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Testületi ülés
			
			2.oldal

Zöld Óvoda címet nyert a Kertvárosi Óvoda

Megújul a Fenyő téri
emlékoszlop
		
3.oldal

Évértékelő - Máltai Szeretetszolgálat
		
			4.oldal

A Földművelésügyi Minisztérium
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar
Trianon 100 		
Mezőgazdasági Múzeum 2019-ben
		
			 4.oldal is nyílt pályázatot hirdetett óvodák
számára a „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésére.
Képriport:
Tatáról a Kertvárosi Óvoda részeMagyar kultúra napja		
			 5.oldal sült az elismerésben, melyet január
23-án adtak át Budapesten.
A felhívásra olyan intézmények pályázhattak, melyek megfelelnek a
Zöld Óvoda kritériumainak, többek
között nagy hangsúlyt fektetnek a
környezet és egészségtudatosságra
A
30farsang
év csipkéi
				
Tatán 		
nevelésre, céljaik megfogalmazá					
				
sában kiemelten szerepelnek a ter			7.oldal
			 6.oldal
mészet és környezetvédelmi feladatok a helyi adottságok alapján, és a
Farsangi népszokások
gyermekek életkorának megfelelő		
en ápolják, gazdagítják a hagyomá			 7.oldal
nyokat a szülők bevonásával, a családdal való kapcsolatban, valamint
Rózsaszín Fények Éjszakája
a település speciális szinterein.
			 		
			 8.oldal

A felhívásra tavaly több mint 200
intézmény nyújtotta be pályázati
anyagát. Köztük voltak, akik először és akik már többször is pályáztak. A Tatai Kertvárosi Óvoda az
először pályázó intézmények kategóriájában nyerte el a Zöld Óvoda
címet.
Horváthy Lóránt, a városrész önkormányzati képviselője az elismeréssel kapcsolatban úgy nyilatkozott: - Kertváros adottságaihoz
tökéletesen illeszkedik az óvoda
zöldtudatos nevelési koncepciója,
hiszen az intézmény környezetében
sok zöldfelület található. A Kertvárosi Óvoda már régóta figyel a környezettudatosságra, régen is fontos
volt számukra, hogy szép és ápolt
közegben legyenek a gyermekek.
A feladat, amit végeznek azért is
fontos, mert a gyakorlatban tudják
rávezetni a legkisebbeket a természetközeli gondolkodásmódra.

A Városházán megkezdődött a
Magyary-terv 2.0 felülvizsgálatával, a városfejlesztési koncepció megújításával kapcsolatos
fórumsorozat, melynek első témáit vizeink és zöldfelületeink,
valamint a településfejlesztési
koncepció adták.
A 2019-es őszi, önkormányzati választásokat követően hat
hónapon belül kell megalkotni
a város következő öt évre vonatkozó gazdasági programját,
melynek alapját a Magyary-terv
2.0 adja. Az új Magyary-terv
(3.0) előkészítése során az önkormányzata felülvizsgálja városunk hosszú távú fejlesztési
tervének fejezeteit, és lakossági
fórumokon várja a tataiak véleményét, javaslatait az egyes témakörökkel kapcsolatban.
Michl József polgármester az
első fórumon elmondta: - A
Magyary-tervet az önkormányzat 2008-ban alkotta meg, majd
2015-ben újjá fogalmazta, és
most érdemes ismét felülvizsgálni, hiszen a városnak egy
olyan rugalmas fejlesztési koncepciójáról van szó, amely egyrészt hosszú távra vetíti előre a
célokat, másrészt pedig az idők
szavát is figyelembe véve folyamatosan változik.

A fórumsorozat első állomásán január 28-án, a Mikoviny
Sámuel Vizek és Zöldfelületek
Programról beszélgettek az érdeklődők, mely Tata természeti
örökségével és az azzal kapcsolatos feladatokkal, fejlesztési
tervekkel foglalkozik. Tata számos zöld díja, például a Ramsari Város és a Biodiverzitás Fővárosa elismerések valamint a
Magyar Tájdíj is azt bizonyítja,
hogy ez a téma mindig központi
kérdése volt a városvezetésnek.
Michl József a témáról úgy nyilatkozott: - Ezen a területen az
egyik legnagyobb örömünk és
feladatunk a visszatérő források
ügye, emellett pedig jelentős
feladat többek között az Öreg-tó
rehabilitációjának folytatása, a
csapadékvíz-elvezető rendszerek megújítása, a zöldfelületek
fenntartása, az erdők és szántóföldek jövője, vagy éppen
a kiskertes övezetek, utcáink
zöldfelületeinek kialakítása. A
Városházán megrendezett fórumon a tataiak is elmondták
javaslataikat, például új uszoda
építéséről, a Fényes Fürdő jövőbeni hasznosításáról, a Tündérkert programról valamint egy
helyi zöldhulladék lerakó létesítéséről.

Petőné Sáradi Zsuzsanna, az óvoda vezetője már intézményvezetői
pályázatát is a környezeti nevelés
és az egészséges életmód témájára építette. Ebben két fontos állomást határozott meg, a Madárbarát Óvoda és a Zöld Óvoda címek
elnyerését. A Madárbarát Óvoda
címet 2018-ban nyerték el, az elismerést egy éves szakmai munka
előzte meg. Az intézményvezető
elmondta: - Erre épült a Zöld Óvoda pályázatuk, melyben három év
tevékenységét kellett összegezniük.
Ennek érdekében „Zöldike” néven
szakmai munkaközösséget hoztak
létre, amely a pályázattal kapcsolatos feladatokat koordinálta. A meghatározott feltételrendszer az óvoda
pedagógiai programjának része lett,
például a mindennapos tevékenységek során a gyakorlatorientált nevelés, az élmény alapú pedagógia,
vagy a koherens továbbképzések.

Az óvodában az elmúlt időszakban többek között fűszerkertet telepítettek, a madáretetőket és odúkat a szülőkkel együtt építették
meg és virágágyásokat alakítottak
ki, melyekben szintén közösen ültetik a növényeket, így a programnak közösségépítő szerepe is van.
Emellett megvalósult a szelektív
hulladékgyűjtés, törekednek a
zéró hulladék elérésére, az irodán
belül újrahasznosítják a papírokat,
környezetkímélő, nagy kiszerelésű tisztítószereket használnak,
esővizet gyűjtenek a locsoláshoz,
komposztálnak, sokat gyalogolnak és használják a tömegközlekedést is.
Dr. Varga András a Humán és
Ügyrendi Bizottság elnöke a témával kapcsolatban hangsúlyozta:
- Az intézményben zajló program
egyik szépsége az, hogy maguk az
óvoda dolgozói is részt vesznek
olyan tréningeken, melyeknek
eredményeképpen tovább segítik
a gyerekek tudatformálását. Emellett az is nagyon fontos, hogy nem
csak környezettudatosságra nevelik a kicsiket, hanem azt is megtanítják nekik, hogyan éljenek
szorosabb kapcsolatban az őket
körülvevő természettel, és nem
hagyják veszni azt a tudást, amivel már az őseink is rendelkeztek.
A Kertvárosi Óvoda programja a
következő években is tovább folytatódik, többek között őshonos
gyümölcsfákat ültetnek az óvoda
kertjébe, a már meglévő fákat pedig kitáblázzák.
Ábrahám Ágnes

Megkezdődött a Magyary-tervhez kapcsolódó lakossági fórumsorozat

Hirdessen
Ön is lapunkban!

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

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

A második fórum témája február
4-én a Fellner Jakab Településfejlesztési Program volt, melyről először Michl József tartott
tájékoztatót. A Fellner Program
tulajdonképpen Tata infrastrukturális rendszereinek fejlesztéseit tárgyalja, ide kapcsolódnak
az utak, az épületeink, az energetikai kérdések, a közlekedés,
tehát a város épített környezete. A polgármester a fórumon
elmondta: -11 alfejezete van
ennek a programnak, és ebből
már számos terv megvalósult az
elmúlt években, de most vannak
új lehetőségeink és új ötleteink.
Többek között a Magyary Zoltán Művelődési Központ átépítése, a könyvtár áthelyezése,
az elkerülő út kérdése, a város
egyik fő útjának, az Ady Endre
utca új arculatának, kialakításának a megtervezése, a következő időszak európai uniós pályázatainak a témái, vagy az állami
támogatások felhasználási lehetőségei.
A második fórum résztvevői
is számos javaslattal éltek, szó
esett például a városképet befolyásoló kérdésekről, a zsinagóga épületének jövőjéről, az
üdülőövezeti fejlesztésekről, a
kerékpárutakról és a gépkocsi-

forgalom csökkentéséről.
A fórumsorozat a következő
hetekben tovább folytatódik. a
Városházán, a következő időpontokban:
2020. február 11. kedd 15.30
ÖVEGES JÓZSEF OKTATÁSI-, KULTURÁLIS-, SPORT-,
CSALÁD
ÉS
IFJÚSÁGI
PROGRAM
2020. február 18. kedd 15.30
ESTERHÁZY GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAM
2020. március 3. kedd 15.30
GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM ÉS
DR. KISS ISTVÁN KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM
A Magyary-terv 2.0 ingyenesen elérhető a tataiak számára
a Városháza portáján valamint
a Magyary Zoltán Művelődési
Központ recepcióján, az egyes
programokhoz kapcsolódó véleményeket, javaslatokat pedig
a lakossági fórumok mellett papír alapon, levélben vagy elektronikusan várják a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal címére
(2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy
e mailben a polgarmester@tata.
hu címre.
A javaslatok beérkezésének határideje: 2020. március 13. - áá -
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Idén először üléseztek a képviselők

DR. VARGA ANDRÁS
Tata város 8. számú önkormányzati választókerületének képviselője
2020. február 12-én,
17.oo – 18.oo óra
fogadóóközött

rát tart a Szociális
Alapellátó Intézmény újhegyi helyiségében (Tata,
Szélkút u. 1/6.sz.).
DR. FRIEDRICH GÁBOR
r. ezredes, a Tatai Rendőrkapitányság vezetője
2020. január 22-én
10:00 – 12:00 óra
között tartja fogadónapját hivatalában,
Tata, Ady Endre
utca 27. szám alatt.

A Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága tájékoztatja tisztelt meglévő és leendő Ügyfeleit, hogy
a 2890 Tata, Ady Endre út 13.
szám alatti, Zsigmond király udvarban található állampapír-értékesítési pont 2020. február 01.
napjától megváltozott nyitva tartással várja Ügyfeleit.
Új nyitva tartásunk:
Hétfő:
8:00-16:00
Kedd:
Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda:
Az ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek:
Az ügyfélfogadás szünetel

Bővebb információk:
Tatai TV Képújság

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!
Az újság megjelenését támogatta:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 29-én szerdán
tartotta az új esztendő első ülését a
Városháza dísztermében. A képviselők ezúttal kilenc napirendi pontban tárgyaltak.
Az ülés napirend előtti felszólalással kezdődött. Kovács Attila képviselő arról, az elmúlt napokban több
internetes weboldalon is megjelent
hírről kérdezte Michl József polgármestert, mely szerint a jövőben
egy 5 csillagos szálloda épülhet
az Öreg-tó partján. A városvezető
ezzel kapcsolatban az ülés utáni
sajtótájékoztatóján elmondta: - A
miskolci Avalon Park tulajdonosai
szálloda fejlesztést terveznek, új
szállodájuk lehetséges helyszíneként pedig több Balaton parti település valamint Tata is szóba került.
A tatai beruházás ötlete mindenképpen megfontolandó, hiszen ez
igazolja az elmúlt évek helyi turisztikai fejlődését, és a komoly érdeklődést városunk iránt. Michl József
hangsúlyozta:- Amennyiben a befektetők Tata mellett döntenek, az
önkormányzat komoly feltételeket
szab a beruházáshoz. Ilyen feltétel
többek között, hogy az Öreg-tó továbbra is bárki számára, bármikor
szabadon körbejárható maradjon,
a szálloda gépkocsiforgalma ne
terhelődjön a tatai belvárosi közlekedésre, valamint szükség lesz egy
olyan városfejlesztési megállapodás megkötésére, amelyben városi
területen való fejlesztést is vállal a
beruházó. A polgármester hozzátette: - amennyiben a szállodaépítés megvalósul, azt több részletes

egyeztetés fogja megelőzni, előtte azonban annak kell kiderülnie,
hogy végül is Tatát választja-e a
tulajdonos.
A képviselők munkájukat egy
rendelet-alkotáshoz
kapcsolódó
előterjesztéssel kezdték, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
A napirendi pontot első olvasatban
tárgyalták, a témáról a februári ülésen születik majd döntés. Pályázatok témakörében az általános, havi
rendszerességű beszámoló mellett
szavaztak pótfedezet biztosításáról
a „Tata és Agostyán közötti kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához.
Michl József elmondta, hogy az
építkezés hamarosan megkezdődhet, az eddigi információk alapján
ugyanis sikeres a közbeszerzés. A
kerékpárút építésének költségéhez
körülbelül 60 millió forintot kell
még hozzátenni, melyet a város
most megelőlegez, és közben benyújtanak egy kérelmet a magyar
állam felé, hogy ennek az összegnek legalább a felével támogassák
a fejlesztést. Az új kerékpárút a
Haranglábtól egészen Agostyánig vezet majd, a Harangláb és a
sorompó közötti szakaszon a már
meglévő úton felfestéssel fogják
jelölni, míg a sorompó és Agostyán
között egy külön pályán, az úttól
elkülönítve épül meg a kerékpárút
a városrész bejáratáig.
A januári ülésen tárgyaltak a Tatai
Városgazda Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznúsági megállapodás
2020-as évre vonatkozó aktualizá-

lásáról. Mivel a Városgazda közfeladatokat lát el, azért az önkormányzat bizonyos munkákat közvetlenül
rendelhet meg tőle. A város által a
cégnek nyújtott támogatási összeg
két részből áll, az egyik működési támogatás, melyből a dolgozók
bérét fedezik, a másik pedig a közcélú feladatok elvégzésére vonatkozó összeg, amelyből biztosítható
a munkákhoz szükséges eszköz és
anyagköltség. A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések
sorában szavazott a testület arról
a beszámolóról, mely a Tata Települési Értéktár Bizottság 2019. évi
munkájáról szól. A bizottság városunk épített, természeti és szellemi örökségének értékeit vizsgálja
és gyűjti egybe, közülük számos
bekerült már a Megyei Értéktárba
is. A bizottságot Dinga László vezette, aki lemondott tisztségéről.
Michl József megköszönve Dinga
László eddigi munkáját elmondta,
a jövőben is szeretnék a helyi értéktárat működtetni, ezért a képviselők Robozné Schőnfeld Zsuzsannát választották meg a bizottság új
tagjának.
Január 29-én személyi kérdésekről is tárgyaltak a képviselők, akik
először a Tatai Kertvárosi Óvoda
intézményvezetői
megbízásáról
voksoltak. Tata polgármestere a
témáról úgy nyilatkozott: - Gratulálok a Kertvárosi Óvoda közösségének és a szülőknek is, hiszen
az intézmény a napokban nyerte
el a Zöld Óvoda címet. Az elismerés szép igazolása az óvodában
zajló magas szakmai színvonalú

munkának, mely Petőné Sáradi
Zsuzsanna vezetésével folyik. Az
intézményvezető öt éve áll az óvoda élén, s mivel a törvény lehetővé
teszi, hogy az első megpályázott
vezetői ciklust követően automatikusan tovább végezze a munkáját,
a képviselő-testület megerősítette
feladatában és újabb öt évre kinevezte intézményvezetőnek.
Az ülés végén beszámoló hangzott
el a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről. Ebben
a napirendi pontban esett szó többek között arról, hogy a tatai múzeumot két kéréssel keresték meg
a várárok Hajdú utca felőli részére vonatkozóan. Egyrészt a Platán
Étterem szeretné a várárok egy, az
eddiginél nagyobb részét kibérelni
a vendégházához kapcsolódóan,
valamint a Tatai Öreg-tó Halászati
Kft. tervez a jövőben a helyszínre
egy új halárusító helyet és halsütőt. Emellett szó volt arról is, hogy
márciustól változás lesz a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal működésében, ugyanis az építésügyi
hatósági feladatok átkerülnek a
Kormányhivatalhoz illetve a Járási Hivatalhoz. Az áthelyezett iroda
Tatán a tervek szerint az Új úton
fog majd működni, de a változásról
és az új ügyintézési helyszínről hamarosan sajtótájékoztatót fognak
tartani.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő ülésére várhatóan február végén kerül
majd sor. 		
- áá -

Kistérség: Elfogadták az idei költségvetést
Január 31-én rendezte idei első
ülését a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács a Városháza
dísztermében, ahol öt napirendi
pontot tárgyaltak.
A napirendek előtt a Tanács tagjai köszöntötték Harmados Oszkárt, Vértestolna korábbi polgármesterét, aki 2002 óta vezette
a települést, majd 17 év után a
tavaly őszi választásokon már
nem indult újra.
A januári ülés legfontosabb napirendje a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetésének meghatározása volt.
Michl József, a Társulási Tanács
elnöke ezzel kapcsolatban elmondta: - ilyenkor év elején ke-

rül sor az új költségvetés elfogadására. A kistérségi költségvetés
éves összege 650 millió forint
körül van, ebbe tartozik a Kistérségi Idősek Otthona, a Szociális
Alapellátó Intézmény valamint
az orvosi ügyelet működtetése
is. Hosszú évek óta egy nagyon
jó, tíz településből álló közösség
alkotja a Társulást, s mivel a kistérség területe megegyezik a Tatai járással, ezért az év első ülésén is beszámolók hangzottak el
az aktuális járási munkaügyi és
szociális feladatokról - nyilatkozta Michl József.
A beszámolók sorában dr. Mózes István, a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának

Ifjúsági vitafórum

vezetője az aktuális közfoglalkoztatási és egyéb munkaügyi
kérdésekről,
Németh-Zwickl
Nikoletta a Szociális Alapellátó
Intézmény vezetője az aktuális
gyermek és családvédelmi fel-

adatokról, Lőrincz Anita szakmai vezető pedig a kistérséget
érintő
EFOP-1.5.2-16-201700043 azonosító számú projektről adott tájékoztatást a Tanács
tagjainak. 		
- áá -

KÁVITA címmel rendezett ifjúsági
vitafórumot Tata Város Diákönkormányzata (TAVIDÖK), január 30-án
a Fischer Házban.
A kávéházias jellegű, kötetlen hangulatú beszélgetés célja a strukturált
párbeszéd volt, a helyszínen a fiatalok négy különböző témában osztották meg egymással a véleményeiket:
az oktatásról, a környezetvédelemről,
valamint a helyi szórakozási lehetőségekről és a szabadidős tevékenységekről. Az eseményen Rigó Balázs

alpolgármester köszöntötte a diákokat, akiknek a vitakultúráról mondta
el gondolatait. Az eseményen a felsorolt témakörök feldolgozásában dr.
Varga András, a Humán és Ügyrendi
Bizottság elnöke is aktívan részt vett.
A rendezvény a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság „Te
jössz!” című projektjének keretében
jött létre, s a pozitív visszajelzések
alapján a TAVIDÖK újabb témákkal várhatóan ismét megrendezi
majd a vitafórumot.
(TAVIDÖK)

Önkormányzat
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Megújul a Fenyő téri emlékoszlop

Elszállították állandó helyéről a
Fenyő téri emlékoszlopot, melyen
nyomot hagytak az elmúlt évek,
ezért most megújításra szorul.
Az aradi vértanúk tiszteletére
minden év október 6-án rende-

zett városi megemlékezések helyszínén található emlékoszlopot
a Szövetség Tatáért Alapítvány
kezdeményezésére Cs. Kiss Ernő
fafaragó alkotta meg 2013-ban.
Horváthy Lóránt, a körzet önkor-

mányzati képviselője elmondta:
- a 13 aradi vértanú portréjával
díszített emlékoszlopot 2013. október 6-án avatták fel, és azóta
számos repedés keletkezett rajta,
a belsejében pedig a víz hagyott
nyomokat, így az állapota láthatóan romlott. Az emlékoszlopot
azért kell elszállítani, mert csak
műhelyben lehet helyreállítani,
ezért a következő hetekben nem
találkozhatnak vele a tataiak.
Az oszlop elszállítására február
elején került sor a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. segítségével.
A helyreállítási munkákat Smídt
Róbert fafaragóművész végzi el
szőgyéni műhelyében, ezt követően a faragvány visszakerül megszokott, Fenyő téri helyére. - áá -

Rövid, de súlyos betegség után 64 éves korában elhunyt Palásti Péter újságíró, a 24 Óra munkatársa, a Tatai Televízió
egykori szerkesztője.
Pályáját 1984-ben az akkori Dolgozók Lapjánál kezdte, s
mindvégig hű maradt a megyei laphoz. 1991 és 1993 között az induló Tatai Televízió munkáját segítette szerkesztőként, riporterként. Sajnos a televízió 30 éves jubileumát
már nem érhette meg. Hosszú pályafutása során számos
szakmai elismerésben részesült.

Családbarát szülészet a tatabányai kórházban

Megújult a tatabányai szülészeti
és újszülött ellátás, a kórházban
már korszerű család és bababarát
környezet várják a kismamákat.
Befejeződött a családok igényeit kielégítő korszerű szülészeti,
újszülött és koraszülött ellátás
feltételeinek kialakítása a tatabányai Szent Borbála Kórházban,
ahol január 30-án rendezték a
„Családbarát,
családközpontú
szülészeti és koraszülött intenzív
ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című projekt záró
sajtótájékoztatóját. A helyszínen
a több, mint 90 millió forintos állami támogatásból megvalósuló
beruházás eredményeit is bemutatták.
A pályázat célja a pozitív szülé-

sélmény megteremtése és olyan
terek kialakítása volt, amelyek
az új élet érkezését család közelivé teszik. Az elnyert forrás segítségével az érintett területeken
– szülészeten, új- és koraszülött
részlegen – az orvostechnológiai és tárgyi eszközök, műszerek
beszerzése több mint 51 millió, a
belső építészeti átalakítások közel
39 millió forintos ráfordítással valósultak meg. A sajtótájékoztatón
Dr. Lőke János a Szent Borbála
Kórház főigazgatója úgy fogalmazott:- a szülést gyakran kísérő
szorongás feloldása elsősorban
a kórház dolgozóin, a szakembereken múlik, de nagy szerepet
játszik benne a felszereltség, valamint az olyan terek megteremté-

se is, ahol a személyes kapcsolat
létrejöhet. Ezen a téren nagyot
léptünk most előre - mondta a főigazgató.
Az újszülött részlegen létrehozott úgynevezett laktációs szobát
szakszerű segítség mellett bármely napszakban igénybe vehetik
majd az anyukák. Ennek a szobának a belső felében donortej
gyűjtését és tárolását szolgáló új
helyiséget is kialakított a kórház.
Ez azért lényeges, mert protokollja írja elő, hogy az igen kis súlyú
koraszülöttek – amennyiben nem
áll rendelkezésre anyatej – elsődlegesen donortejjel táplálhatók. A
szoptatási nehézségek megoldására szükség szerint elektromos
mellszívó áll rendelkezésre, és
kényelmi fotelek szolgálják az
anyukák zavartalan elvonulását. A
kivitelezés során megújult a légtechnika is a Perinatalis Intenzív
Centrumban, ahol az állandó hőmérséklet nem csak a gyermekek,
hanem a drága és érzékeny műszerek szempontjából is fontos. A
részlegtől néhány méterre található két családi szoba az édesanyákat és édesapákat segíti szülővé
válásuk első időszakában. A tartósan, sokszor hónapokig kórházi kezelést igénylő koraszülöttek

hazaadás előtt szüleikkel, esetleg
a testvérrel együtt tölthetnek el itt
néhány napot az azonnal elérhető
és rendelkezésükre álló szakszerű
támogatás biztonságában.
Ugyancsak a családbarát szemléletet tükrözik az apák, vagy a szüléskísérők elhelyezésének megteremtéséhez kialakított látogatói
szobák öltözővel és zuhanyzóval.
Míg korábban az újszülötteket
csak televízión keresztül láthatták
a családtagok, a most kialakított
látogatószobában üvegfalon keresztül tudják őket megnézni. A
látogatószoba lehetőséget ad az
anya, az újszülött és a család többi
tagjának személyes találkozására.
A bababarát szemlélet figyelembevételével újultak meg a gyermekágyas egységek, és egy fürdőszobával rendelkező kétágyas
szobával is bővült a részleg. A
szobákban elhelyezett új, színes babaágyak légzésfigyelővel
vannak ellátva, megkönnyítve az
édesanyáknak gyermekük folyamatos figyelését, miközben az
anyukák már a kórházban hozzászokhatnak ezeknek a készülékeknek a használatához. Emellett
a kórház beszerzett egy melegítőmatraccal ellátott nyitott inkubátort, amely lehetővé teszi, hogy az

érett és egészséges, de kis súlyú
– 2500-2600 grammos – újszülött
az édesanyja mellett lehessen.
Az újszülött-ellátó és közvetlen
szomszédságában elhelyezkedő
szülőszobák felszereltsége ugyancsak tovább korszerűsödött, két
modern élesztő asztal, hosszmérős csecsemőmérleg, kékfény
lámpa, multifunkcionális szülőágy, a magzatok méhen belüli állapotának vizsgálatára általánosan
alkalmas hordozható és víz alatti
mérésre is használható cardiotocográf beszerzésével.
A pályázat során megvalósuló fejlesztések a családbarát szemlélet
iránt elkötelezett kórház értékrendjét tükrözik, s egyben irányt
mutatnak az intézmény további
céljainak elérésében. A tatabányai
kórház szeretné, hogy a szülés és
gyermekvállalás első percei és
órái a szülők meghatározó élménye legyen, segítse őket a család
összetartásában, s motiválja későbbi gyermekvállalásukat.
A helyszínen megrendezett sajtótájékoztatón Michl József, Tata
polgármestere egy könyvcsomaggal ajándékozta meg a szülészeti
osztályt, a könyveket a kismamák, édesanyák forgathatják majd
a kórházban eltöltött időben. - áá -

Rövid hírek
Az idén öt éves
Tatai
Patrióta
Magazin 2020ban is érdekes
témákkal, tatai
történetekkel
és interjúkkal
várja az olvasókat.Ha
mélyebben
foglalkoztatja, mi zajlik
a városban,
mi áll a helyi
hírek
hátterében,
kik élnek
Tatán,
és
mit tesznek a köz szolgálatában, fizessen elő negyedévente megjelenő közéleti magazinunkra, a Tatai Patriótára. Az újságban
tanulmányok, történetek, interjúk, aktuális cikkek
jelennek meg olyan témákban, mint közélet, önkormányzat, irodalom, kultúra, hit, történelem,
sport és gasztronómia. A lapra előfizethetnek személyesen a Piarista Rendházban a Tatai Rend-ház
Kft.-nél (Tata, Tanoda tér 5/A) vagy e-mailben a
tataipatriota@tata.hu e-mail címen.

Január 22-én a Kuny Domokos Múzeum szervezésében a Tatai
Várban nyitották meg a Talentum Művészeti Szakgimnázium
13. osztályos tanulóinak “TATA 2020” című kiállítását. A kiállítási tablókon olyan leporelló és ajándéktárgy tervek láthatóak,
melyek a tatai múzeumot, annak programjait és városunk nevezetességeit népszerűsítik, 12 végzős diák szemén keresztül.
A helyszín, a vár tornyának legfelső szintje ezzel a kiállítással
hosszú évek után először nyílt meg a látogatók számára, ugyanis
sokáig a múzeum könyvtárának adott helyet. A könyvtárat tavaly az önkormányzat segítségével új helyre költöztették, így
felszabadulhatott az ott található, különleges hangulatú tér. A
kiállítást Michl József polgármester, Dr. Schmidtmayer Richárd
múzeumigazgató és Fogel Zsolt, a Talentum Iskola igazgatója
nyitotta meg. A Kuny Domokos Múzeum közösségi oldalán
megtekinthető az összes elkészült leporelló terv, amelyekre a
következő hetekben lehet szavazni, majd a legnépszerűbb képviseli ebben az évben a múzeumot. A “TATA 2020” című kiállítás március 15-ig tekinthető meg.

Országjáró körútja során január 25-én Tatára is ellátogatott Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár,
aki a Magyary Zoltán Művelődési Központban kötetlen
beszélgetésen találkozott Michl József polgármesterrel,
Rigó Balázs alpolgármesterrel és Tata Város Diákönkormányzatának tagjaival. A helyettes államtitkár a diákokkal
terveikről, problémáikról beszélgetett és számos témában
kíváncsi volt a véleményükre. A beszélgetésen szó esett
többek között arról, hogy milyen ma fiatalnak lenni Tatán, milyen programokat szerveznek helyben a TAVIDÖK
tagjai, hogyan látják a jövőjüket, hol szeretnének családot
alapítani, és hogy milyen témákra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni az oktatásban. Rácz Zsófia a találkozó után a
magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepség vendége volt.

4 Közélet
Sikeres évet zártak
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Tamara az év első tatai babája

Az elmúlt évet értékelte a Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja
Február elsején a Kiss Hotelben
rendezte éves közgyűlését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja.
Bondor Lajos a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Közép-dunántúli Régió valamint a tatai
csoport vezetője a helyszínen
elmondta: - A tavaly elvégzett
munka értékelése nagyon pozitív, de voltak olyan terveik,
amelyeket nem sikerült megvalósítaniuk. Ilyen volt a Vasút
utcai regionális központ megépítése, mely erre az évre tolódik át, mivel a negyedik közbeszerzési eljárás hozott csak
eredményt. A központ egy uni-

ós projekt keretében épül meg,
mely a karitatív szervezetek
infrastrukturális
fejlesztéseit
támogatja.
Az elmúlt évben számos sikeres
programot hajtott végre a Szeretetszolgálat helyi csoportja,
amely 2019-ben is színvonalas
és népszerű eseményeket rendezett. Egyre nagyobb érdeklődés
kísérte többek között az Idősek
Napközi Otthonában rendszeresen megszervezett kulturális és
egészségügyi témákkal foglalkozó előadássorozatukat, melyre
a város minden pontjáról érkeztek érdeklődők. A tatai önkéntes
csoport munkája új színfoltokkal

gazdagodik, a tervek szerint a
Szélkút utcai lakótelepen is elindítanak egy programot, amellyel
szeretnék az ott élők mentális
fejlődését segíteni, és egy szociális munkás aktív jelenlétével
támogatni mindennapi életüket,
ügyes-bajos dolgaik intézését.
Emellett olyan programokat is
szerveznének a városrészben,
amelyek a gyermekeknek és a
fiataloknak nyújtanak tartalmas,
hasznos időtöltést.
A közgyűlés napirendi pontjai
között szerepelt az elmúlt évi
pénzügyi és programbeszámoló, az új esztendő tervezése és a
tisztújítás is.		
- áá -

A hagyományoknak megfelelően Michl József polgármester
idén is személyesen köszöntötte
az esztendő első tatai újszülöttjét, Németh Tamarát.
Tamarát édesanyja, Németh
Anita 2020. január elsején, 16
óra 45 perckor hozta világra Tatabányán a Szent Borbála Kórházban. A kislány 3100 grammal

és 48 centiméterrel született.
Tamara nagyon nyugodt kisbaba, csöndes türelemmel viselte,
hogy készüljön róla néhány fotó.
A tatai kisbabák köszöntése
egyébként már régóta hagyomány városunkban, hiszen Michl
József polgármester minden újszülöttet külön levélben köszönt
az év folyamán.
- áá -

zenékkel, amelyben megszólaltak külföldi és magyar zeneszerzők művei is, a reneszánsz,
a rokokó, a verbunkos, erdélyi
és magyar táncairól alkotott
művek. Beszélt a híres zeneszerzőről, Farkas Ferencről,
aki 92 éves korában iratkozott
be egy 9. nyelvtanfolyamra.
Egressy Béniről, akit az egyik
legismertebb katonazene-szerzőként ismer el. Megjegyezte, hogy ő is ezt a díjat kapta.
Sárközi József megköszönte e
szép műsort, és ezt követően az
Őszirózsa Dalkör szórakoztatott bennünket I. világháborús
katonadalokkal (Letörött a bécsi torony teteje, Huszárosra
vágatom, Mikor megyek Galícia felé, Kimegyek a doberdói
harctérre, Rózsa-rózsa bazsarózsa) Ezt a felejthetetlen műsort megköszönjük a Dandár

zenekarnak, Dalkörünknek és
Sárközi József elnökünknek,
aki a továbbiakban is várja a
jól éneklőket a Dalkörbe. Majd
felhívta a figyelmet a márc.
26-án megtartandó rendes és
ünnepi közgyűlésünkre, ahol
a Honvéd Művészegyüttes 42
fős férfi kórusa fog szerepelni. Ezután még egy-két hozzászólás elhangzott és a készülő
könyvünkhöz – mely klubunk
50 éves időszakáról fog szólni
– fényképeket válogattak a vezetőségi tagok. Kölcsey Ferenc
Himnuszának utolsó versszakával, tisztelettel emlékezünk:
„Szánd meg Isten a magyar, kit
vészek hányának, nyújts feléje
védőkart tengernyi kínjának,
balsors, akit régen tép, hozz reá
víg esztendőt, megbűnhődte
már a nép a múltat, s jövendőt!
		
Nagy Olga

Magyar Kultúra Napja a Bajtársi Klubban
Január 22-én ünnepli országunk a Magyar Kultúra Napját.
Így a Bajtársi Klub is ezen a
napon ünnepel és emlékezik.
Sárközi József elnökünk üdvözli a megjelenteket, kiemelten a Magyar Honvédség 25.
Klapka György Dandár kamara-zenekarát, és vezető karnagyukat, Balázs Attilát. Ismerteti a Karnagy Úr érdemeit,
aki 15 éves tevékenysége alatt
a katonazene terén hatalmas
sikereket ért el, nem véletlen
kapta meg a Megyei Príma
díjat. Klubunk tagjai rendszeresen részt vesznek a műsoraikon. Örömmel vették, hogy a
mai nap ők lesznek a vendégeink. Elmondta, hogy Klubunk
fennállásának 50. évfordulójára emlékplakett készült, és
ezt most itt ünnepélyes keretek
között átadta Balázs Attilának

egy kis ajándékkal kiegészítve, munkája elismeréseként.
Ismerteti, hogy Kölcsei Ferenc
1823. Január 22-én véglegesítette a Himnuszt, és ezért van
ezen a napon a Kultúra Napja.
Ezt követően a zenekar kíséretével elénekeltük a szívet-melengető gyönyörű szövegű
és dallamú Himnuszt. (Erkel
Ferenc 1844-ben zenésítette
meg) Balázs Attila megemlítette, hogy ma ünnepségen volt
Budapesten, ahol találkozott
Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter Urral, aki jó tanácsokkal látta el a jelenlevőket. Többek között arról beszélt, hogy
a mi katonáinknak nemcsak az
a feladata, hogy harcoljanak,
hanem a kultúra tekintetében
is kiemelten feleljenek meg a
követelményeknek! Befogadóknak kell lennünk más né-

pek kultúráinak érték felismerésében, de a saját kultúránkat
is kötelességünk megőrizni! A
kultúra nem egy viselet, hanem
egy bizonyos műveltségi szint
fokmérője. Egy katonáknak
jobban oda kell figyelni, mint
egy civilnek úgy a viselkedésre, öltözködésre, példamutató
életet kell élniük, akik nemcsak
karddal, hanem tollal is harcolnak. E szép bevezető után bemutatta az 5 tagú kamaraegyüttes részt vevőit. Véber Tamás
főtörm. Nyerges Gábor őrmester, Horváth Csaba főtörm.
Nagy Veronika főtörm. Tihanyi
Ádám őrmester. Egyúttal bejelentette, hogy február 9.-én 17
órai kezdettel a Güntner Arénában koncertet adnak, melyre
szeretettel meghív mindenkit.
Az egy órás műsorban elvarázsoltak bennünket a gyönyörű

Trianon 100

A Trianonhoz vezető út – a nemzetiségi kérdés

Trianonról ma is számos, kevésbé elfogulatlan hír, mesés
történet, minden valóságalapot
nélkülöző írás lát napvilágot.
A hiteles, tényeken, forrásokon
alapuló történelmet író kutatók
megközelítésmódja azonban nem
engedi pusztán érzelmi alapon értékelni a pontosan száz éve aláírt
békediktátumot. Ebben a szellemiségben íródnak azok a cikkek,
amelyek a centenárium alkalmából induló sorozat részét képezik,
s amelyeknek ez az első darabja.
Sokan ma is szinte kizárólag a hazánk számára vesztes, elképesztő
áldozatokat követelő, a kortársak
által „Nagy Háború”-nak nevezett első világégést teszik felelőssé Magyarország területének,
lakosságának, természeti és gazdasági kincseinek megcsonkításáért. Pedig a Trianonhoz vezető
útnak ez már csak a végállomása
volt, az egyik fő okot a Habsburg
Birodalom és ezen belül a Magyar Királyság soknemzetiségű
államszerkezetében kell keresnünk. Ehhez pedig hazánk történetében egészen a 18. századig
kell visszamennünk.
A másfél évszázados török uralom következtében elmenekült
vagy elhurcolt lakosság pótlására az elnéptelenedett terüle-

tekre kezdetben földesúri, majd
államilag szervezett formában
népességbetelepítés kezdődött
meg részben a gazdasági élet
felvirágoztatása, részben a „lázadó magyarság” fékentartása
érdekében. A nemzetiségi térszerkezet tudatos átalakítását
célzó telepítő akciók és a bevándorlás hatására
Magyarországon
a
nemzetiségek
száma
1780-ra
már meghaladta a
magyarul beszélő
népesség számarányát, és az ország nemzetiségi
összetételén belül meghatározóvá váltak a szlávok, a románok,
de a hazai németség is.
Az ebből adódó lehetséges problémákat már a reformkor idején érzékelték, azonban a kor
nemzetiségi politikája még nem
kezelte megfelelő súllyal a kérdéskört. Sőt, művelői úgy vélték,
hogy a polgári átalakulás során
megvalósuló jogegyenlőség elegendő lesz a nemzetiségek önként vállalt magyarosodásához.
E remények megalapozatlanságára világított rá a nemzetiségek
egy részének szerepvállalása az
1848–49-es szabadságharcban
Az 1867. évi kiegyezés csak a

Habsburg-ház és a magyar arisztokrácia között köttetett meg,
így ismét elmaradt a nemzetiségekkel és a társadalom többi
rétegével való kompromisszum
kialakítása. Eközben a szintén
soknemzetiségű Osztrák Császárságból már kiválni készültek
az olaszok, akikre a születőben

levő olasz nemzetállam hatott
nagy vonzerővel. Hasonló folyamat indult el, s erősödött fel
Magyarországon a 19. század
második felében az Erdélyben
nagy számban élő románság esetében a Román Királyság megalakulásával. A Magyar Királyság területén élő szerbek pedig
a Balkán nagy részét benépesítő testvértársaikhoz hasonlóan
Nagy-Szerbia
kialakításának
pártolójává váltak.
Az 1867-es törvények a birodalom nyugati felén a centralista
rendszert erősítették, így Kossuth és társainak 1850-es években kidolgozott föderációs elvei
a Királyságban, s annak nemze-

tiségekkel erőteljesen vegyített
peremterületein sem juthattak
érvényre. Ennek megfelelően
meghiúsultak a csehek és a horvátok azon szándékai is, melyek
a kettős Monarchia hárompólusúvá alakítására irányultak. Ezek
a cseh örökös tartományok, illetve Horvátország egyenrangúsításából kiinduló
trialista elképzelések a fennálló kétközpontú rendszert
alapvetően kérdőjelezték meg, így
az erre irányuló törekvéseket rendre megvétózták
az osztrák és magyar politikai
vezetők.
A Monarchia későbbi sorsának
szempontjából talán a legfontosabb külpolitikai esemény az
1877–78-as orosz–török háború
volt, amely szintén kapcsolatba
hozható a nemzetiségek ügyével.
A török vereség után megkötött
San Stefanó-i béke jelentősen átformálta a Balkán térképét, eredetileg úgy, hogy azzal Oroszország került stratégiailag előnyös
helyzetbe. Az 1878 nyarán ülésező berlini kongresszus azonban
új államalakulatok létrehozásával felülírta a korábban kötött
békét immár az Orosz Biroda-

lom kárára. Oroszország ekkor
egyezményt kötött Franciaországgal, és fellépett a pánszláv
eszmék erősítése és érvényre
juttatása érdekében a Monarchia
területén élő szlávok körében. A
csehek a trializmus elutasítása
miatt fordultak Oroszország felé,
ebben látva nemzeti függetlenségük létrejöttének biztosítékát.
Az első világháborúnak jelentős
részben az 1878-as események
vetették meg az alapjait abból a
szempontból is, hogy a berlini
kongresszus után Németország
és a Monarchia oroszellenes
szövetséget kötött „kettős szövetség” néven, melyet idővel
Olaszország egészített ki „hármas szövetséggé”. Ezzel tehát
kezdetét vette a nagyhatalmak
katonai tömbbé szerveződése és
a fegyverkezés is. A fenyegető külpolitikai helyzet mellett a
magyar nemzetiségi politika is
elősegítette a Monarchia felbomlását, hiszen nem tudta a nemzetiségeket új és előremutató
döntésekkel megnyerni. Sőt, az
1880-as évektől egyre kevésbé
érvényesültek az 1868-as liberális szellemű nemzetiségi törvény
nem magyar nyelvekkel és kultúrákkal szemben türelmes elvei.
dr. Schmidtmayer Richárd
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„Széltoló”

fotók: Domokos Attila
Idén már hatodik alkalommal adott ünnepi műsort a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola a magyar kultúra
napja alkalmából január 25-én, a Magyary Zoltán Művelődési
Központban. Az esemény vendége volt Rácz Zsófia fiatalokért
felelős helyettes államtitkár, aki köszöntőjében kiemelte: nem lehet elég korán kezdeni a magyar kultúra és a magyar
hagyományok megismerését, ápolását. A művelődési ház színpadán Michl József polgármester mondott ünnepi beszédet. A
városvezető hangsúlyozta: - a magyar kultúra napja lehetőséget nyújt átélni abban való felelősségünket, hogy mit teszünk
a magyar kultúráért, valamint azért, hogy az a mindennapjainknak is része legyen. A „Széltoló” című előadás három tétele
három különböző művészeti műfajt jelenített meg.

Hirdetés/Ajánló
A Honvéd Bajtársi Klub
2020. februári programja
február 11. kedd
14 óra Művelődési Ház
Polgármesteri tájékoztató a
2019-es év eredményeiről és a
2020-as év városfejlesztéseiről.
Javaslatok a Magyary Zoltán II.
gazdasági programhoz.
február 19. szerda
14 óra Művelődési Ház
Érdekvédelem, érdekképviselet
a megyében és országos tájékoztató beszélgetés Foijtik Adám
hadnagy megbízott vezetővel és
Dobó Tamás törzszászlós altiszttel, érdekvédelmi felelőssel.
február 26. szerda
14 óra Művelődési Ház
30 éves a Bajtársi Egyesületek
Szövetsége BEOSZ, klubdélután SÍPOS GÉZA tiszteletbeli
elnök gondolataival.
február 27. csütörtök
Ünnepi rendezvény: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem:
10-16 óráig.
Részt vesz: klubelnök és Sípos
Géza tiszteletbeli elnök.

Fiatal Utazók Klubja 2020. februári programja
02.14. Művelődési Ház 18.00 óra Márciusi program megbeszélése
02.15. Művelődési Ház 18.00 óra Ruhatár
02.21. Művelődési Ház 18.00 óra Beszélgetés téli túrákról.
Szárliget v.á. - Nagyegyháza - Solymóvár
02.22. Művelődési Ház 18.00 óra Ruhatár
02.24. Güntner Aréna 13.00 óra Jó tanuló, jó sportoló!
02.28. Művelődési Ház 18.00 óra Beszélgetés a “Varázshegy” c.
könyvről.

Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
2890 Tata, Bacsó Béla út 47. Tel.: 34/382-055

2019. októberben elhunytak

TATA - Környei ú. temető

Otthoni munka!
Kozmetikai dobozok
összeállításai, egyebek
elérhetőségei
érd: 06-90-603-905
(audiopress.iwk.hu
635Ft/min.
06204963980)

Füssy Árpádné
Gergely Lászlóné
Bratis András
László Mihályné

TATA - Almási ú. temető

Bodor József
Jóba Józsefné
Varga János

BAJ
Neuberger Ferenc

NASZÁLY
Vona József
Vona Józsefné
Tóth János
SZOMÓD
Végh László
Kováts Árpádné
KOCS
Csatári Imréné

ÁCS
Ötvös György
Földes Marcell Józsefné
NESZMÉLY
Lévai Dénesné
Nyitrai Gyula
MOCSA
Herczeg József

BÉKE PORAIKRA!
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Magyarkanizsán nyílt kiállítás Nyikus Anna alkotásaiból

gármestere pedig Nyikus Anna
életművét tekintette át megnyitó
beszédében. Az alkotó a művészeti táborok és a közös kiállítások emlékeit elevenítette fel. A
megnyitó után az érdeklődők a
Dobó Tihamér Képtárban megtekinthették a Gyöngyhímzések
című kiállítást, amely február
13-ig várja a látogatókat. - áá -

Az Országos Népművészeti Egyesület Csipke szakágaként 1989 június 11-én
alakult meg. Az alapítójuk
Mátray Magdolna volt. 1991
április 18-án alakult meg az
önálló egyesületünk a Magyar Csipkekészítők Egyesülete.
Tagja az Országos Népművészeti Egyesületek Szövetségének és az OIDFA-nak. Legfőbb programjuk a Csipkehét
és 2003 nyarától az Országos
Ifjúsági Csipkekészítő Tábor,
ahol tájegységenként próbálják feldolgozni a területre jellemző csipkéket és mintakincseket.

Gyűjteményükben felelhető
számos német nemzetiségi
csipke.
Az egyesület elnöke: Vonsik
Zsuzsa
Az egyesület 191 tagot számláló, országos vonzáskörzetű
szervezet, amelynek tagjai
textilkultúránk egy sajátos
ágazatának szinte minden stílusát és technikáját művelik.
Az egyesület célja összefogni
az országban élő és csipkét
készítő alkotókat és rajtuk
illetve velük közösen a hagyományőrzés, régi csipkék
felkutatása, gyűjtése, újratervezése és az utánpótlás nevelés.

Fotók: Kuny Domokos Múzeum

közművelődési tereket, a város
fő utcáját, az Ifjúsági Otthont és
a helyi gyógyfürdő szomszédságában fekvő csodaszép parkot.
A kiállítás megnyitójának a
felújított képtár adott otthont.
Hatalmas érdeklődés kísérte a
programot, melyben fellépett a
Tisza Néptáncegyesület lánykórusa, Rigó Balázs, Tata alpol-

Tata Város Önkormányzatának
képviseletében Rigó Balázs alpolgármester vezetésével látogatott el egy delegáció január
utolsó napján Magyarkanizsára,
Nyikus Anna tatai szövő-hímző
szakoktató kiállításának megnyitójára.

Tata és Magyarkanizsa 2012 óta
ápol testvérvárosi kapcsolatokat,
s a további együttműködés idei
lehetőségeiről is tárgyaltak a felek a helyi Városházán. Ezt követően a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben Nyikus
Anna a komáromi ládáról tartott

„Az én Tatám” 				

néprajzi előadást, majd az anyaország motívumkincsének felhasználásával hasznos, és szép
tárgyakat alkothattak a helyi közösségek, csoportok képviselői.
A vendégeknek Tata díszpolgára, Nyilas Leonov Anita mutatta
be a települést, többek között a

Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

„Az én Tatám” címmel indul új rovatunk,
amelyben olvasóink szemével szeretnénk bemutatni Tata szépségét és különlegességeit.
A fotókat a
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
email címre várjuk.

Zöldövezet

A polgármester javaslatára vizsgálat indul

A KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi
és Környezetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztálya, az
Északdunántúli Vízmű Zrt. megkeresésére előzetes vizsgálati eljárás keretében vizsgálta a tatai
Fényes-fürdő területén található,
a Vízmű tulajdonában lévő Fényes I.-es kút újbóli termelésbe
vonását.
A hatóság megkereste a Tatai Kö-

zös Önkormányzati
Hivatal
jegyzőjét,
hogy az előzetes vizsgálati dokumentációt
a helyben szokásos
módon tegye közzé
a város honlapján. A
megadott határidőig
többen észrevételezték a hatóságnál a dokumentáció hiányosságait, köztük helyi szakemberek,
természetvédelmi
szervezetek,
az Által-ér Szövetség, dr. Kórósi
Emőke jegyző, valamint Michl
József polgármester és a város
képviselő-testületének FIDESZKDNP-s tagjai. A dokumentációból megállapították, hogy az újbóli kútindítás környezeti hatása
elsősorban a felszín alatti vizeket
érinti, valamint természetvédelmi szempontból hatással van a

Fényes-fürdő vizes élőhelyeire.
Michl József polgármester emiatt
javasolta a hatóságnak, hogy írja
elő a beruházónak a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
A hatóság 2020. január 31-ei keltezéssel határozatban írta elő a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
A hatásvizsgálatban a beruházónak
többek között vizsgálni kell a 6000
m3/nap kapacitás szükségességét,
részletesen be kell mutatnia és alá
kell támasztania a vízgyűjtők közötti felszíni átvezetések hatásait,
a különböző évszakok éghajlati
sajátosságainak megfelelően az év
során többször kell próbaüzemet
végeztetnie, a természeti értékek
vonatkozásában legalább 1 éven át
tartó részletes botanikai-zoológiai
vizsgálatot kell lefolytatnia és vizsgálnia kell a klímaváltozás problémáit.

Michl József polgármester a témával kapcsolatban a Tatai Televíziónak úgy nyilatkozott: - Az Északdunántúli Vízmű Zrt. kezdeményezte
azt a fejlesztést, mellyel Komárom
vízellátását többek között a tatabányai vízbányából fedezné egy közvetlen csővezeték kiépítésével, ami
érintené a tatai Fényes-források területét is, egy ottani, a vízmű tulajdonában lévő kút felhasználásával.
Két területe van ennek a fejlesztésnek, egyrészt a csőrendszer kiépítése, másrészt pedig, hogy a csőben
vizet szállíthassanak Tatabányáról
és időnként Tatáról is. Miután az
erre vonatkozó vizsgálati anyagot
áttekintettük, arra jutottunk, hogy
ebben a formában túl kevés az információ, ezért fogalmaztunk meg
egy levelet a FIDESZ-KDNP-s
képviselőtársaimmal,
melyben
jeleztük, hogy nem javasoljuk az

előzetes vizsgálati eljárás elfogadását. Michl József hangsúlyozta: - Nem látják biztosítva a tatai
források jelenlegi és fenntartható
hozamának biztosítását, tehát a
fő kérdés az, hogy milyen módon
érintené a fejlesztés a jelenlegi állapotot, ezért tartják szükségesnek
a környezeti hatásvizsgálatot, melyet a megyei kormányhivatal elrendelt. Szeretném megnyugtatni
a tataiakat, a témával napi szinten
foglalkozunk, és minden fontos
információt időről-időre megosztunk az itt élőkkel. A környezeti
hatásvizsgálat nagyon alapos és
körültekintő eljárás, amely hos�szabb ideig tart, és ennek nyomán
a fejlesztés csak akkor valósulhat
meg, ha bebizonyosodik, hogy az
semmilyen módon nem érinti a
tatai források vízhozamát – fogalmazott a városvezető.
- áá--

Kalendárium
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„Itt a farsang, áll a bál” - farsangi népszokások
A farsang évenként ismétlődő,
rövidebb-hosszabb ideig tartó
időszak, amelyet évszázadok
óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes
felvonulások jellemeznek.
Az egyház az ördögök ünnepének tartotta és tiltotta,
de gyakran a világi hatóságok se nézték jó szemmel
a farsangi kicsapongásokat.
A farsang vízkereszttől a húsvétot megelőző negyven
napos nagyböjt kezdetéig -,
hamvazószerdáig tart. A farsang hosszú is lehet és rövid
is, attól függően, hogy mikor
van húsvétvasárnap. Ettől a
naptól kell visszaszámítani
negyven napot, s így állapítható meg a nagyböjt időszakának
kezdete, hamvazószerda.
A farsang a tavaszvárás ősi
örömünnepe. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet
is hasonló bőségre kívánták
késztetni. A magyar farsangi
szokások a középkorban honosodtak meg. A farsang német eredetű szó, mely magyar
elnevezésként a 15. században tűnt fel. A farsang három
utolsó napjához kapcsolódott
a legtöbb szokás: farsangvasárnaphoz,farsang hétfőhöz és
húshagyókeddhez. A farsang
utolsó napját jelölő húshagyó
elnevezés a böjt, a böjti étkezés kezdetét jelenti.
A farsang jellegzetes étele a
fánk, amelynek mágikus erőt
tulajdonítottak, pl. a Szerémségben azért sütötték, hogy a
vihar ne vigye el a háztetőt.
Ugyancsak kedvelt étel ilyenkor a rétes, pl. a Bács megyei
Topolyán szerencsét hoz, ha
jól nyúlik. Általában a sok étel
fogyasztásától a következő év
bőségét remélték.
Farsangkor három napos táncmulatságot rendeztek, melynek leggyakrabban a kocsma
volt a színtere. A legények
sorra járták a lányos házakat,
hívogatták a lányokat és a
táncköltségre, a muzsikusok
megfizetésére adományokat
gyűjtöttek. Farsangkor nem-

Ajánló

csak a legények és a lányok
rendeztek táncmulatságokat,
hanem a házasemberek, a
különféle céhek, az ipartes-

tületek, az asszonyok, sőt a
gyerekek is. A házasemberek
batyusbálja, kosarasbálja nevében jelzi, hogy a tánc mellett fontos szerepe van ilyenkor az evésnek és az ivásnak
is. Sokfelé szokás volt, hogy
az asszonyok külön mulatságot rendeztek farsangkor. A
farsangi báloknak elsősorban
a párválasztásban volt nagy
szerepük.
Az udvarlás, párválasztás, lakodalmak legfőbb ideje
a hagyományos paraszti
életben a farsang időszaka
volt. Éppen ezért a farsang
adott alkalmat arra is, hogy
tréfásan vagy durván figyelmeztessék azokat, akik
még nem mentek férjhez.
A vénlánycsúfolásnak különböző változatai voltak,
pl. tuskóhúzás, kongózás,
szűzgulyahajtás, állakodalom.
FARSANGI KÖSZÖNTŐK
A farsangi köszöntő többnyire
gyermekek, egyes helyeken
lányok, legények, néhol házas emberek adománygyűjtő
szokása. Már a 17. századi
történeti forrásokban is találhatunk erre vonatkozó adatokat. Ezekből kitűnik, hogy sok
helyen a tanítók illetve a falusi
papok jövedelméhez tartozott
a farsangi adomány, amely
a farsang köszöntésével, búcsúztatásával és jókívánságokkal kapcsolódott össze. Általában farsang utolsó napjaiban,

de néhol már előbb is nyárssal
ill. kosárral, tarisznyával jártak házról-házra a köszöntők.
Gyakran a közös szórakozásokra, a közös költségek fedezésére
járták végig a falut
köszöntő énekeikkel.
A farsangi köszöntők
általánosan
ismertek voltak a
magyar
nyelvterület nagy részén.
Többnyire a bekéredzkedés: „Szabad-e farsangot köszönteni?”
után énekelték illetve mondták
el jókívánságaikat a gazdának
és háza népének, s ezért pl. tojást, szalonnát, pénzt kaptak.
Az adományokat elosztották
vagy a közös mulatságra fordították.
FARSANGI MASZKOS ALAKOSKODÁSOK, DRAMATIKUS
JÁTÉKOK

A farsangi játékok másik jellegzetes, ugyancsak változatos
csoportját alkotják a maszkos
alakoskodások,
dramatikus
játékok. Farsangi álarcos játékokról már a 15. században
Temesvári Pelbárt ferences
szerzetes tudósít. A krónikások azt is feljegyezték, hogy
Mátyás király Itáliából hozatott álarcokat, ekkorra tehető
elterjedése is. Nagy farsangolás folyt II. Lajos udvarában
is, ahol 1525-ben álarcosok jelentek meg, még maga a király
is ördögi álarcot viselt. A 16.
századtól a legutóbbi időkig
fennmaradt a Cibere és Konc,
vagyis a böjti és a húsételeket

megszemélyesítő alakok küzdelme. Ekkortól emlegetik a
maskara szót, amely az olasz
mascherából ered.
A farsangi maszkos alakoskodások többsége a helyszín szerint két fő típusba sorolható:
- falufeljáró menet, felvonulás;
- zárt helyen, pl. fonóban előadott, többszereplős, dramatikus játék.
Falufeljáró meneteket, felvonulásokat nagyobb falvakban,
mezővárosokban tartottak. A
szokáscselekményt általában
csak egyszer játszották el a
szabadban, vagy közös központi helyen, pl. kocsmában,
ill. az utcán időnként megállva mókáztak, tréfás jeleneteket rögtönöztek A felvonulók
különböző zsáner alakokat
jelenítettek meg, különösen
kedvelt volt a cigány, koldus,
betyár, borbély, vándorárus,
menyasszony, vőlegény, (férfi,
női ruhacsere) alakoskodó. Az
állatok közül leginkább a medve, ló, gólya, kecske
megjelenítése volt népszerű. Ezek a maszkos
alakoskodók többnyire
az egész magyar nyelvterületen felbukkantak.
A nagyobb szabású
felvonulásokon szinte
mindegyikkel, és számos egyedi variációval
is találkozunk: tikverőzés, álesküvő, dőrejárás, bakkuszjárás, remélés, álbírósági
tárgyalás, farsangi halottas
játék. Farsangkor vetélkedő
játékokat is tartottak. Ezek
egyrészt ügyességi versenyekből (kakasütés, gúnárnyakszakítás), másrészt maszkos
alakok küzdelméből állt. Az
utóbbihoz sorolható a böjt és
a farsang Cibere és Konc király küzdelmét megelevenítő
vetélkedés.
A farsangi dramatikus játékok helyszíne lehetett zárt
tér, főként a fonó, tollfosztó.
A farsangi maszkos alakok
legszórakoztatóbb alakjai a
zsánerfigurák: cigányasszony,

koldus, kereskedő, különböző
mesterségeket utánzó (borbély, kovács, cipész, üstfoltozó, drótos tót stb.), kereskedő
(tollkereskedő, marhakereskedő, vándorárusok stb.), népek,
nemzetiségek (török, cigány).
A zsánerfigurák alakítói többnyire improvizálják azt a szöveget, amellyel a megjelenített
figura jellegzetességeit akarják bemutatni.
A fonóban, tollfosztóban
gyakran megjelentek az állatalakoskodók (állatalakoskodás). A legkedveltebbek a
medve-, kecske-, gólya- és a
lóalakoskodók. A betyáralakoskodók kedvelt figurái voltak a fonóházi játékoknak.
Kelet-Magyarországon a betyárfarsangoló a betyár utolsó
mulatását, elfogatását jeleníti
meg, melynek a szereplői betyárok, pandúrok, kereskedők,
kocsmáros stb. voltak.
A lakodalmas farsangoló nagy
előkészületet, felkészülést igényelt. Általában a menyas�szonyt is legény alakította. A
„pap” tréfás eskető szöveggel
adta össze az „ifjú párt”. A lakodalom-paródia rendszerint
tánccal zárult. A farsangi halottas játékok színjátékszerű
változatai zárt térben, pl. fonóban, kocsmában kerülnek
bemutatásra. Szereplői: a pap,
a kántor, a halott, a halott felesége, gyermekei, siratóas�szonyok, sírásó és a harangozó. A „halottat” a fonóban egy
asztalra helyezik és hangosan
siratják. Az elmúlást jelképező
halált is megszemélyesítették
a farsangi játékokban, arcát
belisztezve lepedőbe burkolódzva, kaszát suhogtatva.
Farsangkor hosszabb lélegzetű
misztériumjátékot a szegény
Lázár és a Dúsgazdag történetét is előadták házról házra
járva. A dúsgazdagolás vagy
ördögfarsangolás többszereplős misztériumjáték, melyet a
legények adtak elő húshagyókedden Erdélyben (Udvarhely
megyében, Gyergyó-medencében és másutt).
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Sport

PROGRAMAJÁNLÓ
Karate
február 8 (szombat)
9.00 Renmei Kupa országos verseny
Helyszín: Güntner Aréna
Kézilabda
február 15 (szombat)
14.00 Tatai AC – Budakalász fiú
serdülő
16.00 Tatai AC – Budakalász
férfi ifjúsági
18.00 Tatai AC – Telekom
Veszprém U21 NB I/B
február 16 (vasárnap)
15.00 Tatai AC – Rákosmenti
KSK női ifjúsági
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Kosárlabda
február 9 (vasárnap)
13.00 Tatai SE – Nyíregyházi
Kosársuli női amatőr NB I
A mérkőzést a Vaszary iskolában
játsszák.
Szabadidősport
február 12 (szerda)
14.00 HEXATLON vetélkedő
általános iskolák és középiskolák között
Helyszín: Jégsátor
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Rózsaszín Fények Éjszakája

Május második hétvégéjén biztos, hogy Magyarországra fog
figyelni a világ sportrajongóinak
azon része, akik a kerékpárversenyeket szeretik. Először a verseny történetében Magyarországon kerekezik három szakaszon
a Giro d’ Italia mezőnye. Ez Tata
szempontjából azért fontos, mert
május 10-én délután Győr felé
haladva a várost is érintik.
Egy előzetes rendezvényre is sor

került január 30-án, csütörtökön. Ez a nap Olaszországban és
Magyarországon is a Rózsaszín
Fények Éjszakája-nap volt. A
kerékpárverseny hivatalos színe
a rózsaszín és ezen az estén több
olyan településen ahol áthajt a
mezőny, egy jellegzetes épületet kivilágítottak ebben a színben. Tata ikonikus épülete a Vár,
így január 30-án este az Öregtó felőli oldala rózsaszínben

Győzelem a Liga Kupában

Már harmadik mérkőzését játszotta a január elején elkezdett
felkészülés alatt a TAC NB I/B-s
kézilabda csapata. Az MKSZ
Liga Kupa versenysorozatában
a Felsőörssel, a Telekom Veszprém U21-es együttesével és az
ETO-SZESE gárdájával játszottak oda-vissza alapon. Erre
az évre három meccs jutott, ebből kétszer hazai pályán fogadták az ellenfeleket. A Felsőörs
ellen 31-29-re sikerült nyerni,
az utolsó mérkőzésen pedig a
veszprémi fiatalokat fogadták.
Ősszel a bajnokság első fordulójában idegenben 26-24-re
vereséget szenvedett a TAC. A

sors szeszélye, hogy mostani
meccsük után közel három hét
múlva de már a bajnokságban
ugyancsak Tatán fognak találkozni. Jól kezdte a mérkőzést
a hazai gárda és pontos támadásokkal a hatodik perce 5-1-re
vezetett. Időt kértek a vendégek
és fokozatosan jöttek fel így
négy perc múlva már 5-4 lett.
Még egyszer sikerült három gólos előnyre szert tenni, de a félidő vége felé egy gól ide vagy
döntetlen volt a menetrend. Egy
utolsó másodperces veszprémi
góllal az első 30 perc 11-11-el
ért véget.
Azután a második játékrészt

jobban kezdték a vendégek és
rendszerint a TAC-nak kellett
egyenlíteni. Ez így ment egészen az 57. percig amikor 21-21
nél ismét egyenlő lett az állás.
A hazaiak nagyon összekapták
magukat a végére, jól védekeztek, Schekk két gólt is szerzett,
egyet üres kapuba. A veszprémi
fiatalok nagyon siettették a játékot ebbe egyre több hiba csúszott amit a TAC taktikusan játszva ki is használt Egy nagyon
fordulatos, a közönség számára
élvezetes mérkőzésen végül hazai győzelem született.
Tatai AC – Telekom Veszprém
U21 25-23 (11-11)
Vezette: Bíró Á., Kiss O.
Góllövő: Mátó, Schekk, Tass
5-5, Harsányi 4, Dósa, Kiss
2-2, Győrffi, Iváncsik 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Tudtuk, hogy gyors játékra
fognak törekedni a fiatalok. Beállóban meggyűlt a bajunk a hatalmas termetű Szűccsel. Ezzel
együtt inkább jól védekeztünk
és ami örömteli, hogy támadásban beállósaink eredményesek
voltak. 			
- ta-

Eredmények
Asztalitenisz
Női Extraliga Tatai AC – Női
AC Nyíregyháza 6-4
SH-ITB Budaörsi 2i SC – Tatai
AC 6-1
Pontszerző: Adamik 3, Pattantyús 2, Turner 2

Férfi NB I Tatai AC – Pénzügyőr
9-5
Pontszerző:
Férfi NB II CVSE Switelsky
Juffa Hotels III – Tatai AC 13-5
Pontszerző: Barassó 2, Lukács,
Senkál, Varsányi 1-1

Kosárlabda
Tatai SE – ELTE FORTIS 46-86
(12-20-11-19,3-36,20-11)
Pontszerző: Rozsics 14, Czompó
10, Kiss J. 7/3, Kocsár 4, Kuller
4, Fülöp 4, Jagicza 2, Morcz 1
Edző: Szabó Judit

pompázott.
Erre vártak
a szervezők
minden tatai
érdeklődőt. Nagyon sokan sétáltak is erre, készültek a fotók, valóban szép volt a látvány. Michl
József polgármester aki szintén
kilátogatott a várhoz elmondta,
nagy megtiszteltetés Tatának,
hogy itt is áthalad a mezőny.
Arra kérte a városlakókat, hogy

erre a vasárnap ne csináljanak
más programot, mint hogy megnézik a versenyt . Újságunkban
igyekszünk minden alkalommal
információkat megosztani olvasóinkkal, hogy mindenki felkészülten fogadja május 10-én a
Giro d’ Italia mezőnyét.Tompa Andor

