
2020. március 5. VI. évfolyam, 5. szám

Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

A Tatai Helytörténeti Egyesü-
let közgyűlése     
   5.oldal

Szabó Szonja emlékére

    6.oldal

Ajánló: Farsang Kupa

   7.oldal

Három meccs, 
három győzelem      
                      10.oldal

Testületi ülés    
 
   2.oldal

2020-ban is keressük Tata 
hőseit!
   3.oldal

Sportdíj-átadó
    
   8.oldal

A farsang     
      
   7.oldal

Meghívó: 
Március 15-i ünnepség  

    9.oldal

Könyvbemutató és 
filmvetítés              
   3.oldal

30. születésnapját ünnepli idén a Ta-
tai Televízió. A jubileum alkalmából 
szervezett ünnepi ülést Tata Város 
Önkormányzata és a Tatai Televízió 
Közalapítvány Kuratóriuma február 
20-án a Hotel Gottwaldban. Az ese-
ményen részt vettek a volt és jelenle-
gi munkatársak, valamint mindazok, 
akik segítették, támogatták városunk 
televízióját az elmúlt három évtized 
során.
A tatai, helyi televíziózás 1990. ja-
nuár elsején indult el. Igaz, korábban 
már voltak kísérleti adások, de a vá-
ros vezetésének jóváhagyása után 
hivatalosan ekkor kezdődhetett el a 
Tatai Televízió adása. Az alapítók, 
a mögöttünk álló 30 év mozgalmas 
történetének elindítói hárman voltak. 
A kábelesek részéről Nagy Tamás, a 
tv részéről pedig Ivák Péter és Nemes 
János. Bár nem volt tapasztalatuk egy 
önálló csatorna működtetésében, ren-
delkeztek videómagnóval, kamerával 
és komoly elszántsággal. Az akkori 
minimális felszereltség lelkes, áldo-
zatos munkával párosult, melynek 
eredményeként olyan műsorokat 
készítettek, amelyek mindenkit érde-
keltek, hiszen a helyi élettel foglal-
koztak. Ahhoz, hogy a ma jól ismert 
és közkedvelt műsorstruktúra kiala-
kulhasson, óriási technikai fejlődésre 
volt szüksége az idővel egyre bővülő 
szakmai stábnak. A kezdetekben két-
hetente hétfőn egy adással jelentkez-
tek, majd 1993-ban álltak át a heti 
egy, hétfői élő adásra. Ezt követően 
egy nappal bővítettek, keddenként a 
sporttal foglalkoztak, a nagy váltás 
pedig akkor következett be, amikor 
elindult a napi híradó sugárzása. Ez 
2000-ben kezdődött, amikor a stáb 
már azon gondolkodott, hogyan tud-
ná a leggyorsabban tájékoztatni a ta-
taiakat a helyi hírekről, hogy a nézők-
nek ne kelljen megvárniuk a másnap 
reggeli újságot. A híradó azóta is si-
keres, változások csak a mellette futó 
műsorokban voltak, a jelenlegi idő és 
tematikai rend 2005 óta működik.
Petzke Ferenc az ünnepi ülésen kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik 
az elmúlt évtizedekben úgy gondol-
ták, hogy fontos a tatai televíziózás 
ügye, s  elindították, támogatták a 
munkát. A Tatai Televízió főszerkesz-
tője úgy nyilatkozott: - A helyi tele-
víziózás legnagyobb értékét maga az 
archívum jelenti, amely folyamatosan 
dokumentálja a város történéseit. Az 
elmúlt évtizedek televíziós anyagai-
nak összessége tulajdonképpen digi-

tális történelemírás, melynek létrejöt-
tében a televíziónak óriási felelőssége 
van, hiszen egyáltalán nem mindegy, 
hogy az operatőr miként mutat meg 
egy eseményt, vagy mit kérdez a 
szerkesztő. A legnagyobb felelősség 
azonban mindig a nyilatkozóé, mert 

az általa elmondottak alapján követ-
keztet majd az utókor egy bizonyos 
eseményre. Petzke Ferenc hozzátet-
te: - A másik jelentős értékünk, hogy 
az itt élők a napi híradókon keresztül 
gyorsan értesülnek a város életének 
aktuális, aznapi híreiről, és arról is, 
hogy mi várható a következő napon. 
Ugyancsak nagy szerepünk van a 
civilek tevékenységének megismer-
tetésében, mert rajtunk kívül senki 
nem mutatja be a civil társadalom 
munkáját. Mivel helyben vagyunk, az 
itt élők által létrehozott helyi értékek 
megörökítése számunkra a legfonto-
sabb. Ezeket az értékeket pedig meg-
felelő szakmai és technikai felkészült-
ség mellett  országosan is be tudjuk 
mutatni. Erre jó példa a Tatai Televí-
zió, amely a Magyar Televízió beszál-
lítójaként dolgozik, s tavaly 501 ilyen 
tudósítást készített a köztévének.
A Tatai Televízió 2014 óta tagja az 
MTVA tudósítói hálózatának, ezzel 
nem csupán Tata, hanem a környék 
településeinek is megjelenést bizto-
sít a Magyar Televízió csatornáin. 
Városunk televíziója a megyei jogú 
városok mellett egyedüliként tagja a 
tudósítói hálózatnak.
A Tatai Televízió egészen 1996-ig ön-
kormányzati intézmény volt. Ezt kö-
vetően közalapítvány lett, közhasznú 
szervezetként működik, először 9, ma 
már 6 fős kuratóriummal, melynek 
tagjai: Sipos Józsefné, Dr. Varga Jó-
zsef, Dr. Kemecsi Lajos, Szőts István, 

Vámosi László és Petzke Ferenc. A 
Kuratórium támogatja a televízió el-
képzeléseinek megvalósítását, hiszen 
tagjai között van jogász, műszaki 
szakember, újságíró, néprajztudós is. 
A Kuratórium, munkáját 24 éve ellen-
szolgáltatás nélkül végzi. A felügye-

lőbizottsági feladatokat a mindenkori 
képviselő-testület Pénzügyi Bizott-
sága látja el. A televíziónak 1997 óta 
kommunikációs megállapodása van 
az önkormányzattal. Ez a dokumen-
tum rögzíti a műsorkészítés irányel-
veit, és többek között az önkormány-
zati megjelenések módját, felületét 
és idejét, valamint státuszhoz kötött 
megszólalások szereplési rendjét. 
A jelenlegi műsorrendet Tata Város 
Önkormányzata finanszírozza, ennek 
felhasználásáról évente közhasznúsá-
gi jelentéssel számol el az alapítvány.
Michl József polgármester az ünnepi 
ülésen köszönetet mondott a Kura-
tórium és a Felügyelőbizottság tag-
jainak, valamint a televízió minden 
egykori és jelenlegi munkatársának. 
A városvezető az eseményen úgy nyi-
latkozott: - 30 év egy ember életében 
is hosszú időszak, és még inkább az 
egy közösségi televízió történeté-
ben. Óriási dolog az, amit az elmúlt 
években végeztek, hiszen nem csak 
életben tartották, hanem folyamato-
san fejlesztették is a televíziót. Külön 
köszönöm Petzke Ferenc munkáját, 
aki főszerkesztőként hosszú ideje ösz-
szefogja  ezt a közösséget, és a szak-
mai elismerések mellett 2015-ben 
Tata Város legnagyobb kitüntetését, 
a Zsigmond Király Díjat is átvehette 
elkötelezett, minőségi munkájáért, 
folyamatosan nyújtott magas szak-
mai színvonalú, kiemelkedő teljesít-
ményéért. Michl József hozzátette: 

- a város televíziójának munkatársai 
precízen, elhivatottan végzik munká-
jukat, minden olyan eseményről be-
számolnak, ahová meghívást kapnak, 
és megörökítik Tata életének fontos 
pillanatait.
A Tatai Televízió 3 évtized alatt 7.515 

adásnapon tájékoztatta a nézőket, 
5460 híradót készített, melyekben 
21.840 hírről tudósítottak, valamint 
1560 stúdióbeszélgetést sugároztak.
A jubileumi ünnepségen köszöntőt 
mondott a Médiatanács korábbi tag-
ja Dr. Auer János is, aki kiemelte: 
- a helyi televíziózásnak azért van 
kiemelkedő szerepe a mindennapok-
ban, mert a helyi hírek sokszor fon-
tosabbak egy település életében, mint 
az országosak. Ugyancsak méltató 
szavakkal köszöntötte a televíziót Lo-
vass Tibor, a Helyi Televíziók Orszá-
gos Egyesületének elnöke, aki úgy fo-
galmazott: - Tata 30 éves múltja már 
mozgóképeken van megörökítve, s 
mindezt digitalizálták, ezért a múlt 
egyes darabjai ma már kikereshetőek, 
újranézhetőek és persze napról-napra 
bővülnek.
A Tatai Televízió Süttő-Lábatlantól 
Tatán, Tatabányán és Oroszlányon át 
Várgesztesig 20 településen nézhető, 
ami közel 200 ezer ember elérését 
jelenti. Az elmúlt időszakban számos 
elismerés és dicséret, köszönetnyil-
vánítás minősítette a televízió szer-
kesztőségének munkáját. Ilyen volt 
többek között Az év jótevője - díj, a 
Zsigmond Király Díj és a Nívó Díj is. 
A közeljövő feladatai között a televí-
zió tervezi a helyi stúdió díszletének 
virtuális stúdióvá való átalakítását, 
valamint egy telefonos applikáción 
keresztül kommunikációs eszközei-
nek bővítését.               Ábrahám Ágnes

30 éves a Tatai Televízió

Tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got, hogy az építésügyi és az épí-
tésfelügyeleti hatóságok kijelö-
léséről és működési feltételeiről 
szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet módosítása következté-
ben 2020. március 1. napjával a 
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatal Jegyzője által 
gyakorolt első fokú építésügyi 
hatósági feladatok átkerülnek a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatalhoz. Az építés-
ügyi hatóság a feladatait új hely-
színen a Tata, új út 17. szám alatti 
ingatlanban ( a Tatabányai Járási 

Hivatal Agrárügyi és Környezet-
védelmi Főosztály Növény- és 
Talajvédelmi Osztálya) látja el. 
Amennyiben az átadással vagy 
a folyamatban levő építéshatósá-
gi ügyével kapcsolatban kérdése 
merülne fel, mind a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal munka-
társai (Tel.:34/588-616, 34/588 
627), mind pedig a kormányhiva-
tal munkatársai készséggel állnak 
rendelkezésükre. 
Kérem a fentiek szíves tudomá-
sul vételét. 

 Dr. Kórósi Emőke 
jegyző 

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSE 
2020. MÁRCIUS 1-TŐL AZ ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZIK:

ÚJ HELYSZÍN ÉS ELÉRHETŐSÉGEK:

KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI OSZTÁLY 3.

2890 TATA, ÚJ ÚT 17. TELEFON: 34/515-170, 34/515-156

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:
 HÉTFŐ  13:00  – 16:00
 KEDD       -
 SZERDA      8:00 - 12:00   ÉS  13:00 - 16:00
 CSÜTÖRTÖK      -
 PÉNTEK     8:00 - 12:00

Megváltozott az építésügyi hatáskör 

Bővebb információk:
Tatai TV Képújság
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Összeírókat vár a KSH

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) 2020 júniusában teljes körű 
összeírást hajt végre az egyéni gaz-
daságok körében „Agrárcenzus, 
2020” elnevezéssel, amiben az or-
szág valamennyi települése, össze-
sen 750 ezer cím érintett.
A felvétel kiemelkedő jelentőségű a 
gazdálkodók, a döntéshozók és az 
érdekképviseletek számára, mivel 
ez alapján lehet átfogó képet alkotni 
többek között az ágazat strukturális 
jellemzőiről, az egyéni gazdaságok 
szerepéről és a termelés sajátos-
ságairól. A felvételhez uniós adat-
szolgáltatási kötelezettség is társul. 
A felvétellel kapcsolatban további 
információkat tudhat meg a KSH 
honlapjáról: www.ksh.hu/agrarcen-
zusok_agrarium_2020
Az Agrárcenzus végrehajtásához 
7500 összeíróra van szükség, mely-
nek érdekében a KSH összeírói to-
borzást indít 2020. február 15-től 
március végéig.
Az összeírók jelentkezésére az aláb-
bi webes felületen van lehetőség.
A link - http://www.ksh.hu/kerdoi-
vek/ac2020/urlap.html - elérhető a 
KSH honlapján. 
A KSH a toborzó felületen mutatja 
be az elvégzendő feladatot, a hatá-
ridőket és az összeírótól elvárt kom-
petenciákat. Fontos kiemelni, hogy 
a jogi szabályozó környezet sajnos 
nem teszi lehetővé korbetöltött öreg-
ségi nyugdíjasok foglalkoztatását.
 A KSH várja az összeírók jelentke-
zését, akik kiválasztására legkésőbb 
április közepéig kerül sor.                                                     

Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete február 26-án tartotta 
soron következő ülését a Városháza 
dísztermében. A képviselők ezúttal 
22 napirendi pontot tárgyaltak.
Az ülés három napirend előtti fel-
szólalással kezdődött, először Rigó 
Balázs alpolgármester, majd dr. 
Popovics Judit és Horváth László, 
az MSZP-DK-Jobbik, Momentum 
képviselői kértek szót.
A munka rendelet-alkotáshoz kap-
csolódó előterjesztésekkel indult, 
köztük egy rendelet-tervezettel, 
változtatási tilalom elrendelésé-
ről. Az anyagot első olvasatban 
tárgyalták. Az ülést követő sajtó-
tájékoztatóján Michl József pol-
gármester a változtatási tilalomról 
elmondta: - A képviselő testületnek 
lehetősége van rendeletet alkotni 
arról, hogy amíg a már megszü-
letőben lévő új szabályozási terv 
nem lép hatályba, addig bizonyos 
területekre ne lehessen  építési 
engedélyre irányuló kérelmeket 
benyújtani, mert már most látszik, 
hogy egyes területeken hamarosan 
változni fog a szabályozás és szi-
gorításokat fognak bevezetni. A 
rendelet elfogadására a követke-
ző hónapban kerülhet sor, de ide 
kapcsolódóan egyhangúlag támo-
gatták a képviselők Michl József 
polgármester javaslatát az Öreg-tó 
körbejárhatóságára vonatkozóan. 
A városvezető ezzel kapcsolatban 
úgy nyilatkozott: - az utóbbi idő-
ben a témában téves információk 
keringenek Tatán, a Momentum 
kezdeményezésére pedig egy petí-
ciót is elindítottak, melynek aláírói 
közül sokan (közel két harmaduk) 
nem tataiak. Szeretnék megnyug-
tatni mindenkit, hogy az Öreg-tó 
továbbra is körüljárható marad. 
Két kisebb terület kivételével a 
tavat csak állami illetve zömében 
önkormányzati ingatlanok veszik 
körbe, ezeket az ingatlanokat pe-
dig a város továbbra sem kívánja 
értékesíteni, másnak adni, vagy 
a rajtuk való áthaladást megtilta-
ni. Az egyik kisebb pont amely 
nem önkormányzati tulajdonú, a 

vár Rosenberg bástyája, mely a 
Gasztro-Kristály Vendéglátó Zrt. 
tulajdona, valamint a várárok egy 
része van még magántulajdonban, 
mindkét esetben dolgozunk azon, 
hogy a két terület az önkormányza-
té legyen – fogalmazott Michl Jó-
zsef. A képviselők egyhangú igen-
nel fogadták el, s így határozatba 
foglalták a polgármester javaslatát, 
miszerint a jövőben is megmarad 
az Öreg-tó teljes körüljárhatósága.
Ugyancsak rendelet-alkotás té-
májában szavaztak a képviselők 
a gyermekek védelmét szolgáló 
ellátások helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítá-
sáról, a bölcsődei, óvodai és iskolai 
étkeztetés díjak néhány százalékos, 
átlagosan 10-15 forintos, az inflá-
ciót követő minimális emeléséről.
A gazdasági társaságokhoz kapcso-
lódó előterjesztések sorában mind 
a négy napirendi pont a Tatai Vá-
roskapu Közhasznú Zrt.-hez kap-
csolódott, a cég idei üzleti tervéről, 
turisztikai munkatervéről, közmű-
velődési munka- és szolgáltatási 
tervéről, valamint a „Tatai Fényes 
Forrásvidék fejlesztési iránya” el-
nevezésű koncepcióról tárgyaltak 
a képviselők. A koncepcióterv a 
Fényes hosszú távú fejlesztési el-
képzeléseit tartalmazza, melyekből 
kiindulva elindulhat majd a konk-
rét projektek tervezése és a kivite-
lezéshez szükséges pénz megszer-
zése. Ez egy hosszú folyamat, amit 
már régen elkezdtünk – mondta a 
témáról Michl József hozzátéve, 
hogy az elmúlt években is számos 
lépést tettek a terület fejlesztéséért, 
hiszen többek között megépült a 
Fényes Tanösvény, rendbe tették a 
katonai medencét és medence fel-
újításokat végeztek, megújultak a 
vizes blokkok és a szálláshelyek, 
valamint megteremtették a nyári 
napközis tábor  helyszínét is. Most 
egy új pályázattal 90 millió forintot 
nyerhet az önkormányzat, melyet a 
Hülcser-tavak illetve a horgásztó 
iszaptalanítására használnának fel.
Humán témában a februári ülésen 
városunk Kulturális Koncepciójá-

nak 2019. évi intézkedési tervének 
teljesítéséről és a 2020. évi intéz-
kedési terv meghatározásáról sza-
vaztak, majd négy napirendi pont 
érintette a vagyongazdálkodás té-
makörét. Ezek között szerepelt a 
TMK Invest Zrt. kérelme. A cég, 
a Czégényi-malom megújítója-
ként a fejlesztéshez új parkolókat 
is szeretne kialakítani, de ehhez 
nincs megfelelő nagyságú saját te-
rületük. Ezért arra kérték az önkor-
mányzatot, hogy erre a célra adja át 
az egyik ott lévő kisebb területét, 
melyért cserébe az önkormányzat 
megkapja tőlük a tóparton a régi 
lovardához levezető út és a Piarista 
Rendház alatti részen található te-
rületet. Az önkormányzat ezzel a 
korábbi, átadott ingatlanja értéké-
nél mintegy 60 millió forinttal na-
gyobb értékű területhez jutott, s a 
TMK Invest Zrt. ennek a különbö-
zetnek a megtérítésétől eltekintett.
Az új városi piacra vonatkozóan 
is tárgyaltak a képviselők február 
utolsó szerdáján. Michl József tá-
jékoztatott arról, hogy a tatai piac 
kivitelezése márciusban lezárul, 
ezt követi az engedélyeztetési eljá-
rások lefolytatása. Közben kiírtak 
egy pályázatot a piac üzemelteté-
sére, melyre várják a vállalkozók 
jelentkezését. A pályázat a tata.hu 
weboldalon olvasható.
A beszámolók sorában szerepelt 
a „Gyermekbarát város” 2019. 
évi intézkedési tervében foglaltak 
teljesüléséről szóló tájékoztató, 
valamint a „Gyermekbarát város” 
ez évi intézkedési tervének megha-
tározása is. Rigó Balázs alpolgár-
mester előterjesztését a képviselők 
egyhangúlag támogatták. Michl 
József sajtótájékoztatóján kiemel-
te: - köszönet az előző ciklus alpol-
gármesterének, dr. Makay - Beró 
Henriettának, aki korábban vitte 
ezt a feladatot, hiszen a beszámo-
ló részben az ő munkáját dicséri. 
A Gyermekbarát Város programot 
Rigó Balázs vette át, s ő folytatja 
ezt a munkát, amely állandóan új 
ötletekkel, javaslatokkal, prog-
ramelemekkel bővül, és folyama-

tosan várjuk a témában a tataiak 
javaslatait.
A februári ülésen az Öreg-tó víz-, 
meder- és partfalvédelméről szóló 
tájékoztatóról is szavaztak a képvi-
selők. Az Öreg-tó a magyar állam 
tulajdona, s a vízügy kezelésében 
van. Az önkormányzat arra kérte a 
vízügy szakembereit, hogy közö-
sen végezzenek el egy vizsgálatot 
a partfal állapotáról. A vizsgálat ki-
derítette, hogy több ponton is szük-
ségessé vált a beavatkozás, ennek 
az ütemezését a vízügy megalkot-
ja, majd elvégzik a szükséges mun-
kákat.
Az ülés végén a tatai képviselők 
Rigó Balázs alpolgármester na-
pirend előtti felszólalásához kap-
csolódóan szavaztak a Székely 
Nemzeti Tanács európai polgári 
kezdeményezésének helyi támoga-
tásáról. A kezdeményezés tárgya, 
hogy az Unió kohéziós politikája 
kezelje kiemelt figyelemmel azo-
kat a régiókat, amelyeket nemzeti, 
etnikai, kulturális, vallási, nyel-
vi sajátosságok különböztetnek 
meg az őket körülvevő régióktól. 
A kezdeményezés fő célja, hogy 
a fentiekben jelzett régiók, köz-
tük a közigazgatási hatáskörökkel 
nem rendelkező földrajzi körzetek 
lemaradását úgy kell megelőzni, 
a gazdasági, társadalmi és terüle-
ti kohézió feltételeit fenntartani, 
hogy közben sajátosságaik ne vál-
tozzanak meg. Ehhez biztosítani 
kell számukra a hozzáférés esé-
lyegyenlőségét a strukturális ala-
pokhoz, minden más EU alaphoz, 
forráshoz, programhoz, meg kell 
teremteni a garanciákat sajátossá-
gaik fenntartásához, a megfelelő 
gazdasági fejlődéshez, hogy az 
Unió átfogó, harmonikus fejlődé-
se fenntartható legyen, és kulturá-
lis sokszínűsége is fennmaradjon. 
Hét országból egymillió támogató 
aláírásnak kell összegyűlnie má-
jus 7-ig, az aláírásokat interneten 
keresztül vagy aláíró íveken is el 
lehet juttatni. Michl József ezzel 
kapcsolatban elmondta: - A város 
tevékenyen is szeretne részt venni a 
kezdeményezés népszerűsítésében, 
ezért lehetőséget biztosítunk arra, 
hogy  három helyen, a Tourinform 
Irodában, a Magyary Zoltán Mű-
velődési Központ recepcióján va-
lamint a Bercsényi u. 1. szám alatti 
irodában nyitvatartási idő alatt alá 
lehessen írni az Európai Unió felé 
megfogalmazott felhívást.  
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő ülését 
várhatóan március utolsó szerdáján 
tartja majd.           -áá-

A Humán és Ügyrendi Bizottság 
kiírta a Kulturális és Oktatási 
Alap valamint a Szociális, Egész-
ségvédelmi és Sport Alap pályá-
zatait. 
A pályázók köre  - a Kulturális 
és Oktatási Alapra pályázóknál - 
elsősorban tatai székhellyel ren-
delkező vagy Tatán működő ne-
velési-oktatási, közművelődési, 
kulturális tevékenységet végző, 
a Szociális, Egészségvédelmi és 
Sport Alapra pályázóknál pedig 
elsősorban tatai székhellyel ren-
delkező vagy Tatán működő szo-
ciális, egészségvédelmi és sport 
célú vagy ilyen tevékenységet 
végző -   jogi személyiséggel ren-

delkező szervezet (pl. egyesület, 
alapítvány, közalapítvány, költ-
ségvetési szerv, gazdasági társa-
ság) lehet.
A pályázati kiírás átvehető a Ta-
tai Közös Önkormányzati Hivatal 
16-17-es irodájában Izsáki Zsu-
zsanna humánszolgáltatási ügy-
intézőnél, illetve letölthető Tata 
Város honlapjáról: https://tata.
hu/19906/lehet_palyazni_az_on-
kormanyzati_alapokra
A pályázatokat a Humán és Ügy-
rendi Bizottság 2020. április 
22-ig bírálja el. A támogatások 
odaítéléséről a Humán és Ügy-
rendi Bizottság dönt. Felhívjuk 
az alapítványok figyelmét, hogy 

amennyiben pályáznak, úgy a pá-
lyázatukat felsőbb jogszabályok 
alapján a képviselő-testület jogo-
sult elbírálni. A képviselő-testület 
2020. április 29-ig dönt a pályá-
zati támogatásokról.
Támogatást továbbra is csak olyan 
pályázó kaphat, amely legalább 
50%-os önrésszel rendelkezik.
Egyéb pályázati feltételek:
A pályázat tárgyával kapcsolatos 
minden nyilvánosság elé kerülő 
írásos és hangzó anyagban (meg-
hívókon, publikációkban, nyilat-
kozatokban, stb.) a pályázónak 
fel kell tüntetnie, közzé kell ten-
nie a támogatás tényét.
A nyertes pályázó vállalja, hogy 

közhiteles adatait (cím, képviselő 
neve, elérhetőség, stb.) Tata Vá-
ros Önkormányzata részére meg-
küldi és hozzájárul azoknak Tata 
hivatalos honlapján való közzété-
teléhez.
A támogatott pályázatok esetében 
adható összegek:
Kulturális és Oktatási Alap 100 - 
300 E Ft
Sport Alap 100 - 300 E Ft
Szociális Alap 80 - 200 E Ft 
A pályázatokat zárt borítékban a 
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatal fsz. 16-os irodájába kell el-
juttatni Izsáki Zsuzsanna humán-
szolgáltatási ügyintéző részére 
2020. március 31-ig.

Testületi ülés
Megerősítették a képviselők, hogy az Öreg-tó továbbra is körbejárható marad

Újra lehet pályázni az Önkormányzati Alapokra
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A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából idén 
több programot is szervezett 
Tata Város Önkormányzata.
Február 25-én a Városháza 
dísztermében könyvbemutató-
ra gyűltek össze az érdeklődők. 
A helyszínen „A hársfa virága” 
(Különös sorsok, igaz történe-
tek) című, már harmadik ki-
adásban megjelent könyvét a 
szerző, H. Bodó József mutatta 
be egy zenés irodalmi est kere-
tében. A nagysikerű, önéletrajzi 

ihletésű könyv hiteles korrajz a 
Rákosi-rendszerről, 1956-ról, 
a forradalmat követő példátlan 
megtorlásról és a Kádár-rend-
szer Magyarországáról, emellett 
a történet egy családregény is 
egyben.
„Ez a könyv nem csupán az 
1956-os forradalomról szól, sok-
kal több annál: szépirodalmi do-
kumentumregény, mely az első 
világháború és napjaink közötti 
időszakot hús-vér emberek sor-
sán keresztül mutatja be. A szer-

ző személyes érintettsége méltán 
hitelesíti a forradalmat követő 
megtorlás iszonyú gyakorlatát. 
A korabeli szereplők jellemábrá-
zolásán keresztül megérthetjük 
Magyarország mai helyzetének, 
kettéosztottságának múltban 
gyökerező okait. A mai fiatalság 
számára ezek az írások elenged-
hetetlenül fontosak lennének!” 
– olvasható a kötet ajánlójában.
H. Bodó József Budapestről ér-
kezett a tatai bemutatóra, ahol el-
mondta: - Pontosan tudom, hogy 
mi történt az 1956-os forradalom 
és szabadságharc idején, hiszen 
az akkori események körbevet-
tek, és mint 56-os elítélt, köte-
lességemnek éreztem leírni a 
történetemet. 1959. március 15-
én szabadultam a börtönből, ahol 
sok olyan cellatársam volt, akik 
tevőlegesen, komolyan részt vet-
tek a fegyveres harcokban, így 
számos egybehangzó vallomást, 
elbeszélést hallottam az esemé-
nyekről – nyilatkozta az író, aki 
hozzátette, a könyvben megírta 
az édesanyja történetét, és édes-

apja sorsáról is vall.
Az elkészült könyv kéziratát 
a szerző először a Terror Háza 
Múzeumba vitte el, ahonnan 
megerősítő biztatást kapott a 
megjelentetésére, de mivel nem 
volt egyszerű kiadót találnia, így 
végül magánkiadásban adta ki, 
először az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 50. évfordulója 
alkalmából.
A Városháza dísztermében Mi-
chl József polgármester kö-
szöntötte az érdeklődőket, Rigó 
Balázs alpolgármester pedig a 

könyvhöz készült méltatásokból 
válogatva idézett. „A hársfa vi-
rága” könyvesbolti hálózatban 
nem beszerezhető, aki szeretné 
megvásárolni, a www.aharsfa-
viraga.hu weboldalon keresztül 
rendelheti meg.
Másnap, február 26-án szer-
dán a program az Est Moziban 
folytatódott, ahol Bank Barbara 
történész, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottság tagja tartott előadást, 
majd Szász Attila Örök tél című 
filmjét vetítették az önkormány-
zat szervezésében.                -áá-

„A hársfa virága”

Tisztelt tatai lakosok!

Tata Város Polgármestereként 
fontosnak tartom, hogy a ko-
ronavírus fertőzés terjedésé-
vel kapcsolatban felhívjam a 
tisztelt lakosság figyelmét a 
WHO által összefoglalt higié-
nés és élelmiszerbiztonsággal 
összefüggő szabályok betartá-
sára, mellyel nagy mértékben 
csökkenthető a vírusfertőzés 
esélye.
A WHO ajánlásai:
- gyakori kézmosás, lehetőleg 
alkohol alapú, fertőtlenítő ha-
tású szappannal,
- tüsszentés és köhögés ese-
tén zsebkendő használata, ami 
után ismét alapos kézmosás 
szükséges,
- lázas betegekkel való kap-
csolat kerülése,
- lázas megbetegedés esetén 
orvos felkeresése, a korábbi 
külföldi utazásokról informá-
ció adása.
A Nemzeti Népegészségügyi 
Központ (NNK) ingyenesen 
hívható zöldszámokat hozott 

létre a koronavírussal kapcso-
latos lakossági megkeresések 
gyors és szakszerű megvála-
szolása érdekében. 
A 06- 80 277 455 és a 06- 80 
277 456 lakossági információs 
vonalak 2020. február     3-án 
8.00 órától, a hét minden nap-
ján 24 órában elérhetők.
A telefonszámok mobil és ve-
zetékes telefonról is egyaránt 
tárcsázhatók. A telefonvonala-
kat az NNK működteti és szak-
emberek adnak információt az 
új koronavírusról. A szolgálta-
tás célja a szakszerű, hatékony, 
időbeni reagálás biztosítása és 
elősegítése a megelőzés érde-
kében.
A témában bővebb és folya-
matosan frissülő információt 
találnak a www.nnk.gov.hu és 
a www.egeszseg.hu oldalakon.
Kérem, hogy csak abban az 
esetben hívják a zöldszámo-
kat, ha az NNK weboldalain 
nem kaptak megfelelő választ 
kérdéseikre. 
  Michl  József 
  polgármester 

2020-ban tovább folytatódik az ön-
kormányzat üzleti reggeli sorozata. 
Az év első találkozóját február 27-én 
rendezték a Piarista Rendházban.
Tata Város Önkormányzata tavaly 
tavasszal indította el a „Humán-
szolgáltatások fejlesztése Magyary 
Zoltán mintajárásában” elnevezésű 
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azono-
sítószámú projekt munkáltatói fó-
rumsorozatát. A rendezvények célja, 
hogy térségünk foglalkoztatói szá-
mára közvetlen találkozókon adjon 
lehetőséget a KKV szektorban (kis- 
és középvállalkozások) jelen lévő 
globális folyamatokra és kihívások-
ra adandó válaszok eszközrendsze-
rének bővítésére, és a személyes ta-
pasztalatcserére.
Az üzleti reggeli sorozat újabb talál-
kozóján a meghívottak ezúttal két, 

a város és a cégek együttműködé-
sével foglalkozó témáról beszélget-
tek. „Közszolgáltatások fejlesztése 
a helyi vállalkozások együttműkö-
désével” címmel először Michl Jó-
zsef polgármester tartott előadást. 
A városvezető a helyszínen elmond-
ta: - Számos helyi céggel dolgozik 
együtt az önkormányzat különböző 
projektek megvalósításában, vagy 
más, kisebb feladatok ellátásában, 
hiszen mindig törekszünk arra, hogy 
elsősorban a tatai cégek végezhessen 
munkát a városban. Emellett termé-
szetesen az is fontos, hogy az itt lévő 
vállalkozások társadalmi felelősség-
vállalása tovább erősödjön kulturá-
lis, sport, civil és szociális területen 
egyaránt. Ez nem csupán pénzügyi 
támogatásban valósulhat meg, ha-
nem olyan együttműködések során 

is, amelyekben a cégek megmutat-
hatják magukat, megjelenhetnek 
ezeken a területeken, s ezzel minél 
aktívabb részesei lehetnek Tata éle-
tének.
A Piarista Rendházban Berczelly At-
tila a Tatai                      Városkapu 
Közhasznú Zrt. vezérigazgatója „A 
gazdasági szektor és a városmarke-
ting együttműködési lehetőségei a 
munkaerő-piaci hatások kezelésére” 
címmel tartott tájékoztatót. A témáról 
Berczelly Attila úgy nyilatkozott: - A 
Városkapu Zrt. arra kapott alkalmat, 
hogy megvizsgálja annak a lehetősé-
geit, hogyan tud saját erőforrásaival 
segíteni a gazdasági társaságoknak 
a munkaerő-piaci problémák meg-
oldásában. Ez egy nagyon összetett 
téma, hiszen a jelenlegi foglalkoz-
tatási nehézségeknek számos oka 
van, de biztos vagyok abban, hogy 
a szolgáltatásaink, a turisztikai és 
szabadidős attrakcióink segíthetnek 
olyan közösségek kialakításában, 
amelyeknek a megtartó ereje sokkal 
erősebb lesz, mint korábban. 
Az év első üzleti reggelijén az előa-
dásokat követően a résztvevőknek 
lehetőségük nyílt közvetlen beszél-
getésre és tapasztalatcserére is a vá-
rossal illetve a város cégeivel történő 
együttműködés további erősítésének 
témájában.                                 -áá-

Tájékoztatás: koronavírus Folytatódnak az üzleti reggelik

2020-ban is KERESSÜK TATA HŐSEIT!
Szavazz 2020. március 9-től 22-ig!

a Mindennapok Hőseire
   
 Kategóriák:
 • Civil szektor      Tatán is élnek hősök! 
 • Egészségügy      Köztünk, járnak!  
 • Honvédelem      Értünk dolgoznak!
 • Szociális terület     Minket szolgálnak!
 • Oktatás       Ismerjük meg őket! 
                                            Ismerjük el őket!

Szavazz online!
 www.mindennapokhosei.hu /Tata,

vagy szavazó cédulán 
az alábbi nyílt szavazó helyszíneken:

Magyary Zoltán Művelődési Ház
Tata Polgármesteri Hivatal 

Tata Tourinform Iroda

Tata Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a Tata, 1879/18 hrsz.-ú 
ingatlanon – természetben Tata, 
Új út melletti terület - megépítésre 
kerülő piac épületének bérbeadás 
útján történő hasznosítására.
A bérleti díj minimális mértéke 
800.000.-Ft + ÁFA/hó.
Általános pályázati feltételek:
Pályázni csak írásban, magyar 
nyelven lehet.
A pályázati dokumentáció meg-
vásárlása az érvényes jelentkezés 
feltétele.
A pályázati dokumentáció 2020. 
március 2. napjától ügyfélfo-
gadási időben vagy azon kívül 
előzetes bejelentkezés alapján a 
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatal vagyongazdálkodási irodá-
ján bruttó 6.350 forintért csekken, 
vagy átutalás útján (számlaszám: 

50440016-10016147., közlemény 
rovatba fel kell tüntetni: Pályázati 
dokumentáció piac) történő befize-
tése mellett vehető át (átutalás ese-
tén az átutalási bizonylatot pályázó 
köteles a pályázati dokumentáció 
kiváltásakor bemutatni).
Az átvétel helye Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2890 Tata, 
Kossuth tér 1., II. emelet 206. szo-
ba.
Az ajánlatok benyújtási határide-
je: 2020. március 20. 12:00 óra. A 
benyújtott pályázatokat Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a márciusi rendes ülésén bírálja 
el.
További információ dr. Bakos 
Zsolt irodavezetőtől kérhető a 
34/588-659-os, a 34/588-691-es 
telefonszámokon vagy a vagyon-
gazd@tata.hu e-mail címen  

Pályázati felhívás



A magyar kormány képviselői ál-
tal 1920. június 4-én a Nagy-Tri-
anon palotában aláírt Magyar 
békeszerződés című okmány egy 
jogi szempontból körültekintően 
összeállított, általános kérdések-
re és apró részletekre is kiterjedő 
dokumentum, amely azonban a 
magyar álláspontot teljesen figyel-
men kívül hagyva érvényesítette a 
győztesek politikai érdekeit, így a 
többi vesztes államhoz hasonlóan 
hazánkban is a diktátum megneve-
zést kapta.
A béketárgyalások kezdetén úgy 
tűnt, hogy a Wilson amerikai elnök 
által meghirdetett pontok értelmé-
ben a döntéshozók szakítanak a 
„legyőzött fizet” elvével, a párizsi 
békekonferencia vezető nagyha-
talmai azonban hamar visszatértek 
a korábbi gyakorlathoz, melynek 
alapja, hogy a világpolitikai dön-
tésekben a mindenkori érdekek és 
nem az érdemek játsszák a főszere-
pet. Így fordulhatott elő, hogy bár 
gróf Apponyi Albert január 16-ai 
beszéde és a magyar szakértők ál-
tal kidolgozott 38 jegyzék hatására 
Lloyd George, brit és Francesco 
Nitti, olasz kormányfő a magyar 
észrevételek alapos megfontolását 
javasolta a konferencia Legfel-
sőbb Tanácsának. Végül a francia 
szándékoknak megfelelően, érde-
mi változtatás nélkül hagyták jóvá 
a Magyarországra nézve rendkívül 

hátrányos békefeltételeket. 
A 14 részből, egy jegyzőkönyvből 
és egy nyilatkozatból, összesen 
364 cikkelyből álló békediktátum 
első része a Nemzetek Szövetsége 
alapokmányát tartalmazta. A vesz-
tesek ugyan nem lehettek alapító 
tagjai az új világszervezetnek, ám 
tőlük is megkövetelték, hogy elfo-
gadják annak céljait, és alávessék 
magukat az alapokmányban fog-
laltaknak.
A második rész 
rögzítette az állam 
új, megcsonkított 
határait. Ennek ér-
telmében Magyar-
ország területe 282 
ezer négyzetkilométerről 93 ezer 
négyzetkilométerre, korábbi va-
lójának egyharmadára csökkent. 
Lakóinak száma ezzel arányo-
san, a korábbi 18,2 millióról 7,6 
millióra, azaz a korábbi 43%-ára 
zsugorodott. A közepes méretű 
Európai országok sorából ezzel 
Magyarország a térség egyik ki-
sállamává vált, melyet Lengyelor-
szág több mint négyszer, Románia 
több mint háromszor, a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság közel 
háromszor s Csehszlovákia közel 
másfélszer múlt felül. A legna-
gyobb részt, közel 103 ezer négy-
zetkilométert Románia kapta több 
mint 5 millió lakossal, így tehát 
egyedül nagyobb területhez jutott, 

mint amekkora Magyarország 
egésze maradt. Utána következett 
Csehszlovákia, 61 ezer négyzetki-
lométerrel és 3,5 millió lakossal, 
de még a háborút szintén a vesz-
tes oldalon befejező Ausztriának 
is 4 ezer négyzetkilométer, s kö-
zel 300 ezer ember jutott. A tör-
ténelmi Magyarországból kisebb 
mértékben, de Lengyelország és 
Olaszország is részesedett. 

A „magyar tengerpart”, az először 
szabad várossá nyilvánított Fiume 
az olaszokhoz került. Az elcsatolt 
területeken élő, több mint 10 mil-
lió embernek közel egyharmada 
magyar volt.
A szerződés harmadik része a 
vesztes hadviselő ország köte-
lezettségeit tartalmazta a szom-
szédos és az antant szövetség 
államaival szemben. Kimondta, 
hogy a Nemzetek Szövetségének 
beleegyezése hiányában köteles 
függetlenségét fenntartani, vagyis 
semmilyen módon nem egyesül-
het Ausztriával. Ugyanezen rész-
ben szerepeltek a magyarországi 
kisebbségek védelmére vonatkozó 
előírások is.

Az ötödik rész a hadi, hajózási és 
repülési megkötéseket tartalmaz-
ta. Ennek értelmében Magyaror-
szág csak egy 35.000 fős, hiva-
tásos katonákból álló hadsereget 
tarthatott fenn, s megtiltotta az 
általános hadkötelezettség rend-
szerét. A modern hadviseléshez 
szükséges páncélos járműveket, 
tankokat, hadihajókat és hadi re-
pülőgépeket az ország nem gyárt-

hatott, de vásárolni 
sem vásárolhatott, 
a dunai flottillát pe-
dig a szövetségesek 
vették át. Még a lő-
fegyverek és muní-

ció mennyiségét is 
részletesen megszabták, a fegy-
ver- és lőszergyártást egyetlen 
állami üzemre és csak az előírt 
mennyiség pótlására korlátozva. 
A rendelkezések betartatására és a 
végrehajtás ellenőrzésére magyar-
országi székhellyel Katonai Elle-
nőrző Bizottságot állítottak fel.
A hatodik részben a hadifoglyok-
kal foglalkoztak, a hetedikben a 
háborús bűntettekkel, a nyolca-
dikban és a kilencedikben pedig 
a háborús jóvátétel megfizetésé-
vel. Utóbbi rendelkezések előír-
ták, hogy 1921-től kezdve Ma-
gyarország 30 éven át jóvátételt 
köteles fizetni az általa okozott 
háborús károkért. Ennek pontos 
összegét a szerződés ugyan nem 

tartalmazta, egyelőre csak annyit 
rögzített, hogy 1926 szeptembe-
réig napi 880 tonna szenet kell a 
Szerb–Horvát–Szlovén Király-
ságnak szállítani, s 28 ezer darab 
vágóállatot Olaszországnak, Ju-
goszláviának és Görögországnak. 
A jóvátétel zálogául a szerződés 
kimondta a magyar állam minden 
vagyonának és összes bevételi 
forrásának zárolását. Ezt a felállí-
tott Jóvátételi Bizottság közvetlen 
ellenőrzésére és kezelésére bízta.
Amikor a békediktátumot 1920. 
június 4-én aláírták, Magyaror-
szágon az üzletek, mozik, szín-
házak, iskolák és hivatalok zárva 
maradtak, s a napilapokban is 
fekete gyászkeretben jelent meg 
a szomorú hír. Az országzászlót 
ekkortól kezdve félárbocon tar-
tották. Mivel az előző napokban 
elterjedt, hogy 10 órakor írják 
alá a magyar békediktátumot, így 
ebben az időpontban megkondult 
Budapest összes harangja, megállt 
a közlekedés, bezártak a bankok 
és a tőzsde, a bíróságok és a fővá-
rosi közgyűlés tárgyalási szünetet 
tartottak. 
A magyar nemzetgyűlés 1920. no-
vember 13-án tárgyalta és fogadta 
el a békediktátumot, melyet végül 
1921. július 26-án hirdettek ki 
és iktattak törvénybe az előző év 
újságcikkeihez hasonlóan fekete 
gyászkeretben.       Stegmayer Máté
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A történelmi Magyarország felbomlása – A trianoni békediktátum végzetes hozadéka

 Trianon 100

„2020 február 20-án vendégünk 
lett volna Fojtik Ádám hadnagy, 
de elfoglaltsága miatt Dobó Ta-
más törzszászlós tartott előadást 
az érdekvédelemről.
Dobó Tamás törzszászlós a 9. 
Sz. Katonai Igazgatási és Ér-
dekvédelmi Iroda alkalmazottja. 
Sárközi József köszönti a meg-
jelenteket és átadja a szót. Dobó 
Tamás elmondja, hogy valami-
kor ezeket a feladatokat KIEG 
látta el, de állítólag májustól is-
mételten megváltozik a nevük. 
Felsorolja munkatársait, akikkel 
együtt tevékenykednek az ér-
dekvédelemben. Miksoné Ro-
bics Zsuzsanna, Korali József, 
Balogh László Sinka Márton. 
Parancsnokuk Fekete László. 
Mi is az érdekvédelem? Inkább 
úgy fogalmaz, hogy az érdekvé-
delem szociális gondoskodás. 
Szerteágazó feladatok tartoznak 

e fogalomkörbe. Kik tartoznak 
ide? Elsősorban a nyugállomá-
nyú katonák, és hozzátartozói, 
volt közalkalmazottak a hozzá-
tartozóikkal együtt. Azon kato-
nák, akiket a sorkatonai szolgá-
lat teljesítése közben baleset ért, 
és járadékot kapnak, valamint 
a rehabilitációsok is közalkal-
mazottként vannak nyilvántart-
va. Jelenleg a nyugállományú 
katonák létszáma mintegy 740 
fő. Az érdekvédelmi csoportba 
vannak besorolva azok a ka-
tonák, akik nyugdíjba mentek, 
utána az iroda tartja őket nyil-
ván. Kikre vonatkozik a közal-
kalmazotti státusz? Ha valaki 
egy-két évet szolgált, és a kato-
naságtól megy nyugdíjba, vagy 
ha valaki 10 éven át tovább-
szolgál, ő is közalkalmazottnak 
van minősítve. Ezen emberek 
jogosultak a Honvéd Kórház-

ban kórházi ellátásra, üdülésre, 
segélyre, kegyeleti szolgáltatá-
sokra. Itt is különféle kritériu-
mok vannak. Az elbírálásokat 
nagyon körültekintően végzik, 
mert nem mindegy, ki hány évet 
szolgál, ugyanígy a pénzösz-
szegek is változnak. Kik vehe-
tik igénybe a Honvéd Kórház 
ellátását? A tényleges katonák, 
valamint azok a nyugállományú 
katonák és a hozzátartozóik. 
Katonai szülőknek az a gyer-
meke, aki nem önálló kerese-
tű, tanul, akkor 25 éves koráig 
jogosult a kórházi ellátásra. A 
beutalást a körzeti orvos végzik. 
Ezt a szolgáltatás, a balesetet 
szenvedett katonák is igénybe 
vehetik. A következőkben Dobó 
Tamás az üdültetéssel kapcso-
latosan tájékoztat bennünket. 
Elmondja, hogy a honvédség 
több üdülővel rendelkezik az or-

szág különböző helyein. Így pl. 
Balatonakarattya, Mátraháza, 
Buják, Erdőbény, Bánk, Cso-
pak Mály. Az üdülésre is ugyan 
azok az emberek jogosultak, 
mint a honvéd kórházi ellátás-
ra. Be kell nyújtani az üdülési 
igényt hozzájuk, míg az elbírá-
lás Bp-en történik. A nyugállo-
mányba vonult katonákat is ők 
látják el igazolvánnyal. A Mát-
rix mobiltelefon csomagra is 
kedvezményesen jogosultak. Ez 
után a szociális gondoskodás-
ról beszél, vagyis a tagok láto-
gatásáról. Általában 240 fő az, 
akinek a látogatása évente be 
van tervezve, erre és az egyéb 
napokra pl. születésnapra és se-
gélyezésekre több ezer forintot 
kapnak, amiből gazdálkodnak. 
Következő témája a kegyeleti 
szolgáltatás. Mi a teendő, ha a 
katonai szolgálatot teljesítőt, 

vagy hozzátartozót ér haláleset? 
A segélyezésekről forintosított 
összegeket sorol fel, és ismer-
tette a jogosultságot. Tájékozta-
tást kapunk arról is, ha valaki az 
ország másik felében szeretné 
a hozzátartozóját eltemettetni 
milyen feltételek vannak? Ezt 
is szabályozza az érdekvédel-
mi iroda, azzal a különbséggel, 
hogy mindig az adott megyében 
intézik el. A titkos adatvédelem-
ről is beszél, senkinek az adata 
nem adható ki, erre fokozottan 
felhívja a figyelmét minden-
kinek. A nyugdíjas klubtagok 
megköszönik Dobó Tamás ér-
tékes tájékoztatást, hisz eddig 
ezekről nem igen tudtak. Ezt kö-
vetően Sárközi József elnökünk 
is köszönetét fejezi ki, és felhív-
ja a következő eseményekre a 
figyelmet, ezzel a klubdélután 
bezárul.”                          Nagy Olga

„A Bajtársi Klubunk előadója Dobó Tamás törzszászlós”

A Szociális Alapellátó Intézmény 
Család és Gyermekjóléti Szolgá-
lata február 27-én rendezte éves 
jelzőrendszeri tanácskozását a 

Szociális Alapellátó Intézmény-
ben.
Az éves szakmai tanácskozásra 
a tatai jelzőrendszeri tagok kap-

tak meghívást, többek között 
az önkormányzat képviselői, a 
gyermekjóléti alapellátást és a 
szociális alapszolgáltatást nyújtó 
szolgáltatások fenntartói, a szo-
ciális, gyermekjóléti, gyermek-
védelmi ellátást biztosító intéz-
mények valamint a gyámhivatal 
munkatársai. 
Németh-Zwickl Nikoletta a 
Szociális Alapellátó Intézmény 
igazgatója elmondta: - jogszabá-
lyi kötelezettség szerint február 
28-ig a jelzőrendszeri tagoknak  
találkozót kell szervezni, amely-
nek alapján március végéig in-
tézkedési terveket készítenek a 
településekre vonatkozóan. A 
tanácskozáson a résztvevők tá-

jékoztatás kapnak arról, hogy 
milyen jelzésekkel, jelzésszá-
mokkal dolgoztunk az elmúlt 
években, és milyen problémák-
kal találkoztunk. 
A tagok visszajelzései, észrevé-
telei alapján hatékonyabban tud-
ják továbbfejleszteni a jelzőrend-
szer működését. Nagyon fontos, 
hogy az információk egymás 
között gyorsan cserélődjenek, 
illetve a személyes kapcsola-
tok is erősödjenek – nyilatkoz-
ta  Németh-Zwickl Nikoletta, 
hozzátéve, hogy a gyakorlatban 
mindenki jelzőrendszeri tag, aki 
emberekkel foglalkozik, az ál-
lampolgároktól kezdve a közin-
tézményeken át a hatóságokig. A 

jelzés arról szól, ha egy kiskorú 
veszélyeztetett körülmények kö-
zött él, elhanyagolják, bántal-
mazzák, de vonatkozik ez a fel-
nőttekre is. 
Az ellátotti kör szépen bővül, ám 
továbbra is fontos, hogy minél 
szélesebb körben megismerhes-
sék a Szociális Alapellátó Intéz-
mény szolgáltatásait és tudomást 
szerezzenek arról, hová fordulhat-
nak problémák esetén. Ezért az in-
tézmény idén olyan programokat 
szervez, amelyekkel a tataiak és 
a kistérségben élők felé nyitnak, 
így hatékonyabban és gyorsabban 
segíthetnek olyan családoknak, 
amelyeknek támogatásra, segít-
ségre van szüksége.                -áá-

Éves jelzőrendszeri tanácskozást tartottak a Szociális Alapellátó Intézményben
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Megtartotta idei közgyűlését a 
Tatai Helytörténeti Egyesület 
februárban, a Német Nemzetisé-
gi Múzeumban. Jelentős dátum 
az egyesület életében az idei év, 
ugyanis jövőre ünnepli megalaku-
lása 20. évfordulóját, így a prog-
ramok előkészítésénél s az idei 
tervezésnél  már ennek jegyében 
gondolkodtak az egyesület vezetői 
és tagsága. Méltó megünneplést 
terveznek e jelentős alkalomból. 
A közgyűlésen felvezetett napi-
rendi pontok közül elsőként ter-
mészetesen az elmúlt, 2019-es év 
értékelése került sorra az elnök, 
Dr. Kis Tiborné által. Az egyesület 
a jelölt évben is méltó maradt cél-
kitűzéseihez sokrétű tevékenysé-
gében. Képviseltette magát a jeles 
városi rendezvényeken, ugyanak-
kor sajátos rendezvényeivel szine-
sítette a város kulturális palettáját. 
• Részt vettünk a szomódi Hely-
történeti Egyesület rendezvényén, 
melyre az általuk kiadott Jégbefa-
gyott sikoly c. könyv bemutatója 
alkalmával került sor. 
• Ez évben előtérbe került a témák 
közül Tata és a vizek kapcsolata. 
Első vendégünk Almády Zoltán 
barlangász, kutató volt egy előa-
dás erejéig. Második alkalommal 
Dr. Fülöp Éva Mária tartott rend-
kívül érdekes előadást a Nagy Ha-
lászat őszi eseménysorozatának 
részeként, A halászat szerepe a ta-
tai tó történetében címmel
• Folytatódott képzőművészeti ki-

állítás sorozatunk, melyet a Ref. 
Gimn. MIND Galériájával közö-
sen szervezünk rendszeresen, a 
gimnázium épületében. Eddig 18 
alkalommal került sor kiállítás 
megnyitására, idén többek kö-
zött Szentessy László tatai kép-
zőművész-tanár valamint Zilahy 
György festőművész műveiből, 
és helyt adtunk a testvérvárosaink 
képzőművészeti életét bemutató 
sorozatunk első két kiállításának: 
Szőgyén és Gerlingen alkotói mu-
tatkozhattak be – nagy sikerrel. 
• Farkasházy-Fischer Mór (1799-
1880) születésének 220. évfordu-
lója megünneplésére került sor a 
Fischer házban. Fehér arany cím-
mel kiállítás nyílt, melyet meg-
tisztelt jelenlétével a herendi Por-
celánmanufaktúra igazgatója is. 
• Kevés szó esik a tatai építészek-
ről, akik a 2 háború között nagy 
szerepet vállaltak a város mai ar-
culatának kialakításában. Most 
Puhl Aladárra emlékeztünk.
• Elkezdődött az Esterházy-kas-
tély felújítása, és a megnyitásra az 
idei évben talán sor kerülhet. Egy 
„bejáráson” vettünk részt.  Film-
vetítés is kapcsolódott ehhez az 
eseményhez: az Esterházy Móric-
ról szóló filmet tekintettünk meg.
• 50 évvel ezelőtt nyitotta meg 
kapuját az első tatai zeneiskola, 
mely alkalomból a Menner Bernát 
Zeneiskolával karöltve emléktáb-
lát helyeztünk el, s avattunk fel a 
tóparton lévő épület falán.

• A THE a 2019-es évben is szer-
vezett tagsága számára kirándu-
lást, mint az előzőekben is, olyan 
célállomást választva, amely vala-
milyen úton-módon kapcsolódik a 
helytörténeti munkához, Tatához 
és az itt élt személyekhez. Most 
Mór, Csákvár, Ógyalla, Komárom 
és Pozsony voltak a választott 
helyszínek. 
A pénzügyi beszámoló elfogadá-
sa után sor került a vezetőségvá-
lasztásra is, mivel a mandátumok 
lejártával ez szükségessé vált. 
Majd a 2020-as év programjainak 
ismertetése és elfogadtatása, meg-
szavazása került sorra. 
• Terveink szerint folytatódnak 
az idén is a „vizes programok”, 
amelyek kapcsolódnak a Magya-
ry-tervhez is. Stégmayer Máté, a 
KDM munkatársa a tatai malmok 
világáról tart előadást a tavasz 
folyamán, malomlátogatással 
egybekötve, tervezetten március 
20-án.
• Szintén ebbe a sorozatba illesz-
kedik a Mikoviny Sámuel térké-
pész, mérnök, vízrendező emléké-
re szervezett programunk is. Idén 
lesz 270 éve, hogy meghalt ez a je-
lentős személyiség, aki munkássá-
gának Tata nagyon sokat köszön-
het. (Mellszobrát a THE állíttatta 
a Kastély téren.) Az őszi Nagy Ha-
lászat alkalmával tervezzük meg-
rendezni a programot, amikor is 
egy vízügyi szakember tart majd 
előadást Tata vizeinek jelenlegi 

helyzetéről, jövőjéről, a tervekről. 
• 160 éve született Bláthy Ottó Ti-
tusz, gépészmérnök-feltaláló. Eb-
ből az alkalomból a Bláthy-napok 
alkalmával tervezünk az iskolával 
közös megemlékezést. 
• Az Esterházy (volt Szarka) foga-
dó, jelenleg Kristály Szálló 1770 
óta várja a vendégeket, ezt a jeles 
évfordulót az idén méltóképpen 
szeretnék megünnepelni, s ebben 
a THE közreműködésére is szá-
mítanak a szervezők. Az egyesü-
let örömmel tesz eleget a szíves 
felkérésnek és csatlakozik sajátos 
kulturális rendezvényeivel a prog-
ramsorozathoz egy irodalmi estet 
szervezésével, – neves vendégek-
kel. 
• A jó idő beköszönte után egy 
angolkerti sétát tervezünk értő 
vezetéssel, azon eseményre való 
utalással, hogy 1920-ban nyitották 
meg a nagyközönség számára a 
parkot. Szeretnénk a nagyközön-
ség számára nem hozzáférhető 
„titkos” helyeket meglátogatni, 
betekinteni a kevéssé ismert ré-
szekbe is.
• Június elejére tervezzük egy em-
léktábla avatását a tóparti Feszty- 
villa falán. Martosi Feszty Adolf 
Lajos építész, neves budapesti pa-
lota-, üzlet- és bérházak tervezője, 
feltaláló. Feszty Árpád festőmű-
vész és Feszty Gyula testvére. A 
gyönyörű villa tervezője halálá-
nak 120. évfordulója lesz az idén. 
Feszty a társadalmi és politikai 

életbe is bekapcsolódott: a tatai 
választókerület képviselőjévé vá-
lasztották 1887-ben.
• 2020-ra is tervezünk kirándulást, 
a már említett célok mentén. Áp-
rilisban Kalocsa a cél, a helyi ne-
vezetességek megtekintésével, a 
porcelánmanufaktúrák megisme-
rése apropóján. Majd ősszel a bu-
dapesti Mátyás-templomban egy 
látogatás Görbe Márk vezetésével. 
• A jubileumi év alkalmából ismét 
kiadványt szeretne az egyesület 
megjelentetni, melyhez már sike-
rült némi pályázati pénzt is elnyer-
ni (200 e Ft.), így a sikeres kiadás 
lehetősége biztosítottnak látszik.
Az elnök megköszönte a támoga-
tók, mindenekelőtt a tatai önkor-
mányzat és a Kuny Domokos Mú-
zeum és munkatársai segítségét, 
és bízik a további gyümölcsöző 
együttműködésben.
A „hivatalos programrész” lezáru-
lása után a kötetlen beszélgetés, a 
tombola-sorsolás és a tagok által 
készített finom sütemények elfo-
gyasztása következett, s a közgyű-
lés vidám hangulatban ért véget a 
késő délutáni órákban. A progra-
mokról igyekszünk majd tájékoz-
tatni az érdeklődőket a számunkra 
elérhető fórumokon. 
Az egyesület szívesen fogadja az 
új belépőket – keressék ez ügyben 
az elnökasszonyt, Dr. Kis Tibor-
nét. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a programokra!

Szabó Szerafina

A 20. születésnap jegyében
A Tatai Helytörténeti Egyesület közgyűlése
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Tatai alkotóművészek rendeztek 
kerekasztal beszélgetést február 
19-én a Fischer Házban városunk 
képzőművészeti életének felpezs-

dítéséről, Michl József polgármes-
ter meghívására.
A találkozót korábban már meg-
előzte egy egyeztetés a múzeum-

ban a város képzőművészeti arcu-
latának meghatározásáról. Akkor, 
egyfajta diagnózist állítottak fel a 
művészeti élet további élénkítésé-

nek lehetőségeit, kereteit keresve. 
Kövesdi Mónika művészettörté-
nész elmondta: - Az első beszél-
getésen a problémákat, hiányos-
ságokat tárták fel, mindezt nagyon 
konstruktívan, hiszen a társaság 
tagjai mind hisznek abban, hogy a 
művészet különböző tevékenységi 
területeken való megjelenése gya-
rapítja Tata értékeit, hagyománya-
it, kultúráját.
Február 19-én Michl József pol-
gármester kezdeményezésével 
folytatódott a beszélgetés. A város-
vezető azért hívta meg az alkotó-
kat, hogy közösen egyeztessenek 
a helyi művészvilág gondolatai-
ról, koncepciójáról, és megvizs-
gálják annak lehetőségét, hogyan 
tudja az önkormányzat is segíteni 
az elképzeléseiket. A helyszínen 
művészek és művészetszervezők 

gyűltek össze, olyan szakembe-
rek, akik kiállítások szervezésével 
vagy művészeti íróként helyzete-
lemzéssel foglalkoznak, és együtt 
keresik a válaszokat, lehetősége-
ket. Bár korai lenne még a jövőről 
beszélni, de úgy tűnik, hogy ez a 
párbeszéd folyamatos, számos 
kérdés marad hosszabb távon is 
napirenden és a társaság egyre 
összetartóbb - összegezte a talál-
kozót Kövesdi Mónika.
Michl József polgármester arra 
biztatta a tatai képzőművész kö-
zösséget, hogy a Magyary-tervbe 
készüljön egy külön fejezete az 
Öveges József Oktatási-, Kulturá-
lis-, Sport-, Család és Ifjúsági Prog-
ramnak - például Vaszary Jánosról 
elnevezve -, melyben megfogal-
mazzuk a következő 20 év tatai 
képzőművészeti vízióját.           -áá-

A Tatai Református Gimnázium 
MIND Galériájában február 25-
én délelőtt nyitották meg Szabó 
Szonja Príma-díjas szájjal festő 
művész emlékkiállítását, a Tatai 

Helytörténeti Egyesület közre-
működésével. A képzőművész 
születése óta mozgássérült volt. 
Képei nagy részét akvarell filc-
cel készítette, pontozásos tech-

nikával, de kipróbálta az olajjal 
és az akvarellel való festést va-
lamint a vegyes technikát is. A 
2016-ban elhunyt Szabó Szon-
ja tagja volt a Szájjal és Lábbal 

Festők Nemzetközi Szervezeté-
nek, képeslapokon, naptárakban 
is láthatóak alkotásai. Nemcsak 
Magyarországon, hanem Hol-
landiában, Prágában és Gerlin-
genben is kiállították a képeit, 
2013-ban pedig megnyerte a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Príma Díj közönségszavazását. 
Az emlékkiállítást Szigetvári 
Krisztina grafikus, iparművész 
nyitotta meg, aki felelevenítette 
a Szonjával való közös munká-
juk emlékeit. Az eseményen az 
érdeklődőket Szabó Istvánné 

Helga, Szonja édesanyja, dr. 
Kiss Tiborné a Tatai Helytörté-
neti Egyesület elnöke és Michl 
József polgármester köszöntöt-
te. A kiállítást március végéig 
láthatják az érdeklődők, tanítási 
napokon 8 és 16 óra között.
A megnyitón egy rövidfilmet 
is bemutattak Szabó Szonjáról, 
mely elérhető a következő lin-
ken:
https://tinyurl.com/tb4s6xx
A film eredeti, vágatlan verzióját 
pedig itt találják az érdeklődők:
https://tinyurl.com/tuqrvn8 -áá-

Helyi alkotók egyeztettek a város művészeti arculatáról

Szabó Szonja emlékére

Sítáborban ügyesedtek  

Hatnapos sítáborban fejleszthették tudásukat a Vaszary János Ál-
talános Iskola tanulói február 22-27-ig az ausztriai Prabichlben. A 
kitűnő hangulatú táborban összesen 50 diák 5 csoportban tökéle-
tesíthette sítudását a gyakorlott oktatóknak köszönhetően. 
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„Az én Tatám” Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

„Az én Tatám” cím-
mel indul új rovatunk, 
amelyben olvasóink 
szemével szeretnénk 
bemutatni Tata szép-
ségét és különlegessé-
geit. A fotókat a 
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com 
email címre várjuk. 

Köszönjük a 
szép fotókat Csabai 
Ágotának!

TÁJÉKOZTATÁS                    

Tálékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Komárom-Esztergom Megyei Temet-

kezési KFT (KOMTEM KFT) 
2890 Tata, Bacsó Béla út 47.

szám alatt továbbra is 
éjjel-nappal áll a lakosság 

szolgáIatában. 
Tel.:34/1382-658,34/1382-055 
Ügyelet: 06-1/301957 -777 6 
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 Rövid hírek
Fogjunk össze a tiszta Tatáért”  
A Tatán és környékén élők fóruma fel-
hívására gyűltek össze önkéntesek feb-
ruár utolsó napján az Öreg-tó partján. A 
„Fogjunk össze a tiszta Tatáért” prog-
ramsorozat első eseményén a vár és a 
Pötörke Malom közötti területet tisztí-
tották meg a szeméttől az önkéntesek 
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. se-
gítségével. A tavaszi nagytakarítás ha-
marosan folytatódik, a szervezők újabb 
helyszíneken is tervezik a szemétszedé-
si akciót.

„ Bárcsak itt lennél”
A tatai Angyalok és Tündérek Ga-
lériában február 28-án nyílt meg 
Barcsa Pál festőművész ” I wish 
You were here ” (Bárcsak itt lennél 
) című kiállítása. A tárlatot az ér-
deklődők március 28-ig tekinthetik 
meg, hétköznaponként 10 és 18 óra 
között.  

Február 24-én a Tatai Bartók Béla Óvo-
dába érkezett az Utazó Planetárium. Az 
intézmény tornatermében állították fel 
azt a nagyméretű kupolasátrat, amely-
ben a gyerekek a Naprendszerünk 
bolygóiról és a csillagképekről szóló 
előadást, planetáriumi mesét nézhet-
tek meg. A programon a Bartók Óvoda 
mellett részt vettek a Szivárvány és a 
Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvo-
da apróságai is. 

2020. január 12-ével megala-
kult az Esterházy Ferenc Baráti 
Kör. Az új egyesület korábban 
informális szervezetként jó kap-
csolatot alakított ki a Kuny Do-
mokos Múzeummal, amelynek 
eredményeként két programot 
is szerveznek közösen. 2020. 
április 20-án, hétfőn 10 órakor 
a tatai várban a „Természetes 
Élet- Természetes Értékrend” 
címmel rendezett konferencia 
célja egyrészt a természetes-
ség – természetes élet, hagyo-
mányok, környezettudatosság, 
környezetvédelem – értékrend-
jét élő, követő magánemberek, 
egyesületek, cégek számára 
bemutatkozási lehetőség bizto-
sítása, igény esetén közös plat-
form kialakítása.
Az újonnan alakult egyesülte 
célja, hogy lehetőségeket mu-
tasson az egyéni szinten tenni 
akaró emberek számára: mely 

területekre van ráhatásuk, mit 
tehetnek közvetlen és tágabb 
környezetükért.
Az elméleti programot kö-
vetően 2020. május 23-án, 
szombaton, a Természet Nap-
ján szintén a várban, ingyenes 
családi program keretében 
könyvbemutató, kézműves 
foglalkozások, és vezetett ki-
állításokat szerveznek céljaik-
nak megfelelően. Az egyesület 
a rendezvények megvalósítá-
sához korábban a a Zöld Szi-
get Kör segítségével nyújtott 
be pályázatot a MOL Helyi 
érték programjához, ahol be-
kerültek a körzetben az első 
három pályázó közé. A három 
pályázó között online szava-
zást indítanak, ahol a  legtöbb 
szavazatot elnyerő pályázó 
kapja meg a támogatást. A 
szavazás időszaka március 
9-től március 29-ig tart.

Február 24-én a Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnokban rendezték 
a hagyományos, éves Sportdíj-át-
adó ünnepséget, melyen minden 
eddiginél többen részesültek elis-
merésben.
Hosszú évek óta hagyomány, 
hogy februárban Tata Város Ön-
kormányzata különdíjjal jutal-
mazza az előző évben legjobb 
eredményeket elért sportolókat és 
felkészítőiket. Idén 363 sportoló, 
edző és testnevelő tanár vehetett 
át érmet  Európa és világbajnoksá-

gokon, Magyar Bajnokságon va-
lamint Diákolimpián elért kiemelt 
eredményeiért.
Az esemény vendége, Sárfalvi 
Péter az EMMI Sportért Felelős 
Államtitkárság sportlétesítménye-
kért és sportkapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára kiemelte: - 
Tata a magyar sportéletben régen 
is fogalom volt és ma is az, az 
önkormányzat pedig felismerte a 
sportban rejlő erőt és lehetősége-
ket, így az elmúlt időszakban szá-
mos infrastrukturális fejlesztéssel 

járult hozzá az eredményekhez. 
Sárfalvi Péter hozzátette: - Tata 
sportjában nagyon erős az után-
pótlás szerepe. Ahhoz, hogy a 
jövő nagy sportolói kibontakoz-
hassanak, elsődleges feltételként a 
munka hátteréül szolgáló intézmé-
nyeket, lehetőségeket  kell megte-
remteni. Jelenleg az utóbbi évek 
legnagyobb sport infrastrukturális 
fejlesztése zajlik az országban a 
magyar kormánynak köszönhető-
en, Tatán és országosan is nagyon 
jó tehát az irány, és remélem ez 
folytatódni fog - mondta a helyet-
tes államtitkár.
A díjazottak között idén 34 világ-
bajnok és 3 Európa- bajnok sze-
repelt, magyar bajnoki címet 183 
sportoló szerzett. Az elismerése-
ket 24 sportegyesület és 21 sport-
ág képviselői vehették át.
Michl József polgármester az ün-
nepségen úgy nyilatkozott: - Fan-
tasztikus eredményeket értek el a 
tatai sportolók 2019-ben is, szívből 
gratulálok minden díjazottnak. A 

városban 4000 igazolt sportolónk 
van, ami azt is mutatja, hogy ál-
talában a tömegsportot támogatjuk 
azzal a céllal, hogy mindenkinek 
legyen lehetősége mozogni, aki 
kedvet érez hozzá. Ám jól látszik 
az is, hogy az igazolt sportolók 
közel 10%-a kiemelkedően teljesít 
a sportágában. Michl József hang-
súlyozta: - Nagyon köszönöm a 

szülők segítségét, hiszen a család 
támogatása nélkül nem tudnak 
ilyen szép eredmények születni, 
csak összefogással, odafigyelés-
sel. Természetesen nagy köszönet 
jár az edzőknek, testnevelő taná-
roknak és sportvezetőknek is, akik 
Tata sportsikereihez mindennapi 
munkájukkal, szakértelmükkel 
hozzájárulnak.                 -áá-

Minden eddiginél több sportolót díjazott idén az önkormányzat

A Magyar Sommelier Szövetség 
február 29-én Tatán rendezte a 
Magyar Sommelier Bajnokság 
2020. elődöntőjét a Hotel Gott-
waldban.
A helyszínen tíz versenyző mér-
te össze tudását, közülük az első 
három jutott tovább a budapesti 
döntőbe. A bajnokság célja, hogy 
magas szintű megmérettetési 
lehetőséget biztosítson a hazai 
vendéglátásban dolgozó szak-
embereknek, lehetőséget adjon a 
szakmai kapcsolatok erősítésére 
és népszerűsítse a borkultúrát, a 
sommelier szakmát. A tatai ver-
seny helyszínén Bencsik János, a 
Neszmélyi Borvidék Hegyközsé-
gi Tanácsának elnöke elmondta: 
- Az esemény a borkedvelő nagy-
közönségnek és a tataiaknak egy-
aránt szól, hiszen az itt élőknek 
barátkozniuk kell azzal a gondo-
lattal, hogy Tata egy nagy hagyo-
mányokkal rendelkező borváros, 
mely évszázadokon keresztül 
komoly borgazdasággal rendel-
kezett. A Sommelier Bajnokság 
elődöntőjének fontos üzenete, 
hogy Tata várja a gasztronómia 
és a bor iránt érdeklődőket, akik 
szívesen töltenek időt ebben a 

csodás környezetben. Bencsik 
János a Neszmélyi Borvidék jö-
vőjével kapcsolatban úgy nyilat-
kozott: - Egyelőre az a dolgunk, 
hogy kormányzati és európai 
uniós támogatással biztosítsuk 
a borvidéknek azt a háttér tech-
nológiai fejlesztést, amelynek 
köszönhetően megbízható mó-
don egyre jobb borokat tudunk 
kínálni az érdeklődők és a piac 
számára.
Az elődöntő délelőttjén a ver-
senyzők elméleti tudásukról 
adtak számot, majd délután 
gyakorlati feladatok során mu-
tatkoztak be. A Sommelier Baj-
nokság résztvevőit Michl József 
is köszöntötte. A polgármester 
kiemelte: - Régi hagyományai és 
mély gyökerei vannak városunk-
ban a borkultúrának. Tata mára 
a fesztiválok városa és népszerű 

esküvőváros is lett, ami színvo-
nalas, változatos gasztronómiai 
hátteret igényel.
Tatán újabb esemény várja a 
borok kedvelőit, hiszen márci-
us 6- án és 7-én 17:00 és 22:00 
óra között idén már negyedik 
alkalommal mutatkoznak be a 
Neszmélyi Borvidék borai a IV. 
Tavaszi Kvaterkán az Esterházy 
Pezsgőgyárban. A sétáló kós-
tolón 25 pincészet 96 tételét íz-
lelhetik majd meg pénteken és 
szombaton az érdeklődők.     -áá-

„Természetes Élet- Természetes Értékrend”

Megalakult az Esterházy Ferenc Baráti Kör
A 2020-as esztendőt tagságunk 
Kertvárosban a Szociális Alapellá-
tóban kezdete. A beszélgetős dél-
utánon az egymást süteménnyel 
való kínálása mellett sakk és kár-
tyapartival mérték össze ügyessé-
güket.
 A második hétfőn a klubelnök tar-
tott ismertetőt Szibéria történelmé-
ről, majd filmet vetített „Szibéria 
és az ismeretlen Bhután” címmel. 
Moszkvától a Transszibériai-vasút-
vonalon át a Bajkál- tóig mutatta be 
a film az Európánál nagyobb terü-
letű Szibériát. Láthattuk a kiépítet 
hatalmas városokat és a 12 fokos 
vízben fürdőzőket, strandolókat a 
tó partján.
Bhután fél Magyarországnyi terüle-
tű ország, királyság, a világ egyik 
legelzárkózottabb állama. Termé-
szetvédelmi okokból évente 30.000 
turista látogatását engedélyezi, akik 
a belépéskor kötelesek 250 USA 
dollárt fizetni. A Tibet mellett fekvő 
ország csodálatos építészete, palo-

tái és kolostorai egyedülállóak.
A harmadik hétfőn Pótszilveszte-
ri-bált szerveztünk, amelyen kel-
lemes zene mellett zárásig szóra-
kozott szép számmal megjelent 
tagságunk.
Negyedik hétfőn meghívott vendé-
günk  Dr. Vicsai Kinga háziorvos 
előadása is nagy érdeklődést váltott 
ki. A városunk pályázatának jóvol-
tából már harmadik alkalommal 
tudtuk meghívni a doktornőt, aki ez 
alkalommal a cukorbetegség és szö-
vődményeiről tartott előadást.   -ve-

Évkezdés a Városi Nyugdíjas Klubban

Tatán rendezték a Magyar Sommelier Bajnokság elődöntőjét
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A Tatai Versbarátok három al-
kalommal léptek fel és tisztelték 
meg előadásukkal a közönséget 
és II. Rákóczi Ferencet, a nagy-
ságos és vezérlő fejedelmet. 
A műsort szerkesztő Gútay Já-
nosné és Keresztes József nagy 
gondossággal rakták össze az 
előadást, mert magyar költők 
gyönyörűséges verseit úgy állí-
tották „hadrendbe”, hogy azok 
kronológiailag is teljes képet ad-
tak II. Rákóczi Ferenc életéről, 
hazafias cselekedeteiről, vala-
mint az aktuális történelemről.
II. Rákóczi Ferenc 1676. 03. 
27-én a jelenleg felvidéki Bors-
iban született annak során, hogy 
édesanyja – Zrínyi Ilona – Mun-
kács várából a sárospataki várba 
utazott. Az ugyancsak felvidéki 
Bodrogszentes közelében lévő 
Borsiban, II. Rákóczi Ferenc 
emlékére a születési helyéül 

szolgáló kastélyban jelenleg 
múzeum működik. Úgy tartja a 
legenda, hogy a gyermek II. Rá-
kóczi Ferenc réz bölcsőjét még 
most is őrzik valahol.
Felmenői között ott találjuk a 
magyar történelmet alakító nagy 
személyiségeket. Apai ágon ott 
vannak a „Rákócziak”, a „Bát-
horyak”, a „Lorántffyak”, anyai 
ágon pedig a „Zrínyiek, a „Fran-
gepánok”.
Ott van a történelmi tanulmá-
nyainkból ismert – szigetvá-
ri-hős - Zrínyi Miklós, aki: 
„Húszezer törökkel rakta körül a 
sírt, melyet dicső nevével a hír 
könyvébe írt”. És ott van „Más 
Miklós”, ki: „Ésszel a tanács-
ban, fegyverrel a csatán, lantja 
zengzetével tündökölt két ha-
zán. Életét akár a vadkan, akár 
a csel ölte el, ártatlan ontott vére 
kiált az égre fel”. Nagyapja Zrí-

nyi Péter, kit: „Mert sérelem-
nek emelte zászlait, Bécsnek 
ítélőszéke pallos-halálra vitt”. 
És büszkén áll a sorban anyja – 
Munkácsnak Asszonya - Zrínyi 
Ilona, ki: „Három éven által, 
mint hős oltalmazá Munkácsnak 
várát”.
II. Rákóczi Ferenc fejedelmek 
utódaként született, egyben Ő 
volt az 1704-ben megválasztott 
utolsó erdélyi fejedelem. 
Ahogy Ongoványi Anikó a „Rá-
kóczi vitézsége” című versében 
is mondta: „Híres bátorsága, 
délceg vitézsége, ő lett a magya-
rok dicső fejedelme”.
Egész életét hazája és a nemze-
te iránti hűség és felelősség jel-
lemezte. Istenhívő, ki imájába 
foglalta, hogy: „Én Uram, Iste-
nem, vigyázz ránk! Ne hagyjad 
elveszni a Hazát! Emeld fel ma-
gadhoz Nemzetünk!”

Munkács várának elveszté-
se után, II. Rákóczi Ferencet 
– anyjától elszakítva – I. Lipót 
császár gyámsága alatt Bécsben 
nevelték. Mélyen megható az 
„Az utolsó levél”, amit a későb-
biekben Zrínyi Ilona a fiához írt. 
Minden szava intelem, féltés, 
szeretet. Azt írta, hogy: „Nem a 
földi javak kezelésétől féltelek 
én, hanem abban reménykedik 
anyai szívem, hogy azokat a 
szellemi értékeket, amit mi ma-
gunkénak vallunk, te is tovább 
örökíted neveddel együtt a tör-
ténelemben. Isten segedelmével 
mindig lesz kiút a legrosszabb 
veszedelemből is. Mindene-
kelőtt légy hű népedhez és ha-
zádhoz! 
A népért harcolj, amely oly sokat 
szenvedett az elmúlt esztendők-
ben! Küzdj a földért amelyen 
élsz, hazádért melyet folyton 

szaggatnak, tépnek! Légy be-
csületes, egyenes férfi! Tanulj 
szorgalmasan, hogy méltó ve-
zetője légy népednek! Nincs a 
világon szebb és dicsőbb dolog, 
mint a becsületes név és a jó hír. 
A földi javak elveszhetnek, de 
aki becsületét vesztette, annak 
az ég kerek e világán semmije 
nem marad.  Égi kincset gyűjts, 
mert az örökké való! Légy meg-
bocsátó és ne gyűlölködj! Be-
csüld embertársaidat! Kőszikla 
légy! Úgy élj, hogy alattad a 
föld, fölötted az ég, benned a 
létra!”
És II. Rákóczi Ferenc – a vezér-
lő fejedelem - így élt. Sorsa az 
intelemben elhangzottakat visz-
szaigazolta. 
dr. Sopovné dr. Bachmann Katalina 

Tatai Versbarátok krónikása
Folytatás a következő lapszá-
munkban.

„Haj Rákóczi, haj Bercsényi”
Véget ért a II. Rákóczi Ferenc emlékév

Folytatódik az M1-es utópálya felújítása  
herceghalmi felhajtó és a bicskei csomó-
pont környezetében

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában 2020. 
március 2-án, hétfőn tovább folytatódik az M1-es au-
tópálya tavaly elkezdett, minden eddiginél nagyobb 
volumenű helyreállítása. A munkák idei első ütemé-
ben a szakemberek a leállósávot újítják fel az autó-
pálya Győr felé vezető oldalán, elsőként a zsámbéki 
pihenő és a bicskei csomópont környezetében. A 
munkavégzés ideje alatt az érintett szakaszon lezár-
ják a leállósávot és sebességkorlátozást vezetnek be.
A 28-as és 31-es kilométerszelvények közötti, vala-
mint a 38-as kilométerszelvény környezetében vég-
zett munkák ideje alatt az autópálya Győr felé veze-
tő oldalán az autósok a leállósáv zárása mellett, két 
szűkített sávon haladhatnak. A munkaterület környe-
zetében 80 km/órás sebességkorlátozást és a teherau-
tóknak előzési tilalmat vezetnek be. A kiépített terelés 
mellett napközben mozgó korlátozásra is készülnie 
kell az autósoknak, ezeken a szakaszokon átmeneti-
leg egy forgalmi sávra szűkül majd a forgalom.
Az autópálya jelentős forgalma miatt torlódások ala-
kulhatnak ki a felújítási és terelési munkák idején, 
ezért a közlekedők türelmét kéri a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Az autósokat továbbá arra kérik a 
szakemberek, hogy az előjelzéseket figyelve, a kihe-
lyezett forgalomtechnikai jelzéseknek megfelelően, 
a sebességkorlátozásokat betartva, fokozott óvatos-
sággal közlekedjenek a munkaterületek mellett az 
ott dolgozók és saját biztonságuk érdekében. Az au-
tósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a 
korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális 
forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatá-
nál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes na-
vigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, 
hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A 
közlekedőket az autópályák fölött található digitá-
lis kijelzőkön, vagyis változtatható jelzésképű táb-
lákon is előre tájékoztatják majd a korlátozásokról, 
esetleges torlódásokról.
Az autópályán zajló helyreállítási munkák üteme-
zéséről folyamatosan ad majd tájékoztatást a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.       -áá- 
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Asztalitenisz
március 14. szombat15.00 
Tatai AC – PTE PEAC II   NB I férfi
A mérkőzést a TAC székházban játszák.
Kézilabda
március 8 vasárnap 10.00    
Tatai AC–Angyalföldi SI lány  U15 
bajnokság
14.00 Tatai AC–AKSC Boka        
lány U15 bajnokság
17.00 Tatai AC–Veszprém KKFT II  
férfi ifjúsági 
19.00 Tatai AC–Veszprém KKFT 
Felsőörs férfi felnőtt
A mérkőzéseket a Güntner Aréná-
ban játsszák.
Kosárlabda
március 8. vasárnap 13.00 
Tatai SE–Szolnok női felnőtt
A mérkőzést a Vaszary iskolában 
játszák.
Labdarúgás
március 15 (vasárnap)15.00 
Tatai AC-Kecskéd KSK férfi felnőtt
A mérkőzést az Új úti pályán játszák.

PROGRAMAJÁNLÓ

A Happy Dance Akrobatikus 
Rock And Roll Táncegyesület 
nagy létszámban vett részt a Dí-
játadón ahol  az elmúlt év legsi-
keresebb sportolóit köszöntötték. 
És hogy biztosítsák helyüket a 
jövő évi ünnepségen is arral a 
februárban az V. Zsoodance Fest 
Nyílt Nemzetközi Táncversenyen 
elért eredmények jogosítják fel 

őket. Pápán több korosztályban 
30  egyesület  1500  táncosa 400 
produkciót mutatott be. A tataiak 
remekül szerepeltek és 7 első, 4 
második  valamint  4 harmadik 
helyezést értek el.
Aranyérmesek: FLAMINGO 
kis formáció ( Fohner Adél, Fo-
hner Sára, Száraz Kinga, Lode-
rer Dorka, a gyermek SZUPER 

LÁNYOK ( Kantó rebeka, Pápai 
Stella ), a HAPPY GIRLS csoport 
( Goján Fanni, Bertalanits Vik-
tória, Kocsis Nóra, Fuchs Linda, 
Fücsök Csenge, Pápai Stella), a 
junior BEST GIR-
LS duó (Goján Fan-
ni, Csongrádi Sára),a 
RED IN BLACK 
felnőtt csapat (Füssy 
Eszter, Péntek Gab-
riella, Kusica Nadin, 
Mandrik Adél, Ba-
gyura Márta, Borbély 
Ágnes, Horváth Fan-
ni , a SPIRIT Felnőtt 
csoport ( Gyalogos 
Veronika, Csongrádi 
Kata, Csongrádi Sára, 
Nizelberger Zita) és 
a profi mezőnyben 
a SWEET GIRLS 
(Ádám Lora, Bertala-
nits Viktória, Csong-
rádi Sára, Fücsök 
Csenge, Goján Fanni)

Több különdíjat is kaptak a lányok 
az érmek mellé és amire nagyon 
büszkék, hogy edzőjük Goján-
né Kun Andrea vehette át a KO-
REOGRÁFUSI FŐDÍJAT.        -ta-

Táncos sikerek

Ez a mérlege a TAC férfi kézilab-
da csapatainak a legutóbbi fordu-
lóban. Hazai pályán a serdülő, az 
ifi és a felnőtt együttes is a Bala-
tonfüred gárdáit fogadta. Ebben 
az évben mindhárom csapatunk a 
bajnokság élmezőnyéhez tartozik. 
A serdülők vezetik a II. osztály 
Ny-i csoportját. Jó erőkből álló 
ellenfél ellen kellett igazolni a pa-
pírformát. A meccs úgy is kezdő-
dött hogy rendszerint a TAC-nál 
volt az előny, de a Füred mindig 
ott volt a nyomában. Két gólosnál 
nem sikerült nagyobbra a vezetés. 
Aztán a félidő közepén át is vették 
a vendégek a vezetést és az első 
30 perc végére sikerült csak az 
egyenlítés. Nem volt meg a len-
dület a hazaiak játékában. Szünet 
után folytatódott a nagy küzde-
lem, vezetett a TAC ,de mindig 
egyenlített a Balaton parti együt-
tes. A 38. percben sikerült 2 góllal 
meglógni a tatai csapatnak, az el-
lenfél pedig egyre többet hibázott. 
Fokozatosan nőtt az előny, így a 
vége már sima lett.

Tatai AC – Balatonfüred KSE 
30-23 (16-16)
Vezette: ifj Babity I., Kaposi M.
Góllövő: Willi 13, Horváth B. 10, 
Takács 3, Szalay 2, Borzási, Ora-
vecz 1-1
Edző: Márton Ádám
Az ifjúságiaknál messze volt egy-
mástól a tabellán a két csapat, hi-
szen a TAC a 3. helyen állt, míg a 
vendégek a 12. pozícióból várták 
a kezdést. Eddig mindössze egy 
döntetlent értek el, a vereségek 
mellett. Tehát amolyan országos 
egyes volt, ha tippelni lehetett vol-
na.  Tíz perc alatt 7-3 lett a TAC 
javára és ezzel tulajdonképpen 
meghatározták a meccs további 
menetét.  Steczina és Csányi na-
gyon élt, Német bravúrokat be-
mutatva védett a kapuban. A Fü-
rednek volt egy 8 és egy 4 perces 
dobott gól nélküli időszaka, így 
nem lehetett meglepetés a 16-7-es 
hazai vezetés. A második félidő 
elején először lett tíz közte (17-
7) ami aztán gyakorlatilag végig 
meg is volt. Az utolsó percekben 

már csak az volt a kérdés, hogy 
lesz-e tíz fölötti a különbség? Nos 
lett, a TAC hozva a kötelezőt ma-
gabiztosan győzött.
Tatai AC – Balatonfüred KSE 
II. 28-17 (16-7)
Vezette: Burzán B., Krupánszki 
K.
Góllövő: Steczina 6, Csányi, Marx 
5-5, Willi 4, Balogh, Farkas 2-2, 
Czunyi,, Szlai, Szalay, Zubek 1-1
Edző: Márton Ádám
-az eredmény azt mutatja hogy 
ennyivel jobbak vagyunk, bár 
nem rossz csapat a Füred. Ez is 
egy olyan meccs volt amelyiken 
tudtunk gyakorolni. Játszatni tud-
tam azokat a fiúkat akik egyébként 
kevesebbet lehetnek a pályán.
A szombat estén igazi rangadót 
láthattak a Güntner Aréna lelátó-
ját szépen megtöltő szurkolók. AZ 
NB I/B Ny-i csoportjának két do-
bogóért küzdő csapatának csatája 
csemegét ígért. Bár a vendégek 
szerezték az első gólt, de a TAC 
nagyon jó támadásokkal és remek 
védekezéssel egyre növelni tudta 

a különbséget. A félidő közepén 
8-4-re, majd a 23. percre már 
12-6-ra vezetett. A jó védekezés 
mellet Deményi fantasztikus vé-
désekkel kergette őrületbe a fü-
redi játékosokat. A félidő végére 
alábbhagyott a hazaiak lendülete 
és a vendégek egy 4-0-s sorozattal 
feljöttek két gólra(12-10) és így 
zárult az első 30 perc. A második 
játékrészben folytatódott az üldö-
zéses harc, vezetett a TAC, de ta-
padt a Balatonfüred. Ez olyannyi-
ra jól sikerült, hogy a 45. percben 
17-17-nél egyenlő lett. Ebben az 
is benne volt, hogy közben kettős 
emberhátrányba is került a tatai 
csapat. Győrffi  remekül játszott, 
az ő ejtése jelentette megint a ve-
zetést. Innen már nem volt vissza-
út a Fürednek, bár a játékvezetők 
néha többet engedtek meg a ven-
dégeknek. A kiállítási arány: Tac-
6, Füred-2. Ezi elbírták a hazaiak 
és Sárosi jó megmozdulásaival, 
góljaival talán a vártnál is maga-
biztosabb lett a győzelem aránya. 
Sibalin Jakab, a csapat edzője egy 

otthoni baleset miatt nem lehetett 
itt, de a gyógyulásban ez a siker 
sokat segíthet. A mérkőzés után 
a szurkolók felállva vastapssal 
köszönték  a csapatot. Hétvégén 
újból hazai pályán játszik a TAC. 
Vasárnap este 19.00-kor a tabella 
élén álló Veszprém KKFT Fel-
sőörs együttesét fogadják.
Tatai AC – Balatonfüred KSE 
U21 24-19 (12-10)
Vezette: Csányi T., Drinóczi B.
Góllövő: Győrffi 7, Sárosi 5, Har-
sányi, Iváncsik 3-3, Bagi, Tass 
2-2, Mátó, Schekk 1-1
Edző: Márton Ádám
-nagyon sokat jelent ez a győze-
lem, amit természetesen Jaksi-
nak is ajánlunk. Számítottunk a 
kemény küzdelemre, hiszen egy 
fiatal csapat a Füred, ők pedig 
futnak, ütköznek. Ma is csapat-
ként működtünk és hát 19 gólon 
tartani az ellenfelet az nagy siker. 
Jól védekeztünk, volt kapustelje-
sítmény. Amit a héten beszéltünk, 
gyakoroltunk, azt meg is tudták 
valósítani a pályán a fiúk.        -ta-

Három meccs, három győzelem

A junior vívók Európa Bajnok-
ságát február végén, március 
elején Porecben rendezték. A ta-
tai vívókat a párbajtőröző Büki 
Lili képviselte. Lili első éves 
junior, de kadetként nyert már 

világversenyen bronzérmet. 
Most az EB-n nagy riválisával, 
a szintén első éves junior Mu-
hari Eszterrel itt is bejutottak a 
legjobb négy közé. Mindketten 
nagyon jól vívtak egész nap, de 

a döntőbe jutásért egymással 
kellett vívniuk. Eddig mindig 
Eszter volt a jobb, de most Lili 
gyakorlatilag végig vezetve 15-
13-ra nyert és vívhatott az ara-
nyéremért. A cseh Bieleszova 
került még a döntőbe. Fordu-
latos meccset vívtak, Büki ve-
zetett 8-5-re, majd a cseh lány 
fordított 13-10-re. Lilinek erre 
is volt válasza és 14-14-nél si-
került egyenlítenie. Aki a kö-
vetkező tust adja az az Európa 
Bajnok. Ezt a tust egy látvá-
nyos lábszúrással  Bieleszova 
adta, így az ő nyakába került az 
aranyérem, Büki Lili pedig első 
junior évében egyéni ezüsttel 
kezdett. Edzője Plásztán Attila 
aki egyben a válogatott szövet-
ségi edzője is.
És az ezüst mellé begyűjtött 
még egy bronzot is, hiszen a női 
párbajtőr csapat a harmadik he-
lyen végzett a Borsody Emma, 
Büki Lili, Kardos Edina, Muha-
ri Eszter összeállításban.      - ta-

Kézilabda
Férfi NB I/B  NEKA – Tatai AC 23-
23 (10-13)
Góllövő: Győrffi 5, Dósa, Sárosi, Sc-
hekk, Tass 3-3, Bagi, Harsányi, Iván-
csik 2-2
Férfi ifjúsági NEKA II – Tatai AC 
32-34 (13-29)
Góllövő: Csányi 12, Steczina 11, 
Balogh 4, Marx 3, Czunyi, Szalay, 
Szi-Benedek, Zubek 1-1
Fiú serdülő Körte HVSE – Tatai 
AC 25-28 ( 16-15)
Góllövő: Willi 8, Horváth B. 7, Sza-
lay 5, Takács, Veisz 3-3, Horváth D., 
Oravecz 1-1
Női ifjúsági DKA Vác II – Tatai AC 
34-25 (19-11)
Góllövő: Csics 8, Willi 5, Simon, Szi-
vek 3-3, Siklósi 2, Barkócz, Jagodics, 
Maller, Rácz 1-1
Tatai AC–Solymári SC 27-35(11-15) 
Lány U15 Békéscsaba–Tatai AC 
34-15
Érd – Tatai AC 27-16
Góllövő: Pálmai 9, Szebeni, Ungor 
4-4, Malich-Maszlavér 3, Kiss, Mé-
száros, Porpáczy, , Sebestyén, Staudt 
2-2, Sás 1 
Fiú U14 Esztergomi Vitézek RAFC 

– Kőkúti Sasok DSE 19-20 (5-8)
Kőkúti Sasok DSE – Budakalász 
SC 24-25
Góllövő: Jenei 16, Molnár K.11, Be-
csák 8, Mikó 5, Keresztes 3. Molnár B. 1
Tatai AC – Budakalász KZRT 16-
20 (9-11)
Budakalász SC – Tatai AC 15-17
Góllövő: Török 10, Nényei 9, Szom-
bati 6, Csjáki 4, Boda, Németh 2-2 
Kosárlabda
Tatai SE – Szombathelyi Egyetem 
58-90 (16-19,17-27,13-24,12-20)
Pontszerző: Rozsics 20, Morcz 11, 
Kiss J. 10, Koncsár 7/3, Mohai 5/3, 
Czompó 5
DVTK  - Tatai SE 87-54 (26-11,15-
12,19-17,27-14)
Pontszerző: Morcz 19/3, Mohai 15, 
Czompó 9, Kiss J. 9, Fülöp 2
Labdarúgás  
Nyergesújfalu SE–Tatai AC 9-0 (3-
0)
Góllövő: Manga M. 13, Guzsik 30, 
Mann 35,48,79,90, Manga Zs. 57, 
Hajnal 75, Takács 89
Tatai AC – Zsámbéki SK 0-5 (0-2)
Góllövő: Haupt 3, Monori 24,67, 
László 49, Sugár 88 Piros lap: Ko-
vács (TAC) 68                Tompa Andor

EredményekEzüst lány!
Fotó forrása:hunfencing.hu
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