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A Nemzeti Kastélyprogram és
Nemzeti Várprogram keretében
megkezdődik az Esterházy-kastély felújítása. A tatai kastély turisztikai fejlesztésének alapkőletételi ünnepségét március 29-én
rendezték.
Az eseményen Dr. Virág Zsolt
a Nemzeti Kastélyprogram és a
Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos
mutatta be a tatai Esterházy-kastélyt érintő fejlesztéseket, Bencsik János országgyűlési képviselő áttekintést adott a fejlesztési

projekt régióra gyakorolt hatásairól, Dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztésekért felelős
államtitkár pedig tájékoztatott
a térség Európai Uniós és hazai
források segítségével megvalósult projektjeiről, valamint hazánk már megvalósult sikeres
kastélyfejlesztéseiről. Az alapkő
ünnepélyes elhelyezése után Michl József polgármester köszöntötte a vendégeket.
A tatai épületegyüttes a GINOP-7.1.1.-15-2015-00007 projekt keretében, 1,5 milliárd fo-

rint Európai Uniós és 824. 229
776 millió forint hazai forrásból
újul meg. A program célja, hogy
a műemlék-helyreállítás és az
örökségmegőrzés alapvető szempontjai mellett egy egységes,
Európában is egyedülálló, jól értékesíthető turisztikai termékcsomag valósuljon meg.
Dr. Virág Zsolt kiemelte: - A teljes hazai kastély és várprogram
fontos célja az épületek szellemi
újjászületése is: fizikai rehabilitációjuk mellett olyan közösségi és
kulturális terek kerülnek kialakí-

Folytatás az 5. oldalon.

Megkezdődött a Kismosó-patak mederrendezése

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

tásra, amelyek különböző kulturális programokat kínálnak a látogatóknak. A komplex funkciót
betöltő, többféle bevételi forrásra
támaszkodó épületek egy egységes rendszerbe foglalt láncot
alkotnak majd, nyugat-európai
színvonalú turisztikai desztinációként. Dr. Vitályos Eszter tájékoztatott arról, hogy a teljes program 40 milliárd forint uniós, és 17
milliárd forintos hazai költségvetési forrásból, tehát összesen 57
milliárd forintból valósul meg.

Elindultak a Kismosó-patak
mederrendezési munkálatai Tatán, a területen első lépésben a
forrásmedence feltárását kezdték
meg. A helyszínen Bencsik János
országgyűlési képviselő és Michl
József polgármester tartott sajtótájékoztatót március 28-án.
A Nagykert utca páratlan házszámú telkeinek végében az utóbbi

időben jelentős elöntések jelentkeztek, melyeket a Kismosó–patak régi medrének környezetében
korábban elapadt karsztforrások
újra fakadása, valamint a karsztvíz által táplált talajvízszint jelentős emelkedése okozott. A
problémát súlyosbítja, hogy a
Kismosó-patak korábbi medre
néhány évtizede megszüntetés-

re került és vele párhuzamosan,
magasabb szinten zártszelvénybe helyezték a vízfolyást. Emiatt
az egykori meder környezetének
vízelvezetése ellehetetlenült.
A patak rendezésének célja,
hogy a mederfenék süllyesztésével, a talajvízszint, vagyis a
karsztvízszint lokálisan meg legyen csapolva, a mélyebb szin-

ten fakadó vizek megfelelő biztonsággal elvezetésre kerüljenek
és az ennek következtében kialakuló depressziós sáv hasznosíthatóvá váljon a kiszáradás következtében. A zárt csővezeték
helyett egyértelműen nyitott árkot kell megépíteni, mivel ezzel
a megoldással hatékonyabban
biztosítható a part menti sávok
víztelenítése. Egy 1885-ös kataszteri térkép alapján sikerült
fellelni a Kismosó-patak forrásmedencéjének egy részét, melyben folyamatos vízutánpótlás
tapasztalható. A medence teljes
egészében akkor nem került feltárásra, viszont a pontos műszaki tartalom meghatározásához
szükséges a további feltárása. A
forrásmedence feltárását március 28-án kezdték meg. Ezzel
párhuzamosan megkezdődik a
kivitelező kiválasztását magában foglaló közbeszerzési eljárás
lefolytatása is, így április végén,
május elején elindulhat a mederrekonstrukció.
Folytatás az 5. oldalon.
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Ülésezett a képviselő testület

DR. FRIEDRICH GÁBOR
r. ezredes

2018. április 19én, 10.00-12.00
óra között tartja
fogadónapját
hivatalában, Tata,
Ady Endre u. 27.
szám alatt.

Meghosszabbított nyitva
tartással várják ügyfeleiket a kormányablakok a
választás hétvégéjén
A 2018. április 8. napján tartandó országgyűlési választások zavartalan lebonyolítása érdekében
a Kormányablakok, így a Tatai
Kormányablak is 2018. április
6-án, 7-én és 8-án, 7-től 19 óráig,
meghosszabbított ügyfélfogadási rendben tartanak nyitva, hogy
biztosítsák az ügyfelek részére
a választási jog gyakorlásához
kapcsolódó ügyeik zökkenőmentes intézését.
A pénteken 12:00-19:00 óra
közötti, valamint a szombati és
vasárnapi ügyeleti nyitvatartási
időben az ügyfeleknek lehetőségük lesz személyazonosításra
alkalmas okmány (állandó illetve ideiglenes személyazonosító
igazolvány) kiadására, valamint
a lakcímigazolvány pótlásának
intézésére.
A rendkívüli nyitva tartás alkalmával intézhető ügyek köre
kizárólag ezen esetekre korlátozódik, egyéb ügyek intézésére
ezeken a napokon nincs mód.

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
Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Horváth Gábor Ferenc
nyomdavezető
Terjeszti: Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!

Idei második ülését tartotta február 28-án Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a
Városháza dísztermében.
Az ülés elején Michl József polgármester köszöntötte Magyarics Gábort, a Tata és Környéke
Turisztikai Egyesület TDM menedzserét, aki az idén 26. alkalommal megrendezett Turizmus
Gála és Évadnyitón Budapesten,
a szakma legjobbjai között vehette át az „Év TDM menedzsere”
címet. Ezt követően a testület 21
napirendi pontban hozott döntést.
Az ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések megvitatásával kezdődött, melyek között
szerepelt a Tata Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló, valamint a szociális ellátásokról és az egyes
szociális szolgáltatásokról és
azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletek módosítása.
Utóbbival kapcsolatban Michl
József az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: - a téma
két intézményt érintett, a Szociális Alapellátót és az Időskorúak
Otthonát. Előbbiben semmilyen
ellátás térítési díja nem változott,
az Időskorúak Otthonában azonban 3%-al fognak emelkedni a
fizetendő díjak, melyek összehasonlítva a környező idősotthonok
díjaival így is igen kedvezőek,
s nagyságrendekkel alacsonyabbak, mint a megyében lévő otthonokban. Az idősotthoni ellátásra

egyébként jelenleg is hosszú a
várólista, térségünkben átlagosan
150-160 jelentkező van a férőhelyekre. Az otthon bővítésére vonatkozóan már vizsgálatok folynak.
Ugyancsak rendelet-alkotáshoz
kapcsolódva szavaztak a képviselők a gyermekek védelmét
szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Az étkezési
díjak esetében a megnövekedett
rezsiköltség (a minimálbér-emelés) miatt van szükség egy kisebb
emelésre. Michl József ezzel
kapcsolatban köszönetet mondott
a magyar kormánynak azért az
évi 100 millió forintért, mellyel
a tatai gyerekek közétkeztetését
segíti. Ez a támogatás teszi lehetővé, hogy a városban sok rászoruló család ingyen, vagy jelentős
kedvezménnyel veheti igénybe a
gyermekétkeztetési szolgáltatást,
melyhez városunk közössége
további 50 millió forinttal járul
hozzá.
A gazdasági társaságokkal kapcsolatban két témában is a Tatai
Városgazda Nonprofit Kft. került
napirendre. A testület elfogadta
a társaság és az önkormányzat
közötti közhasznúsági megállapodás aktualizálását, hiszen a
város minden évben új megállapodást köt cégével a törvényi
előírásoknak megfelelően. Az
önkormányzat, mint megrendelő
köt közhasznúsági megállapodást

a Városgazdával, rögzítve azokat
a közhasznú feladatokat, melyeket a cégen keresztül közvetlenül
akar ellátni- például a fűnyírást,
a parkosítást vagy a városi tulajdonban lévő lakások fenntartását.
A február utolsó napján megtartott ülésen több előterjesztés
kapcsolódott városrendezéshez,
ezek között volt a földmérési és
térinformatikai állami adatbázisok igénylésének kérdése is. A
magyar állam engedélyezte azt,
hogy ezekhez az adatbázisokhoz
az önkormányzatok ingyenesen
hozzájuthassanak, ami komoly
segítséget jelent a jövőben, hiszen olyan adatbázishoz jutunk,
melynek felhasználásával egyszerűsödni fognak a városrendezéshez kapcsolódó tervezési folyamatok. Emellett a képviselők
megszavazták azt is, hogy a
városképi jelentőségű épületek
homlokzati felújításához idén is
lehet pénzügyi támogatásra pályázni, a részletes pályázati feltételek hamarosan olvashatóak
lesznek a tata.hu honlapon.
Vagyongazdálkodási
témában
többek között Baj-Szőlőhegyen
lévő ingatlanok jövőbeni hasznosításáról született döntés. Michl
József tájékoztatott arról, hogy a
szóban forgó baji présház és udvar, valamint szőlő a 90-es évek
óta Tata Város Önkormányzatának tulajdonai. Az ingatlanokat a
Jávorka Iskola használta képzései
gyakorlati helyszíneként, azon-

ban az elmúlt időszakban a területek részben kihasználatlanok
voltak, és az állapotuk is jelentősen leromlott. Emiatt felmerült
a más módon történő hasznosítás
lehetősége, s tárgyalások kezdődtek Baj Község Önkormányzatával, mely jelezte, hogy az ingatlanokat szeretnék tulajdonba
venni és pályázat útján felújítani.
Baj önkormányzata vállalja azt
is, hogy a jövőben tovább biztosítja a helyszínt a Jávorka Iskola
részére, gyakorlati oktatásra. Az
ingatlanok emellett a felújítást
követően a helyi borászatnak, a
borászati kultúra népszerűsítésének egyik központjaként hasznosulnak, s ezáltal turisztikai célokat is szolgálnak majd.
A képviselők humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztésekről is tárgyaltak: - tájékoztató
hangzott el a Gyermekbarát Város intézkedési tervében foglaltak
tavalyi teljesüléséről valamint az
idei tervekről, illetve a Tata Települési Értéktár Bizottság munkájáról. A bizottság feladata az,
hogy a városban meglévő értékekről - melyeket a tataiak vagy
a hozzánk látogatók felterjesztenek az Értéktárba való felvételre
– döntést hozzon. Nagyon sok,
a tataiságot kifejező érték került
már be a helyi és a megyei értéktárba is, a javaslatokat a bizottság folyamatosan várja. A Tatai
Patrióta Közéleti Magazinban
tavasszal egy új, többrészes cikksorozat indul, amely részletesen
bemutatja a Tatai Értéktár darabjait.
A februári ülésen a képviselő-testület tagjai tájékoztatót hallhattak
a város aktuális pályázataival
kapcsolatban, majd képviselői
kérdések következtek, végül pedig zárt ülés keretében tárgyalták
azt a javaslatot, mely a szavazatszámláló bizottságok tagjainak
és póttagjainak megválasztására
vonatkozott.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését
várhatóan március végén tartja
majd.
Ábrahám Ágnes

Hirdetmény
Tata Szomódi úti iparterületre vonatkozó építési szabályzatának módosítása
Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció,
az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól szóló 6/2017.(III.30.) önkormányzati
rendelete 5.§ (3) bekezdése szerint a Tata,
Szomódi úti Iparterületre vonatkozó építési
szabályzat módosítása ügyében a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban
történő készítéséről, módosításáról – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
alapján a partnerségi egyeztetés szabályai
szerint – munkaközi tájékoztató keretében
az alábbiak szerint tájékoztatom a lakosságot, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó
szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partnereket).
Tata Északi Ipari Park rész-szabályozási
tervét a 22/2004. (VII.1.) önkormányzati
rendelet hagyta jóvá. A szabályozási tervlap

jelölései szerint a Tata Északi Ipari Park területe jelenleg túlszabályozott. A Szomódi
úti Iparterületre vonatkozóan az építtetői
igények megváltoztak, a jelenleg hatályos
szabályozási előírások a terület tervezett
fejlesztését akadályozzák.
A kereskedelmi-, szolgáltatói gazdasági területek (szabályozási tervlap szerinti jelölése: Gksz-ÚH-2 jelű építési övezet) építési
helyeit a 10-10 m-es elő-, oldal és hátsókert
méretek határoznák meg a jelenleg hatályos
szabályozás módosítása után, a szabályozási tervlapon építési helyek nem kerülnének
ábrázolásra.
A jelenleg hatályos szabályozási tervlapon
beültetési kötelezettségű területek, valamint
Gip-ÚH-3/Z jelű zöldfelületek kerültek kijelölésre. A zöldfelület mértéke jelenleg is a
telek területéhez viszonyított %-os mértékben meghatározott, ezért a beültetési kötelezettséggel jelölt területek a szabályozási
tervlapról törlésre kerülnének.
A tervezett módosítás szabályozási tervlapja megtekinthető a www.tata.hu weboldalon.
A fentiekben leírt településrendezési eszköz módosításával, az elkészült szabályo-

zási terv módosítás tervezetével kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a partnerek
a 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet
partnerségi egyeztetési szabályai szerint tehetik meg:
A szabályozási terv lakossági fórumon történő egyeztetésére kerül sor, így a javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8
napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.
A lakossági fórum időpontja: 2018. április
11. (szerda) 17 óra.
A lakossági fórum helyszíne: Güntner –
Tata Hűtőtechnika Kft. székhelye: Tata,
Szomódi út 4.
A javaslatok, észrevételek az alábbi címekre juttathatók el:
- Tata Város Polgármestere - Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1.
- polgarmester@tata.hu, illetve foepitesz@
tata.hu
A szabályozási terv módosításának eljárása
során a beérkező javaslatok, észrevételek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.
Michl József polgármester
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Általános tudnivalók a 2018. április 8-i országgyűlési választásról
Áder János köztársasági elnök úr 2018. április 8. napjára (vasárnapra) tűzte ki az ország�gyűlési képviselők választását.
Tata város a Komárom-Esztergom Megyei
01. országgyűlési egyéni választókerületbe
tartozik, Tatabánya, Baj, Szárliget és Vértes�szőlős településekkel együtt.
A választópolgárok egyéni jelöltre és országos listára szavazhatnak. A Magyarországon
elismert nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok választásuk szerint pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak.
A JELÖLTEK
Az országgyűlési választáson a cikk megírásának napján (2018. március 28-án) 12
képviselőjelölt szerepelt a szavazólapon. A
jelöltek az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság által lebonyolított sorsolásnak megfelelően az alábbi sorrendben kerülnek feltüntetésre a szavazólapon:
Fülöp Péter Ferenc
SZP
Fekete Miklós
MSZP, PÁRBESZÉD
Szalay László Gábor
MIÉP
Bencsik János
FIDESZ, KDNP
Dr. Jakics Mónika Zsuzsanna
Független
Estók Endre
IRÁNYTŰ
Barna Alexandra
MKKP
Novák László
MOMENTUM
Boda Bánk László
JOBBIK
Szücs István
MUNKÁSPÁRT
Körtvélyfáy Menyhért
LMP
Czinege Balázs
NEMZET ÉS BÉKE
Ha a jelöltek valamelyike kiesik, a neve a
szavazólapról kihúzásra kerül és a választópolgárok erről tájékoztatást kapnak a szavazóhelyiségben.
A SZAVAZÁS NAPJA:
2018. április 8., vasárnap
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok
még szavazhatnak.
A NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt
felvételükről értesítést kaptak a Nemzeti
Választási Irodától. Az értesítésben szerepel
a szavazókör címe, ahol a választópolgár a
szavazatát leadhatja. Az a választópolgár,
aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét
elvesztette, a Helyi Választási irodától kérheti - a személyazonossága igazolását követően
- az értesítő pótlását. Az értesítő bemutatása
a szavazóhelyiségben nem feltétele a szavazásnak.
A SZAVAZÁS HELYE
A tatai választópolgárok 24 szavazókörben
adhatják le szavazatukat, a szavazókörök lis-

táját a tata.hu weboldalon megtekinthetik.
Felhívom a figyelmet, hogy a 22. szavazókör
helyszíne megváltozott, a szavazókör új címe
Tata, Agostyáni u. 77., a TANÉP Kft. épülete
(a korábbi helyiség a KEMOBIL Kft. Tata,
Agostyáni u. 81. szám alatti épülete volt). Az
értesítés már a szavazóhelyiség új címét tartalmazza.
Felhívom továbbá a Honvéd utcai választópolgárok figyelmét, hogy szavazatukat a
korábbi 23. szavazókör (Güntner-Tata Kft.
székháza) helyett a 21. szavazókörben a Jázmin utcai iskola épületében adhatják le, így
már nem kell a vasúti felüljárón átkelni. Az
érintettek az értesítőt már a fentiek szerint
kapták meg.
Tájékoztatom a 2. és 3. szavazókörbe tartozó
választópolgárokat, hogy a Menner Bernát
Alapfokú Művészeti Iskolában (Tata, Fazekas u. 47.) lévő szavazóhelyiségeket az udvar
felől lehet megközelíteni a főbejárat lezárása
miatt. Az udvar felől a bejárat akadálymentes.
A SZAVAZÁS
A névjegyzéken szereplő választópolgár személyesen szavazhat, a szavazóhelyiség címe
a választópolgárnak küldött értesítőben szerepel.
Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon tartózkodik, de nem Tatán
2018. április 6-án pénteken 16.00 óráig
nyújthat be átjelentkezési kérelmet a Helyi
Választási Irodához.
Ha a választópolgár a szavazás napján Tatán
tartózkodik, de másik szavazókör területén,
jogosult átjelentkezési kérelem benyújtására.
Ez esetben a szavazás helyszíne a Tata, Bercsényi u. 7. szám alatti szavazókör lesz.
Ha a választópolgár külföldön tartózkodik a
szavazás napján, 2018. március 31-ig volt lehetősége külképviseleti névjegyzékre jelentkezni.
A SZAVAZÁS MÓDJA
A szavazást megelőzően a választópolgárnak
igazolnia kell személyazonosságát és személyi azonosítóját, vagy lakcímét.
A személyazonosság igazolására szolgáló
okmányok:
- magyar személyazonosító igazolvány (régi
típusú, könyv formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes
személyazonosító igazolvány is elfogadható),
- magyar útlevél (magyar ideiglenes útlevél
is elfogadható),
- magyar vezetői engedély (jogosítvány).
A személyi azonosító igazolására szolgáló
okmányok:
- lakcímkártya,
- hatósági bizonyítvány vagy
- személyazonosító jelről szóló igazolás.

A lakcím igazolására szolgáló okmányok:
- lakcímkártya (a lakcímbejelentésről szóló
átvételi elismervény),
- régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány, ha tartalmazza a lakcímet.
Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es
nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!
A választópolgár a fentiek igazolása után
megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a
borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja
a névjegyzéken.
Szavazni a jelölt, illetve a lista melletti körbe
írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy
+) lehet.
A szavazólap kitöltésében a választópolgárt
segítheti az általa választott segítő, vagy ha
ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja. A segítség nem
irányulhat a szavazó befolyásolására.
A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a
szavazóurnába kell helyezni.
Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem
tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben mozgóurnát igényelhet.
Mozgóurnát legkésőbb 2018. április 6-án
(pénteken) 16 óráig a választópolgár lakcíme
szerinti helyi választási irodától, a szavazás
napján (április 8-án, vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni meghatalmazott útján, levélben vagy
a www.valasztas.hu honlapon. A kérelem
meghatalmazottal vagy levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a
honlapról, vagy kérhető a választási irodától.
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás
napján felkeresi a választópolgárt az általa
megadott címen, ha az a szavazókör területén található.
Átjelentkező választópolgárok esetén a mozgóurnával történő szavazás a város teljes területére kérhető.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem
szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Amennyiben bármely a választást érintő
egyéb kérdés merül fel, a Tata Város Helyi
Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.)
munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy az 34/588-663, 34/588-617,
34/588-614 vagy a 34/588-641-es telefonszámokon, a 06-34-587-078-as fax számon,
illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy
a www.tata.hu honlapokon.
Dr. Kórósi Emőke
jegyző

Munkásszállás építésére pályázik az önkormányzat

Rendkívüli ülésre ült össze Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 21-én a Városháza Martyn-termében, ahol
egy napirendi pontban szavaztak
a képviselők.
Az ülés témája a „Munkásszállások kialakítása” című központi munkaerő-piaci programra

való pályázat benyújtása volt.
Ezzel kapcsolatban Michl József polgármester elmondta: - a
rendkívüli ülés összehívását az
indokolta, hogy március végéig
volt lehetősége az Önkormányzatnak benyújtani egy pályázatot, melynek sikeressége esetén
a magyar állam támogatásával

munkásszállót építhetnek. A testület tagjai támogatták a pályázat
beadását, s ezzel a Güntner-Tata
Kft.-t is, hiszen velük közösen
egy olyan munkásszállót építhetnek, amely lehetőséget biztosít
arra, hogy a cég számára hiányzó
szakmunkások Tatán dolgozhassanak. A polgármester hozzá-

tette: - a pályázatnak van önerő
része is, amelyre vonatkozóan a
Güntner és az Önkormányzat egy
közös megállapodást ír alá, így
létrejöhet egy magas színvonalú,
jó körülményeket biztosító szálláslehetőség a nem helyi munkaerő számára a gyár mellett, egy
önkormányzati ingatlanon. Ezzel
a város hozzájárul ahhoz, hogy
Tata legtöbb dolgozót alkalmazó cége folyamatosan biztosítani
tudja a számára szükséges, megfelelő képzettségű munkaerőt.
Április első felében a tervek
szerint a témában egy lakossági fórumot is szerveznek majd,
amelyen tájékoztatót tartanak a
Güntner területének átalakításáról, a cég tevékenységeiről, és arról, hogyan érintik a változások
a környéken élőket. A fórum időpontjáról hamarosan tájékoztatni
- áá fogják a tataiakat.
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Elhunyt
Petrezselyem Antalné

Hosszú, nehéz betegség után
elhunyt Petrezselyem Antalné
mestercukrász, Tata szeretett
üzlete, a Petre Cukrászda tulajdonosa.
Petrezselyem Antalné Gyöngyi
Venesz-díjas, Aranykoszorús,
Aranydiplomás Mestercukrász,
a Tata és Környéke Gasztronómiai Egyesület és Régió elnöke,
az egyetemes gasztronómia Kiváló Munkáért – arany emlékplakett tulajdonosa volt. Szenvedélyesen szerette és magas
szinten művelte szakmáját, Tata
ismert és elismert személyisége
volt, aki családjában, szakmájában és az utánpótlás nevelésben
is fáradhatatlan szorgalommal,
elkötelezetten, példamutatóan
dolgozott. Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben a Petrezselyem
családot a „Tata Városáért”
kitüntetés arany fokozatában
részesítette az általuk megalapított Petre Cukrászda-Kávéházban folyó magas szakmai
színvonalon végzett munkáért,
mellyel kivívták többek között a
legrangosabb országos gasztronómiai verseny, a Farsang Kupa
szervezésének jogát, ezzel is
öregbítve városunk hírnevét.
A Petre Cukrászda 2016-ban
ünnepelte fennállásának 30.
évfordulóját. Az üzlet 32 évvel ezelőtt 5 négyzetméteren
indult el, aztán 20, majd mára
már közel 100 négyzetméteren
szolgálják ki vendégeiket. Sikerüket annak is köszönhetik,
hogy folyamatos fejlesztésekkel évről évre alkalmazkodtak
a cukrászat, a vendéglátás változásaihoz. Gyöngyi a cukrászda 30. évfordulója kapcsán elmondta:- az egyik legnagyobb
büszkeség számára, hogy olimpiákon,
világbajnokságokon
is részt vehettek, ami mindig
komoly szakmai kihívás, melynek nyomán nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is elismerték és elismerik a
munkájukat. Ez a népszerűség
a mindennapokban is érezhető
volt, hiszen süteményeik határon belül és túl egyaránt kedveltek lettek.
Gyöngyi kedves, közvetlen személyiségét, állhatatos szorgalmát és elkötelezettségét a minőségi, magas színvonalú szakmai
munka iránt ismerték és szerették városunkban, hiányozni fog
a tataiaknak, Tatának…
Tata Város Önkormányzata
mély részvéttel osztozik a család fájdalmában, Isten nyugosztaljon Gyöngyi!
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Felújítási munkák kezdődnek a Baji úton

Ezekben a napokban kezdődnek
a Baji út felújítási munkálatai. A
75 millió forintos beruházás keretében kétrétegű burkolat megerősítést, süllyesztett szegély építését, a forgalomtechnikai elemek
cseréjét, és a helyszínen érintett
autóbusz peron átépítését hajtják
végre. A felújításról április 3-án
tartottak sajtótájékoztatót.
Az útszakaszon napi 5-6 ezer jármű halad végéig, főleg a Bajra,
másrészt a vasúti megállóhelyre

valamint az edzőtáborba haladó
forgalom miatt. A Baji út első felét az angolkerti fejlesztések kapcsán sikerült korábban felújítani,
a jelenlegi munkálatok pedig egy
országos közútfejlesztési program keretében valósulnak meg az
edzőtábor főbejáratától a vasúti
átkelőig tartó közel 1 km-es szakaszon.
Bencsik János a sajtótájékoztatón
elmondta: - A munkálatok része
az aszfaltfelület megújítása, va-

lamint két oldalt süllyesztett szegély kialakítása annak érdekében,
hogy később a padkafenntartás,
vízelvezetés sokkal gördülékenyebben menjen. Az ország�gyűlési képviselő hozzátette: - a
munkálatok várhatóan 2,5 hónapot vesznek majd igénybe, s ezt
követően indul el a Május 1. út
beszakadt szakaszának helyreállítása, majd utána a Komáromi út
Május 1. úti csomóponttól kezdődő szakaszának felújítása.
Michl József a helyszínen tájékoztatott arról, hogy a Baji úton
idén megépül az új kerékpárút is,
amely a Baji út 14 számig együtt
fut a járdával, majd különválik.
A polgármester kiemelte: - kérik
a tataiak, különösen a Kertvárosban valamint a Bajon élők türelmét, hiszen az elkövetkezendő
hetekben jóval lassabb lesz a haladás az érintett területen. A munka várhatóan júniusban fejeződik
- áá majd be.

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Nagyon helyesen több tábla is tiltja a gépjárművel való behajtást
Tatán a Kálvária és környéke természetvédelmi területre.
Miért nincs kitiltva a drón és a motoros modellrepülő?
A vadludak egy részének ez a ki- és berepülési útvonala az öreg-tóra, a kilátótoronyban vörös vércsék fészkelnek. Pontosabban csak
fészkeltek, mert amióta valaki rendszeren itt drónozik, az év elején
visszatérő vércsék néhány nap múlva elrepülnek, hiszen zavarja őket
a torony körül keringő, hangos készülék.
Többször is előfordult, hogy a drónt hosszú percekig lebegteti a
gazdája a kilátótorony felett, illetve körbe-körbe repül, szinte súrolja
a tornyot.
Motoros repülőmodell is többször feltűnik - valószínű ugyan az a
személy a tulajdonosa mindkét gépnek.
Bizonyára van Tata környékén több olyan terület, ahol senkit sem
zavarva hódolhatna hobbijának a tulajdonos.
Az önkormányzat nem jogosult szabályozni.
A jelenleg érvényben lévő magyarországi szabályozás módosítása
várhatóan idén érkezik, az ezzel kapcsolatos társadalmi egyeztetések
lezárultak. Addig is azonban, amíg ez elkészül, felelősséggel röptethetők a drónok.
Válaszadó: Horváth Róbert
Közterület-felügyeleti csoportvezető

Boldog születésnapot!
90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Gózon Gyuláné Ilona nénit dr. Beró Henrietta alpolgármester március 19-én.
A még ma is friss, jókedvű és aktív Ilona
néni 1954-ben költözött Tatára Budapestről, katona férjével. Élete középpontjában
a biztos családi háttér megteremtése, és
két gyermekük felnevelése állt, miközben
nem feledkezett meg másokról sem, 40
évig volt tagja a Honvéd Bajtársi Klubnak,
ahol számos tagtársának segített életük
ügyes-bajos dolgainak megoldásában.
Ilona néninek két gyermeke mellett négy

A tatai Bóka Istvánnét köszöntötte 90.
születésnapján dr. Beró Henrietta alpolgármester március 20-án.
Marika néni 1950-ben került Tatára Bábolnáról, férjével két gyermeket neveltek, emellett Marika néni a
háztartási munkákkal foglalkozott,
de már fiatal korában is nagyon sokat
kertészkedett. Ez a szenvedélye ma
is megvan, egyik kedvenc időtöltése,

unokája és egy dédunokája van, akik elmondása szerint nagyon sok örömet adnak neki,
így nem csoda, hogy a legkisebbnek -aki a
közelében él-még most is bármikor süt egy
finom palacsintát. Emellett, bár manapság
már ritkábban, de még mindig szívesen él
szenvedélyeinek: a színház és múzeumlátogatásoknak, szeret olvasni, rejtvényt fejteni
és tévézni. Ilona néni ügyel a testmozgásra
is, szívesen sétál, a téli hidegben pedig naponta teker a szobabiciklijén, persze csak
óvatosan, mert ahogyan ő fogalmaz: „Mindenben meg kell tartani a mértéket!” - áá -

hogy gondozza a ház körül virágait,
növényeit.
Két gyermeke mellett négy unokával
és nyolc dédunokával büszkélkedik,
és igen aktív életet él. Ha kell mos,
vasal vagy porszívózik, sokat olvas,
varr, vagy éppen szeretett virágai
körül szorgoskodik. Fiatalosságának
titka, hogy a nap minden órájában leköti magát, és keresi a tennivalókat.

Tartalmas előadások a klubdélutánon
Március 22-én a Bajtársi Klubban Sárközi József két vendéget köszöntött, a jelenlevő
klubtagokkal együtt. Frankó
Mátyás evangélikus lelkészt,
és Rabák Ferencet a Kuny Domokos Múzeum történészét. A
lelkész úr ismertette pályafutását. Először külföldön volt
ösztöndíjas, majd német nyelvet tanított a Jávorka Iskolában, de felismerte, hogy a teológiához vonzódik, így került
Tatára evangélikus lelkésznek.
Filmvetítéssel
egybekötve
tartotta meg előadását a Húsvétról. Ez egy jelentős egyházi ünnep. Hamvazó szerdától
Nagyszombatig a 40 napos
böjtöt készíti elő. A nagyhét
utolsó hete, Virágvasárnaptól
Nagyszombatig tart, vagyis
ekkor zárul le a nagyböjt. Virágvasárnapon vonult be Jézus

Jeruzsálembe. Nagycsütörtökön emlékeznek Krisztus olajfák hegyén való elfogatására,
ekkor van az utolsó vacsora,
egyben a bor és ostya születésnapja. Nagypéntek a Biblia
szerint a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor is Jézust
keresztre feszítik. Nagyszombaton van Jézus feltámadása,
amikor is bebizonyosodott,
hogy győzelmet aratott a halál
felett. Az egyházakban körmenetek megtartásával ünneplik.
A lelkész úr, záró-beszédében
elmondta Húsvét üzenetét.
Csak akkor lehet kerek a világ,
csak akkor van minőségi élet,
ha az ember korrigálni tudja
saját hibáit, a másik emberrel
pedig jó kapcsolatot tud kialakítani. Ahol csak lehet, tegyünk jót! Tudjuk másoknak
az ellenünk elkövetett rossz

tetteit megbocsájtani! Ne feledjük azt sem elmondani a
másiknak, ha szeretjük! Ne legyünk önzőek, hogy csak saját
magunkat helyezzük előtérbe!
Erre tanítsuk az utódainkat is!
A következőkben Rabák Ferenc történész mesélte el Tata
és Tóváros egyesülését, aminek 80 éves évfordulóját az
idén ünnepeljük. Elmondta,
hogy a katolikus főiskolán
tanított mintegy 2 évtizeden
át, utána vezetőségváltás lett
és így került Tatára, 3 évig
az Eötvösben, majd a Kunyi
Domokos Múzeumba, ahol
jelenleg is helytörténettel foglalkozik. Az egyesülés nem
volt egyszerű feladat. Mindkét
helység félt tőle. Féltették a
sajátjukat, és azt, hogy az esetleges egyesüléssel rosszabbul
fognak járni, át kell vállalni a

másik adósságát. Már az 1923as években kísérletet tettek az
egyesülésre, de akkor nem
sikerült. Az akkori Belügyminiszter rendeletet adott ki,
hogy azok a községek, amelyek egymáshoz közel vannak,
egyesíteni kell! Magyary Zoltán a következőket mondotta:
„tatai születésű vagyok, szívemen fekszik Tata sorsa” Úgy
vélte, hogy az egyesítés nem
Tatáról szól, hanem az, országos ügy. Tóváros sok történelmi emlékkel, természeti kincsekkel rendelkezett. Féltették
a vendéglátást, a turisztikát.
Tatának pedig gazdag múltja
volt, hisz Zsigmond és Mátyás
király kedvenc városa volt.
Problémát jelentett a közigazgatás, a vallási felekezetek, az
idegen ajkú népesség. Féltek a
népvándorlástól, hogy oda köl-

töznek majd az emberek, ahol
jobbak a kilátások. Tatán már
volt mozi, színjátszás, szállodák. Neves iparosok, kisbirtokosok, pezsgőgyár, rendezvényekkel. A gróf sem akarta az
egyesítést, féltette a ménesét.
A kereskedők féltették a piacot. Magyary azzal állt elő,
hogy több emberre lesz szükség, nagyobb lesz a népesség.
Végül is a belügyminiszter
hatalmi szóval elrendelte az
egyesülést. Fél évig folyt a
harc, mert a község fellázadt.
Majd később közös képviselő
testület jött létre és egyesült
a két helység. 1944-ben aztán
fellendült Tata, az ellenségeskedés megszűnt. Sárközi József a klub-délutánt bezárta,
megköszönve a tartalmas előadásokat és a tagok megjelenését.
Nagy Olga
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Megújul az Esterházy-kastély

Folytatás az 1. oldalról

Térségünkben a fejlesztés Tatán
kívül érinti a majki kamalduli remeteséget, Bajnán a Sándor-Metternich kastélyt, valamint a várgesztesi várat.
A tatai Esterházy-kastély a hazai kastélyhálózat kiemelkedő
turisztikai adottságokkal bíró
helyszíne: kiváló elhelyezkedése alkalmassá teszi arra, hogy
a fővárosból induló szabadidős
vagy üzleti célú utazások célpontja legyen, vonzerejét a kastély közvetlen környezete az
Öreg-tó, a tatai vár, valamint a
város fejlett turisztikai infrastruktúrája tovább erősíti.
Bencsik János a tatai alapkőletételi ünnepségen hangsúlyozta: minden épület annyit ér, amen�nyit a közösség számára használ.
Olyan funkciót kellett a megújuló épületnek találni, amely
egyrészt kiszolgálja a helyben
élők elvárásait, másrészt pedig

plusz vonzerőt tud biztosítani
azok számára, akik érdeklődnek
a tartalmas, a művészetet-kultúrát magukba foglaló programok
iránt, és ez a hely erre kiváló lehetőséget fog majd biztosítani. A
fejlesztés behoz még egy olyan
többlet lehetőséget, amelyet jól
fel tudunk fűzni arra a turisztikai
kínálatfüzérre, amelyen a helyi
városvezetés dolgozik –mondta
az országgyűlési képviselő.
A projekt során a tatai kastélyegyüttes főépülete kerül fejlesztésre, amelyet néhány, az
ún. kiskastély déli szárnyában
elhelyezett kiszolgáló funkció
tesz teljessé. A teljes gépészeti
és elektromos rendszer cseréje,
valamint a födémek és a falazatok megerősítése is megtörténik,
s az eredeti állapotnak megfelelően állítják majd helyre a belső
udvart. A munkálatok során több
eredeti épülettartozék, például a
főépület első szintjén lévő ere-

deti barokk parketta burkolatának, vagy az eredeti falfestéseknek a restaurálása ugyancsak
megvalósul. Az eredeti értékes
elemek további védelmét a tetőhéjazat javítása, cseréje, az
épületek szigetelése, valamint a
vakolat műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő helyreállítása biztosítja.
A helyszínre tervezett kiállítás
súlyponti eleme a főúri életforma
bemutatása, amely a kastély főépületének tematikailag három,
egymástól jól elkülönülő részén
(női, gyermek, férfi) átvezetve,
több generáció számára is érdekes és gazdag kiállítási tartalom
segítségével ismerteti meg a látogatót a ház egykori lakóinak
életével. A restaurált terek, s az
azokban kialakított kiállítások
felidézik az egykori termek,
lakosztályok eredeti funkcióját,
berendezéseit. A családtörténeti,
birtoktörténeti és építéstörténeti

egységek a teljes szépségében
helyreállított emeleti díszterem
családi arcképgalériáját vezetik
be. A nagyszalonban kialakításra kerülő kiállítás az uralkodói
látogatásokra épül; az itt aláírt
schönbrunni béke, majd az itt lebonyolított közös hadgyakorlat,
a császármanőver kapcsán szó
esik a diplomataként tevékenykedő családtagokról, a diplomácia kultúrájáról. Ehhez a térhez
csatlakozik az ún. békekabinet,
ahol a család a schönbrunni
békekötés ereklyéit őrizte. Az
emeleten a grófnő lakosztálya kap majd helyet, amit az
arisztokrata család asszonyait
bemutató kiállítás vezet be. A
grófi lakosztály írószobájával,
biliárdtermével és gardróbjával
a földszintre kerül, ahol zenei
élmény is várja a látogatókat,
akik az Esterházy család gazdag
zenei örökségével ismerkedhetnek meg. A földszint két egykori nagyszalonja közösségi térré
alakul. A kávézóban az Esterházy család tatai fajanszgyárának
termékei fogadják a látogatót,
a tó felőli szalon pedig rendezvénytér lesz, a berendezésében
is rekonstruált és helyreállított
címeres üvegablakkal ellátott
kastélykápolnával nyílik majd
egybe.
Michl József a helyszínen elmondta: - Egy olyan épület feltámadása előtt állunk, amit valaha az Esterházy család sok tatai
és környékbeli ember munkája
által építhetett meg, egy olyan
gyönyörűséget teremtve, ami
évszázadokon keresztül lehet
a város ékessége. Nagy köszönet a magyar kormánynak, és
Bencsik Jánosnak, aki sikeresen
megvívta azt a csatát, melynek
nyomán az épület végre megújulhat. A városvezető hozzátette: - Tavaly már százezer turista
aludt tatai szálláshelyeken, a várat évente 60-80 ezren látogatják meg, tehát a városban szé-
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pen fejlődik a turizmus, s ennek
folytatásában óriási lehetőséget
jelent majd a felújított kastély. A
polgármester külön köszönetet
mondott a projektért a magyar
kormánynak, Dr. Vitályos Eszternek, Bencsik Jánosnak, és
mindazoknak, akik bármilyen
módon szerepet vállaltak abban,
hogy ez a fejlesztés megvalósulhat.
A helyreállításnak köszönhetően a kastély reprezentatív terei
alkalmassá válnak magán- és
vállalati rendezvények, esküvők
megtartására. Kiemelt figyelmet
kapnak azok a turisztikai eszközök, amelyek élményszerűvé
teszik a kastélylátogatást - pl.
interaktív terepasztal, babaház,
multitouch diplomáciai térkép,
egyedi családfa installáció, videomappinges megoldások és
kincskeresés. A modern információtechnológiai
eszközök,
letölthető applikációk, valamint
a visual guide segítségével az
egyes terekben további érdekes
kiállítási információk, képek,
filmek tekinthetők majd meg és
tölthetők le saját vagy kölcsönözhető okos eszköz segítségével.
A tatai ünnepségen az alapkő alá
egy időkapszulát is elhelyeztek,
benne a 24 óra napilap március
29-i számával, egy fém és egy
papírpénzzel, a beruházásról
szóló brossúrával, és a projektben résztvevők neveit tartalmazó listával.
A Nemzeti Kastélyprogram és
Nemzeti Várprogram keretében
39 műemlék – 20 kastély és 19
vár – újul meg, hogy adottságaikhoz méltó módon feleljenek
meg a mai kor turisztikai igényeinek. A program az ország
egész területét lefedi, s a szereplő helyszínek mindegyike
egységes arculattal és sztenderd
szolgáltatási csomaggal, ajándékbolttal és kávézóval rendelkezik majd.
-áá-

Megkezdődött a Kismosó-patak mederrendezése

Folytatás az 1. oldalról

A helyszínen Michl József elmondta: - A magyar kormánytól, a forrásvíz okozta károk
további elhárítási munkáira
kapott támogatás felhasználása
megkezdődhet, a tervek elkészültek, az engedélyek is megvannak, és hamarosan lezajlik
a kivitelezők kiválasztása. A
Kismosó-pataknál elindult me-

dence feltárási munkával az
eredeti állapot visszaállítása a
cél. A teljes mederrendezéssel
kapcsolatban a polgármester
tájékoztatott arról, hogy a területre eső Nagykert utcai kertvégek tulajdonosaival a szerződéskötések
megtörténtek,
az önkormányzat a kisajátítási
munkát elvégezte. A tervek
szerint nyár elejére a rendezési

munkák nagy része
elkészülhet.
Bencsik János országgyűlési képviselő a helyszínen
úgy nyilatkozott:Néhány hónap múlva a víz elvezetése
a remények szerint
megtörténik.
Az
egykori patakmedence
feltárása
mellett fontos: ahhoz, hogy a Kismosó-patak helyreállítását, vízelvezető
képességét érdemben lehessen megoldani, szükséges
az ott fakadó forráscsoport feltárása és befoglalása is, hiszen amíg az nem
kapja meg a szabad utat, meg
fogja keresni magának a helyet
érintve a környékbeli udvarokat, tehát ki kell alakítani azt
a depressziós teret ahová a víz
szabad áramlással be tud majd
jönni, kanalizálódik, és el lehet
vezetni. A medence és a fakadó

forráscsoport a városnak egy
olyan pontján található, amelyet a későbbiekben - akár pályázati segítséggel - turisztikai
attrakcióként is be lehet mutatni a Kálvária-domb, Kőfaragó
Ház vagy a városközpont látogatói számára. Az országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón
beszámolt a Május 1. út rendbetételéről is. A Magyar Közút
és az önkormányzat megállapodása alapján a munkák a két
nagy kora nyári tatai fesztivál
és a tanév lezárása után, június végén fognak elindulni. A
Május 1. út feltárása során egy
jelentős szakaszon egészen
mélyen kell feltárni a területet,
ahová kétszintes dréncső-rendszert fognak telepíteni annak
érdekében, hogy az ott fakadó
vizek kanalizálása megtörténhessen. Ezt követően, várhatóan július végén kezdik majd el
a Komáromi út felújítását.
Bencsik János országgyűlési
képviselő a kezdetektől sokat
tett a visszatérő források ügyéért, korábban külön parlamenti

felszólalásban is szorgalmazta, kérte a kormány segítségét,
így elkezdődhetnek a forrásvíz
okozta károk további elhárítási
munkái, miután 327,7 millió
forintos támogatást kaptunk a
magyar kormánytól, a karsztvízszint-emelkedés
okozta
azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához.
A belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása
nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben, a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói
okirat alapján nyújtotta a támogatást. A pénz felhasználása
során 46,7 millió forintot fordíthat a város további vizsgálatokra, 3 milliót tervezésre, 278
milliót pedig kivitelezésre: a
Kismosó-patak mederrendezésére, a Hajdú utcában meglévő
vízvezeték helyreállítására, az
Eszterházy kastély udvarában
való helyreállításra, és a Lo
Presti forrás vizének elvezetésére.
- áá -
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Programsorozat az Autizmus Világnapja alkalmából
Március 26-án egy kiállítással
nyílt meg az az egy hetes programsorozat, melyet az Esőemberekért Egyesület szervezett
az Autizmus Világnapja alkalmából.
A nyitóprogram az Angyalok
és Tündérek Galériában zajlott,
ahol autista alkotók műveiből
nyílt kiállítás, elsősorban olyan
rajzokból, képekből, melyek a
tavaly nyáron Tatán bemutatott
Vörös Rébék című musical-ballada háttereként is szolgáltak.
A tárlat egy hónapig tekinthető meg. A helyszínen Schenk
Lászlóné, az Esőemberekért
Egyesület elnöke elmondta: - a
programok szervezésével a világnap kapcsán a közvélemény
formálása volt a legfőbb céljuk,
és úgy válogatták az eseményeket, hogy azok ne kimondottan
tudományos alapú előadások

legyenek, hanem inkább megmutassák, hogy az autisták is
ugyanolyan értékes emberek,
mint bárki más.
A nyitó kiállításon az Esőemberekért Díjat Pesty Nagy
Katalin, a Vörös Rébék musical-ballada rendezője vehette
át, aki széles körben felhívta
a figyelmet az autizmus és a
művészet kapcsolatára, s ezzel
nagyban hozzájárult az autista
személyek társadalmi befogadásához.
A további programok között a
hét folyamán szerepelt gyermekműsor, beszélgetés egy
autista mesemondóval, kutyás
terápia bemutató és koncert,
valamint április 2-án este fél
8-tól idén is megszervezték a
hagyományos figyelemfelhívó
sétát, a kékre világított tatai vár
- áá udvarán.

Fotó: Domokos Attila

Hungarikum Gyermek Akadémiát rendeztek Tatán „A szabadságharc élő vértanúja”

Március 28-án Tatán, a volt
piarista rendház épületében
rendezték a 6. HUSZ „Apraja
Nagyja” Hungarikum Gyermek Akadémiát, „Legyen az
érték a sztár!” mottóval.
A Hungarikum Szövetség
(HUSZ) „az érték a mérték”
célok kiteljesítését segítve a
Családok Évében, a HUSZ
partner Tata Város Önkormányzatával közösen szervezte meg a kiemelkedő gyermek és ifjúsági tehetségek,
családjaik, felkészítőik bemutatására a VI. Hungarikum
Akadémiát.

A tehetség kibontakoztatásának alapvető feltétele a családok, az intézmények együttműködése, a tehetségeket
felfedező, segítő megfelelő
társadalmi környezet, feltételrendszer és értékrend. A
méltán példaként állítható, kiemelkedő eredményeket elérő
tehetségek bemutatása mellett
a rendezvényen szakmai előadások keretében foglalkoztak
a Nemzeti Tehetség Program,
a demográfia és a tehetség,
mint emberi gazdasági értéklehetőség témáival.
Tatáról négy tehetséges fiatal

vett részt a rendezvényen felkészítő tanáraikkal:
- Pazár Anna Luca kajakozó,
Tata sportösztöndíjasa,
- Pacskó Csaba és Pocsai
Anna a Kenderke művészeti
iskola tanítványai,
- valamint Hanzlik Levente
a Menner Bernát Zeneiskola
trombita szakos növendéke.
Az eseményt támogatta az
EMMI, a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Ös�szetartozás Kollégiuma, Tata
Város Önkormányzata és a
Magyar Közúti Fuvarozók
- áá Egyesülete.

Nemzeti ünnepünk és Görgei Artúr születésének 200. évfordulója
alkalmából szervezte a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár 2018.
március 14-i előadásait a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Csilla
von Boeselager Gondviselés Háza
Idősek Napközi Otthonában és a
Vakok Állami Intézetének Tatai
Rehabilitációs Telephelyén.
A rendezvényeken a könyvtár
munkatársa igyekezett minél teljesebb képet alkotni a hadvezér
életéről, világszemléletéről és tevékenységéről. Így számos részlet
hangzott el – többek között - Görgei Artúr „Életem és működésem”,
valamint Klapka György „Emlékeimből” című memoárjaiból, továbbá Hermann Róbert: „Kossuth
Lajos és Görgei Artúr levelezése,
1848-1849” című köteteiből. De
elhangzott annak a 207 volt honvédnek az 1884. május 30-án kelt
nyilatkozata is, melyben egykori
fővezérük védelmére keltek: „Mi
alulírtak, akik a 35 év előtt, a szövetkezett nagyhatalmak túlerejétől
legyőzött szabadságharc katonái
voltunk… elérkezettnek látjuk…
az időt, hogy mielőtt sírba szállanánk, … ezennel egy történelmi
adatot szolgáltassunk át az utókornak… Görgei Artúr… erkölcsi teljes meggyőződésünk szerint a legsúlyosabb helyzetekben
is egyaránt és mindvégig híven,
tiszta szándékkal és becsületesen
szolgálta a hazát!... Az ország kor-

mányzója Arad várában augusztus
11-én a minisztériummal együtt
forma szerint leköszönt, s ezt köztudtul adó hivatalos búcsúkiáltványában maga kimondotta: hogy a
szerencsétlen harcok után… nincs
többé remény, hogy az egyesült
osztrák orosz nagyhatalmasságok
ellen az önvédelem harcát siker
reményével folytathassuk… Továbbá… az orosz fősereg előtt
végbement fegyverletételt nem a
vezér parancsszava diktálta, hanem… a haditanácsban határoztatott el… Nyílt egyenességgel bátran kimondhatjuk: hogy a világosi
fegyverletétel oly nagy túlerőkkel
szemben nem volt árulás… nem
volt a haza elleni bűn, hanem volt a
honfivér további hasztalan ontását
megszüntető emberséges és tisztességes befejezése egy azontúl reménytelen, céltalan, s azért tovább
nem is indokolható háborúnak…
Ami pedig a fegyverletétel után
történt… az a győztes felek kénye-kedvétől függött, azért magyar
embert felelőssé tenni nem lehet.”
Várjuk Önöket továbbra is ingyenes, bárki számára látogatható rendezvényeinkre a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager Gondviselés
Háza Idősek Napközi Otthonába,
a Vasút utca 64-be. 2018. április
18-án 10.00-tól a 10 éve elhunyt
Gyurkovics Tibor életével és
munkásságával ismerkedhetnek
meg.
Kerekesné Fuli Anikó

Ajánló
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár családi fotópályázatot hirdet!
Könyves családi fotókat, szelfiket várunk, melyen jól látható a család kedvenc
könyve. A képeket erre az e-mail címre várjuk 2018. május 7-ig:
mzsvktata@gmail.com.
További részletek a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban és a www.mzsvktata.hu oldalon.

Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		
TATA-Környei ú. temető
Maxián Ferenc
Bacsik József
Bezzeg András
Putnoki Lajos
Putnoki Lajosné
Szabó Gézáné
Nemes Lászlóné
Egri Nagy Józsefné
Bakó Rolandné

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

2018. márciusban elhunytak

Illés Lászlóné
Hegedűs Lajos
Rigó Rezső
TATA - Kocsi úti temető
Keresztszegi Györgyné
Holló János
TATA- Almási úti temető
Szücs Tibor
Somogyi Ferenc
Janovszki Vilmos

Fehér Illés
DAD
Ténai Kálmánné
MOCSA
Czunyi Zsigmondné
Piller Lajosné
NASZÁLY
Lovas József
Barabás Tiborné
Tóth Lászlóné

BÉKE
PORAIKRA!
SZOMÓD
Takács Gyuláné
Kinhefner Imréné
Walcz György
Nagy Ferenc
KOCS
K. Nagy Tibor
Bencze Lászlóné
NESZMÉLY
Kenessey Károly

A TATAI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET
2018. ÁPRILIS HAVI PROGRAMJA
Április 10. kedd 9:45 – Református Gimnázium
Dobroszláv József festőművész emlékkiállításának megnyitója
(Megnyitja Kövesdi Mónika művészettörténész)
Április 18. szerda 17:00 – Piarista Rendház
560 éve választották királynak Mátyást
(Dr. Kis Tiborné THE elnök előadása)
Április 25. szerda 17:00 – Református Gimnázium
Tata-Tóváros képekben
(Nemes János (Szomódi HTE elnöke) vetítettképes előadása)
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Társadalmi célú hirdetés
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Ajánló / hirdetés
A HONVÉD BAJTÁRSI
KLUB
áprilisi programjai
április 24. kedd Budapest
Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem
Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetség 2018.
évi közgyűlése résztvevők:
Sárközi József elnök, Mezei
Zsuzsanna titkár Sipos Géza
BEOSZ tiszteletbeli elnöke
április 25. szerda 14 óra
Művelődési Ház
„Életem története versekben”
Bankó Róbert mesél a
sorozatban.

Tatai Fiatal Utazók Klubja
Civil Társaság áprilisi programja

04.10. (kedd) 18.00
T.C.T. ülés - Bordó Ház
04.13. (péntek) 18.00
Költészet napja. - Műv. ház
Mindenki hozza el kedves
versét.
04.20. (péntek) 18.00
Előző év beszámolója -Műv. ház
Beszámol: Lentulay Mária
27. (péntek)18.00
Színház - ruhatár
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Sport

PROGRAMAJÁNLÓ
KÉZILABDA
április 7. szombat 15.00
Tatai AC – Sárvár női III.
osztály ifi.
április 15. vasárnap 11.00,
13.00 Tatai AC – Veszprém
II. férfi ifi. és serdülő fiú II.
osztály
A mérkőzéseket a Güntner
Arénában játsszák.
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A 15. helyen végzett a látássérült tatai síelő

KOSÁRLABDA
április 7. szombat 11.00
Tatai SE – Nyíregyháza női
amatőr NB
április 8. vasárnap 13.00
Tatai SE – DEAC SI női
amatőr NB
A mérkőzéseket a Vaszary
iskolában játsszák.
LABDARÚGÁS
Április 7. szombat 14.00
Tatai AC – Szákszend női
U-17
április 8. vasárnap 9.30
Tatai AC – Vértessomló női
U-19
április 14. szombat 9.30, 11.30
Tatai AC – Vértesi Erőmű fiú
U-14 és U-16
A mérkőzéseket a Jávorka
iskolában játsszák.
13.30, 15.30
Tatai AC – Vértessomló férfi
U-19 és felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtáborban játsszák.

Fizetett hirdetés

Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság

Március 20-án érkeztek haza
parasportolóink a XII. Téli Paralimpiáról a dél-koreai Pyeongchangból. A fogyatékos emberek sportjának legrangosabb
eseményén 2018-ban három
sportoló képviselte hazánkat,
köztük a tatai Balogh Zsolt, Magyarország első látássérült alpesi síversenyzője vezetőjével,
Bocsi Bencével.
Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke az
eseménnyel kapcsolatos több
nyilatkozatában is büszkeségét

fejezte ki, hogy Magyarország
idén ott lehetett a világ azon 51
országa között, melyek képesek
voltak sportolót kvalifikálni a
téli Paralimpiára. Ez különösen
nagy dolog azután, hogy négy
éve Szocsiban egyáltalán nem
szerepelt magyar paralimpikon.
A XII. Téli Paralimpiai Játékokon a világ minden tájáról ös�szesen 670 látás- és mozgássérült sportoló vett részt, akik hat
sportágban (alpesi sí, biatlon,
sífutás, snowboard, jégkorong
és curling) mérettettek meg. A

március 9-én megrendezett nyitóünnepségen a magyar zászlót
Balogh Zsolt vitte.Balogh Zsolt
és Bocsi Bence két alpesi számban állt rajthoz. Március 14-én
óriás műlesiklásban egy kissé
óvatos első futam után felbátorodva magabiztosan értek be
a 15. helyen. A március 17-i
szlalom versenyen lényegesen
bátrabban vágtak neki a nem
könnyű versenypályának, ám az
első futamban sajnos egy hiba
folytán kiestek. Ezt a versenyt
egyébként mindössze a mezőny
fele fejezte be eredményesen.
A magyar páros a versenyek
után csalódottan nyilatkozott,
mivel jobb eredményre számítottak, ahogy edzőjük, Fábián
Attila és a szakvezetés is többet
várt tőlük. Ezzel együtt büszkén
térhetett haza a csapat, hiszen
Zsolt és Bence első magyarként
ott volt a világ legjobb 18 látássérült síelő párosa között.
Zsolt elmondta, hogy a versenyt
megelőző napokban nem izgult,
igazából a rajt előtti percekben
érezte meg annak a súlyát, hogy
egy minden eddiginél fontosabb
versenyen indulhat. A versenyzést nehezítették a nagyon változékony időjárási körülmények:
a szlalom verseny reggelén még
-13 fok volt, ám a hőmérséklet
már a délelőtt folyamán 10 fok
fölé emelkedett, az óriás lesiklás
futamait pedig rövid ujjú póló-

Jó meccsen, de vereség
Nem várt könnyű mérkőzés a
TAC NB I/B-s kézilabda együttesére. Bár hazai pályán fogadhatta az AGROFEED ETO SZESE
csapatát, de a vendégek számítottak esélyesebbnek. A TAC az
előző fordulóban Pécsett megmutatta, hogy több van a csapatban
mint amit az eddigi eredmények
mutatnak, hiszen szoros mec�csen 2 gólos győzelem született.
A győriek a bajnoki címért vannak versenyben, ráadásul ellenük
nem szokott menni a TAC-nak.
Most is a Győr kezdett jobban,

Röplabda

A röplabdát szeretők kiélvezhették
a sportágat, hiszen március 24-én
a Güntner Arénában egész nap a
röplabda pattogott. Napközben a
gyerekeknek a Röpsuli programban
nyílt alkalmuk, hogy bemutathassák mit tudnak. Este a TAC-SZESE
női csapatára várt nehéz meccs, hiszen a tabellát vezető HÉP-PÖPKE
együttesét fogadták. Eddig kétszer
találkoztak ahol a vendégek magabiztosan nyertek. Most is ők kezdtek jobban, bár az első játszma 5-5ig szoros volt. Onnan csináltak egy
13-3-as sorozatot ami el is döntötte
ezt a játékrészt. Nem tudni Szabó
edző mit mondott a szünetben a lá-

Bábolna kipipálva

Akár ezt is mondhatta volna Csákány József a TAC labdarúgó
csapatának szakosztályvezetője.
Mert hogy a csapat hozta az idegenbeli meccset és legyőzte ellenfelét. Pedig hiányzó akadt, hiszen sérülés és a kiállítások miatt
nem állt mindenki rendelkezésre.
Tavasszal 4 meccsből hármat
is 2-0-ra nyert meg a gárda ami
a védekezést dicsérheti. Most

ban követték a szurkolók a lelátókon. Az sem könnyítette meg
a magyar páros helyzetét, hogy
a két verseny időpontját az utolsó pillanatban cserélték meg,
de mint Zsolt elmondta, nem
akarnak magyarázkodni, a sí
egy olyan sport, ahol a pillanatnyi teljesítményen, a vezető és
versenyző aktuális összhangján
múlik minden, ami talán hiányzott a szlalom verseny napján. A
páros azonban minden csalódás
ellenére nagyon büszke arra,
hogy öt év kemény felkészülés
és közös munka eredményeként
a Paralimpián képviselhették
Magyarországot.
A harmadik magyar paralimpikon, Lőrincz Krisztina is
sporttörténelmet írt: ő az első
magyar kerekesszékes sportoló, aki sífutásban állhatott
rajthoz Paralimpián. Kriszta a
sífutók 1.1 kilométeres sprint
távján a 24. helyen zárt.
Tatai látássérült alpesi sízőnk
még nem nyilatkozott a folytatásról. Annyit elmondott,
hogy a síelést biztosan nem
szeretné abbahagyni, de most
egy hosszabb pihenés következik, ami alkalmat ad mindannak a bepótlására, amitől a
felkészülés hónapjai elvették
az időt. Mindenesetre nem
zárta ki, hogy a következő téli
Paralimpián is képviselné haNémeth Orsolya
zánkat.

de a tataiak nem hagyták magukat. Nagyon férfias, kemény védekezéssel őrizte mindkét csapat
a kapuját, így nem volt meglepetés a 7-7-es félidei döntetlen. Egy
ilyen kevés gólos meccsen az is
fontos hogy ki hibázik kevesebbet. Nos a második félidő elején
a hazaiak vétetek több hibát amit
a rutinos vendégek kihasználtak.
A 43. percre 10-16-ra alakult az
eredmény és innen már a győriek magabiztosan játszva őrizték
előnyüket. A TAC jól játszott, de
jöttek a szokásos technikai hibák,

elrontott ziccerek, aminek vereség lett a vége.
Tatai AC – AGROFEED ETO
SZESE 18-22 (7-7)
Vezette: Földesi Cs., Halász A.
Góllövő: Kanyó B. 5, Schekk 4,
Győrffi 3, Pap 2, Balogh, Kanyó
Á., Kállai, Venczel 1-1
Edző: Sibalin Jakab
-Úgy gondoltam, hogy ha tökéletesen játszunk nyerhetünk. Nem
sikerült a második félidő eleje ami
el is döntötte a meccset. Naggyá
tettük a vendégek kapusát aki nem
először fog ki rajtunk.
-ta -

nyoknak, de a második szettet 16-ra
nagyon jó játékkal a TAC nyert. A
harmadikban végig egymás nyomában haladt a két csapat és csak a végjátékban dőlt el a Kecskemét javára.
A hazaiak úgy kezdték a 4. szettet
hogy mindenki csak ámult. 8-1-nél
ébredt fel az ellenfél, bár akkor nagyon és 14-14-nél már egyenlő volt
az állás. A hazaiaknál Tóth és Sinai
nyitásai ültek, Mészáros és Gubik
fontos pontokat ütött. Óriási küzdelemben 26-24-re a TAC nyert, így
jöhetett az 5. játszma. Vajon ki bírja
jobban? Ez volt a nagy kérdés. Jól
kezdett a hazai gárda, 3-0-ra vezetett, de 4-nél egyenlített a Kecske-

mét. Innen-egy-két-három ponttal
végig vezetve behúzták a meccset,
de minden dicséretet megérdemel
a hazai csapat is és egy szép, izgalmas mérkőzésen kiérdemelték a közönség tapsait.
Tatai AC – HÉP-RÖPKE SE 2-3
(-12,16,-22,24,-11)
A következő, egyben a bajnokság
utolsó meccsét is hozta a csapat,
igaz most könnyebb ellenfél érkezett Tatára. A tabella utolsó helyezettjét fogadta a TAC-SZESE és
magabiztos 3-0-s győzelemmel örvendeztette meg szurkolóit. Összességében a Közép csoport 3. helyén
végeztek.
- ta -

két olyan játékos talált a kapuba
akiknek ez volt az első góljuk a
szezonban. Húsvétkor a Tát kizárása miatt nem játszott a TAC,
így ismét idegenbeli mérkőzés
következik Sárisápon. Ősszel
itthon csak döntetlenre futotta ellenük. Legközelebb hazai pályán
a Vértessomló ellen április 14-én
lép pályára a csapat.
Bábolnai SE – Tatai AC 0-2 (0-1)

Góllövő: Csapó 30, Kun 75
Edző: Wéber Roland
-Tartalékos csapatunk jól helytállt. Az első félidőben már eldönthettük volna a meccset, míg
a másodikban a Bábolna megnehezítette a dolgunkat. Két pontrugásunkból születtek a gólok ami
eddig nem volt jellemző ránk. A
győzelmünk nem forgott veszélyben. 			
-ta -

