok-
ra az épületekre, amelyek a tata-
iakat szolgálják. A városvezető 
a tataiak és a kistérségben élők 
nevében is köszönetet mondott a 
fejlesztésekért.
Czunyiné dr. Bertalan  Judit digi-
tális tartalomfejlesztésért felelős 
kormánybiztos, országgyűlési 
képviselő a helyszínen elmondta: 
- a  Tatai járás és a járási rendszer, 
a kormányablakoknál intézhe-
tő ügytípusok és azok számának 
tekintetében, s abban a rugalmas-
ságban és ügyintézői szemlélet-
váltásban ami megvalósult az el-
múlt években, képes beteljesíteni 
Magyary Zoltán álmát a mintajá-
rásról, és megvalósítja azt a bi-
zalmat, kiegyensúlyozottságot, és 
kiszámíthatóságot nyújtó állam-
képet, amely az ügyfelek számára 
szolgáló államként jeleníti meg a 
kormányzati apparátusrendszert.
A projekt során elvégzett beruhá-
zások a jövőben nagymértékben 
hozzájárulnak a hivatali épüle-
tek energiatakarékosságához, az 
energiafelhasználás racionalizá-
lásához és a megújuló energia-
felhasználás fokozásához, ennek 
eredményeként csökkennek a 
Kormányhivatal energiaköltsé-
gei. Idén márciusig egy komáro-
mi, két tatai, és egy esztergomi 
helyszínen fejeződött be a kivite-
lezés.         - áá -

Megújultak a kormányhivatal épületei

A tavasz érkezésével egyre több 
kerékpár kerül elő a garázsok, 
pincék mélyéről és kerül hasz-
nálatba. A Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
néhány tanáccsal segíti a tulaj-
donosokat.
Minél több bicikli van használat-
ban, annál nagyobb az esély arra, 
hogy óvatlanságból, sietségből 

adódóan valaki nem zárja le 
kétkerekűjét. Ez lehetőséget ad 
a tolvajoknak arra, hogy meglo-
vasítsák a drótszamarat. Gyak-
ran téves biztonságérzetet adhat 
egy-egy rossz minőségű zár, egy 
biztonságosnak ítélt facsemete, 
amihez lelakatolják a kerékpárt. 
Az első lépcső a gondmentes ke-
rekezéshez - a KRESZ szabálya-

inak betartás mellett - a bizton-
ság megteremtése, a körültekintő 
eljárás, a hely és a lezáróeszköz 
helyes megválasztása.
Mindig legyen lezárva a bicikli, 
még akkor is, ha csak pár pilla-
natra hagyja magára!
Az sem mindegy, hogy hogyan 
zárja le a lakattal a kerékpárját. 
Lehetőleg a kereket, vázat, il-

letve a láncot is rögzítse a lakat, 
mert egyéb esetben könnyű pré-
da lehet a bicaj!
Nagyon fontos a lakat minősége 
is. Az elkövetők számos techni-
kát alkalmaznak annak érdeké-
ben, hogy az olcsónak számító 
sodronylakatokat leküzdjék, pél-
dául erővágóval, feszítővassal. A 
vastag lánc sem nyújt megfelelő 
védelmet, ha a rajta lévő zárszer-
kezet könnyen kinyitható. A ha-
gyományos kulcsos zárak nem 
jelentenek nagy akadályt egy 
profi tolvajnak - ugyanez vonat-
kozik a számzáras vagy körkul-
csos zárakra is. Ajánlott fúrott/
lapos kulcsosat vásárolni, mert 
ezeket hagyományos - zárfésűs - 
megoldással nem lehet kinyitni.
Mindig válasszanak olyan zárat 
és hozzá tartozó láncot, fém he-
vedert, amely vágásálló, illetve 
a zárszerkezet magas biztonsági 
szintű. Néhány példa:
Sodronyzár: Ezt már egy ki-

sebb erővágóval is pár másod-
perc alatt el lehet vágni. Lehető-
leg kerülje a használatát, persze, 
ha van más lehetőség!
Gerinclakat: Masszívnak és 
biztonságosnak tűnik, pedig 
nem igazán az. Az acélborítás 
átvágása nem jelent nagy kihí-
vást, a borításon belül pedig itt 
is ugyanolyan sodrony fut, mint 
a spirál zárak esetében.
Lánc + lakat: A motoros és ke-
rékpárboltokban kapható speciá-
lis lánc igen erős, de elég nehéz. 
Fontos, hogy egy jó minőségű 
lakat is legyen rajta!
U-lakat: Az egyik legbiztonsá-
gosabb módszer. A vastag edzett 
acél átvágása elég nehéz és kö-
rülményes. Figyeljen oda, hogy 
a zárszerkezete is megfelelő le-
gyen!
„Collstock” zár: az U-lakat elő-
nyét (könnyű) ötvözi a lánc fle-
xibilitásával. Edzett acél, magas 
biztonsági faktorral.

Lakatoljon okosan! 
A Komárom-esztergom Megyei rendőr-főkapitányság közleménye

Illusztráció

Bővebb információk:
www.tata.hu                                     
Tatai Tv képújság
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Április 6-án kézműves fog-
lalkozásra érkezett a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár 
gyermekrészlegébe a Talentum 
Iskola 3. osztálya. Húsvét köze-
ledtével nyuszi fakanálbábot ké-
szítettünk a gyerekekkel. 
Mindenekelőtt a húsvét erede-
tével, a húsvéti népszokásokkal 
ismertettem meg a gyerekeket 
Tészabó Júlia Húsvét – Magyar 
hagyományok című csodálato-
san illusztrált, átfogó könyve 
alapján, melyet a gyerekek is 
nagy érdeklődéssel lapozgattak. 
Ezt követte Enyedy György To-
jásfestés bökkenőkkel című tün-
déri meséjének felolvasása, me-
lyet nagy figyelemmel hallgattak 

a lurkók. Ekkor fogtunk neki a 
fakanalak életre keltésének. A 
tapsifülesek percről-percre csi-
nosodtak, a kisdiákok elemük-
ben voltak fantázia és kreativitás 
terén. A nyulacskák egyszer csak 
hallani, látni, szagolni kezdtek 
hatalmas füleikkel, forgó szeme-
ikkel, szimatoló orrocskájukkal. 
A kis bábosok rögtön mozgatták 
is az új szerzeményt, és a para-
vánhoz futva játszottak velük. 
Ahhoz, hogy az elhangzott me-
sét eljátszhassuk, már előre el-
készítettem az erdő díszletét,  
lakóit és a kellékeket. Így már 
csak az volt hátra, hogy közö-
sen megállapodjunk, ki melyik 
szerepet alakítja a mesében. 

Pillanatok alatt elfogytak a me-
sealakok, és már kezdődhetett 
is a próba. A gyerekek már itt is 
ügyeskedtek: remekül mozgatták 
a bábjaikat, ötletesen alkalmaz-
ták a mese szövegét, csodásan 
játszottak a hangjukkal. A gya-
korlás után jöhetett az előadás, 
ami még inkább szórakoztatóan, 
szívet gyönyörködtetően sike-
rült.  Nagyon büszkék voltunk 
a tanárnővel a kisdiákokra: meg 
is tapsoltuk a produkciót, a bá-
bosok pedig rutinosan hajoltak 
meg a paraván előtt, fülig érő 
szájjal. Csak a mese címében 
szerepelt bökkenő, az előadás-
ban ennek híre-hamva sem volt.  
         Dományi Zsuzsanna

Tojásfestés bökkenőkkel, vagy mégsem? 
Különleges hangulatú fotókiállí-
tás nyílt a Magyary Zoltán Mű-
velődési Központ földszintjén 
Tatán, „Kórházvonattal a Don-ka-
nyarban” címmel Reményi József 
főhadnagy II. világháborús fo-
tográfiáiból, melyeket gyermekei 
országszerte bemutatnak.
Reményi József gazdasági tiszt-
ként 17 alkalommal járta meg 
kórházvonattal a keleti fron-
tot. Útjai során naplót vezetett 
és ezernél több képet készített, 
amelyek hiánytalanul megma-
radtak, ezekből látható válogatás 
a tárlaton.
A páratlan hagyaték értékét nö-
veli Reményi József főhadnagy 
megingathatatlan világlátása, ké-
peinek spontaneitása. Bár a fotó-
kon megelevenedik a keleti front, 
láthatjuk a magyar és más kato-
nák nyomorúságát, az értelmetlen 
háború pusztítását, de nem ez a 
fő szempont. A tárlat szellemisé-
gében nem a borzalmakat, hanem 
elsősorban az embert szeretné 
bemutatni, a háború hétköznap-
jainak kicsi csodáit, örömeit, hu-
morát, csalódását, nyomorát és 
fájdalmát egyaránt. A sokáig elfe-
ledett fotók egyszerre tudósítanak 
az emberi nagylelkűségről, a vö-
röskeresztes kórházvonatok sze-
mélyzetének életéről,  önzetlen 
segítségnyújtásról, emberi gyar-
lóságról, az élet szeretetéről, gyű-
löletről, megértésről és közönyről 
- a háború igazi arcairól. A több 
mint 4000 km hosszú vonatút, a 
több száz segítő, sebesült, orvos, 
pap és a civil lakosság kénysze-
rű együttlétéből fakadó pillana-
tok megörökítése igazi élmény a 
mai ember számára. Bemutat egy 

olyan világot, amely nem nagyon 
távoli történelem, hanem a ma élő 
generációk emlékezetében is még 
jelen lévő emlék.
A tárlatot Michl József nyitotta 
meg. A polgármester köszön-
tőjében elmondta: -azzal, hogy 
Reményi József végigfotózta az 
életét, nekünk ajándékozott egy 
olyan lehetőséget, amelynek kö-
szönhetően az ő szemén keresztül 
a háborúnak egy egészen más ol-
dalát is megismerhetjük. Ebből a 
nézőpontból megláthatjuk, hogy 
milyen a mindennapokban fenye-
gető veszélyben létezni úgy, hogy 
közben folyamatosan másokat 
kell megmenteni. A polgármester 
hozzátette: - a háború tragédiájá-
ban, ebben a keserű időszakban 
embernek maradni megmutatja 
számunkra, hogy többek vagyunk 
azoknál, mint akik a háborút 
akarták és elindították. Ennek az 
emberségnek a reménye tükröző-
dik a kiállított fotókon is.
A kiállítást május 5-ig láthatja a 
közönség a Magyary Zoltán Mű-
velődési Központ földszintjén.

Immár 10. éve rendeztük meg ta-
vaszi művészeti programsoroza-
tunkat, a Kőkúti Általános Iskola 
Fazekas Utcai Tagintézményé-
ben. Különleges ez az esztendő, 
hiszen legnevesebb művészeink 
kerek évfordulóira emlékezünk. 
Arany János születésének 200., 
valamint Kodály Zoltán születé-
sének 135. és halálának 50. évfor-
dulóját emeltük ki az idei évben. 
Az emlékévhez kapcsolódóan 
elsősorban az ő munkásságuk állt 
programjaink középpontjában.
A művészeti napokat a nagy ze-
neszerző március 6-án bekövet-
kezett halálának évfordulóján 
nyitottuk meg, ahol iskolánk kó-
rusai Kodály műveket, illetve ál-
tala gyűjtött népdalokat szólaltat-
tak meg. Itt került sor a gyerekek 
által rajzolt, Kodály művekről 
szóló CD borító eredményhirde-
tésére a megemlékezés után.
Ráhangolódásként március utol-
só hetében a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár jóvoltából Ko-
dály Zoltán életútjáról hallhattak 

és láthattak előadást a tanulók.
A művészeti hét programjait áp-
rilis 5. és 12. között tartotta is-
kolánk. Diákjainknak nem csak 
játékos zenei vetélkedőben, kép-
zőművészeti versenyben és stafé-
taéneklésben volt részük, hanem 
irodalmi meglepetést is tartogat-
tunk nekik. Hagyományos járá-
si népdaléneklési versenyünket 
és járási szavalóversenyünket is 
ezekben a napokban rendeztük 
meg.
Programok:
Április 5. Stafétaéneklés
Április 6. Járási népdaléneklési 
verseny
Április 7. Zenei vetélkedő
Április 10. Rajzverseny
Április 11. Irodalmi meglepetés
Április 12. Járási szavalóverseny
A programok nagy sikert arattak 
mind a diákok, mind a nevelőtes-
tület körében, ezért a következő 
években azt tervezzük, hogy a 
helyi programokat is meghirdet-
jük városunk diáksága részére.

 Paulovicsné Guoth Zsófia 

A Kodály év jegyében 
- Művészeti hét a Fazekas Iskolában

A háború egy fotós szemével…

Tata Város Önkormányzatának 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottsága a Környezetvédelmi 
Alap terhére hirdette meg tavaly 
a „Legszebb Konyhakertek” ver-
senyt, valamint a „Virágos Vá-
ros” díjat. A díjazottak elismeré-
seiket a Városháza dísztermében 
vehették át, április 11-én.
A „Legszebb Konyhakertek” pá-
lyázatra összesen öt kategóriában 
lehetett nevezni a balkontól a 
zártkerti kategóriáig. A program 
célja, hogy a kertművelők mun-
kája a versenynek köszönhetően 
elismerést kapjon, és példájuk 
nyomán minél többen ápolja-
nak konyhakertet, az évszázadok 
során összegyűlt tudást, tapasz-
talatot ezzel is továbbadva a ge-
nerációk között. Az elbírálásnál 

előnyt jelentett a környezettuda-
tos: öko-, bio- módszerek alkal-
mazása, valamint a különféle öt-
letes technológiák használata.
A „Virágos Város” díj keretében 
a társasházak, vagy kertes házak 
előtti közterületek virágosítására 
lehetett pályázni. Sokaknak nem 
csak a saját kertjük rendezettsé-
ge, hanem az előttük található 
közterület virágosítása is fontos, 
ezért pénztárcájukat és erejüket 
nem kímélve mindent megtesz-
nek azért, hogy  közterületeink is 
egyre inkább virágba borulhassa-
nak. A díjjal a lelkes tataiak fára-
dozásait szeretnénk jutalmazni. 
A díjak átadásának helyszínén, a 
komposztálási pályázat komposzt 
ládái is átadásra kerültek.
Horváthy Lóránt, a Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság elnöke 
a díjakkal kapcsolatban elmond-
ta: - számos jó példát kaptak a 
tataiaktól, akik között vannak 
visszatérő nyertesek is, ők már 
régóta szívükön viselik az épü-
letek, társasházak környezetét. A 
program megmutatja azt is, hogy 
a tömbházi környezetet hogyan 
lehet beültetni a város, és a ter-
mészet szövetébe. Az elnök hoz-
zátette:- emellett a konyhakertek 
azért fontosak, mert példaként 
szolgálnak arra, hogyan lehet tö-
rekedni az önellátás felé, és segí-
tik a régi föld és konyhakert mű-
velési technikák megismertetését.
A Városházán húsz pályázó ré-
szesült elismerésben, ők kerté-
szeti és vásárlási utalványokat 
kaptak ajándékba.        - áá -

Kiosztották a Legszebb Konyhakertek verseny és a 
Virágos Város program díjait
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2017 első lapszámában interjút találnak 
Nagy János szobrászművésszel, aki arról 
is mesél, hogyan talált otthonra Tatán, és 
milyen küldetés ihleti újabb és újabb mű-
vek megalkotására. A lapban olvashatnak 
Tata történetéről az új címertervezettel ösz-
szefüggésben, az Építők Parkja megújulá-
sáról, és testvérvárosi kapcsolatainkról is.
A tavaszi Patriótában emellett megismer-
kedhetnek az anyakönyvvezetők mun-

kájával, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjával, 
valamint a Tata-Tóváros és vidéke Ipartestület emlékeivel. Az 
irodalmi rovatban a tatai szobrokat, emlékműveket és emlék-
táblákat összefoglaló Emlék-könyv mutatkozik be, a kultúrával 
foglalkozó oldalakon pedig a helyi éremgyűjtés történetéről, és 
Gútay János életpálya-kiállításáról olvashatnak. 
A magazin hasábjain írást találnak a Tatai Református Gimnázi-
umban folyó lelkigondozásról, a tatai súlyemelő sportról, a Hor-
váth Agrofarmról, és természetesen az aktuális lapszámból sem 
marad ki az ínycsiklandó receptajánlat.
Az újság megvásárolható a Városmarketing Irodában, a Magyary 
Zoltán Művelődési Központban, a Tatai Fényes Tanösvényen, az 
Új Kajakház Ökoturisztikai Központban, a Kiskastélyban, és a 
Tourinform Irodában.
Akiket mélyebben foglalkoztat, hogy mi zajlik városunkban, mi 
áll a helyi hírek hátterében, kik élnek Tatán, és mit tesznek a köz 
szolgálatában, előfizethetik a negyedévente megjelenő magazint. 
Megrendelésüket, véleményüket, javaslataikat a következő cím-
re várjuk: tataipatriota@tata.hu.

Megjelent a Tatai Patrióta Magazin 
tavaszi száma

Április 12-én rendezték meg a Kőkúti Általános Iskola és az új Városi 
Sportcsarnok közti összekötő folyosó ünnepélyes átadását. 

A helyszínen átadásra került:  az iskolát és a Sportcsarnokot összekötő 
folyosó,  a sportsátorban kialakított műanyag borítás,   a tornaterem új 
burkolata, az udvaron kialakított futópálya és a DSe által vásárolt mikro-

busz.
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A kis Ábris megsegítésére május 7-én 10 órától sportos programot szerveznek. 
A cél, hogy minél több pénzadományt gyűjtsenek, hogy a 8 hónapos kisfiú 
kijuthasson Amerikába, ahol megkaphatja a szükséges kezelést.
Az esemény eleinte futásnak indult, de nagy a lelkesedés, így aztán várhatóan 
jönnek majd babakocsis édesanyák, kutyával sétálók, kerékpárosok, családok.
Az eseményen az édesanya és a kisfiú is részt vesz majd. 

Találkozzunk Tatán az Öreg-tó partján, az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központ előtt május 7-én 10 órakor! 
Segítsen Ön is a kisfiúnak és családjának!

Szabó Előd református lelkész
„Ünnepelni akkor tudunk, ami-
kor egy kicsit megállunk, ami-
kor sok mindent kiürítünk és 
nemcsak a naptárunkat, hanem 
esetleg a lelkünkben lévő fájdal-
makat, nehézségeket, nyomorú-
ságokat is. Kitesszük a lelkünk-
ből, ami csak lehúz, lelassít és 
egy kicsit üressé válunk, a szónak 
a jó és pozitív értelmében (...)  
Húsvétkor, amikor megüresít-
jük a lelkünket, akkor nem azért 
tesszük üressé, hogy aztán úgy 
is maradjon, hanem azért, hogy 
megteljen valamivel, mégpedig a 
fénnyel, a feltámadás fényével és 
a feltámadott Jézus fényével (...) 
Annak az embernek az élete lesz 
ugyanis igazán szép, akinek az 
életében ott van ez a fény. 
Húsvéttól lesz színesebb, több-
színű az életünk. Én azt gondo-
lom, hogy a húsvéti ünneplésben 
ezt kell megvalósítani. Megüre-
síteni a lelkünket, mindent kiten-
ni, ami esetleg megakadályozna 
minket abban, hogy valóban ta-
lálkozzunk Jézussal. A vele való 
találkozásból ered az a fény, ami 
aztán megmutatja a színeket és 
az örömöt, a szépséget, a pozití-
vumot. Mindazt, ami az életün-
ket gazdagítja. Én azt kívánom 
mindenkinek, hogy ezen a hús-
véti ünnepen ez a kettős lépéssor 
megvalósulhasson, hogy ott le-
gyen a megüresedés és ott legyen 

a betöltekezés.”

Frankó Mátyás evangélikus 
lelkipásztor
„A kereszt az, ami összeköt min-
ket, összeköt egymással és ösz-
szeköt minket Istennel. A kereszt 
az, ami összeköti nagypénteket 
húsvéttal. Nagypéntek egy totá-
lis csőd lenne húsvét nélkül, mert 
nagypéntek koronája húsvét haj-
nala. A kereszt számunkra nem 
díszítő elem, a kereszt számunk-
ra jel, az életünk értelmének a 
jele. Isten és ember nagyszerű ta-
lálkozási pontja ezen a jelképen 
túlmutat. Az, hogy a keresztnek a 
szárait a végtelenbe tudjuk foly-
tatni, meghosszabbítani,   ugyan-
akkor egy  középpontban talál-
koznak a szemsugarak, összeköt 
és távlatokat ad. Ha ránézek a 
keresztre, akkor minden benne 
van. Benne van a magasság és a 
mélység,  az öröm, az ujjongás  
és természetesen a fájdalom, a 
hiba, a vétek, a bűn.
Ha ránézek a keresztre, akkor 
megtudom, hogy kicsoda szá-
momra az isten. Isten az, aki 
életem értelmét, létem értelmét 
adja. Isten hatalma tündököl a 
hívő ember számára a kereszten. 
(...) Isten szeretete találkozott az 
ember nyomorával. Ez egy olyan 
különleges hatalom koncentrá-
ció, amely meghatja és hatással 
van zsidóra, görögre, pogányra, 

mindenkire. A kereszt ma is hí-
vogat üdvösségre. Különleges 
ennek a szónak a csengése, nem 
is értjük, hiszen a ma embere, 
nem a halál utáni létet kutatja, 
hanem a halál előtti létre kon-
centrál, ami nagyon fontos. De 
isten üzenete nem csak ebben 
a földi létben érvényes, hanem 
azon túl is.” 

Havassy Bálint római katoli-
kus plébános, Szent Kereszt 
Plébánia
„Nagypéntek egy kettős érzése-
ket ébresztő ünnep, mert egy-
részt a keresztnek a szörnyűsé-
ge, ennek a kivégző eszköznek 
a kegyetlensége megmutatja az 
emberi gonoszságot, hogy mi-
lyen mélyre tud süllyedni az em-
ber. Nem csak megöli a másikat, 
hanem kínhalállal akarja, hogy 
meghaljon. 

Mégis a mi vallásunk nem a ke-
gyetlenséget, vagy a gonoszsá-
got, vagy a szadizmust ünnepli, 
mert számunkra a kereszt az az 
Isten szeretetének a jele.
Azé az Istené, aki még ezt a 
gonoszságot is engedte, hogy 
megtegyék vele az emberek és 
akkor se ütött vissza.(...) Krisz-
tus mindenkiért az életét adta, 
zsidókért és pogányokért, jókért 
és rosszakért, régiekért, akko-
riakért s az eljövendőkért. Mi 
ennek a Krisztusnak vagyunk 
tanítványai és nagypénteken az 
ő áldozatát ünnepeljük. Nagy-
szombat, következő nap teljes 
hallgatásban telik, hiszen az 
Urat keresztre feszítették, meg-
halt és eltemették.  Ez a sírban 
való nyugalomnak az ideje, 
hogy aztán a Húsvét éjszakája 
a feltámadás ünnepléséről szól-
jon.” 

Kovács Csaba Albert római 
katolikus plébános, Tóváro-
si Plébánia
„Ne féljetek, siessetek, vigyé-
tek hírül testvéreimnek, hogy 
menjenek Galileába, mert ott 
viszont láthatnak engem.” 
Ezt üzeni számunkra, hogy „Ne 
féljetek”. Sokszor a világ való-
ban, olyan félelmetesnek tűnik, 
megijeszt bennünket, elbizony-
talanodunk vagy különböző 
pótmegoldásokat keresünk az 
életünkben és ő azt mondja, 
hogy „Ne féljetek!” „Ne félje-
tek!”, ez az Ő végételen sze-
retetének a jele. Gondoljunk 
arra, hogy amikor a kereszten 
szenvedett,  akkor először is 
olyan nagyon emberi módon 
fejezte ki, hogy „Istenem, Iste-
nem, miért hagytál el engem?” 
Ő is átélte a szenvedést, a ma-
gára hagyatottságot, a félel-
met, de utána rögtön hozzátet-
te: „Atyám, kezedbe ajánlom 
a lelkemet, mert tudom, hogy 
nem hagytál el, tudom, hogy 
most is itt vagy velem, tudom, 
hogy szeretsz.” Ezt akarja ránk 
bízni, hogy bármi legyen is az 
életünkben, bízzunk benne, ne 
féljünk és valóban az egész éle-
tünket próbáljuk rá építeni.  Ezt 
a félelemmentes életet kívánom 
minden kedves testvéremnek 
most Húsvét alkalmával.”

Húsvéti gondolatok
Munkácsy Mihály: Golgota
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A FODISZ (Fogyatékosok Or-
szágos Diák-, Verseny- és Sza-
badidősport Szövetsége), Tata 
Város Önkormányzata, a Hu-
manitas SE és a Collegium Pan-
nonicum Alapítvány, országos 
képzőművészeti pályázatot ír ki 
hagyományteremtő szándékkal: 
I. Paraképzőművészeti Kiállítás - 
Szabó Szonja emlékére címmel.
A bármilyen sérültségi terü-
leten érintett (látás-, hallás-, 
mozgássérült, illetve értelmi-
leg vagy tanulásban akadályo-
zott) fogyatékkal élők számára 
meghirdetett pályázat a Tatán, 
az Új Kajakház Ökoturisztikai 

Központban, 2017. május 12-én 
megnyíló és egy hónapig folya-
matosan látogatható kiállításon 
való megjelenési lehetőségre 
vonatkozik, ahol a beérkezett 
pályaművek legkiválóbbjai 
több felajánló szervezet jóvoltá-
ból díjazásban is részesülnek. A 
kiállítás célja: megmutatni a fo-
gyatékkal élők körében rejtőz-
ködő tehetségeket, elismerést 
adni nekik és példát, értékeket 
felmutatni az ép társadalom szá-
mára.
A részletes pályázati kiírás és 
adatlap a www.tata.hu webol-
dalról letölthető.

Az óvodás korosztálynak szerve-
zett író-olvasó találkozót a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár gyer-
mekrészlege 2017. március 29-én. 
Az már ismert volt számunkra, 
hogy az iskolások lelkesednek az 
ilyen rendezvényekért, de vajon a 
kisebbek gondolatvilágát is meg-
mozgatja? Kíváncsiak voltunk rá, 
ezért olyan szerzőt hívtunk meg, 
akinek gyermekkönyvei elsősor-
ban az ovisoknak szólnak.
Vadadi Adrienn maga is óvónő, 
édesanya, és többek között az Ün-
nepelj velünk!, az Örökké óvodás 
maradok, vagy az Ákos óvodá-
ba megy című könyvek szerzője. 
Amint elmondta, valós élethelyze-
tek ihlették a történeteit, a hivatásá-
ból adódóan és anyukaként napra-
készen szemléli az ovisok világát.
Az előadó termet gyorsan meg-
töltötték a Geszti Óvoda és a Bar-
tók Béla óvoda vegyes csoportjai, 
majd izgatottan várták, hogy el-
kezdődjön a nagy varázslat. Igen, 
a gyermekek maguk is az esemény 
részesévé váltak, mindjárt meg-

ismerték Maja történetét az igaz 
barátságról, és kis kezükkel ügye-
sen formálták, azaz „sütögették” a 
finom pogácsákat. 
Képzeletben ellátogattunk egy ki-
sállat kereskedésbe. A mese szerint 
az írónő a gondozó szerepét tölti 
be, az egyes csoportok pedig átvál-
toztak. Adrienn kíváncsian kérdez-
te a közönséget, hogy mi a csoport-
nevük. Megtudtuk, hogy érkezett 
az előadásra Bóbita, Katica, de 
még Csipet-Csapat csoport is.  A 
varázslatnak köszönhetően egyik 
csapat tagjai kiscicaként másztak 
oda a gondozójukhoz, hogy meg-
itassa őket finom tejjel. A másik 
csapat tagjai mérges kiskutyák 
voltak, ők csontot kaptak, sőt az 
egyik kiskutya olyan mérges, vagy 
inkább éhes volt, hogy még a gon-
dozója ujjába is belecsípett. Végül 
pedig a pókmászás, és a rákmászás 
sem maradhatott el, így a gyerme-
kek játékos mozgással élhették át 
az eseményeket, és kerültek köze-
lebb az írónőhöz, valamint köny-
veihez.                    Goldschmidt Éva

Konferenciát szervezett a ta-
tai Német Nemzetiségi Múze-
um a közelmúltban elhunyt első 
muzeológusa, Fatuska János 
munkásságának emlékére, „Mú-
zeumi történetek” címmel.
A 2016-ban elhunyt Fatuska Já-
nos, a Kuny Domokos Múzeum 
és a Német Nemzetiségi Múzeum 
egykori igazgatója volt, akit tel-
jes életműve a tatai múzeumhoz 
kötött. Ő teremtette meg a német 
nemzetiségi gyűjtemény alapjait, 
és szervezte meg a Nepomucenus 
malomban a néprajzi múzeumot. 
Tudományos kutatásai a hazai né-
metség történetére és néprajzára 

irányultak. Mint a tatai múzeum 
igazgatója, elindította többek kö-
zött a gyűjteményi katalógusok 
sorozatát. Nagyszerű kolléga, jó 
vezető, tehetséges kutató, széles 
látókörű, művelt ember volt, akire 
jó szívvel emlékeznek vissza pá-
lyatársai.
Dr. Schmidtmayer Richárd, a 
Kuny Domokos Múzeum megbí-
zott igazgatója a rendezvénnyel 
kapcsolatban elmondta: - a konfe-
renciának kettős jelentősége van, 
hiszen egyrészt egy olyan kollégá-
ra emlékeznek általa, aki 1972-től 
gyakorlatilag alapító néprajzos 
muzeológusa volt a német nem-

zetiségi bázismúzeumnak, s hely-
történeti munkálatain, gyűjtésein, 
és muzeológiai koncepcióin ke-
resztül tudják most áttekinteni ezt 
a szakterületet. Emellett fontos, 
hogy Fatuska János nagyon ak-
tív terepmunkáját arra is fel tudta 
használni, hogy megerősítse a né-
met nemzetiségűek identitását, és 
első kézből közvetítse a korszak 
tudományos ismereteit.
A konferencián a Komárom-Esz-
tergom megyei múzeumok tör-
ténetéről és gyűjteményeiről, to-
vábbá a nemzetiségi muzeológia 
jelenkori lehetőségeiről tartottak 
előadásokat március utolsó napján.

Leletbejelentést követően már-
cius 25-én régészeti munkacso-
portunk (Gyenge Áron, Kovács 

Bianka, László János, Lustyik 
Gábor) egy korábbról jól ismert 
régészeti lelőhelyen előkerült ró-

mai kori szarkofágot tárt fel. Sze-
rencsés módon megelőztük az 
illegális fémkeresősöket, így a sír 
teljes egészében feltárható volt.
A szarkofág belseje bolygatat-
lan női sírt rejtett, így megtalál-
tuk a temetéskor mellé temetett 
sírmellékleteket is: illatszeres 
üvegeket, dísztárgyat, vala-
mint a ruházathoz tartozó bronz 
gombokat is.
A szarkofágos temetkezés való-
színűleg a közeli villagazdaság-
hoz tartozott, a további feltárás 
mindenképpen előre viheti a 
korszakra vonatkozó ismerete-
inket.
Köszönet illeti a helyi polgárőr-
ség tagjait, valamint a rendőrség 
munkatársait is, akik segítettek 
az éjszakai őrzésben, így meg-
akadályozták a sír idő előtti ki-
fosztását.           Kövesdi Mónika

Idén kilencedik alkalommal 
szervezte meg a Száz Völgy 
Természetvédelmi Egyesület 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósággal közösen a ta-
vaszi békamentést Tatán, a 
Remeteségi úton, Tardoson, a 
Malom-völgyben és Tarjánban, 
a Szúnyog-tónál. Magyaror-
szágon minden kétéltű védett. 
Mentésükre ott van szükség, 
ahol a telelőhelyeiket
(erdő) és a szaporodó helyeiket 
(állóvíz) forgalmas út választja 
el egymástól. Ilyenkor az út-
tal párhuzamosan elhelyezett 
terelőhálók mentén haladva a 
kétéltűek gyűjtővödrökbe es-
nek, ahonnan az önkéntesek 
naponta kétszer összegyűjtik 
és számlálják, majd átviszik 
őket az állóvízhez (szaporodó-

hely), megmentve őket a töme-
ges gázolástól.
A fent felsorolt állami és ci-
vil szervezet részéről mintegy 
negyven önkéntes vett részt a
munkában. Idén csoportveze-
tés formájában a három hely-
színen összesen 783 gyermek
ismerkedett meg a kétéltűek 
hasznosságáról, a kétéltű men-
tés időszerűségéről.
A három helyszínen összesen 
5.819 példány kétéltűt mentet-
tünk meg. A leggyakrabban
mentett fajok a barna varangy, 
a vöröshasú unka és a pettyes 
gőte volt.
Mentett egyedszámok a 3 hely-
színen:
– barna varangy 5260 pld.
– zöld varangy 3 pld.
– erdei béka 52 pld.

– barna ásóbéka 91 pld
– vöröshasú unka 360 pld.
– pettyes gőte 53 pld.
Mind a három helyszínnek 
megvannak a sajátosságai. A 
tatai és tarjáni mentőhelyen 
a fajgazdagság kiemelendő. 
A tarjáni mentőhelyen a leg-
nagyobb egyedszámban az 
Európai Unióban is közössé-
gi jelentőségű fajnak számító 
vöröshasú unka van jelen és 
ez országosan is unikális. Az 
elmúlt évek munkájának ered-
ménye a tardosi helyszínen a 
legszembetűnőbb.
Évről évre növekvő egyedszá-
mot tapasztalunk a barna va-
rangyokból. 2009-ben a men-
tés kezdetén 1.496 példányt, 
míg 2017-ben 4.292 példányt 
juttattunk el biztonságban a 

szaporodó helyre.
Viszont a környezeti hatások 
és a hektikus időjárás, így is je-
lentősen limitálják a populáció 
gyarapodását. A 2013-as már-

ciusi, illetve a tavalyi enyhe 
tél jelentősen, tájegységünkön 
közel 50%-kal visszavetette a 
kétéltűek számát. 
             Csonka Péter főszervező

egyedülálló leletcsoporttal gazdagodott múzeumunk

Múzeumi konferencia Fatuska János emlékére Nagysikerű író-olvasó találkozó 
– ovisok részvételével

Kultúra

Paraművészeti kiállítás Szabó Szonja emlékére

IX. Békamentés Komárom-esztergom megyében

Fotó: Kuny Domokos Múzeum
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Mindennapok hősei
Összes szavazatok száma: 823 db 
szavazat ebből 773 az érvényes 
szavazatok száma. Ez magában 
foglalja a papíralapú szavazó-
cédulák és az interneten leadott 
szavazatokat, de az interneten a 
duplán vagy még ennél is több-
ször szavazókat a rendszer jelzi, 
érvénytelen szavazatként. A papír 
alapú szavazásnál érvénytelen 
volt az a szavazat, ahol a szavazó 
adatainál még egy név sem volt 
feltüntetve. Itt több adatot is kér-
tünk, de ha már a szavazó neve 
felkerült a szavazólapra, elfogad-
tuk a szavazást. A papíron szava-
zók között 50 érvénytelen volt.
Egészségügy 96 szavazat,  
2 érvénytelen)
I. Till Attila Korház igazgató 
főorvos
II. Harcsa Péterné Tata Forrásház 
védőnő

III. Fogarasiné Dr. Kiss Zsuzsan-
na háziorvos
Szociális szektor 63 szavazat,  
(1 érvénytelen)
I. Sáfrán Irén
Szociális Alapellátó Intézmény 
Család és Gyermekjóléti Köz-
pont vezetője
II. Laubné Bratis Éva
Tatai Kistérségi Idősek Otthona 
mentálhigiéniás csoportvezető
III. Zigó Istvánné
Tatai Kistérségi Idősek Otthona 
vezető főnővér
Honvédelem/rendvédelem 101 
szavazat, (38 érvénytelen)
I. Berényi Orsolya járőrvezető
Tatai Rendőrkapitányság
II. Pácser Zoltán …..
MH25. Klapka György Lövész-
dandár
III. Preininger Győző alezredes
MH25. Klapka György Lövész-

dandár
Városüzemeltetés/ közfoglalkoz-
tatott 96 szavazat, (4 érvénytelen)
I. Mürk Levente Tata Város Pol-
gármesteri Hivatal környezetvé-
delmi referens
II. Majer Margit Tata csoportve-
zető Városgazda Kft.
III. Lengyeltóti Zoltánné admi-
nisztrátor Tata Városgazda Kft.
Külön díj: Majer Istvánné köz-
foglalkoztatott
Közösség-építés, Kultúra, civilek 
485 érvényes szavazat 4 érvény-
telen
I. Zombori Mihály rendezvény-
szervező ZOFI
II. Sándor Péter testnevelő, TAC 
atlétikai szakosztály vezető
III. Izing László KÉSZ és a Nesz-
mélyi Borút Egyesület titkára

Közélet

Folytatás az 1. oldalról.

A Honvédelem/rendvédelem 
kategóriában 39 jelöltre szavaz-
tak, közülük:
-az első helyezett Berényi Orso-
lya, a Tatai Rendőrkapitányság 
járőrvezetője lett.  
- A második helyen Prácser Zol-
tán százados a MH 25. Klapka 
György Lövészdandár katonája, 
-a harmadik helyen pedig Pre-
ininger Győző alezredes vég-
zett, szintén a MH 25. Klapka 
György Lövészdandár kötelé-
kéből.
 A Városüzemeltetés/ közfog-
lalkoztatott  kategóriában 37 je-
löltre szavaztak, közülük:
-Mürkl Levente, a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal kör-
nyezetvédelmi referense lett a 
győztes. 

-a második helyen Majer Margit 
a Tatai Városgazda Kft. csoport-
vezetője,
-a harmadik helyen pedig Len-
gyeltóti Zoltánné, ugyancsak a 
Tatai Városgazda Kft. munka-
társa végzett. 
Közösség-építés, kultúra, civi-
lek kategóriában 36 jelöltre sza-
vaztak, közülük:
-a győztes Zombori Mihály, a 
ZOFI Rendezvényszervező Kft. 
vezetője lett. 
-a második helyen Sándor Pé-
ter Testnevelő a TAC atlétikai 
szakosztály vezetője,
-míg a harmadik helyen Izing 
László a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége tatai csoportjá-
nak titkára, a Neszmélyi Borút 
Egyesület Titkára, a Tata és Tér-
sége Civil Társulás alapítója és 
alelnöke végzett.        - áá -

1. Berczelly Attila  Városkapu Közhasznú Zrt. vezérig.
2. Csendes Lászlóné Schmith Fotó
3. Császár Attila  HódySport
4. Dezső Mariann  zenetanár Concerto Nonprofit Kft   
   ügyvezető
5. Domonkos Ágnes TTVE titkára, TCT elnöke
6. Dr. Kerekes Kornélia Rózsa   
   Eötvös Gimn. és Koll., pedagógus
7. dr. Kiss Tiborné Helytörténeti Egyesület elnöke
8. Eck Zoltánné  Mazsola ABC Agostyán
9. Farkas Tibor  Városi Könyvár
10. Felderné Bálint Ilona nyugdíjas
11. Frankó Mátyás evangélikus lelkész
12. Goldschitd Márta Agostyán postai kézbesítő
13. GesztesiLászlóné Városi nyugdíjas Klub
14. Gyenes Lászlóné 
15. Hanákné Geng Viola Palmetta Alkotó Műhely elnök
16. Izing László KÉSZ  titkár, Neszmélyi Borút Egyesület 
17. Jakab András  néptánc pedagógus  Kenderke
18. Jenei Márta  Polgármesteri Hivatal titkárság   
   vezető
19. Keresztesi József Magyari Zoltán Népfőiskolai 
   Társaság titkár
20. Kincses Jenőnè  Tatai Mozgáskorlátozottak 
   Egyesület titkára
21. Kovács Csaba Albert Szent Imre Plébánia plébánosa
22. Lendvai Győzőné tanító Jázmin Iskola
23. Lentulai Mária FUK vezetője
24. Magyarics Gábor TDM menedzser
25. Milinte Judit  fotós
26. Munczel Lajosné nyugdíjas
27. Nagy Mihály  nyugdíjas Agostyán
28. Oláh András  Zöld Sziget Kör elnök
29. Oroszi Tibor  VIZÜGY Tata
30. Sandor Péter  testnevelő, TAC atlétikai 
   szakosztály edző
31. Sárközi Krisztina Fazekas Általános Iskola
32. Solti Emese   Zenepedagógus Ringató
33. Szabó Imréné  kórusvezető 
34. Szabó Istvánné Helga  nyugalmazott tanító, Szabó Szonja   
   édesanyja
35. Sziklai Tiborné nyugdíjas
36. Varga Tamás   Monoszkóp
37. Zentner Ferencné Tata 1.sz Posta ügyintéző
38. Zombori Mihály rendezvényszervező Tatai Patara

1. Balázs Attila  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
2. Baráth Andrea  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
3. Berényi Orsolya Tatai Rendőrkapitányság
4. Bódis Balázs  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
5. Borsos „James” József   M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
6. Császi Erika  Tatai Rendőrkapitányság
7. Cser Zoltán  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
8. Csere Miklós  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
9. Demeter György M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
10. Gergi Endre  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
11. Gordos László M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
12. Hercz Dániel István  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
13. Hoksza Zoltán M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
14. Horváth Gábor t tábornok M.H.25. Klapka Gy. 
   Lövészdandár
15. Horváth Zsuzsanna  M.H.25. Klapka Gy. Lövészd.
16. Ivánfalvi Attila M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
17. Károly Dezső M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
18. Kelemen Alex Viktor  M.H.25. M.H.25. Klapka Gy.   
   Lövészdandár
19. Major Anikó  Tatai Rendőrkapitányság
20. Molnár Miklósné M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
21. Nagy Lajos M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
22. Novák Pál M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
23. Orbán Viktor Balázs  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár

1 Bíró Sándor       T atai városgazda Nonprofit Kft.
2. Boros Tibor        Tatai városgazda Nonprofit Kft.
3. Csányi József       Tatai városgazda Nonprofit Kft.
4. Csányi József       Tatai városgazda Nonprofit Kft.
5. Csaplár Mihály      Tatai városgazda Nonprofit Kft.
6. Deák István        Tatai városgazda Nonprofit Kft.
7. Gulyás Tibor        Tatai városgazda Nonprofit Kft.
8. Grünzeis Ferenc     Tatai városgazda Nonprofit Kft.
9. Izsáki Balázs        Tatai városgazda Nonprofit Kft.
10. Járóka Józsefné  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
11. Junvirt Zoltán   Tatai városgazda Nonprofit Kft.
12. Jungvirthné Bús Erzsébet Tatai városgazda Nonprofit Kft.
13 Jungvirth Ignác  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
14. Majer Istvánné   Tatai városgazda Nonprofit Kft.
15. Kiss László   Tatai városgazda Nonprofit Kft.
16. Kocsisné Nagy Szivia  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
17. Kovács Katalin  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
18. L.    Tatai városgazda Nonprofit Kft.
19. Lakatos Járóka Brigitta  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
20. Lengyeltóti Zoltánné  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
21. Majer Istvánné  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
22. Majer Margit   Tatai városgazda Nonprofit Kft.
23. Marosi Róbert  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
24. Molnárné Szűcs Valéria Tatai városgazda Nonprofit Kft.
25. Mürkl Levente  Tatai Polgármesteri Hivatal 
     környezetvédelmi referens
26. Nagy László   Tatai városgazda Nonprofit Kft.
27. Németh Károly  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
28. Németh Vilmos  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
29. Papp Dávid   Tatai városgazda Nonprofit Kft.
30. Ráczpali János  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
31. Járóka Renáta  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
32. Grünzeis Ferenc  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
33. Sperger Rita   Tatai városgazda Nonprofit Kft.
34. Szemler József  Tatai városgazda Nonprofit Kft.
35. Tamasi Rita   Tatai városgazda Nonprofit Kft.
36. Tany Margit   Tatai városgazda Nonprofit Kft
37. Tarnai Tímea   Tatai városgazda Nonprofit Kft.   

Szavazatok összesített kimutatása

24. Orvos Zoltán  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
25. Prácser Zoltán M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
26. Paluska Balázs  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
27. Pintér József   M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
28. Preininger Győző        M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
29. Sárközi József nyugállományú ezredes
30. Szabados István M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
31. Szabó Bernadett M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
32. Szász Milán   M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
33. Szécsi Zoltán  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
34. Szemmelróth Richárd Tatai Rendőrkapitányság
35. Szíjártó Jenő  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
36. Tóth Árpád  Tatai Rendőrkapitányság
37. Urbán József  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
38. Vincze Attila  M.H.25. Klapka Gy. Lövészdandár
39. Vislóczki Roland Tatai Rendőrkapitányság

1. Balogh Tamás  Szociális Alapellátó Intézmény, 
   Családsegítő
2. Bondor Lajos  MMSZ Régió- és csoportvezető
3. Borbásné M. Gizella Tata Kistérségi Idősek Otthona nővér
4. Csíkné Mészáros Klára  Juniorka Óvoda
5. Csonkáné B. Éva    Tata Kistérségi Idősek Otthona 
   mentálhigeinies munkatárs
6. Deák Andrásné     Tatai Cirmos Cica Alap. Vezetője
7. Gulyásné Lökös Krisztina  Tata Kistérségi Idősek 
   Otthona nővér
8. Harmados Oszkárné Szociális Alapellátó Intézmény,   
   gondozónő

9. Jakab Tamásné   Szociális Alapellátó Int., gondozónő
10.  esetmenedzser
11. Kocsné Molnár Zsuzsa Szociális Alapellátó Intézmény,   
   Családsegítő
12. Kollár Viktorné Szociális Alapellátó Int. gondozónő
13. Kovács Viktória Tata Kistérségi Idősek Otthona   
   nővér
14. Kovácsné Vitai Ágnes Szociális Alapellátó Intézmény   
   terápiás munkatárs
15. Láng Ferenc  Tata Kistérségi Idősek Otthona lakó
16. Laubné Bratis Éva  Tata Kistérségi Idősek Otthona   
   mentálhigiéniás csp.vez.
17. Magó Ottó János Tata Kistérségi Idősek Otthona -   
   igazgató
18. Marcel Lívia  önkéntes hitoktató
19. Mészáros Jánosné Szociális Alapellátó Int. gondozónő
20. Nyut Rózsa  Szociális Alapellátó Intézmény,
21. Péntekné Papp Aranka  Tata Kistérségi Idősek Otthona
22. Pintér Gabriella Szociális Alapellátó Intézmény   
   Támogató Szolgálat gaz. vez.
23. Sáfrán Irén  Szociális Alapellátó Intézmény,   
                Család- és Gyermekjóléti Kp. vezetője
24. Schenk Lászlóné Esőemberekért Egyesület vezető
25. Szabó István 
26. Székely Csaba Szociális Alapellátó Int. igazgató
27. Tóth János Csaba Szociális Alapellátó Intézmény
   személyszállító
28. Zigó Istvánné  Tata   Kistérségi Idősek Otthona   
   vezető főnővér
29. Zubor László  Tata Kistérségi Idősek Otthona   
   mentálhigeinies munkatárs

1. Bajza Katalin   gyógytornász Rochlicz Kft.
2. Bartáné Fischer Viktória Tatai Egészségügyi Alapellátó   
   Intézmény, védőnő
3. Cseh Tamás Dr. háziorvos
4. Csikor Árpádné  Korház portás
5. Dudás Csabáné  Korház főnővér
6. Gödölle Zoltán Dr. kardiológus
7. Harcsa Péterné  Tata, Forrás Ház, védőnő
8. Kaizer Ákos Dr. Házi Orvos Tata 8.Körzet
9. Kicska Zsuzsanna Dr. gyermekorvos
10. Kiss Éva Dr.  fogorvos
11. Kiss Zsuzsanna  Dr. Fogarasiné 
   háziorvos Baj
12. Klausenberger Krisztina  Árpádházi Szent Erzsébet Rehabi-  
   litációs Szakkórház és Rendelőinté-  
   zet vezető asszisztens
13. Makara-Vicsai Kinga Dr. 
   háziorvos
14. Mecs Genovéna Dr. szakorvos
15. Námeth Vilmosné Sanitas Gyógyszertár
16. Németh Ágnes Dr. gyermekorvos
17. Pálfi János Dr. háziorvos
18. Pusztainé Gaál Ilona  nyugdíjas védőnő
19. Radovics Tamás Árpádházi Szent Erzsébet Rehabili-  
   tációs Szakkórház és Rendelőinté-  
   zet betegápoló
20. Revicky Sándor Dr. háziorvos
21. Szalai Margit Dr. nyugalmazott gyermekorvos
22. Sziklai Tiborné nyugdíjas
23. Till Attila Dr.  Árpádházi Szent Erzsébet Rehabili-  
   tációs Szakkórház és Rendelőinté-  
   zet m. főigazgató
24. Válóczi János Dr. gyermekorvos
25. Varga Katalin  asszisztens II. körzet
26. Varga Mária Dr. gyermekorvos

Közösség-építés

Városüzemeltetés/ Közhasznú 
foglalkoztatottak

Honvédelem/ rendvédelem

Szociális szektor

egészségügy
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PrOGrAMAJÁNLó

Atlétika
április 23. vasárnap
10.00 Cseke 4x1 körös verseny

Kézilabda
április 15. szombat 14.00 
Tatai AC – Környe megyei női
április 22. szombat 16.00, 18.00 
Tatai AC – Csurgó NB I/B   
junior és felnőtt
A mérkőzéseket a Városi 
Sportcsarnokban játsszák.

Labdarúgás
április 22. szombat 9.30, 11.30  
Tatai AC – Sárisáp U-14, U-16
A mérkőzéseket a Jávorka 
pályán játsszák.
15.00, 17.00  
Tatai AC – Bábolna megyei ifi, 
felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtábor 
pályáján játsszák.

Bővebb információk:

www.tataiac.hu                 
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Minden kedvezett a FOCIKERT 
műfüves létesítményben ahhoz, 
hogy a nyolcadik alkalommal 
szervezett Krisztina Emléktorna 
sikeres legyen.
Négy meghívott tatai középfokú 
iskolák – az Eötvös Gimnázium, 
a Jávorka Mezőgazdasági Szak-
középiskola, a Református Gim-
názium és a Bláthy Szakképző 

Iskola – erős csa-
patokkal jöttek, 
hiszen a csapatok 
mindegyikében 
voltak olyan já-
tékosok, akik a 
TAC női csapatát 
erősítik hétvége-
ken. Ez a megál-
lapítás nagyon is 
érződött a mérkő-
zések színvonalán 
is hiszen egy ki-

vételével nem voltak nagyarányú, 
sokgólos győzelmek. Sok szép 
kidolgozott akció, remek lövések, 
kidolgozott egyéni játék, ezek jel-
lemezték az egyes mérkőzéseket, 
a nézők nagy örömére. Az emlék-
torna jó bemelegítés volt a tava-
szi középiskolás bajnoksághoz. A 
csapatokat felkészítő testnevelő 

tanárok, edzők kiváló munkát vé-
geztek, köszönet nekik!
Végül a papírforma érvénye-
sült, hiszen a végső győzelmet 
a jó erőkből álló Eötvös csapata 
szerezte meg, második helyen a 
Refi, harmadikon a Bláthy, míg 
a negyedik helyet a Jávorka sze-
rezte meg.
A csapatok, Váli Tóth Jánostól és 
ifjú Váli Tóth Tamás tulajdono-
soktól vették át az elismeréseket, 
a kupát és az érmeket.
Váli Tóth János tulajdonos-igaz-
gató: „Ez a mai emléktorna újra 
egy szép nap a csapatoknak és a 
nézőknek egyaránt. Újra megerő-
sít abban, hogy érdemes volt ezt 
a női emléktornát kezdeményezni 
és most már nyolc éve folyamato-
san szervezni. Ez a jövőben sem 
lesz másként.”       Vámosi László

Rózsavölgyi István 5 évvel ez-
előtt halt meg és emlékére egykori 
tanítványai születésnapján – már-
cius 30-án – azóta emlékversenyt 
szerveznek. Az Edzőtáborban 
korosztályonként Pista bácsi ked-
venc távján (1500 m-en) verse-
nyeztek a résztvevők. Jó időben, 
sokan álltak rajthoz, különösen az 
alacsonyabb korosztályokban. A 
résztvevők a futó emléktábláját is 
megkoszorúzták a verseny végén.
Győztesek: 
2010-2011-ben születtek:  
Steiner Hilda, Lauday Nimród

2008-2009-ben születtek: 
Holczer Zsófi, Fenyvesi Márk
2006-2007-ben születtek:  
Ogonovszky Luca, Nagyszegi 
Zsombor
2004-2005-ben születtek:  
Kakas Lili, Bozori Péter
2002-2003-ban születtek:  
Gaál Eszter, Michl Sebestyén
2000-2001-ben születtek:  
Molnár Anna, Pusztai Bendegúz
1997-1999-ben születtek:  
Szénássy Marianna, Takács Ákos
1996 előtt születtek:  
Varga Dorottya  

Pista bácsi emlékére

ezüstös csenge
A Magyar Asztalitenisz Szövet-
ség a TAC-al közösen Tatán ren-
dezte meg a Decatlon MOATSZ 
Kupa 2017. évi országos újonc 
leány és fiú ranglista versenyét. 
Az ország minden részéből ér-
keztek a 11 és 13 éves verseny-
zők. A tataiak üdvöskéje Adamik 
Csenge is asztalhoz állt, sőt má-
sodik kiemeltként esélyesnek 
számított a 13 éves lányok mező-
nyében. Legnagyobb vetélytársa 
az első kiemelt, válogatottbeli 
társa, a nyírbátori Tölgyesi Dóra 
volt. Színvonalas, nagy csatában 
dőlt el az aranyérem sorsa, amit 
a bátori kislány nyert meg. Csen-
gének nincs oka a szégyenkezés-
re, az ezüst is szépen csillog.
Döntő: Tölgyesi (Nyírbátor) – 
Adamik (Tata) 3-1 ( 4, -6, 6, 7 )

Dőltek a bábúk
A Tatai Edzőtábor tekepályája 
hangyabolyhoz hasonlított az 
elmúlt hét végén. Ekkor ren-
dezték meg az országos amatőr 
mix versenyt. Ez a tataiak saját 
találmánya és hogy jót ötlöt-
tek ki erre bizonyíték az az 51 
csapat aki Debrecentől Sop-
ronig vette a fáradtságot és el-
jött Tatára. Egy versenyző 80 
dobás után fejezte be a játékot. 
Ebből 20 dobás teli, 20 tarolás, 
20 dobás 3 bábúra és az utolsó 
20 dobás az igazi csattanó. Itt 
amennyiben a golyó eltalál-
ja az első bábút akkor duplán 
számít a dobás, de ha mind a 
9 bábú eldől akkor négyszeres 
az érték. A hazai tekézők nem 
vallottak szégyent. Csapatban a 
Tatai Honvéd I. együttese bron-
zérmes lett, míg Szűcs Ferenc 
egyéniben szintén bronzérmet 
nyert.

TAc bánat
A megyei női kézilabda bajnok-
ság aktuális fordulójának ranga-
dóját Tatán játszották, ahol a 3. 
helyen álló TAC a vezető Dorog 
II. csapatát fogadta. A Dorog 
a bajnokságban egy vereséget 
szenvedett el eddig de azt ép-
pen a TAC-tól. Mindkét csapat 
nagyon készült, igazi presztizs 
meccs volt. Jó hangulat –hazai 
dobok- és jó hazai kezdés. A 10. 
percben 4-2, a 16-ban 7-3 a TAC 
javára,sőt a 21. percre 11-5-ös 
előnyt mutatott az eredmény-
jelző. Ezután fáradni kezdett a 
csapat, a félidő végére csak egy 
gól maradt. A második 30 perc-
ben egymás nyomában haladtak 
a csapatok, végül a rutinosabb 
vendégek ha csak egy góllal is 
de elvitték a két pontot. 
Tatai AC – Dorog II. 25-26 
(13-12)
Vezette: Erdélyi P., Gengeliczky 
D.
Góllövő: Zink 11, Stodola 4, 
Köhalmi 3, Kurcsik 3, Nyitrai 2, 
Szabó 1, Szórádi 1
Edző: Gubicza István
- Gratulálok a lányoknak a vere-
ség ellenére is. Amíg bírtuk jól 
játszottunk és a végén a döntet-
len a kezünkben volt. A rutino-
sabb csapat nyert.        - ta -

A gyenge tavaszi kezdés után 
ébredezik a TAC férfi kézilabda 
csapata. Az utóbbi két hazai mér-
kőzését már javuló játékkal nyer-
te, de április 2-án a tabellát veze-
tő Dabast fogadta. A vendégek 
a 20 forduló alatt egy vereséget 
szenvedtek és egy döntetlent ját-
szottak. „Együtt a győzelemért” 
feliratú pólóban melegítettek a 
vendégek és ilyen pólóban piros-
lottak az őket elkísérő szurkolók 
is. Elég sokan és elég hangosan 
–dobbal, dudával- biztatták fia-
ikat. A hazai publikum sem ma-
radt adós, hiszen a TAC jól állt 
bele a meccsbe. Az első félidőt 

végig vezetve, egyre növelve az 
előnyt 16-12-vel zárták a haza-
iak. Hatalmas volt az iram, ren-
geteg ütközéssel, sok büntetővel 
és 9 kiállítással. A TAC jól bírta 
és tulajdonképpen magabiztosan 
fektette kétvállra a már szinte 
bajnoknak kikiáltott Dabast. Jó 
volt a védekezés és mindig akadt 
valaki aki a legjobb pillanatok-
ban szerzett gólt. A győzelem 
bravúr volt a javából, a közönség 
pedig felállva tapsolt a fiúknak.
Tatai AC - Dabas KC VSE 28-
23 (16-12)
Tata: 300 néző       Vezette? Ko-
vács T., Mándli B.

Góllövő: Jancsó 6, Győrffy 5, 
Kanyó Á. 4, Jóga 3, Kisék B. 3, 
Szám 3, Galambos 2, Kállai 1, 
Szövérdffy 1
Edző: Sibalin Jakab
- Egész héten éreztem hogy na-
gyon készülnek a fiúk. Jót tett 
a Vecsés elleni győzelem. Ma 
megint csapatként küzdöttünk és 
ha így van akkor nyerünk. A jó 
védekezés volt a kulcs.
Idegenben nem sikerült az újabb 
bravúr a fiúknak. Százhalombat-
tán nem növekedett a győzelmek 
száma.
Százhalombatta  - Tatai AC 29-
22        Tompa Andor

Dabas verve...

Krisztina emléktorna nyolcadszor

A Vértessomló ellen ha nehezen 
is de nyert hazai pályán a TAC 
labdarúgó csapata, de a követke-
ző fordulóban ahhoz a Nagyig-
mándhoz látogatott akitől ősszel 
otthon vereséget szenvedtek.
Nagyigmánd újoncként a dicsé-
retes 6. helyen áll és az előző 
fordulóban Esztergomból hozta 
el a három pontot. A TAC na-
gyon készült. Egyrészt szerettek 
volna visszavágni az őszi vere-
ségért, másrészt a második hely 
bebiztosításáért, hiszen a Kecs-
kéd csak négy ponttal áll a TAC 
mögött. Magabiztosan játszott a 
Tata, akár már az első félidőben 
eldönthette volna a meccset. Ez 
nem sikerült, de a győzelem nem 
forgott veszélyben, bár a máso-
dik gól csak az utolsó percben 
lőtte Korcsok.
Nagyigmándi KSK – Tatai AC 
0-2 (0-1)
Vezette: Tamási P.
Góllövő: Bombicz 34, Korcsok 
91. Edző: Wéber Roland
Ifjúsági: Nagyigmándi KSK – 
Tatai AC 2-4 (0-2

Vezette: Csejtei Cs.
Góllövő: Szalai 73,80 ill. Ko-
ronczi 18,52, Holecz 33. Szeke-
res 90.  Edző: Kele Zoltán
TAC – Ács 16-0
Nos nem egy mérkőzésen szü-
letett ennyi találat, de az U-19 
és a felnőtt labdarúgó csapat 
által rúgott gólok számát jelzi a 
cím. A fiatalok bajnokhoz méltó 
könnyed győzelmet arattak, bár 
félidőben csak 1-0 volt az ered-
mény. A „nagyok” meccse gyors 
tatai góllal kezdődött és ez meg-
alapozta a könnyebb mérkőzést 
mint amilyen az Ete elleni volt. 
Az Ács behúzódott a kapuja elé 
és egyetlen célja az volt, hogy 
minél kevesebb góllal megússza. 
A TAC óriási mezőnyfölényben 
játszott és az adódott lehetősé-
gek nagy részét ki is használta. 
Rába immáron 29 góllal vezeti a 
góllövőlistát.
Tatai AC – Ácsi Kinizsi SC 7-0 
(3-0)
Tata: 100 néző,  Vezette: Juhász 
D.
Góllövő: Soós 2, Rába 14, 47,67, 

88, Purgel 27, Csordás D. 69
Edző: Wéber Roland
- komolyan vettük a mérkőzést, 
szerencsére gyorsan megszerez-
tük a vezetést. A cserék is jól 
szálltak be. A nehéz meccsek 
most jönnek, a hétvégén Zsám-
békra megyünk. Hat pont előny-
nyel állunk a második helyen.
U-19 Tatai AC – Ácsi Kinizsi 
SC 9-0 (1-0)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Járóka 37, Suhai 48, 
Koronczi 51, 66, 81, 84, Holecz 
51, Jónás 78, 83
Edző: Kele Zoltán
U-16 Tatai AC – Vértesi Erőmű 
1-1 (0-0)
Góllövő: Horváth 73 ill. Halápi 
62. Edző: Kisék Szabolcs
U-14 Tatai AC – Vértesi Erőmű 
1-2 (1-1)
Góllövő: Szabó 37 ill. Wend 10, 
74.  Edző: Scweininger Ferenc
Női U-16 Wati Kecskéd SK – 
Tatai AC 1-4 (0-1)
Góllövő: Somogyi 44 ill. Har-
tai 24, Horváth 31, 55, 59 Edző: 
Schaffer Péter.                      - ta -

Az igmándi nem volt keserű


