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A Kőfaragó házzal területi egységben lévő Söréttorony (Fellner Jakab kilátó) funkcionális
felújítását követően újra látogatható a Kálvária dombon,
ahol Michl József polgármester
és Berczelly Attila a Városkapu Zrt. vezérigazgatója tartott
sajtótájékoztatót július 30-án.
A Fellner Jakab kilátó eredetileg egészen más feladatot látott
el, itt működött a Turul sörétöntöde, Stieber Antal 1939-ben
fogott bele a sörétgyártásba. A
két világháború között ugyanis
nagy igény mutatkozott az apró

lövedékre, amit korábban csak
külföldről lehetett beszerezni.
A sörétet akkoriban úgy készítették, hogy a magas söréttorony tetejéből csepegtették az
olvadt ólmot a földszinten található, vízzel teli edénybe. Az
ólomcseppek zuhanás közben
gömbalakot vettek fel, a vízben
pedig ilyen formában szilárdultak meg. A hatvanas évek óta a
gyártás már más módszerrel
folyik ezért nem építettek ilyen
tornyokat, hazánkban csak egy
hasonló építmény van Tolna
megyében, Borjád településen.

A Söréttoronynak helyszínt
nyújtó Kálvária-domb projekt teljes beruházási költsége több, mint 50 millió forint,
amely tartalmazza a domb tájépítészeti megújítását, díszvilágítások kiépítését valamint
a Fellner Jakab kilátó és kőfal
felújítását is.
A Söréttorony a beruházásnak
köszönhetően visszakapta az
egykori kilátó funkcióját, így
az oda látogatók újra élvezhetik
a páratlan panorámát, hiszen
az egész térséget madártávlatból szemlélhetik a magasból.
Emellett a jelenleg megújítás
alatt álló Kőfaragó-ház látogató központtal egységben ös�szeköti a Kálvária - domb látnivalóit a látogatóközponttal,
egy egységes, igazi közösségi
térként funkcionálva.
Michl József polgármester a
sajtótájékoztatón elmondta: - A
felújítással emléket állítanak a
torony építészének Puhl Aladárnak, Fellner Jakabnak, az
Esterházy családnak és mindazoknak, akik itt Tatán a város
építésében bármilyen módon
részt vettek, ezért a Kuny Domokos Múzeum októberben
nyitja meg a toronyban azt az
állandó kiállítást, amely Tata
építőiről, építészeiről szól
majd. A polgármester hozzá-

tette: - Remélik, hogy most a
felújítást követően minden tatai ellátogat a Söréttoronyba,
ahol az új ablakok, a díszkivilágítás és persze a gyönyörű kilátás nyomán egy újabb pontja
szépült meg a városnak.
Berczelly Attila a Városkapu
Zrt. vezérigazgatója tájékoztatott arról, hogy a Söréttorony
hétfő kivételével minden nap
10-től 18 óráig látogatható, de
a nyitvatartási időn túl, telefonos egyeztetést követően is
megnézhető majd csoportok,
látogatók számára. A torony
környezetében olyan eszközök, játékok találhatóak, amelyek pihenésre és különböző
közösségi programok megrendezésére is alkalmassá teszik
a teret – nyilatkozta Berczelly
Attila.
A megújult Söréttorony belépővel látogatható. A diák és
nyugdíjas belépő ára 300, a
felnőtté 500, a csoportos belépőé pedig (10 fő felett) 250
forint.
A helyszínen a torony környezetében interaktív játszó- és pihenő
tér jött létre pétanque-al és tekével
valamint mászófallal, ősztől pedig
a látogatók a lépcsőkön megpihenve a helyi építészethez kapcsolódó
állandó kiállítást is megtekinthetik
majd.
Ábrahám Ágnes

Hazánk horgász nagykövetei is szeretik a tatai halat
segített Magyarország két horgász
nagykövete, Straub Dezső és Trokán
Péter színművészek, akik részt vettek a versenyen is. Az idei horgászversenyre ötvenen neveztek, közülük
31-en fogtak halat. Összesen 131
darab halat sikerült a horgászoknak
kifogniuk a Cseke-tóból, több, mint
201 kilogramm súlyban. A legered-

Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu
Augusztus 4-én a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület, Tata Város Önkormányzata, az
Aranyponty Halászati Zrt. és a Tatai
Öreg-tó Halászati Kft. közös szervezésében rendezték meg a II. Valasek
Ferenc Horgászversenyt a Cseke-ta-

von. A szervezők és a versenyzők
kora délután megkoszorúzták Valasek Ferenc egykori főhalászmester
emléktábláját az Öreg-tó partján, az
eredményhirdetésre pedig a Neszmélyi Borünnep és Halnapok színpadán
került sor, ahol a díjak átadásában

ményesebb versenyző Sipos József
lett, aki teljesítményével kiérdemelte
a vándorkupát: 14 halat fogott, ami
28,45 kg-os fogást jelent. A legnagyobb, 4,2 kg-os pontyot Kollár Viktor fogta idén. A II. Valasek Ferenc
Horgászverseny minden indulója
egyedi tervezésű emlékplakettet vihetett haza.
-áá-
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Önkormányzat

Tisztelt
Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatalban
2019. augusztus 19. napja
munkanap áthelyezés miatt
munkaszüneti nap.

Városunk fejlődéséért...

Áder János köztársasági elnök 2019 október 13-ára írta ki az önkormányzati választásokat.
A Tatai Városkapu újság szerkesztősége lehetőséget biztosít arra,hogy a jelenlegi önkormányzati képviselők beszámolhassanak 5 éves tevékenységükről. Szerkesztőségünk kérdése: Képviselői munkája során, mivel tudta segíteni városunk fejlődését?
A beszámolókat azonos feltételekkel, változtatás nélkül adjuk közre.
2019.08.08.-án megjelenő lapszámunkban a listákról bekerülő képviselők, 2019.08.22.-én az 1.,2.,3., 4. számú egyéni körzetek képviselői,
2019.09.05.-én az 5.,6.,7.8. számú egyéni körzetek képviselői, 2019.09.19-én a polgármester beszámolóját olvashatják.
mindent visz” elve érvényesül a konszenzus kényszere helyett. A Fidesznek
abszolút többsége van most a testületben!
Amit fontosnak tartott arról önmaga döntött, amit meg nem tartott annak, az nincs
is, nem téma! Bennünket, a többségi frakcióhoz nem tartozó képviselőket persze
nem köt a frakciófegyelem, így egyfajta
élő lelkiismeretként jelezhettük a problémákat, kezdeményezhettünk döntéseket,
majdnem a fent jelzett eredményességgel! Például nyilván sokan emlékeznek
a „rabszolgatörvényre”, a munkatörvénykönyv legutóbbi módosítására. Kezdeményeztük, hogy a saját cégeink ne alkalmazhassák, ezeket a munkavállalókat
hátrányosan érintő szabályokat! A Fidesz
frakció a saját maga által is elfogadott
szervezeti és működési szabályzatot megszegve még tárgyalni sem volt hajlandó a
javaslatot! Ugye ismerős máshonnan is e
gyakorlat! A gazdálkodás kapcsán folyamatosan jeleztük, hogy az uniós pályázatok abszolút prioritása nem tartható fenn
hosszú távon. A túltervezett, elmaradó bevételek, a növekvő beruházási költségek
miatt nem jut elegendő forrás a városüze-

meltetésre, az egészségügyi alapellátás
fejlesztésére, az idősgondozásra. Azt már
a Fidesz frakció sem tagadja, hogy a közlekedési infrastruktúra - az utak, járdák,
parkolók – fenntartásában, fejlesztésében
évtizedes lemaradásban vagyunk! De
adós a város a korábban megkezdett, az
Újhegyet vagy a Bacsó lakótelepet érintő
alapinfrastruktúra további fejlesztésével
is! Ha már a közlekedés szóba került, a
növekvő gépkocsi számmal nem tudunk
mit tenni, de a közlekedés szervezése a
város felelőssége is! Folyamatosan napirenden tartottuk a megoldási alternatívákat, változó eredményességgel! Jeleztük,
hogy az építkezésekhez kapcsolódó korlátozások inkább a beruházó, mintsem a
közlekedők érdekeit szolgálják. Hasonlóan, inkább politikai kérdésként, mint valós
problémaként kezelte a Fidesz a bölcsődei
gondozási díj megszüntetésére vagy az
alulfinanszírozott alapítványi gyermekintézmények többlettámogatására vonatkozó javaslatainkat. Félreértés ne essék,
minden olyan uniós forrás megszerzését
támogattuk, amelyre a városnak hosszú
távon szüksége van, csak az önmagáért

való, fenntarthatatlanokat nem! Erőfeszítéseinknek is köszönhetően kedvezően
változott a helyi lakásrendelet. Van még
mit tenni a lakásszám növelése érdekében, de a szabályzás már jobban igazodik
az életkörülményekhez, áttekinthetőbbé,
kiszámíthatóbbá vált! Aktívan részt vállaltunk a közösségi közlekedés üzemeltetési
és finanszírozási kérdései megoldásában,
a Tesco-járat megőrzésében, fenntartásában. Sorolhatnám tovább, de maradt még
feladat bőven! A nehezedő feltételek miatt a közös bölcsesség, az együttműködés
viheti előre közös ügyeinket! Példa lehet,
hogy ezelőtt 15 vagy 16 éve kezdődött
el a most átadott Interspar és Lidl beruházás előkészítése. Mi, akik kezdettől
támogattuk a tervet, kaptunk mindent a
Fidesztől akkor, hogy miért engedtük a
THAC-nak a pályákat eladni, minek ide
ez az egész! Mire elkészült ott tolongott
az egész Fidesz vezérkar a megnyitón!
Ugyan kevésbé tölti be az új városközponti funkciót, mint ahogy mi gondoltuk,
lett sportcsarnok is, ugyan nem itt és nem
multifunkcionális, de használható és talán
még megszerethető is.

e csodálatos városban. Legyen munkája, biztos megélhetése, otthona, békés és
biztonságos lakókörnyezete, lehetősége
legyen modern oktatásban részesülni, az
egészségügyben gyógyulást remélni, tudjon kulturáltan kikapcsolódni, pihenni,
feltöltődni a családjával igénye, lehetősége
szerint, gyermekkorától a nyugdíjas évekig.
Humánum, megbecsülés, elismerés
mindenki számára fontos, működésünk
alappillérei. Aki jól érzi magát lakóhelyén,
a közösségi társadalom hasznos, fontos
tagjává tud válni. Mindebben segíteni a
mindenkori képviselők feladata, felelőssége. Rám számíthatnak, mindig az itt élők
érdekeit képviselve állok ki MINDAN�NYIUNKÉRT, a lakóközösségért, az arra
rászoruló EMBERÉRT.
Ellenzéki képviselőként az egész város
képviselője vagyok. A problémák, megoldandó feladatok sokrétűsége nem ismert
határokat az elmúlt időszakban. Mindig,
mindenkinek próbáltam segíteni. Engem

meg lehetett találni a fogadóóráimon, de az
utcán megállítva is igyekeztem a hozzám
fordulókon segíteni. Azért dolgoztam, és
szeretnék tenni a jövőben is, hogy az önkormányzat és a szolgáltatók valóban a tataiakért, értünk végezzék tevékenységüket.
Képviselői ciklusom végéhez közeledve
összegzést, de inkább kis áttekintést kívánok nyújtani. Több, mint 150 képviselő-testületi és bizottsági ülésen való részvétel, több tízezer oldalnyi előterjesztés
tanulmányozása, több száz hozzászólás,
javaslatok benyújtása, több tucat képviselői
fogadóóra, számtalan városi rendezvényen
való részvétel - ezek mind a képviselői
munkám részei.
Ezeken túl hosszasan sorolhatnám tevékenységeimet, milyen problémákkal fordultak hozzám, s igyekeztem megnyugtató
megoldást találni, segítséget kérni, kezdeményezni. Párat említenék csak. Egyes
közvilágítási problémák megoldása, fakivágások, játszótér környezetének rendbetétele. Kérésre szemét, lom elszállíttatása,

használaton kívüli autók elszállíttatása.
Parkoló, rokkantparkoló kialakításának,
folyópartok rendbetételének, testvérvárosi
park karbantartásának kezdeményezése.
Kátyúzások, forgalomkorlátozás lakott területen, sebességcsökkentés szorgalmazása, lakáskérdések, lakásrendelet módosíttatása a rászorulók érdekében. Karácsonyi
ajándékozás rászorulóknak, könyvcsomag
adományozás oktatási intézménynek.
Buszmegálló létesítésének, vasútállomáson jegykiadó automata telepítésének kezdeményezése, tóvároskerti vasútállomás
felújításának szorgalmazása.
Kedves olvasó, kedves választóm, kedves
tatai honfitársam!
A megoldandó feladatok, problémák kifogyhatatlanok, de én ellenzékben is az
Önök szolgálatában végeztem munkámat
VÁROSUNKÉRT.
Bízom benne, hogy a következő időszakban még többet tehetek önökért, értünk,
városunkért, az Ön önkormányzati képviselőjeként, tiszta szívvel Tatáért!

Michl Miklós

Király István

Mielőtt Főszerkesztő úr kérdésére érdemben választ adok, elmondom, hogy
a nemzeti radikálisok álláspontja szerint
az ún. „fejlődés” nekünk magyari népeknek „fejlövést” adott. A XX.szd-ban
háromszor nulláztak le minket a fejlődés
szüségszerűségére való hivatkozással
idegen hatalmak, idegen ideológiával:
1920. – liberalizmus (magyarul: szabadság)–a nemzeti önrendelkezés jegyében
letépték az Ország kétharmadát; 1945.
– kommunizmus(magyarul: közösség) –
a magántulajdon ördögtől való átok, s a
padlásunkat is lesöpörték; 1990. - privatizáció (magyarul: fosztogatás) az állam
rossz gazda, s kiosztottak a haveroknak
szinte minden közösségi vagyont.
A fentiekből fakadóan a nemzeti radikálisok axiómája (magyarul: alapigazság):
„Pokolba minden idegen felfogású fejlődéssel, egy út van: a „Magyar Út”!

Ebben a meggyőződésben vette át mandátumát a Jobbik Magyarországért Mozgalom néhai képviselője: Király István
bajtársam a tatai Önkormányzatban. Az
eredeti, azaz a néppártosodási őrületet
megelőző jobbikos magatartással mindent támogatott, ami meglátása szerint
a városlakók javát szolgálta és mindent
ellenzett, ami káros volt. Különös gondot
viselt az elesettek támogatására, hivatásából fakadóan a kiszolgáltatottak védelmére, az igazságtalanságok orvoslására.
A pillanatnyi városvezetés javára irandó,
ebbéli tevékenységében nem gátolta, s
amennyiben haszna is származott belőle
még támogatta is. Törekedett megértetni
a város vezetésével a tatai ásványvíz palackozásának hasznát, egy kamionparkoló építésének kiváló haszontermelő
képességét, egy tiszteletre méltó Országzászló szükségességét. Az első kettőben

semmit nem ért el, az Országzászló idétlenre sikeredett. Ennek ellenére bajtársam
szomorú, de grandiózus temetésén Polgármester úr Király István korrektségét
és kiszámítható megbízhatóságát emelte
ki. Ezek az erények vitték Őt sírba, mert
nem volt hajlandó megalkudni a néppártosodás és a balra tarts ócska, komopolita
parancsával. Nagyszerű bajtársam kezéből kihulló nemzeti radikális zászlót egy
éve vettem át a tatai tagság akaratából. Az
eddig eltelt időben, kihasználva a napirend előtti felszólalások lehetőségét: - javasoltam megajándékozni minden 10 év
feletti tatai diákot Szent István királyunk
Intelmeivel, ami az egyetlen, kortalan
közösségvezetői kézikönyv a keresztény
világban;
- megemlékeztem Niklaus Bernoulliról,
a rendíthetetlen svájci katonáról, aki az
egyetlen nyugati segítség lett volna 56-os
szabadságharcunkban Francisco Franco
tábornok seregei mellett, ha az amerikaiak meg nem állítják őket; - ostoroztam a
Karácsony előtti kalmár szellemet, és sajnálattal állapítottam meg, hogy van olyan
tatai középiskola, ahol még ma is tombol
a liberálbolsevizmus romboló szelleme;
- Szentkorona hazajövetelének évfordulóján emlékeztettem képviselőtársaimat a
magyari hivatásra: „A magyar nem hódít,

hanem gyógyít!”; - tiltakoztam leánygyerekeink HP. oltásának ingyenessé tétele és
kötelező beadása ellen; - Miniszterelnök
úr évértékelőjében elhangzott nácizását
bajtársaim nevében kikértem magunknak és elmondtam, hogy mi jobbikosok
egyszerű Hungaristák vagyunk csupán
és azok is maradunk; - megköszöntem
képviselőtársaimnak, hogy megértették
kérésemet és az alaktalan, törpe Országzászló rudat kicserélték; - és követeltem
az ócska, primitív szodomita (homo,
transz, stb...) propaganda kitiltását iskoláinkból. Tekintettel arra, hogy a történelmi
szükségszerűség által élere kelt pillanatnyi konzumidióta demokráciában az
ellenzéknek nincs lehetősége érdemben
befolyásolni a közösségi ügymenetet,
2010 őszétől következetesen szimbolikus
politizálást folytatott a tatai Jobbik. Ezzel
a következetes magatartásával egyértelműen és kristálytisztán szembeszállt a
belpesti, ómigráns befolyás alá került, a
vidéken élő jobbikosokat totálisan eláruló országos vezetéssel, de sikerült mind
a mai napig visszaverni a liberálbolsevik
karámba való behajtásunra tett erőszakos
kísérleteket.
Őszinte tisztelettel megköszönjük és kérjük tatai szimpatizánsaink támogatását és
kitartását harcunkhoz.

Gerébi Ákos

Fenti napon az
ügyfélfogadás szünetel.

2019. augusztus 10.
napján, szombaton az
ügyfélfogadás
8:00-12:00 óráig tart.
Kérjük ügyeik intézésénél
a fentiek
figyelembevételét.

Tatai Közös
Önkormányzati
Hivatal

Bővebb információk:
Tatai TV Képújság

Mivel tudtam segíteni a városunk fejlődését? Ha nagyon maliciózus szeretnék
lenni, azt is válaszolhatnám, hogy a mivel képviselő voltam! Maguk a kérdés
feltevői is tudják, hogy az önkormányzás
lévén testületi munka, nem válik el, kinek
mekkora szerepe van az adott döntésben.
Azt persze a többségi frakció képviselői
rendre felmondják majd saját képviselői
munkájuk eredményeként, hogy mi is
történt választókerületükben. Arról azonban nem szól a fáma, hogy a képviselő
operatív munkát nem végez(het), csak
kezdeményez, dönt és ellenőriz! 2010 óta
megváltozott szabályok szerint választjuk a képviselőket! A választókerületek
súlyának megnövekedésével a „győztes

Sasvári Beáta

Hirdessen
Ön is lapunkban!

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

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
ISSN 2416-1586
Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Horváth Gábor Ferenc
nyomdavezető
Terjeszti: Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!
Az újság megjelenését támogatta:

2019. augusztus 8. V. évfolyam, 16. szám

Számomra mindig is elsődleges a városlakók, a tataiak komfortérzetének javítása
volt. Anno már képviselőjelölti programomban is nagy hangsúlyt fektettem erre.
Lakókörnyezetünk rendezettsége mindennapjainkat befolyásoló tényező, hisz a
szürke hétköznapok függnek attól, milyen
városban élünk, szeretünk-e itt élni, boldogulásunkat, jövőnket olyannak látjuk-e,
amilyennek egykor, még gyermekként
megálmodtuk.
Nekem a sorrend az EMBERREL kezdődik, fontos, hogy mindenki boldoguljon
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Augusztusban jubilál a Barokk Fesztivál
20. Tatai Barokk Fesztivál – augusztus 17-23.

A jubileumi évforduló kapcsán
különleges programot ajánlunk a
művészetbarátok figyelmébe.
A fesztivál célja továbbra is városunk csodálatos természeti adott-

ságait, barokk építészeti, művészeti emlékeit bemutatva a tatai
Esterházy család szellemiségének
hátterével egy komplex művészeti program megrendezése. A he-

lyi művészeti együttesek, intézmények mellett nemzetközi hírű
alkotó és előadóművészek is szerepet kapnak a rendezvényeken.
A 20. Tatai Barokk Fesztivál to-

vábbra is szorosan összefonódik
a Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus szervezésével,
amely ugyanebben az időszakban
13. alkalommal várja az ifjú tehetségeket.
A fesztivál programja:
2019. augusztus 17. szombat
14.00 óra
Kuny Domokos Múzeum
„PANYÓKÁRA VETVE”
Menték és dolmányok a kuruc
kor és a Rákóczi-szabadságharc
idején – kiállítás megnyitó.
Közreműködnek a 13. Tatai
Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei
Mesterkurzus növendékei.
18.00 óra
Tatai Szabadtéri színpad
„BAROKK UDVARI MÓKÁK”
Gála műsor, a 20. Tatai Barokk
Fesztivál ünnepélyes megnyitása.
Közreműködnek:
Egressy kórus és Kamarakórus – művészeti vezető Robozné
Schőnfeld Zsuzsanna, Esterházy
Énekegyüttes – művészeti vezető
Schmidt Mónika, Komárom-Esztergom Megye táncegyüttesei –
művészeti vezető Gábor Klára, a
13. Tatai Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus növendékei, Tatai Dandárzenekar - Román Géza karmester, Petrozsényi
Eszter színművész, Juhász Zsuzsanna iparművész. Vendégművészek: KERTESI INGRID Bartók - Pásztory díjas, Liszt díjas,
Érdemes és kiváló művész, operaénekes, CUSTOS CONSORT
régizene együttes, művészeti vezető - Szászvárosi Sándor viola
da gamba művész.
A belépés ingyenes!
2019. augusztus 18. vasárnap
10.00 óra
Piarista Rendház (Tata, Tanoda
tér 5/A.)
„KERTESI INGRID” Bartók Pásztory díjas, Liszt díjas, Érdemes és kiváló művész, operaénekes barokk ének mesterkurzusa.
Közreműködik: Kálvin Balázs
zongoraművész, a Magyar Állami Operaház korrepetitora.
A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött! (www.concertotata.
hu)
19 óra 30 perc
Kapucinus Templom
„BECEL TRIÓ (Brüsszel)
koncertje”

Léonore Frommlet - fuvola
Kóta Gergely - brácsa
Martina Antognozzi - hárfa
2019. augusztus 19. hétfő
14.00 óra
Kuny Domokos Múzeum
„A MÚZEUMI GYŰJTEMÉNY
KÉT ÚJ BÜSZKESÉGE”
Bemutatkozik a két barokk szenteltvíztartó - Kövesdi Mónika
művészettörténész prezentációja.
16.00 óra
Kuny Domokos Múzeum
„BAROKK OPERAMESÉK”
Dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, akadémikus előadása.
Közreműködnek a Schiffer Ervin
Nemzetközi Zenei Mesterkurzus
növendékei.
2019. augusztus 21. szerda
19.00 óra
Szent Kereszt Templom
„CUSTOS CONSORT koncertje”
Király Nóra - középkori hárfa
Tokodi Gábor - lant
Sípos Csaba - ütőhangszerek
Művészeti vezető:
Szászvárosi Sándor - viola da
gamba
A belépés ingyenes!
2019. augusztus 22. csütörtök
19.00 óra
Kristály Imperial Hotel
„MUSICA HISTORICA
régizene együttes koncertje”
Művészeti vezető:
Csörsz Rumen István
A belépés ingyenes!
20 óra 30 perc
Kristály Imperial Hotel
BAROKK VACSORA
Belépődíjas rendezvény!
Asztalfoglalás: +36 34 383614,
info@hotelkristály.eu
2019. augusztus 23. péntek
19.00 óra
Kapucinus Templom
„A 13. TATAI SCHIFFER ERVIN
NEMZETKÖZI ZENEI MESTERKURZUS
GÁLA KONCERTJE”
A belépés ingyenes!
A 20. Tatai Barokk Fesztivál
programja az „ EFOP-1.5.2-162017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán
mintajárásában” c. pályázat keretében valósul meg.
Részletes információ:
www.concertotata.hu
0036-20- 9694127

A határnyitásra emlékezik a Német Nemzetiségi Múzeum
A tatai Német Nemzetiségi Múzeumban kiállítással emlékeznek
meg a határnyitásra az esemény
30. évfordulója alkalmából. A
tárlatot augusztus 2-án nyitották
meg.
1989 augusztus 19-én a Fertő-tó
mellett páneurópai pikniket rendeztek, s az ebből az alkalomból
ideiglenesen megnyitott osztrák-magyar határon több száz, az
akkori NDK-ban élő állampolgár
lépett át. Egy hónappal később,
szeptember 11-én hivatalosan is
megnyílt a magyar határ a nyugatra távozni szándékozó keletnémet állampolgárok előtt. Erre
emlékezve a páneurópai piknik
és a határnyitás eseményének
kerek évfordulója adja a Német

Nemzetiségi Múzeum legújabb
kiállításának témáját.
Busa Mónika, a Kuny Domokos
Múzeum néprajzosa elmondta: Tata és a határnyitás kapcsolata
két irányból közelíthető meg. Az
egyik a gerlingeni testvérvárosi
barátságunk, ami ugyan két évvel korábban kezdődött, de 1989
fordulópontot jelentett a két város kapcsolatában. Másrészről
pedig a tatai Dr. Kis Tibor személyesen egyedüliként vett részt
Tatáról a páneurópai pikniken,
és szemtanúja volt a határnyitás
eseményének, így saját emlékeivel tudott hozzájárulni a kiállítás
anyagához.
A tárlat berendezési tárgyai
több helyről érkeztek, a ger-

lingeni múzeumból, a Kuny
Domokos Múzeum gyűjteményéből , helyi közösségi
gyűjtésből és az Agostyáni
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől, hiszen ők akkoriban kapták
meg az első tűzoltóautójukat
Gerlingenből.
A kiállítás megnyitóján részt
vett gerlingeni testvérvárosunk
képviseletében Horst Arzt Tata
Város Zsigmond Király Díjasa
feleségével, valamint Erich
Gscheidle a Magyarországi
Németek Szövetségének titkára feleségével. Az eseményen
köszöntőt mondott Michl József polgármester, harmonikán
közreműködött. Dr. Major Mária a Baji Német Nemzetiségi

Hagyományőrző
Egyesület
elnöke, valamint Dr. Kis Tibor
idézte fel emlékeit az 1989-es
páneurópai piknikről.

A Határ-Nyitás elnevezésű tárlatot
év végéig látogathatja a közönség
a Német Nemzetiségi Múzeum
-áátetőterében.

Képriport
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XXXVI. Tatai Minimaraton és Félmaraton

Hirdetés / Ajánló

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy a 2., illetve a 9. számú felnőtt háziorvosi
körzetben helyettesítéssel a rendelés átmeneti szünetelése alatt
(2019. augusztus 5-16.) is folyamatosan biztosított a betegellátás.
A 2. körzetben a rendelés időpontja: hétfő-péntek 10-12 óra
Helyettesítő orvos: Dr. Laczó Csaba
A 9. körzetben a rendelés helyszíne:
Tata, Fazekas u. 3. (Dr. Reisz Kornélia rendelője)
időpontja: hétfő-péntek 12-14 óra
Helyettesítő orvos: Dr. Laczó Csaba
Köszönjük megértésüket!

Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Tata Város Polgármestere Tata Építési Szabályzatának
módosításáról Lakossági Fórumot hirdet
2019. augusztus 21. 16 órára
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalba
(2890 Tata, Kossuth tér 1.)
Cseke-tó építési hely korrigálása témakörben.
A tervezett módosítás a http://magyaryterv.etata.hu/telepulesrendezes/modositasok.php weboldalon megtalálható. A településrendezési eszközök javításával kapcsolatos javaslatokat,
észrevételeket a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági
fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni levélben a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy e-mailben a
foepitesz@tata.hu címre.

Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

A Tatai Versbarátok Köre versíró pályázatot hirdet II. Rákóczi Ferenc erdélyi
fejedelemmé választásának 315. évfordulója tiszteletére.
Készítessék vers vagy parafrázis (átirat) II. Rákóczi Ferenc életéről, dicső cselekedeteiről.
A tartalom és forma szabadon választott.
A pályázók köre: 14 év felettiek – felső korhatár nélkül!
A pályázatot jeligével (külön borítékban) nyújthatják be a jelentkezők.
A pályázatokat a következő címre lehet megküldeni:
Gútay Jánosné, Tatai Versbarátok Köre 2890 Tata, Nagykert u. 8.
Beküldési határidő: 2019. szeptember 10.
A pályázat eredményhirdetésének időpontja:
2019. október 2. (szerda) 17:00 óra, helyszíne: a tatai Városháza Martyn terme
(Tata, Kossuth tér 1.)
A díjazottak könyvjutalomban részesülnek!

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

2019. júliusban elhunytak

BAJ
Varga János

Hajdú Mihály
Éberhardt Jánosné

TATA - Környei úti
temető
Kovács Zsuzsanna
Takács András

KOCS
Fodor László

TATA - Kocsi úti
temető
Mészáros Béla
NYERGESÚJFALU

OROSZLÁNY
Sánta István
Ferenc Józsefné

temető
Polka István
Dr.déri Győző
Szilágyvári László
Horváth István
DUNAALMÁS
Bishof Mihályné

SZOMÓD
Halmai László

NASZÁLY
Magura Tamás

TATA - Almási úti

BÉKE PORAIKRA!
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Tatán rendezett tábort a Háló Mozgalom

Fotó: Kiss T. József
A Kárpát-medence több régiójában 30 éve folyamatosan működő

Háló Mozgalom és a keresztény
szakmai köröket szervező Hetven-

Éjszakai tekerés

két Tanítvány Mozgalom közösen
szervezte meg idei, tizennyolcadik

nyári táborát Tatán, az Öreg- tó
partján július 28. és augusztus 4.
között.
A táborba Magyarországon kívül
a Kárpát-medence magyarok lakta
vidékeiről is (Kárpátalja, Erdély,
Partium, Délvidék, Felvidék) nagy
számban érkeztek résztvevők,
akik életkoruk szerint felnőtt, ifjúsági, tini és gyermek altáborokban
külön programokon is részt vettek.
A tábor témája a keresztény nagykorúság, mottója: „Teremjetek
maradandó gyümölcsöt!” Az
előadók, és beszélgetőpartnerek:
Székely János püspök, Szocska
Ábel gk. püspök, Gájer László
atya, Sajgó Szabolcs SJ, Ádám
Miklós atya, Makláry Ákos atya,
Dávid Bea, Vecsei Miklós, ifj.
Zlinszky János és Dabóczi Kálmán voltak, a hivatalos megnyitón

július 29-én Michl József polgármester köszöntötte a Tatára érkezőket.
A tábor hat napján a keresztény
nagykorúság számos területét bejárták a résztvevők olyan témákban, mint az érett istenkapcsolat
és növekedés, hitünk fejlődése és
közösség, tanítvány és mester kapcsolat, egyház és misszió, teremtett világ és szolgálat valamint a
küldetés és úton levés.
A Fáklya u. 4 szám alatti helyszínen előadások, beszélgetések, közös imák és szentmisék, sport és
kézműves programok, koncertek,
színházi előadás és táncház töltötte
ki a táborozók napjait. A táborban
augusztus 3-án szombaton 17:00
órától nyílt program keretében Dr.
Veres András győri megyéspüspök
-áátartott záró szentmisét.

V. Borünnep és Halnapok

Augusztus 2-án este a Zsigmond Király Borlovagrend felvonulásával kezdődött az V. Neszmélyi Borünnep és Halnapok rendezvénye. A helyszínen, a Kastély téren egész hétvégén
várták az érdeklődőket koncertekkel, a legjobb neszmélyi borokkal és ízletes halételekkel.

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre az éjszakai tekerés a
Peron Music Alapítvány és az Új
Nemzedék közös szervezésében
augusztus 23-án.
A 25 kilométeres távon tavaly 200
kicsi és nagy kerekező vett részt.
A Tatabányáról Tatára induló túra
megkerülte az Öreg - tavat, piros
és fehér lámpák mellett fénygömbökkel, fényfüzérekkel is sokan
díszítették a bicajukat. A rendkívüli hangulattal bíró örömkerékpározáson részt vett a TataBányamanó is, amely a megyeszékhely
kabalája. Idén Vértesszőlősről indul az éjszakai tekerés a kerékpár
állomástól.
Augusztus 23-án 19 órától lesz
a gyülekező az Által-ér melletti
vértesszőlősi kerékpár állomáson.
A Bányamanó itt Manótallérokat
osztogat, amelyeknek szerepe a
Tatai várban értékelődik fel, hiszen a szervezők 40 ajándékot sorsolnak ki a résztvevők között. Az
indulás pillanata a Bányamanóval

19 óra 30 perckor lesz. A szervezők arra kérik a kerekezőket, hogy
csak kiválóan világító lámpákkal
induljanak útnak. A díszítőelemként szolgáló ötletes lámpások is
jöhetnek, csakúgy, mint az előző
években. Nagyon fontos a közlekedési szabályok betartása, valamint az egymásra való figyelés, és
fegyelmezettség.
Pruzsina Alice kerékpárján hozza
a városi Bányamanót: mindenki
a saját ízlése, lehetősége szerint
világíthatja ki a kerékpárját, hogy
aztán egy nagy közös fényfüzérként kösse össze a kerekezőket.
Cserteg István az Új Nemzedék
részéről megerősítette, hogy az
éjszakai tekerés a nyárzáró programok közül különlegességével,
és egyediségével emelkedik ki. A
résztvevők kedvessége, figyelme
és nyitottsága tette eddig is valódi
örömtekeréssé az estet. A programban a kerekezők fantasztikusan bevilágíthatják lámpáikkal az
Által-ér völgyét.
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Sport

Programajánló
Kézilabda
augusztus 15. szerda 19.00
Tatai AC – Várpalota
férfi felnőtt edzőmérkőzés
A mérkőzést a Güntner Arénában
játsszák.
Labdarúgás
augusztus 18. vasárnap 18.00
Tatai AC – Bábolnai SE felnőtt
A mérkőzést az Új úti pályán
játsszák.

Kezdődik!
A nemzetközi kupákban már javában játszanak a magyar élvonal
csapatai (három már ki is esett)
míg az alacsonyabb osztályokban
mostanában kezdődik a bajnokság. A Komárom –Esztergom megyei labdarúgók közül az I. osztályban szereplő együttesek ezen a
hétvégén kezdik a pontvadászatot.
A Tatai AC csapatának hazai játéknapjait itt olvashatják, így akár
egész őszre beírhatják a naptárba
a kezdési időket:
augusztus 18. 18.00
Tatai AC – Bábolnai SE
szeptember 01. 17.00
Tatai AC – Nyergesújfalu SE
szeptember 15. 16.00
Tatai AC – FC Esztergom
október 13. 15.00
Tatai AC – Nagyigmándi KSK
november 03. 14.00
Tatai AC – Tatabányai SC
november 10. 14.00
Tatai AC – OBSK Oroszlány
november 24. 13.00
Tatai AC – Vértesszőlősi SE
A férfi U19-es csapat hazai mérkőzései:
augusztus 24. 14.00
Tatai AC – Koppánymonostori
SE
szeptember 14. 14.00
Tatai AC – Mocsa SE
szeptember 28. 14.00
Tatai AC – Zsámbéki KSK
október 12. 14.00
Tatai AC – OBSK Oroszlány
október 26. 14.00
Tatai AC – Nagyigmándi KSK
november 02. 14.00
Tatai AC – Bábolnai SE
november 16. 14.00
Tatai AC – Vértessomlói KSK
november 23. 14.00
Tatai AC – Nyergesújfalu SE
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Újabb legenda érkezett a csapathoz
Tatán folytatja pályafutását a
117-szeres válogatott Iváncsik
Tamás! A Veszprém és a magyar
nemzeti csapat legendája egyelőre egy évre írt alá, bízik a sikeres
szezonban és nem tartja kizártnak, hogy a TAC hosszú idő után
ismét éremért csatázzon a bajnokságban.
Harsányi Gergő tavalyi érkezése
után a magyar kézilabda újabb
korszakos zsenije folytatja pályafutását a Tatai AC-nál. Iváncsik
Tamást a szenzációs átigazolás
részleteiről és még sok egyébről
kérdeztük az első TAC-os edzést
követően.
Tatai AC: - Szinte adja magát az
első kérdés: hogyan kerültél Tatára, mi döntött a TAC mellett?
Iváncsik Tamás: - Január óta nem
játszottam, nagyon hiányzott
már a kézilabda. Felhívtam Harsányi Geri barátomat és megkérdeztem tőle, hogy ő hogyan érzi
magát Tatán, milyen benyomásokat szerzett a tavalyi évben és
szerinte lenne-e lehetőség, hogy
ide igazoljak. A Tatai AC mindig
szimpatikus csapat volt, Geri is
csupa jó dolgot mondott a társaságról, így kis idő múlva már
ott tartottunk, hogy a szakosztály
vezetőjével, Somogyvári Tamással egyeztettünk a részletekről.
Ki kell emelnem, hogy a jó közösség és a remek körülmények
mellett az is nagyon nagy súllyal
esett a latba, hogy Sibalin Jakab
az edző, az ő személye nekem
garancia a minőségi munkára.
TAC: - Szóval akkor mások
mellett Harsányi Gergő játszott
kulcsszerepet a történetben.
Mondjuk, ez egy kicsit meglepő,
hiszen évekig voltatok riválisok
a válogatottban, a jobbszélen.
Iváncsik Tamás: - Gerivel annak
ellenére vagy éppen pont azért
vagyunk jó barátok, mert azonos
poszton játszottunk. A válogatottban a rivalizálás arról szól,
hogy együtt küzdünk azért, hogy
a magyar csapat minél jobb eredményt érjen el. Hol neki ment
jobban, hol nekem, de a cél mindig közös volt: a magyar válogatottat segíteni. Ez összekovácsolja az embereket, riválisból így

Minimaraton 36
Már 36 éve, hogy augusztus első
szombatján kerül megrendezésre
a Tatai Minimaraton futóverseny.
Varga István 1983-ban találta ki,
de lehet maga sem gondolta hogy
ennyi idő után is folytatódik a történet. Jó volt az ötlet, bár azóta
rengeteg hasonló utcai futóverseny
van és Tatára ezek szerint szívesen
jönnek a futók. Nagyon népszerű
lett az utcai futás, szinte minden
nagyobb városnak van már ilyen
versenye. Ezen a hétvégén is sok
hasonló esemény volt az országban. Tatán már pénteken elkezdődött a készülődés, nagy volt a
mozgás a Művelődési Központ körül. Délelőtt elkezdődött a pakolás,
míg délután már lehetett nevezni.
Az eső egy kicsit rontott a hangulaton, de mire este nyolcat ütött a
toronyóra, többen már rajtszámmal
együtt várták a szombatot. Reggel
aztán korán keltek a szervezők, hiszen hat órakor már épült a rajt és
a cél körüli terület, majd elindult a

nevezés is. Folyamatosan érkeztek
az indulók, de a FOOTOUR SE
hölgyei a versenyirodában állták
a sarat. Tata testvérvárosaiból is
érkeztek futók, akik a többiekkel
együtt készültek a rajtra. Köztük
volt az a Tesselaar (Alkmar, Hollandia) aki tavaly második volt a
férfiak között. Ahogy közeledett
11 óra a rajt ideje úgy lettek egyre
többen. Michl József polgármester
köszöntötte a résztvevőket és ezúttal is kiemelte Varga István szerepét aki kitalálta ezt a versenyt.
Örömét fejezte ki a sok induló láttán és mindenkinek jó versenyzést
kívánt. Aztán polgármesteri gombnyomásra, dudaszóra elindultak a
futók. Voltak akik bátran vágtak
neki, de a többség megfontoltan
szedte a lábait. Ők tudták, hogy
hosszú még az út a célig. Mire
visszaértek a rajthoz már széthúzódott a mezőny. Elől inkább a
minimaratonosok futottak, míg a
félmaratoni távon futók közül a

lesz barát. Nem véletlen, hogy
egyszerre búcsúztattak minket a
válogatottól, Veszprémben, több
ezer szurkoló tapsa mellett.
TAC: - Azt talán kevesebben
tudják, hogy a kézilabdához
nemcsak játékosként kötődsz,
egy ideje más szerepkörben is
felbukkansz…
Iváncsik Tamás: - Igen, a játék
mellett dolgozom, igaz, talán
nem meglepő, hogy a kézilabdázásban találtam magamnak új
kihívásokat. Még Veszprémben,
Csoknyai István segítségével
kóstolhattam bele az edzősködésbe, ami aztán annyira megtetszett, hogy az egyetemen megszereztem a C licenszet, azóta
pedig az utánpótlásban próbálom
átadni a tudásomat a fiataloknak. Emellett a szövetségnek is
dolgozom,
Győr-Moson-Sopron megyében vagyok szakfelügyelő, ebben a szerepkörben is
a fiatalokat segítem, illetve az
edzőket igyekszem segíteni tanácsokkal, javaslatokkal.
Ezen kívül immár második éve
nyári kézilabda tábort szervezünk Győrben Görbicz Anitával.
Idén júliusban négy országból
összesen 156 ifjú kézilabda palánta volt a kezünk alatt, a szülők
és a főleg a gyerekek visszajelzései alapján van igény a folytatásra, mi pedig örömmel dolgozunk
lelkes, tehetséges fiatalokkal.
TAC: - Játékosként Tatán milyen
célokat tűztél ki magad elé?

Iváncsik Tamás: „Nem álmaim
vannak, hanem céljaim” – ez a
mottóm, és ennek megfelelően
állok a tatai kihíváshoz is. Komolyan hiszek benne, hogy, ha
a sérülések elkerülik a csapatot,
akkor ott lehetünk a dobogó közelében, sőt, szerintem az éremszerzés is benne van az együttesben.
TAC: - A mezszám marad a legendás 9-es?
Iváncsik Tamás: - Igen. Amikor
annak idején Veszprémbe kerültem, példaképemtől, az akkor
távozó Mirza Dzombától örököltem meg ezt a számot. Onnan
kezdve csak ebben játszottam,
még a válogatottban is. Ráadásul azóta a családban is nagy jelentősége van ennek a számnak:
mindkét kislányom 9-én született, úgyhogy ez most már marad…
TAC: - Talán mondanom sem
kell, hogy egy 117-szeres válogatott számára nemcsak az a feladat, hogy jól játsszon, húzóember legyen…
Iváncsik Tamás: - Tudom mire
gondolsz és egyetértek azzal,
hogy igenis kellenek a példaképek, akikre a fiatalok felnézhetnek, akiktől tanulhatnak. Ha
csak egy kicsit is hozzá tudok
járulni egy-egy tehetség fejlődéséhez, akkor már megérte.
Szerencsére Harsányi Gerivel
ebben is össze tudunk fogni,
tudjuk, érezzük a feladat meg-

tisztelő súlyát.
TAC: - A végére igyekeztem
egy „ravasz” kérdést kitalálni.
Veszprémben lettél világhírű játékos, egy fotón viszont Barcelona mezben vagy látható – akkor melyik a kedvenc kézilabda
csapatod?
Iváncsik Tamás: - A Barcelona
csak fociban a kedvencem! Még
gyerekként jártam először Nou
Camp stadionban és nagyon
megfogott a hangulat. A 2014-es
kézilabda Final Fouron, ahová a
Veszprém mellett a Barcelona is
bejutott, találkoztam a focicsapat legendás hátvédjével, Carles
Puyollal és sikerült egy közös
képet készíteni vele. De kézilabdában természetesen a Veszprém a kedvencem – ott teljesedett ki a pályafutásom, mindent
velük értem el. Azért mondok
mást is: nagyon kedves emlékek
fűznek a norvég Elverum együtteséhez is, hiszen kétszer bajnokok lettünk, indulhattunk a Bajnokok Ligájában. Mindemellett
megismertem és megszerettem a
norvég kultúrát, sok barátot szereztünk, mindig szívesen látogatunk el családommal hozzájuk.
És természetesen mától a Tatai
AC is kedvenceim közé került,
ahogy az előbb is mondtam, itt
mindig nagyon szimpatikus csapat játszott és a közönség is remek – azon leszünk, hogy idén is
rászolgáljunk a bizalmukra!

jobbak is ott voltak. Sokan tippelgették a várható győztes időket,
de szerintem senki sem számított
arra, hogy a Minimaraton távon a
férfi győztes Bognár Domonkos
45:53-al érkezik elsőként. Kicsivel
több mint egy percet vert a 2. helyezettre. A célban elmondta, hogy
jólesett a futás, jó felkészülés volt a
maraton magyar bajnokságra. Közel 5 perc múlva tűnt fel az első nő
és 50:28-al Garami Kata szakította
át a célszalagot. Mindkét győztes
nyakába Michl József tette a babérkoszorút, ez már hagyomány a Minimaraton történetében. A Honvéd
versenyzője elmondta, hogy nem
számított erre az időeredményre
és a győzelemre sem. A pálya ismerős volt neki, hiszen többször
edzőtáboroztak Tatán, egy ideig a
FOOTOUR SE versenyzője volt.
Ahogy érkeztek a versenyzők,
már mindenki azt várta mi lesz a
félmaratoni befutóval. Táv közben
a holland Tesselaar és Balázs elfu-

tott a többiektől, míg a hölgyek közül a szintén holland Schatz nagy
fölénnyel vezetett. A férfiaknál
végül holland győzelem született,
a tavalyi második hely után ezúttal
már a dobogó legmagasabb fokára
állhatott a szimpatikus versenyző.
Nagyon örül a győzelmének, ő is
megkapta a babérkoszorút, mint
ahogy a nőknél első Schatz is.
Miközben érkeztek a versenyzők

a célba, hatalmas szél kerekedett,
az eső is elkezdett esni, de szerencsére nem sokáig tartott, így
nem lehetett akadálya annak hogy
mindenki célba érkezhessen. A
verseny sikeréhez hozzájárultak a
Felnőtt Utazók Klubja, Tatabányai
Volán és Vulkán önkéntesei. Hagyományosan a Bor és Hal ünnep
keretében került sor az eredményhirdetésre.
Tompa Andor

Cseszregi Róbert

