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Február 2. a Vizes Élőhelyek Világnapja, annak emlékére, hogy
1971-ben ezen a napon írták alá a
Ramsari Egyezményt. A nemzetközi megállapodás célja a vizes
élőhelyek megőrzésének elősegítése és az ehhez szükséges jogi,
intézményi keretek megalapozása. A világnap alkalmából Michl
József polgármester és Musicz
László, az Által-ér Szövetség
szakmai igazgatója tartott sajtótájékoztatót az Öreg-tó partján február második napján.
Az egyezményt 1971-ben még
csupán 7 nemzet írta alá, azóta azonban már világszerte 172
ország a részese, köztük 1979
óta Magyarország is. A Ramsari Egyezmény által védett vizes
élőhelyek listáján összesen 2435
terület szerepel, ezek összesített
kiterjedése meghaladja a 2,5 millió km2-t. Hazánkban 29 nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyet
tartunk nyilván, ezek egyikét ké-

pezik a Tatai-tavak 1897 hektárral. Az Öreg-tó 1989 márciusa óta
szerepel a rangos listán, míg a Fényes-forrásvidék, a Réti-halastavak és a Ferencmajori-halastavak
térsége 2006 óta.
Az egyezmény 51 éves történetében különösen fontos, hogy 2018ban létrehozták a „Ramsari Város” címmel elismert települések
hálózatát. Így lett Tata is „Ramsari Város” a világ 18 településének
egyikeként. Ez a rangos díj azokat
a településeket illeti, amelyek különösen sokat tettek a vizes élőhelyeik megőrzéséért, fejlesztéséért,
a környezeti nevelésért, a fenntartható gazdálkodásért. A Vizes
Élőhelyek Világnapja alkalmából
rendezett sajtótájékoztatón Michl
József polgármester elmondta:
- Az elismerés nagy felelősséget
is jelent, és ennek megfelelve a
város az elmúlt években is mindent megtett azért, hogy ezeket
a területeket ne csak karbantart-

sa, hanem folyamatosan fejles�sze is. Túl vagyunk az Öreg-tó és
Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja
első ütemén, most szervezzük
a folytatást. Megtörtént a Réti8-as tó rehabilitációja, a Fényes
folyamatos fejlesztése, a Grófitó rekonstrukciója, a tanösvény
kialakítása és több olyan kisebb
projektünk is befejeződött, melyek a forrásokkal kapcsolatos
munkát jelentették.
Az önkormányzat az Által-ér Szövetséggel együttműködve azon
dolgozik, hogy újabb és újabb
fejlesztéseket valósítson meg,
melyek a természetvédelem és a
turizmus területét is érintik. Ezzel
kapcsolatban Musicz László, az
Által-ér Szövetség szakmai igazgatója február 2-án úgy nyilatkozott: - Egy újabb vizes élőhely
rekonstrukciójának előkészületei
zajlanak az Által-ér Szövetség bevonásával, ez az Öreg-tó délkeleti
öblének helyreállítása. Egy kb. 5
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hektáros vizes élőhelyet szeretnénk visszaadni az Öreg-tónak
oly módon, hogy azt a természetvédelem, a környezeti nevelés és
az ökoturizmus szolgálatába állítsuk. A tó délkeleti öblében egy
olyan hullámtér volt korábban,
ami sajnos a tó legutóbbi kotrásakor, a nyolcvanas években feltöltésre került, és ezt a területet szeretnénk úgy visszaadni a tónak,
hogy egyrészt tükrözze az eredeti
állapotokat, másrészt pedig szerepet kapjon a vízminőség javításában és egyfajta tanösvényként is
szolgáljon.
A fejlesztéssel az Öreg-tó délnyugati öblében 10 évvel ezelőtt
kialakított vizes élőhely zavartalanságának megőrzéséhez is szeretne hozzájárulni a város és az
Által-ér Szövetség, hogy az egyre
sokszínűbb élővilágnak otthont
nyújtó délnyugati öböl a látogatók
helyett egyre inkább a természeté
legyen.

Fotó: Domokos Attila

Zarándok-Jel-Kép Út címmel
nyílt meg a Mária Út kiállítása
február 2-án a Piarista Rendházban, ahol az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a zarándoklatok élményvilágába.
„A zarándoklás (latinul peregrinatio) jelentése: utazás szent
helyekre. Közép-Európa összes
szent helyét túra utak kötik ös�sze. A legnagyobb, a Mária Út,
mely népünk Máriához kötődő
szent helyeit (kegyhelyeit, kápolnáit, forrásait) csatolja be az
európai zarándok vérkeringésbe. A zarándoklás azonban nem
egyszerűen utazás, túra, vagy

kirándulás. A zarándokút lépései elsősorban belső lépések az
emberi szív szentélye, és Isten
irgalmának élő forrása felé.”
- olvasható a Mária Út weboldalán. A tatai kiállítás megnyitóján Galgócziné Szabó Zsófia
koordinátor idézte fel a tavalyi Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus mottóját, miszerint “Minden forrásom belőled
fakad”. A Mária Út Egyesület
munkatársa elmondta, ha belegondolunk, a Szentkutak e mottó
valódi „jel-képei”: a teremtett
világ ereje, élet, szépség, hit,
ami mind megtalálható bennük.

Meglátogatni őket testi és lelki
felüdülés, főleg, ha egy zarándoklat keretében érkezünk el valamelyik Szentkúthoz.
Ez a gondolat vezérelte az egyesületet, amikor a Mária Úttal
érintett Szentkutak bemutatását
Zarándok-Jel-Kép Út elnevezéssel egy vándorkiállítás keretébe
foglalta. A Piarista Rendház folyosójának falán elhelyezett 18
nagyméretű tablón egy zarándokoknak és önkénteseknek meghirdetett fotópályázat nyertes
képei mellett információk és
rövid elmélkedések olvashatóak,
melyek szorosan kapcsolódnak a

zarándokélményekhez.
A Mária Út Közép-Európa 2200
km-es zarándokút hálózata,
melynek kelet-nyugati tengelye
az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig észak-déli
útvonala Częstochowa és Medjugorje között vezet, így egy
Ausztrián,
Magyarországon,
Románián, valamint Lengyelországon, Szlovákián, Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán átívelő keresztet kapunk. Az
út vagy annak kisebb szakaszai
csoportosan vagy egyénileg is
bejárhatóak, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpáros vagy
lovas változatban is.
A zarándokélményeket megörökítő kiállítás tatai megnyitóján Michl József polgármester
mondott köszönetet a Mária Út
Egyesületnek, valamint a Tatai
Rend-ház Kft.-nek az együttműködésért, a tárlat befogadásáért. A helyszínen Bencsik János
osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel a zarándokutakról.
A Tatai-medence országgyűlési
képviselője úgy fogalmazott:
- Igazából nincsenek zarándokutak, semmiféle út nem létezik.
Folytatás a 6. oldalon.
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Önkormányzat

Újra „Hangszert
a kézbe” Tatán
A „Hangszert a kézbe” országjáró könnyűzenei játéktér és ismeretterjesztő sorozat újra Tatára
érkezik. Idén február 22. és 24.
között várják az érdeklődőket a
Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központban, a Piarista Rendházban.
A helyszínen február 22. keddtől
csütörtökig teljesen ingyenesen
lesz látogatható a zenei játszótér
(hangszerkiállítás), ahol minden
érdeklődő betekintést nyerhet:
- a dob és ütőhangszeres,
- a gitáros és basszusgitáros,
- a billentyűs,
- a népi és klasszikus hangszerek,
- az elektronikus zenei,
- valamint a stúdiós szekciókba,
hogy a hangszereket megszólaltatva nagyszerű és boldog pillanatokat élhessen át.
A szervezők nagy szeretettel
várnak mindenkit, aki érdeklődik a hangszerek, a hangszeres
játék, az élmény alapú zenélés és
tanulás, a zenész életmód és általában a könnyűzene világa iránt.
A programról bővebben a következő lapszámunkban olvashatnak.
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A év első képviselő-testületi ülése

Fotó: Domokos Attila

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-án tartotta
évi első ülését a Városháza dísztermében, ahol a képviselők 14 napirendi pontot tárgyaltak.
A januári ülésen egy-egy napirendi
pont foglalkozott gazdasági társasághoz illetve vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó témával. Sor került
a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.vel kötött üzemeltetési szerződés
módosítására, melynek nyomán,
miután hosszú egyeztetés-sorozatot követően decemberben az
önkormányzat tulajdonába került
az egykori HVDSZ (Helyiipari és
Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) üdülőépület együttes a
Fényes Forrásvidék területén, annak üzemeltetése a Városkapu Zrt.
feladata lesz a jövőben. Emellett
egy városfejlesztési megállapodást
is megszavaztak a képviselők a Modern Lakások 2017. Kft.-vel, mely
a városi piac melletti társasházak
építője. A megállapodás része, hogy
az ingatlanok mellett 20 új parkoló
épül, s megvalósul az érintett terület
végleges rendezése is.
A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában fogorvosi és felnőtt háziorvosi körzettel
kapcsolatos döntések is születtek.
Michl József elmondta: - A tatai 5.
számú fogorvosi körzetbe új fogorvos érkezik Dr. Lizanecz-Kovács
Zsófia fogszakorvos személyében,
akit nagy szeretettel fogadunk. A 6.
számú felnőtt háziorvosi körzetben
pedig Nagy Mária doktornő fog

rendelni szeptember végéig, s azt
reméljük, hogy ezen körzet ellátásának a hosszú távú, végleges megoldása is hamarosan megtörténik.
Az év első ülésén a képviselők szavaztak a Tatai Bartók Béla Óvoda
valamint a Kuny Domokos Múzeum intézményvezetői munkaköreire vonatkozó pályázatok kiírásáról,
és több beszámolóról is tárgyaltak.
Ezek között volt a Tata Települési
Értéktár Bizottság 2021. évi munkáját összegző tájékoztató. A bizottság a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzati képviselők,
civil szervezetek vezetői valamint
az intézményvezetők együttműködésére is számít annak érdekében,
hogy az egykori és mai Tata értékeit megőrizzük és a következő generáció számára közvetítsük.
A napirendek között szerepelt
a Tata város területén található
karsztvizekről és forrásokról szóló
beszámoló, melyről Michl József
így nyilatkozott: - Ez egy olyan
téma, amellyel folyamatosan foglalkozunk, ezért a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal egy részletes
szakmai beszámolót készített a
karsztvizekkel kapcsolatban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy hála
Istennek nagyon sok tatait érdekel
ez a téma. Az, hogy visszatértek a
forrásvizeink és újra széppé teszik
a város egyes részeit, egy örömteli
dolog, de persze mellette problémákat, megoldandó feladatokat is
jelent. A beszámoló végigveszi az
eddigi eredményeinket, mindazt,

amit már elvégeztünk és azokat a
feladatokat is, amelyek még hátra
vannak a visszatérő források ügyével kapcsolatban. Az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat
a következőket tartalmazza:
-tájékoztatásul megküldjük a Tata
területén a karsztvízszint emelkedés okozta feladatok ellátását megalapozó vizsgálatok és szakértői
feladatok ellátásának elvégzésére készített tervdokumentációt az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója részére,
-konferenciákat szervezünk az Által-ér Szövetséggel és a Magyar
Hidrológiai Társasággal együttműködve Tata aktuális karsztvíz rendszerének teljes körű megismerése
érdekében,
-tudományos
megalapozottságú
tanulmánykötetet készíttetünk Tata
karsztvíz rendszerének és felszíni
vizeinek, valamint barlangjainak és
karsztjelenségeinek a 2020-as évek
elején tapasztalható, mérhető állapotáról,
-valamint bővítjük, tovább erősítjük a meglévő együttműködést a
szakmailag érintett felsőoktatási
intézményekkel.
A polgármester hozzátette: - Ellenzéki képviselőtársaim beadtak egy
módosító javaslatot ehhez a határozati javaslathoz, amely végül a két
ülés közti témák közé került be a
Tatabánya-Komárom közti vízvezeték építésével összefüggésben, a
tatai Fényes kút feltételezett bekapcsolását illetően. Ezzel kapcsola-

tosan elsősorban a javaslatomra az
a döntés született korábban, hogy
a hatóság alaposan és kiemelten
vizsgálja meg az ügyet, s egy környezetvédelmi
hatástanulmányt
kell készíteni arról, hogy a Tatabánya-Komárom vízvezetékhez hozzá lehet-e kötni, rá lehet-e kapcsolni a Fényes kutat. Erre vonatkozóan
javasolt egyféle megfogalmazást az
ellenzék, amit az ülés közti szünetben is leegyeztetve tárgyaltunk tovább, s így született egy határozati
javaslatunk azzal a kiegészítéssel,
hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak is
küldünk egy levelet, melyben arra
kérjük, hogy kiemelten kezelve
gondolják végig, biztosan szükség
van-e a tatai kút bevonására a távvezeték kiépítésekor.
Mint minden hónapban, így januárban is megkapták a képviselők azt a
tájékoztatót, mely az Európai Uniós pályázatokról és a Magyar Kormány által biztosított támogatásokról ad aktuális képet. Michl József
tájékoztatott arról, hogy az önkormányzat újabb pályázatok beadását
tervezi. Egyrészt szeretnék a városi
kerékpárút hálózatot tovább bővíteni, így a tópart és a Dunaalmás felé
futó kerékpárút összekötését tervezik megvalósítani azzal a kiegészítéssel, hogy az Új út - Fényes fasor
kereszteződésében megépülhessen
végre a körforgalom. A másik téma,
hogy a vizeink rendezésének folytatásaként az Új úton és környékén
lévő házak pincéinek a problémái
megoldódjanak, valamint a Május
1. út 45-ös társasház alatti forrásvíz
kivezetése – ami részben már lezajlott – véglegesen, egy komoly pályázati támogatással megtörténjen.
Emellett a Szent Kereszt Plébániatemplom mögötti parkoló vízrendezésére szeretne még idén az önkormányzat pályázatot benyújtani.
A képviselők, az ülés végén két
előterjesztést zárt körben tárgyaltak. Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testülete következő rendes ülését várhatóan február utolsó
szerdáján tartja majd.

Általános tudnivalók a 2022. április 3-i országgyűlési
választásokról és az országos népszavazásról
Áder János köztársasági elnök úr
2022. április 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki az országgyűlési képviselők választását és az országos
népszavazást.
Az Országgyűlés 199 tagjából 106
képviselőt egyéni választókerületben választanak meg, 93 képviselő
listáról szerezhet mandátumot.
Tata város a Komárom-Esztergom
megyei 01. országgyűlési egyéni
választókerületbe tartozik, Tatabánya, Baj, Szárliget és Vértesszőlős
településekkel együtt.
Az országgyűlési képviselők választásán a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok
egyéni jelöltre és országos listára (párt vagy nemzetiségi listára)
szavazhatnak. A Magyarországon
elismert nemzetiséghez tartozó
magyar állampolgárok választásuk
szerint pártlista helyett nemzetiségi
listára szavazhatnak.
A magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgárok pártlistára szavazhatnak.
Az országgyűlési választásokkal
egy időben kerül megrendezésre az

országos népszavazás.
Az országos népszavazáson a választópolgárok a következő négy
kérdésben szavazhatnak:
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása
nélkül szexuális irányultságokat
bemutató foglalkozást tartsanak?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekek számára nemi átalakító
kezeléseket népszerűsítsenek?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat
korlátozás nélkül mutassanak be?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat
jelenítsenek meg?”
Az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás közös eljárásban kerül lebonyolításra. A választópolgárok a
szavazókörben egyszerre adhatják
le szavazataikat mindkét ügyben.
Tájékoztatás a névjegyzékbe vételről

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2022. február 11-ig kaptak értesítést a Nemzeti Választási Irodától.
Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét
elvesztette, a Helyi Választási Irodától kérheti - a személyazonossága igazolását követően - az értesítő
pótlását.
Azt a választópolgárt, aki 2022.
január 26-át követően kerül a névjegyzékbe, a Helyi Választási Iroda
értesíti.
Az értesítőben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár a
szavazatát leadhatja.
A tatai választópolgárok 24 szavazókörben élhetnek szavazati jogukkal, melyet a következő
linken tekinthetnek meg: https://
tata.hu/system/files/Tata_EVK_
szkor_teruleti_beosztas_kepviselok_200629_0.pdf
Felhívom a figyelmet, hogy a 22.
szavazókör helyszíne megváltozott, a szavazókör új címe Tata,
Szélkút u. 1-3., Szélkút utcai Közösségi Ház (a korábbi helyiség

TANÉP Kft. Agostyáni utcai épülete volt). Az értesítő már a szavazóhelyiség új címét tartalmazza.
Az értesítő bemutatása nem, de a
személyazonosság igazolása szükséges a szavazóhelyiségben a szavazáskor.
Amennyiben bármely a választást
érintő kérdés merül fel, Tata Város
Helyi Választási Iroda (2890 Tata,
Kossuth tér 1.) munkatársai hétfőtől – péntekig munkaidőben (8.00
órától 16.00 óráig) személyesen,
vagy az 34/588-663, 34/588-616,
34/588-693-as telefonszámokon,
illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu
e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget.
A választásról további információk a Nemzeti Választás Iroda
honlapján, a www.valasztas.hu
oldalon, a www.tata.hu honlap
Választás aloldalán, a https://tata.
hu/22270/2022_aprilis_3_orszag�gyulesi_valasztasok_orszagos_
nepszavazas linken találhatók.
Dr. Horváth József
jegyző, HVI vezető
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Elhunyt Varga Istvánné

2022. január 22-én elhunyt Varga Istvánné, az Eötvös József
Gimnázium volt tanára, a Tatai
Szent Márton Kamarakórus alapítója és vezetője.

Varga Istvánné több főiskolát
is végzett, tanári diplomáját az
ELTE Bölcsészkarán szerezte
kitüntetéssel. 1981-ben kezdett
tanítani az Eötvös József Gimnáziumban. Több évtizedes
tanári-, kulturális-, közéleti- és
írói munkájával ismertséget és
sok elismerést szerzett Tatának.
Nyugdíjba vonulása alkalmából
„Pedagógus szolgálati emlékérmet” kapott sokrétű, igényes,
sikeres pedagógusi munkája
elismeréseként. A Tatai Szent
Márton Kamarakórus vezetője
volt, emellett idegenvezetői és
tolmácsolási tevékenysége nyomán igen sok hazai és külföldi
látogató ismerte meg Tatát és
környékét. A magyar nemzettudat elkötelezett ápolójaként
könyvet írt hazánk különleges
templomáról, a Budapesti Sziklatemplomról, amely megjelent
német és angol nyelven is, ő a

Elhunyt Dr. Sopov Krszto
szerzője a nagysikerű „Tata más
szemmel” című könyvnek és a
város iránt érdeklődőket segítő
„Tatai séták” című kiadványnak is. „Tata lépten-nyomon”
címmel 2010-ben könyvet írt
városunkról, segítve a tatai diákok városismereti tanulmányait.
Az ország számos településére
és külföldre is eljutott a könyv
és annak híre. Négy kötetnyi
feladatgyűjtemény is tartozik a
kiadványhoz, melyekben több
száz érdekes, gondolkodásra
serkentő feladat segíti a diákok
tanulását.
2013-ban munkásságáért Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesítette Varga Istvánnét.
Tata Város Önkormányzata
mély részvéttel osztozik a család
fájdalmában. Isten nyugosztalja!

Diákjogi előadás a Városházán

Fotó: Domokos Attila

A diákjogoké volt a főszerep január 26-án a Városházán, ahol
diákok és pedagógusok egyaránt
foglalkoztak a témával.
A Nemzeti Ifjúsági Tanács diák
önkormányzatokért felelős munkacsoportja egy Európai Uniós
projekt keretein belül kezdte
meg a diákjogokat és kötelességeket népszerűsítő országos
kampányát. Ennek részeként hazánk számos városában rendeznek népszerűsítő előadásokat,

workshopokat a témában. Tatán
Kelemen Anna, egykori diákpolgármester, a munkacsoport tagja
tartott előadást a diákjogokról, a
programon Tata Város Diákönkormányzatának (TAVIDÖK)
tagjai mellett pedagógusok is
részt vettek.
Kelemen Anna tájékoztatott
arról, hogy a kampány több
elemből áll, melyeknek népszerűsítését a jövőben különböző
közösségi platformokon keresz-

tül is fogják folytatni, hiszen
a cél az, hogy a hasznos információk eljussanak a diákokhoz,
főként a felső tagozatos és a
középiskolás korosztályhoz. A
kampány elsődleges célkitűzése, hogy minél több fiatal megismerje az intézményeken belüli
kötelességeit és jogait. Ez egyben azt is jelenti, hogy a diákok
megtudhassák, hogyan járhatnak
el abban az esetben, ha úgy érzik, hogy sérülnek a jogaik.

Az E.ON-nal egyeztetett a városvezetés

Fotó: Domokos Attila

Michl József polgármester kezdeményezésére találkoztak a Városházán az E.ON Áramhálózati
Zrt. Tatabányai Üzemigazgatóságának képviselői és az önkormányzat munkatársai január 31én. A megbeszélésen kollégáival
részt vett Sindler Géza üzemigazgató is.
A találkozó fő témáját az E.ON
tervezett, jövőbeni fejlesztései
adták, többek között az a be-

ruházás, mely a tatai Déli Ipari
Parkban a légvezeték kiváltására irányul. Az egyeztetésen
természetesen szóba kerültek
az áramellátással kapcsolatos
helyi problémák, lakossági vis�szajelzések is. Az ellátásbiztonság érdekében az önkormányzat
kezdeményezte a légvezetékek
további korszerűsítését, kiemelten az agostyáni, az újhegyi és a
kertvárosi városrészekben, ahol
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a nagyobb viharok idején jellemzőek az áramkimaradások. Emellett, a közvilágításra vonatkozóan
a tata.hu weboldalon hamarosan
egy új felület nyílik, melyen nyilvánosan bárki tájékozódhat a város és az E.ON közötti kommunikációról. A megbeszélés témái
között szerepelt a Kinizsi utcában
lévő, 3 oszlopból álló kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat is,
amely az utca közepén található,
az oszlopokon több gyengeáramú
hálózat végigfut. Mint kiderült,
ennek kiváltását az E.ON nem
végzi el, ezért az önkormányzat
idén saját költségére elvégezteti
a munkát és az oszlopok áthelyezésre kerülnek az utca szélére.
Ezt követően lehet megkezdeni
a Kinizsi utca csapadékvíz és útburkolat rendezését.
Természetesen az együttműködés
további javításában érdekelt felek
folytatják az egyeztetéseket.

Elhunyt Dr. Sopov
Krszto háziorvos, a
6-os számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa.
Dr. Sopow Krszto
1939-ben
született
Görögországban. Az
1943-49 között zajló
görög
polgárháború
végén a családjának a
háborúban való részvétel miatt menekülnie kellett. A menekültek nagy részét az
akkori szocialista országok fogadták be,
édesapja Lengyelországba, egyik bátyja
Bulgáriába, a másik
Ausztráliába, ő pedig,
9 évesen harmadik fivérével Magyarországra került. Dégen, gyermekotthonban nevelkedett. Később Székesfehérvárra került, ott tanult tovább,
bátyja, aki a történelemtudományok doktora lett, Budapesten
élt. Családja múltja miatt a hazatérés szülőföldjére sokáig csak
álom maradt számára. Honvágya nem csitult, csak akkor nyugodott meg egy kicsit, amikor 34 év elmúltával, 1983-ban ismét láthatta Görögországot, ismét találkozhatott édesanyjával.
1965-ben végzett általános orvosként a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd 1969-ben sebészeti, 1972-ben
traumatológiai, 1998-ban pedig háziorvostan szakvizsgát tett.
Tatabányán, a megyei kórház baleseti sebészeti osztályán helyezkedett el, majd több évig a traumatológián dolgozott. Az
itt megszerzett széleskörű diagnosztikai tapasztalat a háziorvosi munkájában is nagy segítséget jelentett.
1974-ben került Tatára, a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetbe és haláláig, 47 éven át szolgálta itt a betegeit. Generációk
nőttek fel, a szabad orvosválasztás rendszerében nagyszülők,
szülők, gyermekek, unokák választották őt háziorvosuknak.
Tata Város Önkormányzata 2016-ban címzetes főorvosi cím
használatát tanúsító díszoklevél adományozásával ismerte el a
több évtizedes háziorvosi munkáját.
2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által évente
kiírt nemzet háziorvosa pályázaton, amely elsősorban a laikus közönség véleményére és a betegek hálájára, köszönetére
épült, 281 pályázó közül kiválasztotta őt a zsűri a 10 legérdemesebb közé. Betegei nem csak a szakmai felkészültségét,
hozzáállását, hanem lelkiismeretességét, emberiességét is kiemelték, aki mindig a megelőzésre helyezte a fő hangsúlyt,
szűrővizsgálatokat javasolt, általános labort végeztetett, tanácsot adott az életvezetéshez, figyelmes szeretettel fordult a
betegek és családjaik felé, ha kellett lelki támaszt is nyújtott,
megszervezte a szakorvosi vizsgálatokat és konzultált is kollégáival, folyamatosan követte a betegei állapotát. Nem csak
gyógyított, hanem igyekezett segítséget nyújtani a betegek
szociális problémáiban is, s még súlyos betegségének szakaszaiban is érdeklődött paciensei iránt. Soha nem panaszkodott,
gondoskodott megfelelő helyettesről, hogy a távollétében se
maradjanak ellátatlanul a betegei. Empátiájával és nagy tapasztalatával segítette az emberi kapcsolatok kialakítását,
adományokkal, gyógyszerekkel támogatta a határon túli magyar településeken élőket.
Szerette a sportot, NB 1-es labdarúgó és röplabdás volt, nem
főállású sportorvosként is dolgozott, de hobbija és igazi szenvedélye a sakk maradt egész életében.
Görögországot szülőhazájának, Magyarországot pedig felnevelő hazájának tartotta. Mindenki tudta róla, mert sok helyen és többször elmondta, hogy sokat köszönhet a Magyar
Hazának, amely kisgyermekként befogadta, hálás, amiért felnevelte és lehetőséget kapott a tanulásra, hogy orvos legyen.
Szaktudásával, mély humánumával szolgálta az embereket, de
mindig úgy érezte, hogy mégsem tudja teljesen visszaadni és
meghálálni az embereknek azt, amit ez az ország biztosított a
számára. Hivatását, az emberek gyógyítását több mint öt évtizeden át a hippokratészi eskü jegyében, az emberi méltóság
tiszteletben tartásával, hatalmas tudással és határtalan alázattal végezte.
Dr. Sopov Krszto 2021 szeptemberében Tata Város Önkormányzatától háziorvosi praxisának munkaközösségével együtt
kapta meg a Dr. Mészáros Gábor emlékérmet, mellyel az önkormányzat mondott köszönetet a 2020/21. évi világméretű
koronavírus-járvány idején, a Tatán és térségében élők egészsége érdekében végzett áldozatkész szolgálatért és példamutató helytállásért.
Tata Város Önkormányzata mély részvéttel osztozik a család
fájdalmában.
Isten nyugosztalja!
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Zarándokélmények képekben
Folytatás az 1. oldalról

Vagyunk mi, és bennünk van az út.
Zarándoklatra akkor indulunk el,
ha a bennünk lévő utat eltévesztjük
és nem a saját utunkon haladunk.
Akkor van szükségünk arra, hogy
megálljunk, újratervezzünk. Ha ezt
megtettük, akkor újrarendezzük a
sorainkat és ismét elindulhatunk a
saját, belső életutunkon. Bencsik
János a Mária Út Egyesület meg-

alapításával kapcsolatban elmondta: - Több, mint 15 évvel ezelőtt
az inspirált bennünket, hogy megláttuk, ez egy jó lehetőség arra is,
hogy a Közép-Európában együtt
élő társnemzetek összetartozását
erősítse, hiszen az egy spirituális
kultúrában élők - bár beszéljenek
eltérő nyelveken - szót tudnak érteni egymással és békességben tud-

nak élni, mert egy szakrális talapzaton állnak.
A kiállítás február 23-ig tekinthető
meg Tatán a Piarista Rendház épületében (Tanoda tér 5/A.) Aki szeretné megtapasztalni a zarándoklat
élményét, útnak indulhat a Mária
Úton, az egyéni és szervezett zarándoklatokról a mariaut.hu. weboldalon találnak információkat.

Lélektől lélekig
Lélektől lélekig címmel, ismét megtöltötte előadásával a Maróti Zenekar az Angyalok és Tündérek Galériát a magyar kultúra napján. A kortárs
képzőművészeti alkotásokat bemutató kiállító ezen az estén falai közé
zárhatta a népi- és klasszikus zeneirodalom mellett napjaink világzenéjét is, mely kiegészült költők, írók
remekműveivel, filozófustól, államférfitól, néprajzgyűjtőtől vett idézetekkel. Az elgondolkodásra is alkalmat adó műsorban egymást szolgálva
egyaránt helyet talált a könnyed hangulat, a humor és a mélytartalmú
üzenet.
A magas művészeti teljesítménnyel
interpretált műsor nemcsak az egyéni
és csoportos előadói teljesítményeket
sorakoztatta fel, de a közös éneklésben
megvalósuló kodályi tanítás megtapasztalására is lehetőséget adott. Így
alakult át a közönség a szokványos
minőségéből együtt érző, együtt gondolkodó alkalmi közöséggé.

Hirdetés

Végül emelkedett hangulatban
a biztonságot adó jó érzéssel térhettek haza az érdeklődők, hogy kultúránk kiapadhatatlan forrásából mind a
hétköznapok, mind az ünnepek megéléséhez mindig meríthetnek. Szerzett
és hagyományozódott értékeink, történelmi idők tiszteletet érdemlő egyéni és közös hőstettei, felelős emberi
döntésekhez, morális, etikus magatartáshoz, értékteremtő életvitelhez terelhetnek bennünket, ha példázatukból tanulni szeretnénk és tudunk is.
A katartikus élményt teremtő produkció meghívott előadói Dezső Marianna zongora, Kálmán Szabolcs,
Mátyás Dominik vers, próza, és a
Maróti Zenekar tagjai: Dérné Kovács
Ibolya, Szabó Krisztina, Dr. Szilágyi
Rita, Barvich Iván, Csizmadia Péter,
Csizmadia Tamás, Mohl Ferenc voltak, akik a zeneszerző Maróti György
kompozícióit és Sebő Ferenc énekelt
verseit mutatták be, ami már CD formájában is elérhető.
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Megnyílt a Talentum Iskola kiállítása a tatai múzeumban

Fotó: Domokos Attila

A Talentum Művészeti Szakgimnázium diákjainak alkotásaiból
nyílt kiállítás február első napján,
a Vármúzeum vártorony kiállítóterében. A „Tata 2022” címet viselő tárlat anyagában a Kuny Domokos Múzeumot és programjait,

valamint városunk nevezetességeit népszerűsítő terveiket, grafikai alkotásaikat mutatják be a 13.
osztályos diákok.
2020. januárjában “Tata 2020”
címmel nyitották meg ugyanezen
a helyszínen a gimnázium akkori

12 végzős diákjának kiállítását,
melyen tárgytervek szerepeltek szintén azzal a céllal, hogy
népszerűsítsék Tatát és a múzeum programjait. Az idei év első
időszaki kiállítását Dr. Schmidtmayer Richárd mutatta be. A

„Bözsikétől” a mumusokig
Kreil Melinda meseterapeuta nem érkezett
egyedül a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtárába. A
2022. január 18-án tartott programra elkísérte
„Bözsike”, a szófogadó
pamutgombolyag. Fontos szerepe volt, hiszen
segítette a gyermekeket
a játékban azzal, hogy
egymásnak dobták. Ezzel
jelezték, ki került sorra a
bemutatkozásban. Amikor a fonalszál lefejtődött,
addig nem folytathatta útját, amíg vissza nem gombolyították rá.
Bizonyára ti is szívesen
bújtatok volna már valamelyik állat bőrébe,

ugye? A Talentum Iskola
másodikosai számára itt
volt az alkalom, hogy a kiterített kártyákon szereplő
állatképekből válasszanak, és megindokolják a
döntésüket. Volt, aki azért
a nyuszis kártyát vette el,
mert szeretne nagyokat
ugrani, mint a nyúl. Olyan
is akadt, aki úgy repülne,
mint a papagáj.
A következő percekben
a kardfogú tigrisről szőtt
mese fonalát gombolyította Melinda. A hallgatóság figyelmesen, csendben, ki-ki a szőnyegen
elnyújtózva fülelt. A történet központi eleme a félelem volt, de nem kellett
sokáig aggódniuk a gyer-

mekeknek, ugyanis megismerték, hogyan változhat a félelem bátorsággá.
A mese hatására mindenki
fejében megszületett egy
kép, amely elűzi a mumust. A továbbiakban ezt
a képet papírra is vetették.
Láttunk mumusűző kutyust, amely az ugatásával tartja távol a rosszat,
valaki a testvérét rajzolta
le, mert ha ő mellette van,
akkor semmitől sem fél.
A kicsik a foglalkozás
végén büszkén mutatták
meg rajzaikat az előadónak, és megígérték, hogy
bátran mesélnek otthon
„Bözsikéről” és a mumusűző képeikről.
Goldschmidt Éva

múzeum igazgatója elmondta,
intézményük hosszú évek óta a
minél szélesebb körű nyitásra és a
folyamatos megújulásra helyezi a
hangsúlyt, ebben pedig nagy szerepet játszik a Talentum Iskola,
melynek fiatal alkotói az elmúlt
években több kiállítás hátterét is
elkészítették. „Az együttműködésünkben a kíváncsiság a legfontosabb elem, hiszen kíváncsiak vagyunk arra, hogyan látják a diákok
a várost és annak népszerűsítését.
Ez nekünk is fontos visszajelzés,
mert általa egészen új nézőpontokat kapunk.” - fogalmazott Dr.
Schmidtmayer Richárd.
A kiállítást Michl József polgármester nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a Talentum Iskola

folyamatosan újabb és újabb kreatív ötlettel, inspirációval lép a
tataiak elé, ezért pedig köszönet
jár nemcsak a diákoknak, hanem
a pedagógusoknak is, akiknek támogatása, ösztönzése és szakmai
útmutatása nélkül nem valósulhatnának meg a különböző projektek.
A tárlat március végéig látogatható a vártoronyban, ahol 20 fiatal alkotó látvány és tárgyterveit,
posztereit, ajándéktárgy ötleteit
láthatja a közönség. A leporellókat közzéteszi és szavazásra
bocsátja online felületein a tatai
múzeum, s a szavazás eredménye
alapján döntenek arról, hogy idén
mely ötletek alkotják majd az intézmény arculatát.

Boldog születésnapot!

Fotó: Domokos Attila

90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Michl József polgármester Barcza Lajost
február 2-án.
Barcza Lajos Veszprém megyében, Ador-

jánházán született egy
egypetéjű ikerpár egyik
tagjaként, egyébként négyen voltak testvérek. Elsősorban földműveléssel
foglalkozott, első felesége halálát követően pedig
évekig egyedül nevelte két
gyermekét.
Második feleségével, Margitka nénivel egy vonatút
során ismerkedtek meg, s
ezután, 1992-ben költözött
Tatára, itt alapítottak családot, Margitka nénivel öt
gyermeket neveltek.
Lajos bácsi az oroszlányi
erőműből ment nyugdíjba,
ahol darukezelő volt. Napjait ma is aktívan tölti, sokat olvas és minden
nap sétál egyet ebéd után. Nyolc unokájuk és
1 dédunokájuk van, de hamarosan érkezik a
második dédunoka is.
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Bemutatkoznak a tatai zenekarok 1. rész

Tatai zenekarok:
Tata könnyűzenei élete minden évtizedben jelentős volt. Hol attól, hogy neves zenekarok érkeztek a nyári eseményekre, hol attól, hogy a feltörekvő előadók megmutatták magukat,
dalaikat. A Komárom-Esztergom megyei rocklegendák című 1998-as és a Zene az életünk című 2009-es kiadású könyvek szép keresztmetszetet adnak Tata könnyűzenei hírességeiről.
Most 2022-ben a jelenleg működő helyi zenekarokat kívánjuk bemutatni. Miért a zenekarokat? Mert ők már közösségek az alkotó folyamatokban. Érdemesek a figyelemre, érdemes
lesz velük találkozni ebben az évben klubrendezvényeken, fesztiválokon, hangfelvételeken, vagy akár videoklipeken. A tatai zenekarok közül 20 csapatot kerestünk meg. A beküldött
anyagok alapján jelentetjük meg rövid bemutatkozásaikat és a csapat fotóját. 											
Cserteg István

Creation Funday

Supertrouper duó

Tata és környékén élő fiatal zenészek vagyunk. Saját dalokat írunk, bár a repertoárunk nagy része még feldolgozás. 5-en vagyunk: Rúzsa Nikoletta énekes, Horváth
Zorka billentyűs, Pirityi Imre gitáros, Lentulai Bence basszusgitáros és Ádám Dominik dobos. 2020 októberében alakultunk és részt vettünk a Peron - NTP Mentorálási programján, ahol 3 hónapig intenzív képzést kaptunk. Itt nem csak zenekarként,
hanem egyéni zenészként is fejlődtünk. A program lényege az volt, hogy egy saját
számunkat kidolgozzuk, kijavítsuk az apróbb hibákat és ezt a dalunkat elvigyük
stúdióba. Végül a Six Doors stúdióban vettük fel a felvételt. Ezután nyáron felléptünk a Mentor Program záróestjén, a Peron Tehetségközpont évzáróján, a tatabányai
Csónakázó-tó felavatásán, illetve augusztusban a Szent István napokon. Azóta új
saját számokat írunk, és készülünk a következő nyári koncert szezonra.

Mi vagyunk Rúzsa Nikoletta és Horváth Zorka, a Creation Funday „női részlege”. 2021
nyarán alakultunk meg, egy egyszeri fellépés miatt, ám a sok pozitív visszajelzés hatására
úgy döntöttünk, hogy továbbra is együtt maradunk, mint zenei formáció. Főleg feldolgozásokat játszunk, ám már mi is elkezdtünk a saját számok írását. Tata és Tatabánya
adja koncertjeink helyszíneit. Nyár vége óta saját szerzeményekkel foglalkozunk, illetve
elkezdtünk egy albumon is dolgozni. Rengeteg ötletünk van, és reméljük, hogy egyszer
eljutunk egy stúdióba, ahol meghangszerelhetjük a számainkat, és felvételt is készíthetünk róluk.

Arcidra zenekar
Az Arcidra zenekar 2020 januárjában alakult Tatán. A minőségi zene alkotása a céljuk. Az
Arcidra világa színes, változatos, tudatosan megírt modern könnyűzene. A zene alapját
képezi a kidolgozott, igényes dalszöveg, a kétszólamú ének és a ritmusos, dinamikus,
táncolható muzsika. A zene szövegközpontú, a dalok változatosak, mint stílusjegyekben,
mint hangulatban. A zenekar szerepelt egy NKA által támogatott Peron mentorprogramban. A zenekar kétéves fennállása óta több mint két albumnyi saját dallal rendelkezik, és
jelenleg az első albumon dolgoznak, aminek a „Nem Vagy Egyedül” címet adták. A „Nem
Vagy Egyedül” nem csak egy cím, hanem egy brand is. A zenekar célja egy közösséget
létrehozni, ahol senki sem érzi magát kívülállónak. A Két éves együttállás alatt kétszer
mentek el megmérettetni magukat a Tatabányai Peron Music Tehetségkutatóra, ahol legutóbb a negyedik helyet érték el, és legutóbb a Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztiválra
ahol különdíj gyanánt fellépési lehetőséget kaptak a XXV. Légrádi Antal Rock fesztiválra,
Balatonboglárra. A zenekar tagjai: Retkes Bálint – ének, Gaál Andris – ének, gitár, Györke Zoltán – basszusgitár, Csóka Tamás – gitár, Katona Máté – billentyű, Mura-Mészáros
Ambrus Vitéz – dob.

Derűs macinap

Fotó:mzsvk

Mackófoglalkozásra vártuk az ovis gyermekeket a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtárában 2022.
február 2-án. Ezen a hófödte reggelen mindenkit az a kérdés foglalkoztatott, hogy vajon meglátja a medve az árnyékát?
Jól tudták ezt a Szivárvány Óvoda kicsinyei is, akik kinézve az ablakon megpillantották a szikrázó napsütést, majd szomorúan mondták, hogy sajnos megijedt a
medve az árnyékától, vagyis a népi jóslat
szerint hosszú lesz a tél. Kedvünket nem
szegte ez a hiedelem, inkább fantasztikus
utazásra indultunk a papírszínház mese

segítségével, amelyben a jegesmedve a Hold ölén körbeutazta a Földet. Közben
a szemfülesek itt-ott észrevettek macis alakokat, mivel
gyermekkönyvtárunk
plüssfigurái között csücsültek különféle fajtájú medvék,
és csak arra vártak, hogy a
gyermekek megtalálják azokat. Szőrmókos kalandozásunk során megismerkedtünk
a barnamedvével, a pandával
és a koalával. Nemcsak játékok, hanem mackós könyvek
is sorakoztak a könyvtárban,
majd egy-egy gyermek felkiáltott: ezt ismerem! Nekem ez megvan otthon! Persze,
hogy Boribon, Micimackó és Vackor láttán
lelkesültek fel. Nézegették a képeket, lapozgatták, az óvónénik örömmel meséltek
a könyvekből. Nem ragadtunk le az előkészített macis történeteknél, ugyanis a könyvőrző használatával más mesegyűjteményeket is leemeltek a polcról a gyermekek.
Ők már értik, tudják, hogy miért fontos a
könyvekre vigyázni, hogyan lehet a gyermekkönyvtárban eligazodni. Kis Olvasók,
gyertek!
Goldschmidt Éva

Március 4-én és 5-én már ötödik alkalommal mutatkoznak be a Neszmélyi Borvidék borai a
Tavaszi Kvaterkán Tatán, az Esterházy Pezsgőgyárban.
Az esemény helyszíne idén is az 1772-ben épült, műemléki védelem alatt álló építmény, amit
Fellner Jakab, a magyar barokk egyik legjelentősebb alkotója tervezett. Gróf Esterházy Ferenc 1905-ben itt hozta létre pezsgőgyárát, a gyönyörű 10 boltívből álló bálteremmel. A korszerű francia technológiával gyártott tatai pezsgő nemzetközileg ismert és keresett termékké
vált.A Neszmélyi Borút Egyesület szeretettel várja az érdeklődőket a 2022-es kvaterkára,
melyen 30 borász 150 borát lehet majd kóstolgatni. A vendégek találkozhatnak a borászokkal és borkedvelőkkel, miközben meglátogathatják az egykori Pezsgőgyárat.
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A Tatai Fazekascéh 300 évvel ezelőtt alakult meg 1772. január 18-án
Az ősi fazekasmesterség tárgyi bizonyítékai Tatán és Tóvároson már Kr.
e. 42. évezredből fennmaradtak, például bögrék, tálak, tárolóedények,
gyerekjátékok. A népvándorlás idejéből és a római korból is előkerültek
fazekaskorongon készült edények.
Az évszázadok során az edénykészítéssel egyre többen foglalkoztak.
Az anyag formázásának technikája
is fejlődött. A magyar fazekasság
virágzását több dolog együttes hatása is befolyásolta, például az ólom,
ónmáz megjelenése, a betelepített
habán fazekasok mesterségbeli tudása, a török kerámiák formái és azok
díszítései. Magyarországon sorra
alakultak meg a céhek: például Kolozsvárott, Pozsonyban. Az 1700-as
évek közepétől Tata és Tóváros életében nagy jelentősége volt a céheknek. A XVII. század végére céhekbe
tömörültek a mészárosok, tímárok,
szíjgyártók, bognárok, szabók, lakatosok, pékek, fazekasok... Dunántúl
legjelentősebb fazekasság központja Csákvár volt. Tatán a fazekascéh
1722. január 18-án alakult meg, erről
a Fazekas utca elején található emlékkő is tudósít. A tataiak Komárom
város „fekete míves” és „mázas míves” fazekasainak 1718. évi levelét
vették át és ezzel elfogadták a céh
szabályzatát.
A céhláda és a pecsétnyomó 1722ben készült. Ezeket a céhkorsóval
együtt a Kuny Domokos Múzeum
őrzi. Pecsétnyomó felirata „Tata Vá-

rosi Nemes Fazekas cég pecsétje:
1722”. Lenyomatán egy kétfülű nagy
fazékból életfa nő ki, melynek jobb
és bal oldalán egymás felé nyújtott
kézzel az első emberpárt, Ádámot és
Évát látjuk. Róbert Townson angol
tudós a 18. század végén Magyarországon járt és ellátogatott Tatára és
írt a tatai fazekasokról. „A fazekasok
igen szegények nagyon egyszerű
módon apró kis kemencéket csinálnak maguknak... Nagy mennyiségben fekete cserépedényeket állítanak
elő. Hogy ezt a színt megadják az
edényeiknek, a kemencét a fa teljes
elégése előtt elzárják, így az edényeket kiteszik a füstös gőznek, amely
azokba beleég.” Elkészítés után kaviccsal dönsölték rá az edényekre
a motívumoka. A mázatlan, fekete
edényeket Tatán a 19. század elejéig
készítették. Ezek az edények az ország számos pontjára is eljutottak. A
Csallóközben, Érsekújváron, Komáromban, Dunaszerdahelyen még ma
is fellelhető néhány szép darab.
A 19. század elején a fekete edényeket fokozatosan felváltották a fehér
alapon lévő kék és zöld színű mázas,
írókás díszítésű edények, tálak tányérok, köcsögök Eleinte használták
a sárga és barna színt, de később elhagyták. Aki a fazekasmesterség el
akarta sajátítani, annak három évig
inaskodnia kellett. Inasévek elteltével, ha a mesterségben kellő előmenetelt tanúsított, szabaduló levelet
kapott. Ezután három évig vándorol-

ni a kellett. Amikor az új mesterhez
megérkezett, munkájával be kellett
bizonyítania, hogy jártas a fazekas
mesterségben. A három év leteltével, ha mester akart lenni, remeket
kellett készítenie. A bíráló bizottság
által elfogadott remek elkészítése
után megkapta a mesteri címet. 25
forintos taksa befizetése után felvették a céhbe. A Tatai Fazekascéhben
a mesterek számát nem határozták
meg. Azok a mesterek, akik nem léptek be a céhbe, abban a településben
ahol éltek, mesterségüket csak abban
az esetben gyakorolhatták, ha az uraság vagy előljáróság engedélyezte. A
fazekasok által készített termékek
alapanyaga az agyag. Tata és Tóváros környékén nagy mennyiségű
agyag található. Baji út és Szomódi
út mellett nem véletlenül épültek
cserép- és téglagyárak. A tatai fazekasok a Komáromi út mellett található területről szerezték be az agyagot. Tatán nem volt tűzálló agyag,
ha fazekat, kacsa- és tarkedlisütő
edényeket akartak készíteni, akkor a
tűzálló agyagot más lelőhelyről hozatták. A tatai fazekasok legtöbbjének szobából, konyhából, műhelyből
álló nádfedeles sárfalból épült, kis
ablakokkal ellátott háza volt. (Ezeket lebontották.) A Fazekas utca 23.
szám alatt lévő ház ma is áll, mely
Szabó Mihály kályhás háza volt.
Szép utcai homlokzatát kályhacsempék díszítik. A fazekasok műhelyében nemcsak tálak, korsók, edények,

gyerekjátékok készültek, de kályhacsempék is. Termékeiket vásárokon,
búcsúkban, heti piacokon értékesítették. Termékeikkel igazodtak az
évszakokhoz is. Tavasszal főleg virágcserepek, nyáron határi korsókat,
ősszel lekvárfőző edényeket, köcsögöket, télen disznóöléshez szükséges edényeket, boroskancsókat
árultak. A fazekasok négy utcában
laktak: Fazekas, Temető (Eötvös),
Hullám utcákban, Tanoda téren.
Tatán és Tóvároson 1833-70 között
71 fazekas dolgozott 149 inassal.
1886-ban: 81 fazekas 1900-as években 96. 1920-ban 24 fazekas dolgozott, a létszámuk csökkenéséhez
hozzájárult,hogy az edényeik iránt
csökkent a kereslet. A fajanszgyár
termékeinek és a zománc edények
megjelenésével kevesebb terméket
tudtak eladni. 1955-ben Csiszár József egyedül készítette az edényeken
található fehér alapú kék-zöld, zöld
mintákat. Nagyanyja a legügyesebb
írókázó (tarkázó) asszonyok közé
tartozott. Műhelyében 80 eredeti
tatai motívum csempére égetve látható. Csiszár József 1952-ben népi
iparművész címet kapott. 1978-ban a
népművészet mestere lett. Fia ifjabb
Csiszár József folytatta apja mesterségét, őrizte a hagyatékot. Ma már
nincsenek közöttünk, de az általuk
készített edényekben tehetségük tovább él. A tatai mesteremberek közül
Végh Ákos őrzi a tatai kerámiák formavilágát. Megtartja a füstös mázas

égetést. Az elkészült tárgyak meleg,
barnásfekete alapszínűek. A rajtuk
megolvadt máz alól jellegzetes tatai motívumok rajzolata tűnik elő.
A tatai fazekasmesterség hagyományait őrzi és folytatja a fiatal nemzedék tagjai közül: Molnárné Tamás
Anetta Fazekas népi iparművész, a
népművészet ifjú mestere. A tatai fazekasságot a néprajzi lexikon is bemutatja. Körmendi János készítette
ezt a remekművet, amely egy diszkorsó. 1890-ben készült ez a szép
munka. 1896-ban a millenniumi kiállításon aranyérmet kapott. A tatai
fazekasok tárgyi emlékeit a Kuny
Domokos Múzeum őrzi. Több tatai
család tulajdonában is fellelhetőek.
A tatai fazekasságról Dr. Körmendi
Géza helytörténész könyvet írt. A fazekasok alkotásait videofilm is megörökítette. A tatai fazekasok munkái
nemcsak Komárom megyében, de
a Duna-Tisza közén a bakonyi községekben, Csallóközben, Budapesten is ismertek. A tatai edényeket a
Duna Menti Múzeum (Komárno), de
Komárom, Győr, Esztergom, Vác,
Veszprém múzeumai is őrzik. A fazekascéh megalakulásának 300. évfordulója alkalmából kívánom, hogy
a városokban élő fazekasmesterek
szívvel - lélekkel folytassák elődeik
munkáját, őrizzék a hagyományokat,
munkájukkal növeljék a tatai fazekasság hirnevét.
Dr Kiss Tiborné,
a THE elnöke

Honvéd Bajtársi Klub
2022. februári programjai
Február 16. szerda 15:00
óra Református imaház
- “Fellner Jakab év Tatán”
Beszélgetés Stegmayer
Máté muzeológussal.
- Előadás után a klub asszonyai köszöntik férfi társaikat a nemzetközi férfinap
alkalmából.
Február 25. péntek
- A kommunizmus áldozatainak emléknapján részt
veszünk a városi rendezvényen.
Rendezvényeink tervezettek,
amelyek a Covid-helyzet miatt változhatnak.
A változásokról az összekötőinken és a televízió képújságon keresztül értesítjük
klubtagjainkat.
Kérjük klubtagjainkat, vigyázzanak az egészségükre!

Trianon előadás a Városi Nyugdíjas Klubbal

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

TATA - Környei ú. t

Schäffer János
Barassó Lajosné
Halász Emőke

TATA -Almási úti t.
Tolonics János
Besenyei Jánosné
Steiner László
DUNAALMÁS
Akács Imréné
KOCS		
Valakovics Jánosné

2022. januárban elhunytak
Palotai Ferencné		
NESZMÉLY
Dr. Dady Kálmán Imre Horváth Pálné
AGOSTYÁN
Blaschek János

OROSZLÁNY
Laczkó Józsefné
Székács Istvánné
Frey Julianna
Vidi Henrikné
BOKOD
Hatala Mihály

DAD
Petrovics László
NASZÁLY
Kovács Zsigmond
Nagy Ferencné
BÉKE PORAIKRA!

A Városi Nyugdíjas Klub szervezésében Trianon okai és következményei valamint Trianon:
a megoldás lehetőségei címmel
tart előadásokat Dr. Raffay Ernő.
Az előadás időpontja:
2022. február 22. kedd 15 óra
Trianon: a megoldás lehetőségei
Helyszín: Fischer-ház emeleti
előadóterem, 2890 Tata, Bercsényi utca 1.
Az előadás minden résztvevő
számára ingyenes, de nem klubtagoknak regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni legkésőbb az előadás napján 11 óráig lehet, Nagy
Gábor klubelnöknél, a 30- 658 0153-as telefonszámon.
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Sárkányok viadala

Fotók: Tatai Kölyöksárkány Shotokan Fb oldala

Ezen a néven szervezett immáron harmadik alkalommal
karate versenyt a Tatai Kölyöksárkány Shotokan Karate Klub. A helyszín ezúttal is
az Ádám Sándor Sportcsarnok volt. Már korán reggel
nagy volt az egy négyzetméterre eső sárkányok létszáma,
szép számmal gyülekeztek
a fiatal versenyzők. Mire a
megnyitó következett kiderült, hogy 20 egyesület 254
versenyzője jelentkezett be.
Dr Varga András önkormányzati képviselő nyitotta meg a
versenyt aki elmondta: ennek
a versenynek az a célja hogy
a szellem és a lélek nemesedjen, valamint köszönetet
mondott mindenkinek aki tett
azért, hogy ez a a verseny lét-

rejöhessen. kerekes Balázs
a rendező tatai klub vezetőedzője ismertette a menetrendet, arra kérte a versenybírókat, hogy az ítéletek mellett
tanácsokkal is segítsék a gyerekeket, hiszen többen most
versenyeznek először. Lelkesen melegítettek a versenyzők,mert azt már tudják,
hogy a shotokan karatéban
nem a győzelem a cél, hanem
a gyakorlatok tökéletesítése,
ezáltal a jellem fejlesztése.
Öt tatamin folyt a verseny,
minden gördülékenyen ment.
Alapgyakorlatokban (kihon),
formagyakorlatokban (kata)
és küzdelemben (kumite)
mutathatták meg magukat a
versenyzők. Egy-egy gyakorlat után amikor a bírók

Indul a tavasz!
Nem tudom, hogy a medve február 2-án
meglátta-e az árnyékát vagy sem, de a tavasz legbiztosabb jele a sportban, hogy elkezdődnek a tavaszi szezon mérkőzései. A
tatai sportszeretőket nyilván saját csapataik
mérkőzései érdeklik, így most a kézilabda
NB I/B és a felnőtt férfi labdarúgó csapat
tavaszi hazai mérkőzéseinek időpontját ta-

felmutatták a győztes sportoló kék vagy piros zászlóját, a
vesztesnél bizony néha-néha
eltört a mécses Ilyenkor az
edzők pedagógiai érzékére
is szükség volt. Nágel Balázs
a rendező klub elnöke mindenütt ott volt, intézkedett,
egyeztetett, mindent igyekezett kézben tartani. Elmondta, hogy nagyon büszkék arra,
hogy már 3. alkalommal rendezhetik meg ezt a versenyt.
Annak pedig kimondottan
örül, hogy Tiszakécskétől
Mosonmagyaróvárig
ilyen
sok egyesület eljött Tatára.
Hagyományosan díjazzák a
legtöbb nevezést leadó egyesületet, akk ebben az évben
az Oroszlányi Raion Dojó
lett.

lálják meg.
Kézilabda
február 13. 18.00 TAC – BFKA Balatonfüred
február 27. 18.00 TAC – BFKA Veszprém
március 6. 18.00 TAC – Budai Farkasok
Rév Group
A további menetrend később válik ismertté.

Labdarúgás
február 20 14.00 TAC – Vértessomló
KSK
március 13 14.30 TAC – Környe SE
március 20 15.00 TAC – Bábolnai SE
március 27
15.00 TAC – Nyerge-

Fotók:Facebook.com

Eredmények
Asztalitenisz
Férfi NB I TAC – Dunaújvárosi SE 13-1
Pontszerző: Bak 3, Béres 3, Sipos 3, Varga 2,
Béres-Bak, Sipos-Varga
Pénzügyőr SE – TAC
6-8
Pontszerző: Béres 3, Sipos 3, Bak 2
Férfi NB II EVO ASE
Zalaegerszeg - TAC
10-8
Pontszerző: Nagy 3,
Barassó 1, Lukács 1,
Pattantyús 1, Nagy-Barassó,
Lukács-Pattantyús

TAC – Esztergomi AS
13-5
Pontszerző: Pattantyús
4, Nagy 4, Lukács 2,
Barassó 1, Nagy-Barassó., Pattantyús-Lukács
Kézilabda
NB I/B Komárom
VSE – TAC 30-27 (1711)
Vezette: Hornyik Zs.,
Zörgő R.
Góllövő: Kreisz 7, Kathi 6, Iváncsik T, Jajic
3-3, Gajdos, Győrffi,
Kiss 2-2, Iváncsik Á,
Sárosi 1-1

sújfalu SE
április 10 15.00 TAC – FC Esztergom
április 24
16.00 TAC – Wati-Kecskéd KSK
A rájátszás menetrendje ezt követően
alakul ki.

Programajánlat
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági Csurgó
KK – TAC 40-24 (2112)
Vezette: Bán-Farkas L.,
Miksó D.
Góllövő: Huber, Takács
5-5, Igali 4, Zubek 3,
Csordás, Kolozsi, Nényei 2-2, Czunyi 1
Kosárlabda
Női amatőr NB I TSE
– Kiss Lenke KA 5698
(17-27,13-18,1229,14-24)
Vezette: Kéri I., Szűcs
P.
Pontszerző:
Kurucz

13/3, Koncsár 12, Szabó 9, Tóth 7, Sulyák
6/3, Stoczker 4, Morcz
3, Fodor 2
Edző: Kaposi Renátó
Férfi kadett TSE –
FALCO-VULCANO
Energia KC Szombathely U16 62-53 (178,10-15,14-12,21-18)
Pontszerző: Dávidházy
21, Zalavári 15, Bittmann B. 11, Tápai 9/3,
Orbán 6

Bővebb információk:
Tatai TV Képújság
Tatai AC

Kézilabda
február 13. (vasárnap) 18.00
TAC – BFKA Balatonfüred NB I/B
február 17. (csütörtök) 17.30
TAC – Sport 36 Komló férfi ifjúsági
február 23. (szerda) 17.20 TAC – Komárom VSE női
ifjúsági
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Kosárlabda
február 20. (vasárnap) 13.00
TSE – Törekvés SE női amatőr NB I
A mérkőzést Bábolnán játsszák.
Labdarúgás
február 20. (vasárnap) 11.00
TAC – Tatabányai SC női felnőtt
A mérkőzést az Új úti pályán játsszák.

