
Old Lake Man triatlon         
   
   8. oldal      

Hagyományteremtő horgász-
verseny a Cseke-tavon  
   4. oldal

Rendőrségi tanácsok   
     
   2. oldal 

Egy kalandos élet története  

   4. oldal

Gerlingeni kerékpárokból 
nyílt kiállítás   
   4. oldal 

A Honvéd Bajtársi Klub a 
harckocsizók napján
   5. oldal

Augusztus 20-i városi 
ünnepség
   2. oldal 
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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Hirdessen 
Ön is

9000 példányszámú, 
kéthetente ingyenesen   

megjelenő városi 
lapunkban!

06-30-962-4556       
tataivaroskapu.ujsag

@gmail.com

IV. Neszmélyi Borünnep és Halnapok

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
augusztus 6-án megkezdte a Má-
jus 1. úton a feltörő forrás által 
okozott károk helyreállítását. A 
következő hónapok munkálatai-
ról augusztus 3-án tartott sajtótá-
jékoztatót a helyszínen Bencsik 
János országgyűlési képviselő, 
Michl József polgármester és Ba-
rabás Zsolt, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. megyei igazgatója.
Tata belterületén mintegy 150 
méteres szakaszon indulnak meg 
a helyreállítási munkák, melyek a 
forgalom folyamatos biztosítása 
mellett két ütemben valósulnak 
majd meg. Az első ütemben a Má-
jus 1. út északi részét állítják hely-
re, ezután pedig a városközpont 
felőli két sávot. A bontási munkák 
után augusztus 13-án kezdik a ta-
lajvízszint apasztását, mely vár-
hatóan 10 napig tart. Szeptember 
3-án kezdhetik meg az elvezeté-
sek építését, három és másfél mé-
teres mélységben. A forrás vizét a 
Május 1. utat keresztező Kismo-
só-patak átereszébe vezetik. Az 
útburkolatot szeptember második 
hetében kezdhetik helyreállítani, 

így a második ütem várhatóan 
szeptember végén indulhat.
Barabás Zsolt, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. megyei igazgatója 
a sajtótájékoztatón úgy nyilatko-
zott: - nem egy egyszerű techno-
lógiáról van szó, elsősorban arra 
koncentrálnak, hogy a megjelent 
vizet biztonságosan és végleges 
módon elvezessék, ami azt je-
lenti, hogy a helyszínen három 
nyomvonalban másfél illetve 
három méter mélységben ún: 
mélyszivárgó rendszert fog a ki-
vitelező építeni, amely képes lesz 
arra, hogy elvezesse a felszín alatt 
megjelent vizeket, melyeket egy 
két oldalon elhelyezett aknában 
összegyűjtve bevezetnek a Kis-
mosó patak medrébe.
A forrás még 2015-ben bukkant a 
felszínre, a helyi bányászat befe-
jezése óta folyamatosan emelke-
dő karsztvízszint nyomán. Miután 
elkészültek a kiviteli tervek a víz 
elvezetésére és a burkolat helyre-
állítására, a közbeszerzési eljárás 
után júliusban szerződést kötöttek 
a kivitelezővel, így a helyreállítás 
megkezdődhet.

Bencsik János a helyszínen ki-
emelte: - a következő fél évben 
nagy türelemre lesz szükség a 
tataiak és az itt közlekedők részé-
ről, hiszen az út másik szakaszán 
is felújítások zajlanak az Interspar 
Áruház építése kapcsán, és mind-
két munkálat a késő őszi-kora téli 
időszakig tart majd, ami nagyobb 
odafigyelést igényel az autósok-
tól. Fontos figyelembe venni, 
hogy ebben az esetben nem egy 
egyszerű kátyúzásról van szó, 
hanem egy közel nyolc méter át-
mérőjű forráskürtő vízelvezetését 
kell megoldani úgy, hogy tovább-
ra is lehessen közlekedni – tette 
hozzá az országgyűlési képviselő. 
A következő hónapokban a mun-
kálatok alatt az érintett útszaka-
szon félpályás lezárások lesz-
nek, de mindkét sávban, mindkét 
irányban szabad marad majd egy-
egy útpálya, és a jelzőlámpa-me-
lyet átprogramoznak- is működni 
fog, a gyalogos közlekedés bizto-
sított marad.
Michl József a sajtótájékoztatón 
elmondta: - köszönettel tartoznak 
mindenkinek elsősorban a türe-

lemért, hiszen a közlekedőknek 
évek óta el kell viselniük, hogy 
egy sávot nem tudnak használni. 
Köszönet jár azoknak is, akik a 
háttérben terveztek, vizsgálatokat 
és számításokat végeztek ahhoz, 
hogy megszülessen az a szakma-
ilag elfogadott terv, melyet a ha-
tóságok is engedélyeztek. Emel-
lett köszönet a magyar államnak 
azért, hogy 110 millió forinttal 
támogatja a beruházást, valamint 
Bencsik Jánosnak, aki mindezért 
sokat dolgozott. A következő hó-
napokban zajló munkák kapcsán a 
városvezető kiemelte: - kéri a ta-
taiak és a közlekedők türelmét, és 
mivel hamarosan kezdődik az új 
tanév is, a már önállóan iskolába 
járó gyerekek, ha lehet, használ-
ják a helyi buszközlekedést- ezzel 
is enyhítve az autósforgalmat- hi-
szen a buszbérlet ingyenesen jár 
minden tatai diáknak. A helyre-
állítás ideje alatt kiemelt rendőri 
ellenőrzés lesz a Május 1. úti gya-
logátkelőhelyeknél, ezzel is erő-
sítve a közlekedés biztonságát.
A teljes helyreállítás a tervek sze-
rint november közepére fejeződ-
het be, a projekt 110 millió forint-
ból valósul meg.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
arra kéri a közlekedőket az úton 
dolgozók és a többi járműveze-
tő biztonsága érdekében, hogy 
a munkaterületen érvényes ide-
iglenes sebességhatárokat min-
denképpen tartsák be! Az autó-
soknak ajánlott még indulás előtt 
tájékozódniuk a korlátozáshoz, 
munkavégzéshez kapcsolódó 
aktuális forgalmi helyzetről a 
társaság Útinform szolgálatá-
nál (+36-1-336-2400), illetve a 
www.utinform.hu weboldalon, 
de érdemes navigációs, közössé-
gi autós alkalmazást is használ-
niuk, hogy az optimális útvona-
lukat megtervezhessék.
A korlátozások és a kivitelezési 
munkák idejére a közlekedők 
türelmét és megértését kéri a tár-
saság.        Ábrahám Ágnes

Megkezdődött a Május 1. úti 
burkolatbeszakadás helyreállítása

Lezajlott a IV. Neszmélyi Borünnep és Hal-
napok a Kastély téren, ahol egész hétvégén fi-
nom borokkal és ételekkel, valamint koncer-
tekkel várták az érdeklődőket. Szombaton 14 
órától itt rendezték az idei, 35. Minimarathon 
ünnepélyes díjkiosztóját is.

Bővebb információk:
        www.tata.hu



Tata Kártya Felhívás

Tisztelt Ügyfeleink!

A Tata Kártya ügyintézése
2018. augusztus 16-tól 

szünetel!
Nyitás:

2018. szeptember 3-án.

Tata Város Önkormányzata 
pályázat útján bérbe adja a 
Mindszenty tér 13. 1/4. szám 
alatti, 62 m2 térmértékű, össz-
komfortos költség alapú bérla-
kást.
A pályázatot formanyomtat-
ványon kell benyújtani, me-
lyet 2018. augusztus 6. napjá-
tól 5.000,- Ft + ÁFA, összesen 
6.350.-Ft összeg befizetése 
mellett lehet kiváltani.
A lakás a helyszínen 2018. 
szeptember 4-én 14-15 óra 
között tekinthető meg.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. szeptember 
12. (szerda) 15:00 óra
Információ:  Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal
Építési és Vagyongazdálkodá-
si Iroda
Telefon: 34/588-655 és 
34/588-691    

FOGADÓÓRA
DR. FRIEDRICH GÁBOR 
r. ezredes 
 2018. augusztus 

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

Önkormányzat 2018. augusztus 9. IV. évfolyam, 16. szám2

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

Tata Város Önkormányzatának 
kéthetente 

megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.

Felelős kiadó: Berczelly Attila 
vezérigazgató 

Szerkeszti: Tatai Televízió 
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc

ISSN 2416-1586
Nyomtatás: 

Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető: 

Horváth Gábor Ferenc 
nyomdavezető

Terjeszti: Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt.

A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com

2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 

Várjuk észrevételeiket, 
javaslatakat. 

Szerkesszünk együtt! 

Hirdetmény
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy Magyarország Kor-
mánya 1364/2018. (VII. 27.) 
Kormányhatározatában döntött 
a téli rezsicsökkentés végrehaj-
tását követően szükségessé váló 
további intézkedésekről.
A határozat szerint a téli rezsi-
csökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások is egy-
szeri természetbeni támogatás-
ban részesülnek a fűtési költsé-
gek viselésével összefüggésben.
A támogatás igényléséhez össze-
állított igénybejelentő adatlap el-
érhető a www.tata.hu honlapon, 
vagy a Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal szociális ügyintéző-
jénél (2890 Tata, Kossuth tér 1. 
fsz. 1-3.). Az igénybejelentő la-
pokat személyesen, vagy postai 
úton a Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal címére szíveskedje-
nek eljuttatni.
Az igénybejelentés végső határ-
ideje: 2018. október 15.
Az igénybejelentéseket a Bel-
ügyminisztérium részére továb-
bítjuk további intézkedés céljá-
ból.

Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyalogosan, kerékpárral, mo-
torkerékpárral és autóval is egy-
aránt fontos az óvatosság és a 
szabályos betartása. Kezdetét 
veszi a tavaszi szezon és egyre 
nagyobb számban jelennek meg 
az utakon kerékpárosok, motor-
kerékpárosok, autósok, valamint 
gyalogosok. A körültekintő, át-
gondolt közlekedés velejárója az 
elővigyázatosság, amely ilyenkor 
sokszor háttérbe kerül. A jármű-
vezetők ezen időszakban jellem-
zően lendületesebben, a megen-
gedettnél nagyobb sebességgel 
közlekednek.
A kerékpárosok és a gyalogosok 

– mint a közlekedés legvédtele-
nebb résztvevői – nagyobb koc-
kázatnak vannak kitéve. Több 
esetben következik be baleset a 
gyalogosok hibájából, akik elővi-
gyázatlanul, illetve álló járművek 
takarásából léptek elő.
A kerékpárosoknak fontos tudni, 
hogy a járdán alapvetően tilos, va-
lamint a kijelölt gyalogos átkelő-
helyen nem szabad kerékpározni. 
A kerékpárról le kell szállni, és a 
biciklit tolva kell az úttesten át-
haladni. A gépjárművezetőknek 
lakott területen kívül és belül is 
egyaránt vigyázni kell az úttest 
mellett haladó gyalogosokra, ke-

rékpárosokra, valamint fokozott 
óvatossággal kell közlekedni a 
kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, 
buszmegállók környékén. 
A balesetek elkerülése végett 
nyomatékosan felhívjuk a kerék-
párosok figyelmét az alábbiakra:
Tilos kerékpározni:
- Ott, ahol ezt tábla tiltja, vala-
mint autópályán és autóúton;
- Főútvonalon a 12. életévét be 
nem töltött személynek;
- Kijelölt gyalogos átkelőhelyen 
(A kerékpárról le kell szállni, és 
azt tolva kell az úttesten áthalad-
ni! A gyalogos átkelőhelyen csak 
a gyalogosnak van elsőbbsége, a 
kerékpárosnak nincs!)
Gyalogúton, valamint járdán 
csak akkor szabad kerékpározni, 
ha azt közlekedési jelzőtábla en-
gedélyezi! (Gyalog- és kerékpá-
rút jelzőtábla)
Tilos és veszélyes:
- Kézben tartott mobiltelefonnal 
kerékpározni;
- Egymás mellett kerékpározni;
- Elengedett kormánnyal kerék-
pározni;
- Egymást vontatni;

- Kerékpárral állatot vezetni;
- A kerékpárhoz (kerékpár-után-
futót kivéve) egyéb vontatmányt 
kapcsolni;
- Rossz műszaki állapotú kerék-
párral kerékpározni;
- Sötétben, szürkületkor, rossz 
látási viszonyok között kivilágí-
tatlan kerékpárral részt venni a 
forgalomban.
Felhívjuk a biciklisek figyelmét 
arra, hogy a balesetek elkerülése 
végett – ahogy a többi jármű ese-
tében is – a rendőrség kiemelt fi-
gyelmet fordít a kerékpárosokra 
vonatkozó szabályok betartására, 
fokozottan ellenőrzi a kerékpá-
ros közlekedést! 
A gépkocsival, illetve a motor-
kerékpárral közlekedőknek kell 
kellő figyelmet fordítaniuk a 
relatív sebesség helyes megvá-
lasztására. Kérjük, hogy min-
denhol kellő óvatossággal köz-
lekedjenek!
Legyenek különösen elővigyáza-
tosak a be nem látható útkanya-
rulatokhoz érve, hiszen a sebes-
ség helyes megválasztásával a 
balesetek nagy része elkerülhető!

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsai:

Dr. Hantay Zsuzsanna 
2018.08.01-től 2018.08.31-ig 

szabadságon van.
Helyettesít: dr. Sopov Krszto 
saját rendelőjében és rendelé-

si idejében.
H-SZ-P: 8-12ig. K-CS: 13-16-ig.

Telefon: 489-170
06/70-310-9395 

Tata Erzsébet tér 18.

17 óra 
Ünnepi szentmisét a Szent Kereszt Plébániatemplomban 
Havassy Bálint plébános mutatja be
18 óra
Ünnepi műsor Szent István király tiszteletére
Ökumenikus kenyéráldás a Kossuth téren
Ünnepi beszédet mond Michl József 
Tata város polgármestere
és Bencsik János 
a tatai-medence országgyűlési képviselője
Műsorközlő: Petrozsényi Eszter színművész
Közreműködnek a MH 25. Klapka György 
Lövészdandár zenekar

   
Vezényel: Balázs Attila őrnagy, 
a zenekar karmestere
a Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskola és a 
Pötörke Népművészeti Egyesület 
növendékei

(Rossz idő esetén a 
rendezvény a Szent  Ke-
reszt Plébánia- 
templomban kerül 
megrendezésre)

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szeretettel meghívja Önt és 
kedves családját államalapító Szent István király tiszteletére a Kossuth téren tartandó 

ünnepi rendezvényére

Augusztus 20.

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Illusztráció
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A városi civil szervezetek a nyári hóna-
pokban általában szünetet tartanak. A 
Honvéd Bajtársi Klub tagjai most sem 
unatkoznak. Unokáikkal együtt már lá-
zasan készülődnek a hagyománnyá vált 
Balatonakarattyai családi kirándulásra. 
Július 25-én klubdélután   alkalmával 
folytatódott Az életem története című 
előadássorozat. Kalandozás az életem 
címmel Nagy Olga mesélt életéről. Sárkö-
zi József röviden bemutatta az előadót  a 
Versek és nóták című könyv szerzőjét, aki 
egyben a klub egyik tudósítója. Májusban 
megjelent anyák napi írása is a szerző ér-
zelmi gazdagságáról tanúskodik. 

 

Aki olvasta Olga Rögös 
utakon című családregény 
trilógiáját  - ami sajnos ed-
dig  nyomtatásban még nem 
jelent meg –  szavakban is 
hallhatta az ő életéről szó-
ló harmadik kötet hihetet-
len és megrázó történeteit. 
Édesapja fiatalon  meghalt, 
édesanyja a férje első há-
zasságában született három 

kislányt és a közös gyermeküket,  Olgát  
egyedül nevelte. Sok történetet hallhat-
tunk már az ún. újjászületésről. Ez a kis-
lány valójában újjászületett. 1944 hideg 
tele volt. A bombatámadástól félő Édes-
anya Rédéről a négy kisgyerekkel el akart 
jutni a szüleihez. Szerencséjére egy orosz 
katonai teherautó az állomás közeléig el-
vitte őket. Egy fiatal katona segítségét 
fölajánlva magához vett egy pár csomagot 
és a pólyás kisbabát. A vonatra felszállva,  
mikor az anyuka a pólyát átvette rémül-
ten kiáltott fel.  „Hol a gyerek?” - a pó-
lya üres volt! Lélek-szakadtan visszafutva 
megtalálták az elszíneződött jéggé der-

medt kisbabát. A vasútállomáson hosszas 
hideg –meleg váltó-fürdőztetést követően 
egy halk sipákoló  hang jelezte: Itt va-
gyok! újra élek! „Csoda, hogy ezt túlélte 
– biztos nagy erős ember lesz” – mond-
ták. Szükség is volt erre, mert az édesa-
pa hiányában a nőknek kellett elvégezni 
az összes nehéz mezőgazdasági munkát. 
Közben jöttek a váratlan szomorú esemé-
nyek¸rájuk szakadt a háztető,  Olga lee-
sett a megrakott szénásszekérről - hadd ne 
soroljam. A gyerekek sorjában szakmát 
tanultak, Olga kiváló gyors-és gépírónő 
lett. Jó állását feladva, a szerelemtől el-
vakulva, házasságkötését követően Ba-
konyszombathelyre költözött. A család 
nem fogadta be, férje két évig kínozta 
italosságával és mérhetetlen féltékenysé-
gével.  Elváltak. Egyetlen öröme az volt, 
hogy  ebből a házasságból született a 
kisfia, Janika.  Második házassága sem si-
került, három év után megözvegyült. So-
kat tanult, egész életében képezte magát. 
Elvégezte a vasúttiszti iskolát, Kisbéren 
lett  forgalomirányító. Élete viharfelhői 
már-már oszladoztak, mikor a  rendőrség 

telefonhívása közölte vele, hogy leégett 
a háza. Szellemileg összetörve, lelkileg 
összeomolva, úgy érezte menekülnie kell 
régi környezetéből. Egy újság hirdetésére 
válaszolva  feleség-jelölként Dél-Afriká-
ba utazott. Félév  ott tartózkodás után úgy 
kellett megszöknie a magyar származású 
rasszista, zsugori férjjelölt lelki rabszol-
gasásából. Hazajött. Tatán vett lakást. 
Itt él fiával boldogságban megértésben 
nyugdíjasként is aktívan – de ez mát egy 
új történet. Igazi előadói alkat. A tragikus 
történeteket is vidám átéléssel mondta el 
mintha viccet mesélne, csak a fia súlyos 
motorbalesetének  elbeszélésénél  érzé-
kenyült el.  Előadását A kijelölt út című 
saját versével fejezte be: ”Felemelt fejjel 
célba csak akkor érhetek, Ha a bátorság-
ról teszek tanúbizonyságot, Az élettől jót 
és szépet csak akkor remélhetek, Ha min-
denestől szeretem az egész világot!”  Ezt 
követően Olga saját készítésű finom süte-
ményekkel vendégelte meg a hallgatósá-
got. Köszönjük a klub vezetésnek, hogy 
megismerkedhettünk a  „mindennapok 
újabb hősével”.                         Id. Bankó Róbert

Egy kalandos élet története

A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat tatai Idősek Napközi Otthoná-
ban ünnepelte 102. születésnapját 
Horváth István, akit augusztus 
3-án Bencsik János országgyűlé-
si képviselő, és Michl József pol-
gármester is felköszöntött.
Pista bácsi, aki 1916. július 29-én 
született, alapítása óta oszlopos 
tagja és mindennapos látogatója 
az otthonnak, ahol rendszeresen 
felköszöntik a születésnaposokat.  
Horváth István bácsi egyedül él 
saját otthonában, családja nincs, 
távoli rokonai az ország másik 
felében élnek és évente csak pár 

alkalommal tudják meglátogat-
ni. Társaságát, barátait, a Máltai 
Szeretetszolgálat dolgozói és a 
napközi tagjai alkotják. Napjait 
közösségükben tölti, szeret tele-
víziót nézni és rádiót hallgatni, 
az őt körülvevők pedig háztartá-
si, életvezetési segítséget is nyúj-
tanak számára.
Idős kora ellenére Pista bácsi, 
bár hallása erősen megromlott, 
jó szellemi és kielégítő fizikai ál-
lapotnak örvend. Arra a kérdésre, 
hogy hosszú életének mi lehet 
a titka, csupán annyit válaszolt: 
„Az életet élni kell!”            - áá -

A tatai Német Nemzetiségi Múzeum-
ban augusztus 3-án nyitották meg a 
“Két keréken -A kerékpározás törté-
netének 200 éve” című időszaki ki-
állítást.
A tárlatra a Gerlingeni Városi Múze-
um kétkerekű gyűjteményének kü-
lönleges darabjai, és további egyedi 
magyar kerékpárok is érkeztek. A 
kiállítás megnyitóján Dr. Schmidt-
mayer Richárd, a Kuny Domokos 
Múzeum igazgatója elmondta: - Tata és Gerlingen 
31 éve testvérvárosok, s a két település közti ba-
rátság kezdeteitől kiemelkedő szerepet játszottak a 
közös sportesemények. 26 évvel ezelőtt gerlingeni 

kerékpárosok velocipédekkel vágtak 
neki a hozzánk vezető útnak, ezzel is 
erősítve a testvérvárosok kapcsolatát. 
A kiállítás fő témája a kerékpár, szim-
bolikus eszköz, melynek népszerűsége 
manapság ismét növekszik. A tárlaton 
bemutatott biciklik hidat képeznek kü-
lönböző idők és világok között – fogal-
mazott az igazgató.
Ez az első alkalom, hogy egy gerlingeni 
kiállítás nyílt a Német Nemzetiségi 

Múzeumban, és a szervezők bíznak benne, hogy az 
ilyen események tovább erősítik a két város kultu-
rális és sportkapcsolatát.
A különleges kerékpárokból álló tárlatot a közönség 
október közepéig látogathatja a helyszínen.     - áá -

Boldog születésnapot! Gerlingeni kerékpárokból nyílt kiállítás a Német 
Nemzetiségi Múzeumban

A Tatai Sporthorgász és Környe-
zetvédő Egyesület, Tata Város 
Önkormányzata és a Tatai Öreg-
tó Halászati Kft. közös szervezé-
sében rendezték meg augusztus 
5-én az I. Valasek Ferenc Hor-
gászversenyt, a Cseke-tavon.
A IV. Neszmélyi Borünnep és 
Halnapok keretében szervezett 

nyílt versenyre  bármely egyesü-
let tagja nevezhetett, a részvétel 
alapfeltétele az érvényes Állami 
Horgászengedély megléte volt. 
A horgászversenyt augusztus 
2-án reggel az Öreg-tó partján 
egy próbalehalászás előzte meg, 
mellyel kapcsolatban Karsainé 
Haris Hajnalka a Tatai Öreg-tó 

Halászati Kft. ügyvezetője el-
mondta: - a halászati kft. és az 
Aranyponty Zrt. munkatársai 
10 mázsa halat-elsősorban pon-
tyot- telepítettek át a Cseke-tóba, 
ezzel segítve, hogy a horgászver-
senyen jó minőségű, szép, egész-
séges halak akadjanak a ver-
senyzők horgára. Az ügyvezető 

az öreg-tavi halgazdálkodással 
kapcsolatban kiemelte: - idén ez 
volt a második próbahalászatuk, 
ebben az időszakban már havon-
ta ellenőrzik a halak fejlődését, 
súlyát, és örömmel tapasztalják, 
hogy a tó lakói egészségesek, 
szépen gyarapodnak.
A vasárnapi versenynek 33 hor-
gász vágott neki a Cseke-tó 
partján, ahol az indulók között 
üdvözölhettük Straub Dezső és 
Reviczky Gábor színművészeket 
is. A helyszínen a horgászoknak 
az Eötvös Gimnázium diákjai 
kínáltak kóstolót frissen sült po-
gácsából, és a Turay Pincészet 
kiváló boraiból. 
Berena Béla a Tatai Sporthorgász 
és Környezetvédő Egyesület el-
nöke elmondta: - a megmérette-
tésen minden horgász egy bottal, 
botonként egy horoggal horgász-
hatott, és minden kifogott hal 

minden grammja egy pontot ért, 
ez alapján összesítették a végső 
eredményeket a kiértékeléskor.
Az eredményhirdetésre a Kis-
kastély teraszán került sor: - a 
3. helyen Oláh Szabolcs végzett 
20650, a 2. helyen Hosszú Jó-
zsef 26800, az első helyen pedig 
Herczeg Károly 28250 ponttal. 
A legnagyobb halat, egy 4,1 ki-
lós pontyot Szaladják Imrének 
sikerült kifognia. A helyszínen 
minden versenyző emlékplaket-
tet vehetett át, majd a résztvevők 
megkoszorúzták Valasek Ferenc 
emléktábláját az Öreg-tó part-
ján. A versenyt idén hagyomány-
teremtő céllal szervezte meg a 
Tatai Sporthorgász és Környe-
zetvédő Egyesület, Tata Város 
Önkormányzata valamint a Tatai 
Öreg-tó Halászati Kft., jövőre 
augusztus első hétvégéjén újra 
várják majd a horgászokat!   - áá -

Hagyományteremtő horgászverseny a Cseke-tavon
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A Magyar Honvédség 25.Klapka 
György Lövészdandár és a Bajtársi 
Klub tevékenységében jelentős sze-
repet kap a csapathagyományok 
ápolása, őrzése, különösen a lövész, 
tüzér, valamint a harckocsizók fegy-
vernemi napja. Ennek keretében 
szervezte a dandár valamint a 11. 
Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj 
vezetése a fegyvernemi napjukat, 
amelyet Szent Kristóf a harckocsi-
zók védőszentje napjához kötötten 
tartottak Tatán július végén.

Az elöljáró szervek a dandár, a 
Harckocsizászlóalj személyi állo-
mányán kívül megjelentek a volt 
tankos parancsnokok, bajtársak, va-
lamint a Honvéd Bajtársi Klub tag-
jai - közöttük hölgy klubtagjaink is 
szép számmal. Sárközi József nyá.
ezredes a klub elnöke szólt a 40 éve 
a 25. Harckocsiezredhez érkezett 
T-72-es harckocsikról, amelyek azó-
ta is szolgálják a kiképzésben, a gya-
korlatokon, bemutatókon a honvéd-
séget, a dandárt és a fegyvernemet.

Tisztelettel köszöntötte a 
25. harckocsi-ezred, majd 
dandár, azaz jogelőd ala-
kulat  parancsnokait: Bás-
ti Gyula nyá. ezredest, 
Szollár János nyá. alez-
redest, Tóth László nyá. 
ezredest, Szekeress József 
nyá. ezredest, valamint az 
alakulatnál szolgáló 85. 
születésnapját ünneplő 
Wochner Sándor őrna-
gyot. A jó hangulatú,ben-
sőséges katonai rendez-

vény kezdetén felolvasták dr. Benkő 
Tibor honvédelmi miniszter, Korom 
Ferenc altábornagy, vezérkari főnök 
köszöntő levelét, amelyben méltatták 
a harckocsizók helytállását a szolgá-
latban, a fegyvernem szeretetében, a 
kis közösségekben egymás megbe-
csülésében.
Erről is szólt ünnepi beszédében 
Smidt Zoltán dandártábornok, a ma-
gyar honvédség Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság megbízott törzsfőnöke, 

aki harckocsizóként szolgált, külön 
megköszönte a Honvéd Bajtársi Klub 
együttműködését a hagyományőrző 
munkában. Sípos Antal ezredes, a 
dandár megbízott parancsnoka, arról 
szólt, hogy a zászlóalj jól szervezett, 
kiképzett, a dandár egyik kiemel-
kedő alegységeként a missziós fel-
adatokat is eredményesen teljesíti. 
A harckocsizó fegyvernemi napon 
17 fő részesült az elöljáró szervek, a 
dandár és zászlóalj szintű elismerés-
ben,amely mutatja a harckocsizóknál 
folyó eredményes munkát. Ezt jól 
példázza az az emléklap is, amelyet 
a tatai Honvéd Bajtársi Klub veze-
tője adott át Juhász Zoltán alezredes 
úrnak, a zászlóalj parancsnokának és 
személyi állományának ma követke-
ző írásos indoklással: „Elismerésre 
méltó az a tevékenység, amelyet a 
zászlóalj végez a kiképzés, a gya-
korlatok, a misszióban teljesített 
feladatok, a fegyvernem, a dandár 
és a honvédség népszerűsítése érde-
kében. Bajtársi köszönetünket fejez-

zük ki, további eredményes munkát 
kívánunk” - amelyet aláírt a klub 
vezetőjén kívül Básti Gyula, a klub 
tiszteletbeli elnöke is. Ezt követően 
részt vettük a további programokon. 
A rendezvényteremben Fülöp Attila  
Emlégyűjtő és hagyományőrző kézi 
fegyverekből nyílt kiállítását tekin-
tettük meg, majd a rendezvény kato-
nai előadásán vettünk részt, amelyet 
Nagy Norbert őrnagy a szovjet orosz 
harckocsik gyártása, harci, technikai 
mutatóiról a T 72-es típustól, a T-90 
harckocsiig tartott. Az őrnagy úr dok-
toranduszként az előadását CD-n a 
jelenlévőknek átadta.
Az előadást köszönettel fogadták 
még azok az idősebb bajtársak is,a-
kik mindig nagy figyelemmel kísérik 
a harckocsik technikai fejlesztését.
A találkozó végén közös ebéden vet-
tünk részt, ahol, a mai harckocsizók-
kal volt lehetőségünk beszélgetni,a 
közös múltról és jelenéről és a tanko-
sok jövőjéről.   Sárközi József nyá ezredes
                 a klub elnöke

A Honvéd Bajtársi Klub a harckocsizók napján



Szeretettel várjuk a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
által szervezett 
„Próbálj meg lazítani...!” 
című, Hofi Gézára emlékező ingyenes előadásra 
2018. augusztus 15-én (szerdán) 10.00-tól a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager

 Gondviselés Háza Idősek Napközi Otthonába 
(Tata, Vasút u. 64.)
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 Ajánló

35. alkalommal rajtolt el a Tatai Mini-
marathon mezőnye, idén is több százan  
neveztek a nagymúltú versenyre. Az 
atléták és az amatőr sportolók körében 
is népszerű a megmérettetés, annak 
ellenére, hogy az időpont nem kedvez a 
hosszútáv futásnak. A legtöbben célzot-
tan a nagy melegben is eddzenek, hogy 
megdöntsék a korábbi egyéni csúcsokat.

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján 
pályázatot hirdetMóricz Zsigmond Városi 
Könyvtár könyvtáros munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. augusztus 17., a pályázat részletei 
a https://kozigallas.gov.hu/pages/job-
viewer.aspx?ID=tk5a6uk7d2 oldalon ol-
vashatóak.

Munkatársat keres  a tatai könyvtár
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PROGRAMAJÁNLÓ

LABDARÚGÁS
augusztus 18 .szombat14.00 
Nyergesújfalu SE – Tatai AC 
férfi  U-19
augusztus 19. vasárnap 17.30 
Tatabányai SC – Tatai AC 
felnőtt
TRIATLON
augusztus 18. szombat 14.00 
OLD LAKE MAN rövidtávú 
triatlon amatőr magyar Kupa
augusztus 19. vasárnap 9.30 
OLD LAKE MAN középtávú 
triatlon amatőr Magyar Kupa

A két fogalom szinte elválasztha-
tatlan egymástól, hiszen az utóbbi 
években rendszerint nagy hőség 
fogadja a Tatai Minimarathon 
résztvevőit. Nem volt ez máshogy 
az idén sem, de nem szegte kedvét 
az indulóknak. Már 35. alkalom-
mal rendezték meg a versenyt ami 
azt is bizonyítja, hogy akik annak 
idején (1983-ban) belekezdtek, 
jól gondolkodtak. Tata kiváló 
helyszíne egy  ilyen versenynek, 
hiszen ilyen természeti adott-
ságokkal kevés hazai település 
büszkélkedhet. Nyilván ez is köz-
rejátszik abban, hogy már több 

mint 27 ezren koptatták a város 
útjait. A szervezők bíztak abban, 
hogy a nagy meleg ellenére most 
is sokan jönnek el. Nos nem csa-
lódtak. Már az előnevezéssel több, 
mint háromszázan regisztráltak, 
de pénteken délután és szomba-
ton délelőtt is sokan álltak sorba 
a rajtszámokért. Találkozhattunk 
Debrecenből, Nyíregyházáról, 
Sopronból érkezett futókkal, de 
itt voltak Tata testvérvárosai kö-
zül Erdélyből, Felvidékről, Dél-
vidékről, Németországból,  Hol-
landiából Lengyelországból és 
Olaszországból is. Indultak profik 

és indultak abszolút amatőrök 
is. Persze 13.5 km lefutása nem 
megy felkészülés nélkül, így az 
amatőrök sem voltak „amatőrök”. 
Hogy valóban felkészültek voltak 
a futók és tudták hogy a nagy me-
legben mi vár rájuk az is mutat-
ja hogy a mentőknek nem akadt 
dolguk. Augusztus 4-én szom-
baton 11.00 órakor Michl József 
polgármester hangos dudaszavára 
nekiindult a mezőny. A Május 1 
útra még együtt fordultak, de mire 
a valamivel több mint 2 km után 
visszaérkeztek a rajthelyhez, már 
eléggé szétszakadt a  600 fős tár-

saság. Itt volt az első frissítő állo-
más és bizony akadtak néhányan 
akik nyugodtan megálltak, hör-
pintettek a friss vízből, locsoltak 
magukra és így indultak tovább. 
Mások csak egy gyors locsolás 
után már futás közben nyeltek 
néhány korty vizet. Többen már 
a rajt előtt találgatták: vajon mi-
lyen időeredménnyel nyerik az 
idei Minimaratont. Nos a pontos 
válaszra 47:56 mp-t kellett várni, 
ekkor ért célba a férfi győztes Pel-
sőczy Attila (TFSE). Látva hogy a 
nőknél több maratoni, félmaratoni 
futó is rajthoz állt várni lehetett 

hogy nem sokkal ezután érkezni 
fog az első hölgy is. Mindössze 
3 percet kellett várni és az 5. férfi 
után feltünt Dr. Bakonyi Fruzsina 
és az Ő nyakába került a babér-
koszorú. Miután fogadta a gratu-
lációkat elmondta hogy jól érezte 
magát a futás közben, bár azért a 
végén kifutotta magát. A férfiak-
nál a testvérvárosok kitettek ma-
gukért, hiszen az abszolút 2. és 3. 
helyen két holland  futó érkezett 
be a célba. Az egyéni indulók 
mellett 36 váltó is  elindult akik 
női – férfi és vegyes formában is 
futhattak. A célban egy lajtos ko-
csiból( köszönet a VÍZÜGY-nek) 
bőven vehettek vizet maguknak a 
futók mit ki is használtak. Egyéb-
ként a táv közben 6 frissítő várta 
a futókat, akik többször is meg-
köszönték a szervezőknek, hogy 
kb. 2 km-ként tudtak frissíteni. 
Az eredményhirdetése a Bor és 
Hal Ünnep keretében került sor  
a Kastély téren. Itt 16 női és férfi 
kategória és 21 váltó kategória he-
lyezettjei vehették át a serlegeket, 
érmeket. Közel 200 segítő, közre-
működő, rendőr dolgozott azon, 
hogy rendben lemenjen a 35. Ta-
tai Minimarathon futóverseny. 
Köszönet a támogatóknak:

Meleg és Minimarathon

Az elmúlt évben nagy sikerrel 
rendezte meg a FOOTOUR SE 
az OLD LAKE MAN triatlon 
versenyt Tatán. Már az első ver-
senyre szép mezőny gyűlt össze 
és a szervezők folytatást ígértek. 
Az ígéret szép szó ha betartják 
úgy jó, tartja a közmondás és 
lám augusztus 18-19-én ismét 
a triatlon fővárosa lesz Tata. A 
tavalyi egy nap után most két 
napos lesz a verseny. Sok munka 
van egy ilyen nagy rendezvény 
megszervezésében és sajnos bi-
zonyos kellemetlenségekkel is 
jár a közlekedőket illetően. Az 
úszás( szombaton 1.5, vasárnap 
1.9 km) a legegyszerűbb, hi-
szen az Öreg-tó adja magát és a 
partjáról végég lehet nézni ezt a 

számot. A kerékpár  (szombaton 
40, vasárnap 90 km)az már egy 
fokkal nehezebb, hiszen bármer-
re tekernek is a versenyzők bi-
zonyos útszakaszokat bizonyos 
időközönként le kell zárni. A 
szervezők a lehetőségek szerint 
igyekeztek minél kisebb fen-
nakadásokat okozva kijelölni a 
kerékpáros pályát, de a követke-
zőkre figyeljenek az autósok:
A kerékpár után futócipőt húz-
nak a versenyzők és ezt a szá-
mot(szombaton 10, vasárnap 21 
km) is az Öreg-tó partján teljesí-
tik lezárt pályán. Ami nem jelenti 
azt hogy a szurkolók nem biztat-
hatják őket. A verseny központja 
a Kastélytér ahová minden ver-
senyszám végén beérkeznek a 

versenyzők. Ide, de  szombaton 
és vasárnap a verseny közben  is 
várnak minden szurkolót, érdek-
lődőt a szervezők, hiszen akkor 
igazi egy triatlon verseny ha né-
zők, szurkolók is vannak a táv-
okon.
Róth Balázs főszervezőt kérdez-
tük az OLD LAKE MAN-ról.
- Hány fő vesz részt a szervezés-
ben?
R.B.: közel egy év munkája van 
benne egy ilyen nagyszabású 
versenyben. Mivel több számot 
kell lebonyolítani ez jelentősen 
megnöveli a rendezők létszámát. 
Úgy néz ki, hogy naponta 200-
250 fő fog dolgozni. Nagy fi-
gyelmet fordítunk a biztonságra, 
hiszen akár a futásban, de főleg 
a kerékpározásban adódhatnak 
sérülések, problémák. Komoly 
egészségügyi stáb, gyúrókkal 
figyel a versenyzőkre. Az úszás-
ban úszófolyosó lesz kijelölve 
ahol a kajakosok, evezősök se-
gítik a rendezést. Egyébként ez 
a leglátványosabb szám, hiszen 
ezt a partról végig lehet követni. 
A rajt a Kajakháznál lesz.
- Milyen indulói létszámot vár-
nak?

R.B.: már javában folyik az elő-
nevezés és ez alapján akár 450-
500 versenyző is rajthoz állhat. 
Az elmúlt hétvégén volt a hosz-
szútávú bajnokság és az itt indu-
ló versenyzők esetében ezután 
dől el vállalják-e az OLD LAKE 
MAN-t. Középtávon nevezett a 
Rióban az olimpián is szereplő 
Tóth Tamás, de itt lesz a tavalyi 
bronzérmes Flander Márton is. A 
hölgyeknél Bragmayer Zsanett 
világkupán bronzérmet  szerző 
versenyző a legnevesebb induló. 
Egyébként mind szombaton, mind 
vasárnap pénzdíjat kapnak az ab-
szolút eredmények alapján az 1-3 
helyezést elért versenyzők..
- Nyilván útlezárásokat is jelent 
a verseny, erről hogyan tájékoz-
tatják a lakosságot?

R.B.: szerencsére az elmúlt év-
ben is jól fogadta Tata a versenyt 
és igazából nagy ellenérzéssel 
nem találkoztunk. Most egy ki-
csit más lesz a helyzet, hiszen 
egyrészt két napos a rendezvény, 
másrészt a Május 1 úti építkezés 
miatt eleve van forgalom korlá-
tozás. Igyekszünk minden fóru-
mot kihasználni a tájékoztatásra. 
Köszönöm a Városkapu újság 
szerkesztőségének  a lehetőséget 
hogy igy is elmondhattuk a vár-
ható közlekedési nehézségeket. 
Egyébként 2 héttel a rendezvény 
előtt minden olyan utcában ahol 
a verseny zajlik szórólapokon tá-
jékoztatjuk a lakosokat a lezárá-
sokról. Megnyugtatok mindenkit 
hogy abszolút elzárt terület nem 
lesz.            -ta-

Old Lake Man

Mármint a megyei labdarúgó baj-
nokság. Június 3-án fejezték be a 
csapatok az előző idényt, így több 
mint 2 hónapjuk volt a játékosok-
nak a pihenésre és az új bajnok-
ságra való felkészülésre. Közben 
lezajlott egy világbajnokság, a 
szurkolók a nyáron sem maradtak 
foci nélkül. A megyei pontvadászat 
augusztus harmadik hétvégéjén in-
dul. Ahogy a programajánlatban 
is olvashatják ebben az idényben 
elválik a férfiaknál a felnőtt és az 

U-19-es bajnokság. A felnőttek va-
sárnaponként, míg az ifik szomba-
tonként játszanak. A megyei szö-
vetség indoklása szerint ezzel több 
játéklehetőséghez juthatnak a fia-
talok, hiszen akár mindkét napon 
pályára léphetnek. A felnőtteknél 
egy, az U-19-nél két tavaszi fordu-
lót még az idén lejátszanak. 
A Tatai AC felnőtt csapatának sor-
solása:
08.19. 17.30 
Tatabányai SC – Tatai AC

08.26. 17.30  
Nagyigmándi KSK – Tatai AC 
09.02. 16.30  
Koppánymonostori SE – Tatai AC
09.09. 16.30 
Tatai AC – Sárisápi BSE
09.16. 16.30  
Ácsi Kinizsi SC – Tatai AC
09.23. 16.00  
Tatai AC – Wati Kecskéd KSK
09.30. 16.00  
Vértesszőlősi SE – Tatai AC
10.07. 15.00 

Tatai AC – Bábolnai SE
10.14.15.00   
FC Esztergom – Tatai AC 
10.21. 15.00  
OBSK Oroszlány – Tatai AC 
10.28. 13.30  
Tatai AC – Zsámbéki SK
11.04. 13.30  
Nyergesújfalui SE – Tatai AC
11.11. 13.30  
Tatai AC – Vértessomlói K1.
18. 13.00  
Tatai AC – Tatabányai SC      - ta -

Kezdődik!

Útlezárások:
2018.08.18. Rövidtávú futam: 1.5 km úszás, 40 km kerékpározás, 10 
km futás
14.20 – 16.20 Hősök tere – Rákóczi utca – Kossuth tér – Kocsi utca – 
Fekete út (SHELL kút lehajtóig)  útvonalon
2018.08.19. Középtávú futam: 1.9 km úszás, 90 km kerékpározás, 21 
km futás
10.00 – 14.00 Hősök tere – Rákóczi utca – Kossuth tér (Nagytemplom 
oldala) – Kocsi utca - Dózsa Gy. utca – József A. utca – Mocsai utca – 
Veres P. utca – Kakas utca útvonalon
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