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Tata Város Önkormányzata és
a Tatai Városkapu Közhasznú
Zrt. szervezésében államalapító
Szent István királyunk tiszteletére a Kossuth téren tartottak ünnepi rendezvényt, augusztus 20-án.
A program 17 órakor a Szent Kereszt Plébániatemplomban kezdődött, ahol szentmisét mutatott
be Havassy Bálint plébános, ezt
követően pedig ünnepi műsorral
folytatódott a Kossuth téren, ahol
Havassy Bálint plébános, Szabó
Előd református lelkész és Frankó Mátyás evangélikus lelkész
mondott áldást a Magyarok kenyerére.
„Augusztus 20. Szent István király napja, azé a királyé, aki államot alkotott, és ezáltal biztosította nemzete megmaradását, s aki
nélkül most nem lehetnénk itt,
és nem létezne hazánk, a keresztény Magyarország sem” - kezdte
ünnepi beszédét a helyszínen Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, aki elmondta: - Szent István
államférfiúi tevékenysége ma
is iránytűként kell, hogy szolgáljon. Ha erős államot akarunk
építeni, meg kell védeni keresz-

ténységünket, meg kell erősíteni
a családokat, és minden áron meg
kell tartani nemzetünk szuverenitását. Ezeket az alapvetéseket
pedig csak akkor lehet érvényre
juttatni, ha tudjuk, kik vagyunk,
miért teremtettünk, mi a dolgunk
és hogyan kell viszonyulnunk a
többi emberhez. A Szent Istvánról ránk hagyott örökség manapság a jövőbe, a gondviselésbe, és
a népünk megmaradásába vetett
bizalomra kötelez minket - fogalmazott a megyei közgyűlés
elnöke hozzátéve, hogy államunk
csupán akkor lehet szilárd, ha hű
marad a nagy király örökségéhez,
aki belátta, hogy csak reális erőfeszítések vihetik előre az ország
ügyét. Ehhez pedig összefogásra van szükség, amire ma is láthatunk szép példákat országos
és megyei szinten. A beszédet
követően került sor a rendezvényen a Megyezászló ünnepélyes
átadására, a Megyei Identitás
„Megyénk körül megyünk körül”
elnevezésű pályázatának keretében. A zászló megyénk összetartozását, közösségi erejét jelképezi.
Michl József Tata polgármes-

tere augusztus 20 - án a Kossuth
téren ünnepi beszédében elmondta:- Szent István király ünnepén
az országot építő szent királyra
és hadvezérre, a hűséges férjre
és a nagyszerű édesapára is gondolunk. Ebben a hármasságban
tudott Istenfélő emberként, évezredre kihatóan biztos alapokat teremteni művének. Az ország építése, a házasság és a család, vagy
a közösségteremtés adja minden
ember számára - éljen bárhol is azt a hivatást, amellyel értelmet
nyerhet létünk a világban. Az ország és város építésében minden-

kinek megvan a maga feladata: az
alkotó, teremtő munkánk révén, a
családunkkal és közösségeinkkel
veszünk ebben részt. A városvezető kiemelte: - Szeretném nagyon
megköszönni minden tatainak azt
az erőfeszítést, aminek köszönhetően városunk is egyre szebb és
egyre otthonosabb, biztonságosabb lehet. Sok feladat vár még
ránk, sok tennivalónk van még,
de ez mindig így lesz, ahogyan
így volt sok száz éven át ebben a
városban. Mindig találtak a tataiak
egy - egy újabb feladatot maguknak, és akaratukkal, szorgalmukkal, munkájukkal meg is valósították. Michl József külön köszönetet
mondott Popovics Györgynek a
Megyezászlóért. Városunk sokat
köszönhet Komárom-Esztergom
megyének, hiszen, harmadik legnagyobb településként, nemcsak
adunk munkánkkal a megye gazdagodásához, hanem az utóbbi
években sokat profitálhatott is
Tata a megyéből. Számos Európai
Uniós pályázati támogatással élve
gazdagíthattuk városunkat, s a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási
Tanács elnökeként külön szeretném azt is megköszönni, hogy a
járásunk, kistérségünk valamen�nyi települése ugyancsak fejlődhetett a megye segítségével - fogalmazott a polgármester.
Folytatás a 3. oldalon

Országos bajnoksággal bővül az Old Lake Man triatlonverseny
Tata idén már 3. alkalommal ad
otthont nagyszabású triatlon versenynek, augusztus 31-én és szeptember 1-én ugyanis városunkban
rendezik az Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokságot és Középtávú Amatőr Magyar
Kupát. Az eseményről augusztus
7-én tartott sajtótájékoztatót Michl József Tata polgármestere, Dr.
Maszlavér Petra Naszály polgármestere és Róth Balázs, a Footour
SE elnöke.
A Footour Futó, Kerékpáros és
Triatlon Sportegyesület valamint
Tata Város Önkormányzatának
szervezésében rendezik meg a
látványos sporteseményt, amely
először 2017-ben mutatkozott be.
Akkor még csak középtávon folyt
a küzdelem, tavaly azonban már

két távon versenyeztek a jelentkezők. Újdonság, hogy az idei,
harmadik verseny szombati napján Rövidtávú Triatlon Országos
Bajnokságot rendeznek.

Michl József polgármester a sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott:
- külön gratulálunk a Footour
SE-nek azért a sportszakmai elismerésért, amelynek nyomán

idén már országos bajnokságot
hoznak városunkba. Nagyon
jó dolog az, ha nem csak magunknak tudunk versenyeket
szervezni, hanem másokat is ide
tudunk vonzani, hiszen ezen a
megmérettetésen a versenyzők
többsége nem tatai lesz. Mára
elmondhatjuk, hogy Tatán évente három nagy verseny is zajlik,
a triatlon mellett a Minimaraton
és a Strandröplabda OB, melyek
mind magas színvonalon megrendezett, látványos események.
A polgármester hozzátette, kéri
és köszöni az itt élők türelmét,
hiszen a versenyhétvégén forgalomkorlátozásokra kell majd
számítani, melyekről időben
részletes információt kapnak a
tataiak. Folytatás a 6. oldalon
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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.
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Nagyon örülök, hogy e döntések közül sok
érintette az én körzetemet (Pl. Kossuth tér
felújítása, Kismosó patak mederrendezése,
új szakrendelő építése, Kőkúti, ill. Fazekas
iskolák fejlesztése (jégsátor, futópálya megépülése, tornaterem és tantermek korszerűsítése), Városi Sportcsarnok felépítése, Piarista Rendház felújítása és oktatási központtá
fejlesztése).
Körzeti képviselői munkám alapját a választás előtti lakossági fórumon rám zúdított lakossági problémák képezték, melyek
folyamatosan bővültek a rendszeresen
végzett körzeti bejárásokon, a lakókkal való
konzultációim során. Mindent rögzítettem
írásban és fényképeken is. Ezután e-mailben
előterjesztettem kérelmeimet a Polgármester Úr és a Hivatal felé. (Kíváncsiságból
megszámoltam. Eddig 230 e-mailt írtam a
különféle körzeti problémákkal kapcsolatban). A szakreferensekkel való folyamatos
kapcsolattartás elősegítette, hogy a felvetett
problémák egy-két kivétellel megoldódtak!
Megépült a Dadi úti járda 1. szakasza, és ebben az utcában a csapadékvíz elvezető árokrendszer egésze gépi úton ki lett tisztítva. Ját-

szótér épült a felső-tatai városrész számára.
A Dadi úti játszótér a gyerekek igen kedvelt,
népszerű játszóhelye lett. Szelektív gyűjtőt
kapott e városrész. Megújult a járda a Környei közben, a Koltói utca egy szakaszán,
a Móricz Zsigmond, Nagykert és Fazekas
utcákban. Buszmegálló épült a Kocsi utcában a Tappancs rendelő szomszédságában.
Elkészült a Környei utcában a csapadékvíz
elvezető rendszer. Kérelmemre a rendelőintézet feljáróján és a Környei úti temető
oldallépcsőjénél korlát került kihelyezésre.
Forgalomtechnikai tükör kihelyezését kezdeményeztem a Fekete út - Naplókert u.
kereszteződésbe.
Megkezdődött a Naplókert utca már nagyon várt felújítása.
Lakossági kérésre, felmérésem alapján
megújult a Remeteség buszközlekedése. A
Móricz Zs. térnél buszmegálló épült, és a
Fácánoskert is kapott egy megállót. A menetrend messzemenően figyelembe veszi a
Remeteségben lakók igényeit.
E nagyobb volumenű munkák mellett természetesen sok-sok kisebb probléma és
egyedi kérések is orvoslásra kerültek. Nagy
örömömre szolgált egy speciális kérelem
megoldása, ami nem jelentett egyszerű

feladatot. Egy kerekesszékes fiatalember
kérte, hogy segítsek abban, hogy a házába
bevezető lépcső helyett egy rámpa épüljön,
mert csak beemelgetéssel tud ki-és beközlekedni . A rámpa az önkormányzat nagy
segítségével és támogatásával elkészült. A
fiatalember boldog arca mindent elárult,
amikor kipróbálta a rámpát.
Képviselőként nagyon sok rendezvényen,
programon vettem részt megválasztásom
óta, amelyek lehetővé tették a közelebbi
kapcsolatot, elbeszélgetést az itt lakókkal.
Célom a jövőben e kapcsolatok bővítése,
mert véleményem szerint nagyban segíti a
képviselői munkát a tataiak közvetlen formában, nem hivatalos keretek közt megfogalmazott véleményének ismerete.
Persze a feladatoknak vége-hossza nincs!
Egy-egy feladat megoldása nem kevés
munkát és odafigyelést igényel, de én szerettem, nagy elszántsággal és szívből végeztem ezt a munkát.
Köszönöm a lakosság részéről az együttműködést, és az önkormányzat munkatársainak
lelkiismeretes munkáját, segítőkészségét!
Nagyon szeretem Tatát, és ha módom lesz
rá, a jövőben is mindent megteszek a város
és körzetem további fejlődéséért!

fortérzetét. Engedjék meg, hogy a továbbiakban a saját választókörzetemre szűkítsem a
beszámolómat, ami a 2. számú választókörzetet érinti. Nagy örömömre szolgál, hogy a
Balogh Ferenc utca teljes hosszában szilárd
aszfalt útburkolatot kapott, így az ott élők
kényelmesebben és biztonságosabban közelíthetik meg otthonaikat. Itt szeretném megemlíteni, hogy az ott lakókkal együtt szorgalmaztam a korszerű közvilágítás kiépítését,
amely meg is történt. Javaslatomra elkezdtük
és folyamatosan végezzük a Mocsai úti üresen álló önkormányzati lakások felújítását és
a környék rendbetételét.AJózsefAttila utcán
a teljes elektromos hálózatot fejlesztettük: a
nagyfeszültségű vezetékeket és a régi fa villanyoszlopokat biztonságosabb, korszerűbb,
több terhelést bíró betonoszlopokra cseréltettem. Ezzel párhuzamosan a Komáromi
utcán is korszerűsödött a villamoshálózat.
Mindez azért rendkívüli fontosságú, mert
itt nem csak az én körzetem lakóit, hanem
egész Tata lakosságát érintő beruházásra
kerül sor hamarosan: az Új út – Komáromi
utca – József Attila utcai kereszteződést korszerűsítjük, biztonságos rendőrlámpás forgalomirányítást hozunk létre. Örülök, hogy
meg fog történni, mert ez régi igénye a lakosságnak. Hogy ez korábban nem valósulhatott
meg, nem rajtam vagy a képviselőtestületen
múlott. Mivel a Komáromi utca nem a

városé, hanem közút, ezért Bencsik János
országgyűlési képviselő segítségét kértem,
aki készségesen élére állt a dolognak. Folytatnám a körzetemet érintő, napi közlekedésünkkel kapcsolatos megvalósult dolgokkal.
Megépült a Dózsa György utcai kerékpárút.
Az ide zúduló csapadékvíz elvezetése érdekében az út túloldalán mélyítettük ki a vízelvezető árkokat és elkezdtük a mederlapozást,
amely hamarosan befejeződik. A Kocsi úton
is befejeztük a kerékpárút építését egészen az
Ipari Parkig. Itt is szükség volt a közvilágítás
kiépítésére, mivel a sok munkahely létrejöttével megnövekedett a gyalogos és kerékpáros
forgalom. A területemen az elavult világító
testeket (95%-ban) led izzós lámpabúrákra
cseréltettem. Körzetemben minden buszmegállót fedett váróval láttunk el.Alakosságnak
nagyon sok gondot okozó, hirtelen lezúduló
csapadékvíz elvezetéséhez a meglévő árkokat és csatornákat rendszeresen tisztítottuk,
karbantartottuk, ám az egyre szélsőségesebb
időjárásnak ezek már nem mindenhol felelnek meg. Emiatt szakhatóságunknál tervek
készítését kezdeményeztem a kritikus területek biztonságos vízelvezetésének megoldása
érdekében. A szelektív hulladék tárolókkal
kapcsolatban is jeleztek a lakosok, mondván,
hogy sok városlakó nem a szabályoknak
megfelelően helyezi el a háztartási hulladékát
ezeken a kijelölt területeken. Kértem Polgár-

mester Urat, hogy vizsgáljuk meg térfigyelő
kamerák kihelyezésének lehetőségét. Ígéretet
is kaptam erre, ez folyamatban van. Körzetemben felméréseim szerint több kilométer
járdaszakasz felújítására vagy javítására lenne
szükség. Mivel a lehetőségek korlátozottak,
így egy terv alapján szakaszonként, apránként
történik a tönkrement járdák felújítása. Kérem
a lakosság szíves türelmét és megértését. Felső Tatán az utak is sok kívánnivalót hagynak
maguk után – ezzel is tisztában vagyok tisztelt választópolgárok, – ezért én is és a hivatal
munkatársai is folyamatosan figyeljük az új
útépítésre vonatkozó pályázati lehetőségeket. Addig is több helyen, kisebb- nagyobb
szakaszokban végeztettem útfelújítást, javítást, folyamatos kátyúzást. A területemen
lévő játszóterek rendszeres karbantartását is
mindig ellenőrzöm. Nem kis gondot okoz a
zöld felületek állandó gondozása, így folyamatos kapcsolatban vagyok a Városgazda
illetékesével. Tudom, hogy még sok munka és feladat vár ránk, ezért kérem Önöket,
hogy továbbra is jelezzék körzetünket érintő
észrevételeiket, javaslataikat, hogy Önökkel
egyeztetve megtaláljuk a legjobb megoldást a
felmerülő problémákra. Végezetül szeretném
megköszönni az irántam való bizalmukat és
remélem a jövőben is számíthatok támogatásukra! Tovább, együtt Tatáért!
Tisztelettel: KovácsAttila

vatali munkatársak és a Városgazda
segítségével. Ezek többnyire városüzemeltetési feladatok voltak.
Nagyon örülök, hogy a két éves
munkám alatt számos fejlesztés elkészült a körzetemben. Több mint
10 parkoló épült a Kazincbarcikai
utcában, fejlesztettük a Kazincbarcikai játszóteret a gyerekeknek, padokat helyeztünk ki és a felnőtteknek
készült edzésre, kondizásra alkalmas parkot hoztunk létre.
A Pálóczi Horváth Ádám utcában a
szemetes konténereket a társasházakhoz közelebb helyeztettem, így
további 5-6 parkoló keletkezett. A
Május 1 út 45-47. társasházak elé
egy fedett buszmegállót rakattam ki,
mivel erre is már nagyon szükség
volt. Megépült a Csever utcai gyalogátkelőhely is, így már biztonságosan tudnak közlekedni az ott élő
emberek a Lildl és Interspar áruhá-

zakhoz. Egész életemben sportoltam
és nagyon közel áll hozzám a labdarúgás, ezért végtelenül nagy örömmel tölt el, hogy kb. 1 éve használatba tudták venni a focisták az új
öltöző komplexumukat, amit most
a parkolók építésével bővítünk. Itt
említeném meg, hogy elkezdődött a
kosárlabda csarnok építése a Jávorka iskola mögött.
A városra hárult egy nagyon nagy
feladat a visszatérő forrásvizek miatt. Örülök, hogy Bencsik Jánossal
és a Kormánnyal összefogva tudtuk
kezelni a kialakult helyzetet, a Kismosó patak mederrendezésével és a
Május 1 úti beszakadás megjavításával.
Augusztus 18-án szerveztem a Kazincbarcikai játszótéren egy Társasházi Pikniket, amely véleményem
szerint nagyon jól sikerült. Az volt a
célja ennek a rendezvénynek, hogy

az egymás mellett élő emberek ebben a városrészben jobban megismerkedhessenek, közelebb kerülhessenek egymáshoz. Nagyon sok
itt élővel beszéltem ezalatt a délután
alatt is, akik elmondták nekem a kialakult problémákat, de kaptam sok
építő kritikát és bíztatást is a jövőre.
Szeretnék köszönetet mondani a
körzetem lakosságának, hogy segítettek engem ebben a két évben,
külön kiemelném Michl József polgármester urat, az önkormányzat és
a Városgazda munkatársait.
Természetesen tisztában vagyok a
körzet számos problémájával és tudom, hogy még rengeteg tennivaló
akad!
Nagyon megszerettem ezt a hivatást
és ígérem, hogy továbbra is szívvel-lélekkel fogom Tatát, a városomat és a körzetemet áldozatos munkámmal segíteni.

Viczenáné Czégény Ágnes

A képviselői munka kettős kötelezettséget
jelent a képviselő számára.
Egyrészt a lakosság egészének érdekeit
szem előtt tartva a város stabil működését,
anyagi, kulturális és szellemi gyarapodását
a testületi üléseken tett döntéseivel segítenie
kell, másrészt a választókörzet (esetemben
az 1-es vk.) lakói által felvetett, valamint a
képviselő által észlelt problémák megoldásán kell dolgoznia.
A döntéshozó munkában a több tízezer oldalnyi előterjesztés tanulmányozása után
olyan döntési alternatívák mellett voksoltam, melyek a tataiak számára a szebb, biztonságosabb lakókörnyezetet, a korszerűbb
oktatási és egészségügyi ellátást , a sokrétűbb kikapcsolódási és sportolási lehetőséget
biztosítják.

Kovács Attila

A rendelés ideje:
hétfő-péntek 16.00 – 8.00
hétvégén és ünnepnapokon
8.00 – másnap 8.00

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu
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Tisztelt felső tataiak, 2. számú választókörzetben élő polgárok! A korábbi évekhez hasonlóan szeretném Önöknek megköszönni az
elmúlt választási ciklusban tanúsított együttműködésüket, mellyel sokban segítették
képviselői munkámat. Számtalanszor megkerestek, találkozókat szerveztünk, hogy elmondhassák építő gondolataikat, kritikáikat.
Ez abból is adódott, hogy a telefonom nyilvános, bármikor elértek és kérésüknek eleget
téve a helyszínekre is kimentem. Mondhatom, hogy napi kapcsolatban vagyok az emberekkel, mivel itt élek a választókörzetben.A
tizenhárom éves képviselői időszakom alatt
lehetőségem adódott személyesen is megismerni a választópolgárok többségét, ebből
következett, hogy bizalommal fordultunk
egymás felé, ha bármi gond, probléma adódott a körzetben. Láthatólag több olyan nagy
beruházás történt Tatán, ami jelentősen megváltoztatta a városképet, az emberek kom-

Purgel Zoltán

2017. október közepén egy időközi
választáson kerültem be a tatai képviselő testületbe a 3. számú körzet
képviselőjeként.
Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy a közös képviselői munkám
mellett még több családnak tudok
segíteni munkámmal.
Ez alatt a két év alatt rengeteg alkalommal jöttek hozzám az irodámba
vagy hívtak fel telefonon különféle
problémákkal, kérésekkel, amiket
azonnal próbáltam megoldani a hi-

Önkormányzat

2019. augusztus 22. V. évfolyam, 17. szám

Robozné Schőnfeld Zsuzsanna

Életembenfordulatotésnagyelhatározástjelentett, amikor 2006-ban elindultam a képviselői
mandátumért a 4-es számú választókörzetben.
Nagy megtiszteltetést, felelősséget, kötelezettséget jelentett számomra a nagyobb közösségért dolgozni és részt vállalni a város értékeinek
gyarapításában.Afeladatot örömmel vállaltam,
és szeretettel végzem ma is a köz szolgálatában,
immáron 13 éve a tatai lakosok bizalmának
köszönhetően. A körzet képviselete mellett,
ebben a ciklusban a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökeként segítem a képviselőtestület
és a bizottságom munkáját, a civil és nemzet-

közi kapcsolatok erősítését. Munkámmal és
döntéseimmel hozzájárultam Tata kulturális
hírnevének öregbítéséhez, a város infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósításához. Feladataimat így nem csak a körzetemben lakók,
hanem a város polgárainak érdekében, tudásomhoz és lehetőségeimhez mérten végeztem,
és végzem.Alakókkal és a hivatal munkatársaival tartott folyamatos egyeztetésben jutottunk
előre a közvilágítás kérdéseiben, szakaszhibák
kijavításában, úgymint a Keszthelyi utcában,
a Május 1 úton, az Új út egyes szakaszain és a
rácsatlakozó utcákban is. Köszönöm a bejelentéseket a zöldfelületek kezelésének ügyében,
amelyeket továbbítottam a Városgazda munkatársai felé, akik beütemezték az elvégzendő
munkálatokat. Sőt eszközöket is biztosítottak
számunkra az önkéntes takarítási akciónkhoz.
Paneles övezet a választókerületünk, kevés
zöldfelülettel, a lakók által művelt kertekkel, virágos ültetvényekkel. Fontos számomra, hogy
lehetőségeket keressek a szabadidő hasznos
eltöltésére. Ezért is nagy örömmel támogat-

tam voksommal a jégsátor, a sportcsarnok, a
tornatermek, a játszóterek a szabadidő parkok
létrejöttét, hiszen azok a mi körzetünkben lakó
gyermekeknek, családjaiknak is segítették a
sportolás és a mozgás lehetőségének biztosítását, családi közös programok létrejöttét. Nagyon örülök az intézményi fejlesztéseknek, így
az új Járóbeteg Szakrendelő megépítésének,
az iskolák és a Piarista Rendház megújításának, a Kossuth-tér megújulásának, de különösen azoknak, melyek körzetemet érintették.
Döntésemmel hozzájárultam: a Csillagsziget
bölcsőde, a Kincseskert és a Fürdő utcai Óvoda
megújulásához, szakmai fejlesztéséhez, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár fejlesztéséhez,
a Magyary Zoltán Művelődési Központ felújításához, a bölcsődei nevelők szakmai képzéséhez, két fő gyógypedagógus felvételéhez,
egy fő óvodapszichológus alkalmazásához,
Néphagyományőrző Országos Konferencia
megrendezéséhez, beruházások megvalósításához, az intézményeket érintő eszközbeszerzéshez. Kiemelten fontos számomra a
gyermekek érdekében végzendő prevenciós
tevékenység, melyben a Hajdú utcai székhe-

lyen dolgozó védőnőink óriási feladatot végeznek. Szavazatommal támogattam a védőnői
munka minőségi fejlesztését, amely keretében
laptopot és szoftvereket, valamint szakmai eszközöket sikerült beszerezni, ezzel is könnyítve
áldozatos munkájukat. Évente több alkalommal tettem látogatást a Fényes Fasori Idősek
Otthonában, ahol beszélgettem az ott lakókkal,
Az intézményvezetővel való együttműködésben segítettem programjaik megvalósítását.
Sikerült a lakók és az én közbenjárásommal,
valamint az intézményvezetők kérése alapján
a környezet megújítását elvégezni több ponton
körzetünkben. Így megtörtént a Kincseskert
Óvoda, Csillagsziget Bölcsőde környezetének
rendezése, útszakasz megújítása, parkolók rendezése, járda felújítás, és buszmegálló alakítása,
a Kincseskert óvodánál- útburkolat szélesítés
a behajtónál, a járdák felújítása a Keszthelyi
2-4 épületeinél. Támogató döntésünk alapján
elkészülhetett a Bláthy Ottó utcáról Május 1
útra becsatlakozó útszakasz lámpás kereszteződése, az átkelő akadálymentesítése a Vadász
bolt előtt. Két óriási beruházás is elkészült körzetünkben. Örülök, hogy a Spar beruházás

3

és a Lidl Áruház építése sok év várakozás és
folytonos döntések nyomán megvalósult, és
ezáltal rendezetté vált a Piactér és környezete.
Megépültek a parkolók, elkészültek a járdák
és a hozzá kapcsolódó biztonságtechnika berendezésekkel ellátott zebrák, elkészült a buszmegálló a buszpályaudvar előtt, és elkészült a
Május 1 út –Keszthelyi utca sarkánál a lámpás
kereszteződés is. Sikeresen megvalósult a Hajdú utca csapadékvíz elvezetése. Támogató
döntésemmel hozzájárultam az utca komplex
fejlesztéséhez. Így utak, járdák és parkolók
épültek, fasort telepítettünk. Képviselőként
számtalan rendezvényen, találkozón vettem
részt, így alkalmam volt a személyes beszélgetésekre, a kérések meghallgatására, megbeszélésére, a kapcsolatépítésre a városlakókkal.
Hálás vagyok a hivatal munkatársainak és körzetem lakóinak együttműködéséért. Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal, megkerestek problémáikkal és elfogadták szakmai
tanácsaimat! Hiszem, hogy közös munkával
még sokat tehetünk kerületünk és a város fejlesztéséért. Tisztelettel kérem további bizalmukat munkám folytatásához!

Bemutatkozott az ellenzék polgármester jelöltje
2019. augusztus 15-én sajtótájékoztatót tartott, a Kodály téri
Zenepavilonnál a tatai ellenzéki
összefogás. A helyszínen FeketeGyőr András, a Momentum elnöke bemutatta a tatai ellenzéki
polgármesterjelöltet, dr. Popovics
Juditot. A rendezvényen jelen
voltak a demokratikus ellenzéki
pártok országos és helyi képviselői, aláírták a választási megállapodást is.

Dr. Popovics Judit a bemutatkozásban így fogalmazott: „Jogász,
közgazdász vagyok és azért vagyok itt, mert Tatáért tenni kell.
Amiért elfogadtam ezt a felkérést:
három felnőtt gyermekem van, és
sajnos a fiatalok körében az a tendencia, hogy a jelenlegi kormány
által kialakított helyzetben elhagyják az országot. Én ezt a tendenciát szeretném mindenképpen
megakadályozni. Kockázati

tőke befektetési hátterű vagyok
szakmailag. Egész életemben
vállalkozások
rendbetételével,
helyrehozatalával foglalkoztam.
Úgy gondolom, hogy Tata városának is nagyon nagy mértékben
segítségére tudok lenni abban,
hogy a városgazdálkodás helyreálljon.”
A tatai ellenzéki összefogás önkormányzati képviselő jelöltjeit
augusztus 23-án mutatják be.

Az államalapítás ünnepe Tatán
Idén tízen részesültek városi kitüntetésben

Folytatás az 1. oldalról

A hagyományoknak megfelelően
idén is augusztus 20-án adták át a
városi kitüntetéseket. Tata Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 2019-ben nyolc kitüntetés
adományozásáról döntött:
Tata Város Zsigmond Király Díja
kitüntetésben részesült Magó
Ottó, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának volt vezetője,
több évtizedes, magas színvonalú
munkavégzésének
elismeréseként, melyet a város időskorúinak, elesettjeinek gondozásáért,
a rászorultak megsegítéséért tett.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete idén bővítette
a kitüntetések sorát, létrehozva
Tata Város Mátyás Király Díját.
A kitüntetések alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló
önkormányzati rendelet szerint a
Képviselő-testület az elismerést
azon magánszemélynek adományozhatja, aki a város közössége
érdekében az itt élő embereket

szolgálatával és szeretetével gazdagította. 2019-ben Tata Város
Mátyás Király Díja kitüntetésben
részesült Frankó Mátyás, a Tatai
Evangélikus Egyházközség lelkipásztora, több évtizedes kiemelkedő gyülekezetépítő, szellemi,
lelki közösségformáló tevékenységének elismeréseképpen.
Tata Városáért kitüntetés ezüst
fokozatában részesült Langmár
István építész-tervező és Langmár Istvánné pedagógus, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
önkénteseiként végzett alázatos,
lelkiismeretes, odaadó, karitatív
tevékenységük elismeréseképpen.
Tata Városáért kitüntetés ezüst
fokozatában részesült Gútay János alkotóművész és pedagógus,
valamint Gútay Jánosné pedagógus, kiemelkedő pedagógiai és
közösségépítő munkásságukért,
a tehetséggondozás terén kifejtett
sokrétű tevékenységük elismeréseképpen.

Tata Városáért kitüntetés ezüst
fokozatában részesült Lentulai
Mária, a Felnőtt Utazók Klubjának vezetője, a város civil szervezeteinek, különösen a sport,
helytörténeti és kulturális közös-

ségeinek tevékenységét több évtizede segítő, szervező munkájának elismeréseképpen.
Tata Városáért kitüntetés ezüst
fokozatában részesült Pápai József (Joci) zenész, országos és
nemzetközi szinten sikert arató
előadóművészi tevékenységének
elismeréseképpen, mellyel hozzájárul szülővárosa, Tata hírnevének öregbítéséhez. (Pápai Joci
fellépése miatt nem tudott részt
venni az eseményen, kitüntetését egy későbbi időpontban veszi
majd át a Városházán.)
Tata Városáért kitüntetés bronz
fokozatában részesült Szabó
Kornél karate edző, a Renmei
Kyokushin Karate Sportegyesület vezetője, a kyokushin karate
harcművészet szellemiségének
hazai megismertetésében, népszerűsítésében, oktatásában végzett önzetlen tevékenysége elismeréseképpen.

Tata Város Díszpolgára kitüntetésben részesült Soltész István
hegedű tanár, aki több mint öt
évtizeden keresztül tanította hegedűre, kamarazenére, a zenekari
játék és a zene szeretetére a tatai
gyerekek és fiatalok százait. Ezen
kiemelkedő, elismerésre méltó
zenepedagógiai tevékenységével
hozzájárult Tata hírnevének öregbítéséhez.
A díjazottaknak szívből gratulálunk, sok örömet, sikert és jó
egészséget kívánunk további
munkájukhoz!
Az ünnepségen közreműködött
Petrozsényi Eszter színművész, a
MH 25. Klapka György Lövészdandár zenekara Balázs Attila
és Román Géza vezényletével,
valamint a Kenderke Református
Alapfokú Művészeti Iskola és a
Pötörke Népművészeti Egyesület
növendékei.
Ábrahám Ágnes
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Idén is sikeres volt a Művészeti Tábor
Lelkes, ifjú tehetségek gyűltek
össze augusztus 5-én reggel a Bláthy Iskola kollégiumában, ahol
megnyílt a 17. Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor.
A tábort Tata Város Önkormányzata minden év augusztusában
megszervezi a művészetek iránt
érdeklődő tatai, szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai fiataloknak. Osgyáni Zsuzsanna a tábor
fő szervezője tájékoztatott arról,
hogy az idei eseményen 27 gyermek vett részt a művésztanárok
kurzusain. A hagyományoknak
megfelelően 2019-ben is két területen zajlott a munka: szépművészeti és kézműves szekciókban,

emellett a magyar történelemhez,
irodalomhoz kötődő foglalkozásokon is részt vettek a gyerekek.
Michl József polgármester a megnyitón elmondta: - a tábor legfontosabb üzenete az, hogy a Kárpát-medencében magyarok élnek

a határok ellenére is, és nagyon jó
dolog, hogy a határon túl élő gyerekek összetalálkozhatnak, közös
élményeket szerezhetnek, közösen alkothatnak, erősíthetik egymást. Nagy köszönet jár a testvértelepüléseinken élő szervezőknek,

Grotta hetedszer

A Kuny Domokos Múzeum hetedik alkalommal rendezte meg
idén a Barlang/Grotta c. képzőművészeti kiállítását Tatán,
a vár Törökkori bejárójában. A
kortárs művészeti tárlat megnyitójára augusztus 10-én került sor.
A „DE PROFUNDIS” alcímet
viselő kiállítás a 129. zsoltárt
idézi, mélyebb értékű gondolatiságot vetve fel, olyan mélységeket, melyek a lélekben gyökereznek. A 129. zsoltár a bűnbánat
és a kegyelem zsoltára, a tárlat
alapgondolata ennek kezdősoraira épül: „A mélységből kiáltok,
Uram, hozzád, Uram hallgasd
meg a szavam!”
Kövesdi Mónika művészettörténész a helyszínen elmondta: - ez
már a hetedik Grotta, a hetes pedig egy mágikus, jelentős szám,
ami azt is jelenti, hogy a kiállítás-sorozat mára megerősödött,
megért. Minden Grotta más és
más volt eddig, s komoly szervezőmunka előzte meg, hiszen
országosan meghirdetett kollektív tárlatokról van szó. A törekvés minden alkalommal az volt,
hogy a helyszínen egy önálló
művészeti táj, arculat szülessen

Ajánló

meg az alkotók munkái által. A
Grotta igazi jelentősége abban
áll - fogalmazott Kövesdi Mónika - hogy évente két kiemelkedő
művész később önállóan is bemutathatja kollekcióját a közönségnek.
A „DE PROFUNDIS” (mélységből) kifejezés nem mint vallásos
minőség jelenik meg az alkotásokban, hanem elsősorban a lélek tájait jelenti, amelyeken barangolva az emberi létezés során
nagyon mélyen is tudunk lenni,
s onnan kinézve építhetünk ma-

gunknak utat a továbblépéshez,
felemelkedéshez. „A lélek örök
küzdelméről van itt szó, a gyarlóságunk feletti kétségbeesésről,
a legmélyebb pontból felfelé
emelt tekintetről, felfelé vágyakozásról, a sárból való felemelkedésről, a menedékről, amely
után áhítozunk” – olvasható a
Grotta katalógusában.
Az időszakos képzőművészeti kiállításon 22 alkotó munkáit
láthatja a közönség, az idei tárlat
augusztus 25-ig várja az érdek-áálődőket.

akik elhozzák Tatára a fiatalokat, s
a hazai szervezőknek, segítőknek
és közreműködőknek, hiszen csak
az ő közös munkájuk nyomán sikerülhet jól a tábor, és persze a
Bláthy Iskolának is, amely kollégiumában otthont ad a táborozók-

nak – nyilatkozta Michl József.
A Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor fő témája ebben
az évben az alma volt, mint egy
szimbolikus jelentésű gyümölcs,
illetve annak megjelenítése a művészet történetében. A szakmai
foglalkozásokon túl a táborozók
részt vettek városnézésen, meglátogatták a Mezők lilioma című
kiállítást a Piarista Rendházban,
és strandoltak is. Az ifjú művészek alkotásaiból augusztus 10-én
szombaton záró kiállítást rendeztek a Menner Bernát Zeneiskolában, ahol a gyerekek és tanáraik
emléklapot valamint ajándékokat
vehettek át.
-áá-

A magyar tengernél kirándult
a Bajtársi Klub

„Tengerként köszöntelek téged Te
csodás Balaton, mindenkit elvarázsolsz, akik sétálnak partodon. Mesés
látványt nyújt felszíned, ha közeleg az
alkonyat, amikor a Nap vörösre festi
partodon a fehér sziklákat.” Bár az alkonyatot nem volt időnk megvárni, de
így is az egész napi kirándulás maradandó élményt biztosított számunkra.
2019. Augusztus 1.-én a Bajtársi Klub
az őszi programok előtti utolsó kirándulását szervezte meg Balatonakarat�tyára a Honvéd Üdülő Központba. A
még hátralévő augusztusban sokan
mennek üdülni, így klubunk összejövetelei szünetelnek. Majd szeptemberben új élményekkel visszatérve várjuk
a klubdélutánokat. Az üdülő területén
a több éves platánfák hatalmas levelű,
dús lombjai, a pálmafák árnyéka, elviselhetővé tették a hőséget. A zöld
pázsit, a rózsával beültetett terület, az
ott dolgozók keze munkáját igazolta,
varázslatos képet nyújtott a látogatóknak. A bejárat két oldalán és a part
melletti részen is csodálatos virágok
pompáztak szinte ezernyi színben. A
mai kirándulás eltért a megszokottól,
ugyanis a Klub Elnöksége lehetővé
tette a nagyszülőknek, hogy elhozzák
kedvenc unokáikat. Mintegy 9 unoka
részvételével történt e kirándulás. Az
időjárás kedvezett, bár a reggeli órákban egy kissé borús volt az ég alja, de
mire odaértünk, verőfényes napsütés
köszöntött bennünket. A kicsi gyerekek alig várták, hogy megmártózhassanak a zöld színű hullámokat ringató
vízben, mely végeláthatatlan messzeségében találkozott a hegyekkel. A várakozás izgalma rózsásra festette arcukat, szinte sugárzott egész lényük. Ha
szemünk pásztázott a messzeségben,
láttuk, hogy kis ladikok, fehér vitorlák
ringatóztak a víz felszínén. Rövid időn
belül előkerültek a fürdőruhák, és ha
nem is mindenki, de nagyon sokan bemerészkedtek a Balaton hullámzó vizébe. Voltak köztünk olyanok is, akik
valamilyen oknál fogva nem mentek
a vízbe, de ők is nagyon jól érezték
magukat, hisz kényelmes asztalok és
padok voltak elhelyezve az árnyékos
területen. Halk zeneszó mellett nagyokat beszélgettünk régi és jövőbeli

gondokról, vidám történetekről. Ez a
nap senkinek nem volt unalmas, szinte felüdülést jelentett. Az üdülő területén belül, amit szem és száj óhajtott,
mindent meg lehetett vásárolni. Volt
ott a lángostól kezdve, a palacsintáig,
fagylaltig, kávéig, stb. szinte minden.
A kicsi gyerekek először félve mentek be a vízbe, de később szinte ki
sem akartak jönni. A délutáni órákban
a rendezők különböző szórakozást,
versenyeket szerveztek külön a gyerekeknek, ahol ugyancsak jeleskedett
a mi kis gyermekcsapatunk. Volt labdajáték, csúszda, kosárlabda, úszás.
A verseny szervezésében és lebonyolításában önkéntesként működtek
közre Vágusz Otília és Fodor Tamás
a tatai Református Gimnázium 10.
évfolyamos tanulói, akik emiatt külön
dicséretben részesültek. A nagyszülők
büszkén nézték unokáik vidámságát,
ami átragadt rájuk is. Gondosan bekenték napolajjal a gyermekeket, nehogy felégesse őket a forrón tűző nap.
Jó volt látni ezt a sok boldog embert.
A késő délutáni órákra már látni lehetett a fáradtságot a gyerekek rózsás
kis arcán, hisz az egész napi pancsolás
és úszás kifárasztotta őket. Már amikor hazafelé jöttünk, sok gyermek elszunnyadt a mamák ölében. Úgy oda,
mint visszafelé is a buszon énekeltünk
és vidám történeteket meséltünk, hogy
gyorsabban teljen az utazás. Még mielőtt hazaérkeztünk volna, betértünk
Gánton egy kis vendéglőbe, ott egy
rövid időt még eltöltöttünk kávé és
fagyi mellett. Szeretnénk megköszönni e szép napot Sárközi József
Elnökünknek, a nagyszülők nevében
is, hogy lehetővé tette még az idei
nyáron e szép kirándulást. A sok szép
élménnyel hazatérve, lesz majd mit
mesélni a gyermekeknek az új iskola évadban, hogy hol jártak és hogy
érezték magukat. Mi pedig megőrizzük szívünkben a Balaton szépségét.
Akinek még nem volt alkalma látni
a magyar tengert, akár nyáron, akár
télen, induljon útra! Addig senki nem
halhat meg, míg nem látta a Balaton
gyönyörű zöld színű hullámzó taraját, a körötte ölelkező hegykoszorúival együtt.
Nagy Olga

Kultúra
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Véget ért a ZeneMánia tábor Varázslatok könyvtára

Fotó: Gyöngyösi Soma
Tata a könnyűzene fellegvára lesz!
Ezzel kezdődött az öt napos ZeneMánia tábor a Peron Music Könnyűzenei
Tehetséggondozó és Képző Központban augusztus 3-án, Cserteg István és
Ruska Péter vezetésével.
25 ifjú tehetség, 20 oktatóval indította az első tábort. A cél az volt, hogy a
zene szeretete, az öröm vezesse a fiatalokat a tanulásban, s a foglalkozások többsége interaktív módon vonta
be a őket a tudás rejtelmeibe. A záró
gálaműsorra eljöttek a családok, barátok, érdeklődők: a 2 órás programban
zseniális produkciókban adtak számot a tanultakról a tehetségek.
Cserteg István a gálaműsoron elmondta: „A fiatalok számára a zenei
tanulás mellett a közösségfejlesztés
volt a legfontosabb. Összeérni zenei
társként, barátként, valamint inspirációs közeget teremteni - ez mind
megvalósult a táborban. A 25 tehetség
csillogó szemmel, feltöltődve, kreatív
ötletekkel tele lépett ki a központ ajtaján. Az eltöltött 5 napban nagyszerű

Ajánló

tanárok segítették a munkát az énekléstől a dalszövegírásig.”
A táborba fiatal, komplex személyiséggel rendelkező fiatalok érkeztek
Tatáról, Tatabányáról, Gyermelyről,
Dorogról, Dunaalmásról, Mocsáról,
Vértessomlóról, Tarjánból és Nagyatádról. Érdeklődésüket szolgálta az
előadások, workshopok hosszú sora.
Többek között ismereteket szerezhettek a produceri munkáról, a marketingről, a nyilvános szereplések
formáiról, a koreográfiáról, a vizualitásról. A zenei fejlesztésről minden
délután kiváló tanárok gondoskodtak:
Szeimann Zsuzsanna, Hubai István,
Ruska Péter, Lévai Vilmos és Hudák
Tibor segítette a tanulást.
A közösségfejlesztésben is nagy energiákat mozgósítottak a szervezők,
hiszen egy fiatal generáció összeérése, együttműködése a jövőt jelentheti a könnyűzenében. Csalai Judit,
Henczer Éva és Hornyák-Pálmai Éva
munkája a táborban megérett, mert
valóban csapattá érett a résztvevői

gárda, valamint új felállású zenekarok, produkciók is születtek.
A program utolsó két órájában Gyöngyösi Soma képes, és Jáger Dávid filmes összefoglalója azt mutatta, hogy
minden értelemben nagyszerű volt az
első ZeneMánia Tábor Tatán. Csillogó szemek, ölelések, ajándékozások
és sok mosoly volt a közös munka
jutalma. Hazaérkeztem a táborba –
hangzott el a fiatalok zárógondolatai
között. Úgy tűnik 2020-ban is sok
lakója lesz a ZeneMánia Tábornak a
Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központban, a Piarista Rendház épületében.
A tehetségközpont hivatalosan szeptember 6-án nyílik meg. Az intézmény szakmai üzemeltetője a 30 éves
szakmai tapasztalattal rendelkező
Peron Music Alapítvány lesz. Az őszi
idényben sok szerepet kapnak majd
rendezvényeken, eseményeken a tábor ifjú tehetségei is.
Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ

2019. augusztus 14-én reggel ifjú könyvklubtagjaink mind eljöttek hozzánk,
hogy egy egész napot töltsenek velünk és a Harry
Potter könyvsorozat szereplőivel. Az ötlet, hogy Harry
Potter-napot szervezzünk,
onnan származott, hogy a
könyvtár, mint mindig, most
nyáron is bezárt egy időre.
Ez pedig azzal járt volna,
hogy május és szeptember
között könyvklub keretein
belül nem találkozunk, ám
ez az ifjú boszorkányoknak
és varázslóknak nemigen

itt társasjátékozás, akadálypályán való átkelés, amin
rövid rábeszélés után egynéhány szervező is végigment.
Volt még ezen kívül mumusöltöztetés, varázsütésre
pörgő-forgó memóriatábla,
bűbájkönyvek utáni kutatás
a polcokon és végül a két
közönségkedvenc
programunk: varázspálca-készítés
és a kviddicsmeccs a tóparton. Vidám, gyerekhangtól
zsibongó volt ez a szerdai
nap, amelyen mi, könyvtári
dolgozók is legalább olyan
jól éreztük magunkat, mint

tetszett. Közkívánatra ezért
úgy döntöttünk, hogy egész
napos könyvklubot rendezünk nekik itt, a könyvtárban és jó idő esetén az
Öreg-tó partján. 8 órakor
kezdetét vette a játék! Volt

a gyerekek. Ezért készüljön
mindenki, mert a folytatás
garantált! Addig is pedig
szeretettel látunk mindenkit
szeptembertől újra jelentkező Harry Potter Könyvklubunkon!
Vidák Réka
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Piknik a lakótelepen

Első alkalommal rendeztek Társasházi Pikniket Tatán a Kazincbarcikai utcai játszótér mellett augusztus 18-án, a Neszmélyi Borút
Egyesület támogatásával.
A helyszínt kora délután először
a lecsófőző versenyen részt vevő
csapatok tagjai vették birtokba,
akik együtt aprították a zöldségeket és gyújtották meg a tüzeket.
Mellettük a közeli társasházak
lakói kóstolókon és koncerten ve-

hettek részt, és a legkisebbek is
találtak maguknak szórakozási lehetőséget.
Purgel Zoltán a körzet önkormányzati képviselője a pikniken elmondta, régóta terveztek már egy olyan
eseményt, amely lehetőséget nyújt
a lakótelepen élők számára egy, a
nagy fesztiváloknál szűkebb körű
találkozásra. A Társasházi Pikniket
a jövőben minden évben szeretnék
megrendezni, hiszen nagyon fon-

tos, hogy az ott élők közelebbről
is megismerhessék egymást, és
kiszabadulva a mindennapok rutinjából, időt szánjanak a találkozásra, közösségük erősítésére.
A helyszínen Michl József polgármester úgy nyilatkozott:- szép
hagyományai vannak a városban
annak, hogy a tataiak kisebb közösségei összejönnek, találkoznak
egy-egy alkalommal. Számos utca
szervez a lakói számára évről-évre
visszatérő közösségi találkozókat,
és örömteli, hogy a társasházakban
élők is igénylik ezt, szívesen vannak együtt, és töltenek időt közösen a szabadban.
Az I. Társasházi Piknik programjában szerepelt lecsófőző verseny, koncertet adott a Helló Pisti
zenekar, borkóstolóval készült
a Stróbl pincészet, de az érdeklődők egyéb helyi termékeket is
kóstolhattak, míg a gyerekeket
ugráló vár, arc- és testfestés várta.
-áá-

Megkezdődött a halászati
szezon az Öreg-tavon

Augusztus 6-án reggel az Öregtó partján megkezdődött a halászati szezon, a Tatai Öreg-tó
Halászati Kft. munkatársai több,
mint 100 mázsa halat fogtak ki a
vízből értékesítésre.
Az elmúlt években megszokott
volt, hogy a lehalászás általában
október végén kezdődött és a téli
fagyok beköszöntével ért véget.
Korábban egy másik módszerrel
is éltek, a nyári halászattal, melynek során nyáron a halat takarmánnyal egy jól meghalászható
helyre vonzották. Mikor a halál-

Karsainé Haris Hajnalka a Tatai
Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezetője elmondta: - Júliusban próbahalászatot hajtottak végre, a
kifogott még élő halakat a virológiai intézetbe szállították egy
vizsgálatra, amelyet minden évben kötelezően végeznek el, és
amelynek során felmérik a halak
állapotát, egészségét. A vizsgálat
idén ismét igazolta, hogy a tatai
halak kitűnő egészségi állapotnak örvendenek.
A nyári halászatnak többszörös
haszna van. A hal után kapott

lomány megszokta az új helyet,
alapos szervezés és felkészülés
után elérkezett a halászat ideje.
A hajnalban a halászhely mögé
bekészített több száz méteres
háló két húzókötelét kivezették a
partra, a háló elé etettek, és amikor az éhes hal odagyűlt a takarmányra, bekerítették a hálóval.
Ha jól sikerült a hálóvetés, több
száz mázsa halat is ki tudtak így
fogni. Ezt a módszert éleszti újra
a Tatai Öreg-tó Halászati Kft., a
tóparton, a lovarda előtti szakaszon reggelenként több ezer csillogó pontyhát töri meg a felszínt,
így sikeres halászat esetén 100
mázsánál is több hal kerülhet fel
a szállítójárművekre. Tavaly az
időjárási viszonyok is nehezítették a halászok munkáját, amikor
decemberben zajló jégtáblák között kellett hálót húzni, ezért is
kezdik el a munkát ebben az évben korábban.

bevétel azonnal rendelkezésre
áll a takarmány és egyéb költségek finanszírozására. A kifogott
hal csökkenti a tó természetes
takarmány bázisára nehezedő
nyomást, valamint az ősszel tervezett kifogandó halmennyiséget is.
A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. jó
szezonra számít, hiszen idén a
plankton állomány a vízben optimális volt, és jó minőségű etetőanyaggal dolgoztak. Tavasszal
40 dekás halakat telepítettek és
2-2,5 kilós súlyúakra számítanak
a lehalászáskor. Természetesen a
tataiak is vásárolhatnak helyi halat, az őszi Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál idején október 18.
és 20 között, valamint az adventi
időszakban a várárokban várják
majd a vásárlókat, a Kft. pedig
már tervezi az állandó árusítóhely és halsütő kialakítását a várárokban.
-áá-

Új járdaszakasz a Nagykert utcában
A Nagykert utca, Kocsi utca
- Május 1. út közti szakaszán
újult meg egy járdaszakasz,
melyet már birtokba vehettek
az ott élő tataiak. A beruházásról Michl József polgármester
és Viczenáné Czégény Ágnes
önkormányzati képviselő tartott
sajtótájékoztatót augusztus 12én.
Viczenáné Czégény Ágnes, a
körzet önkormányzati képviselője a helyszínen elmondta: a járda már több évtizedes volt,
megérett a felújításra, amit a
Nagykert utcán élők is kértek.
A 140 méteres járdafelújítás
mellett megtörtént a csatlakozó
vízelvezetők kiépítése és a korábbi járdát szegélyező növényzet rendbetétele is. A képviselő
hozzátette:- ezzel a fejlesztéssel
körzetében már a hatodik járdafelújítás valósult meg.
Michl József polgármester a
sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott: - elmondhatjuk, hogy
mára a Nagykert utca két szaka-

sza is megújult, hiszen a tavas�szal befejeződött Kismosó-patak mederrekonstrukciójához
kapcsolódva egy új sétány épült
ki. Bár a közelmúltban a város
több pontján sikerült megújítani
egyes járdaszakaszokat, korántsem vagyok elégedett –mondta
a városvezető, hozzátéve, hogy
Tatán 80 kilométer önkormányzati fenntartású útszakasz van,
ebből pedig sok utcában mindkét oldalon van járda, így évek

munkájába kerül, míg mindenhol sikerül javítani az állapotukon. Michl József kiemelte, köszönet jár azoknak a tataiaknak,
akik családi házaik előtt saját
maguk építettek járdát, karbantartják az árkokat, és ápolják ingatlanjaik környezetét.
A közelmúltban befejezett,
Nagykert utcai fejlesztés nyomán a járda most már mindkét
irányban rácsatlakozik a Május
1. úti járdaszakaszra.
-áá-

Országos bajnoksággal bővül az Old Lake Man triatlonverseny
Folytatás az 1. oldalról

A verseny Tata számos útvonala
mellett idén is érinteni fogja Naszályt. Dr. Maszlavér Petra Naszály polgármestere köszönetét
fejezte ki azért, hogy a település
ismét részese lehet a viadalnak, hiszen az ott élők nagy izgalommal
várják az eseményt, melynek lebonyolításáért számos önkéntesük
felel majd.
A versenyközpont a Kastély téren
lesz, a rajt az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ mellett zajlik,
onnan indul az úszás, s a sportolók a Keresztelő Szent János
szobornál jönnek ki a vízből, ezt
követően kerékpárra szállnak. A
kerékpárosok a Rákóczi út-Kossuth tér- Komáromi utca- Naszály
útvonalon fognak haladni, majd
visszafordulnak Tatára, végül az
Öreg-tó partján futnak. A verseny
miatti forgalomkorlátozásokról az
esemény honlapján és Facebook
oldalán, Tata honlapján és közösségi oldalán is tájékoztatást fognak

kapni a tataiak, emellett a szervezők külön értesítenek mindenkit,
akinek az otthona a verseny útvo-

több lesz a résztvevő sportoló, és
a szakma is Tatára figyel majd,
nagyobb elvárásokat támasztva

nalán található.
Róth Balázs a sajtótájékoztatón elmondta: - mindenképpen több feladatot jelent a szervezők számára
az idei verseny, mint a korábbiak,
hiszen a magyar bajnokság miatt

a sporteseménnyel szemben. A
nevezők számát rövid távon 700,
középtávon pedig 400 főben maximalizálják, emellett versenynaponként 250-en felelnek a zavartalan lebonyolításért.

Rövidtáv egyéni és csapat OB férfi/
női kategóriában 1,5 km úszás, 40
km kerékpár és 10 km futás, középtáv egyéni
férfi/női
kategóriában
pedig 1,9 km
úszás, 90 km
kerékpár és
21 km futás
vár a sportolókra. A versenyen chipes időmérés
lesz, melyet
az EVOCHIP
csapata végez.
Az Old Lake
Man Rövidtávú Triatlon
Országos Bajnokság és Középtávú
Amatőr Magyar Kupa izgalmas
hétvégét ígér a nézők számára is,
hiszen a verseny érinti városunk
legszebb pontjait, és olyan különleges pillanatokat is kínál az érdek-

lődőknek, mint például a rajt, amikor egyszerre 700 ember fut be az
Öreg-tóba. Az esemény az útvonal
bármely szakaszán megtekinthető,
az eredményhirdetésekre a versenyközpontban kerül majd sor.
További információ:
www.oldlakeman3athlon.hu
E-mail: balazs.roth@footour.hu
Tsz: Róth Balázs
20/433-9607
A verseny ideje alatt érvényes
útlezárások:
2019.08.31. 14:50-17:00
Időszakosan: Hősök tere, Rákóczi utca, Kossuth tér, Komáromi
utca
14:50-17:00: Folyamatosan:
Naszályi út, Naszály-Rákóczi F.
utca, Grébicsi út
2019.09.01. 10:00-14:00
Időszakosan:Hősök tere, Rákóczi utca, Kossuth tér, Komáromi utca
10:00-14:00 Folyamatosan:
Naszályi út, Naszály-Rákóczi
-ááF. utca, Grébicsi út
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Augusztus 20. ünnepség

Ajánló

Társadalmi célú hirdetés

7

8

Sport

Programajánló

Kézilabda
augusztus 23-24. péntek-szombat
Kanyó Emléktorna
augusztus 23. péntek 19.00
Tatai AC – KK Ajka
férfi felnőtt edzőmérkőzés
augusztus 29. csütörtök 19.00
Tatai AC – AGROFOOD
ETO-SZESE férfi Liga Kupa
augusztus 30. péntek 19.00
Tatai AC – Vecsés
férfi edzőmérkőzés
A mérkőzéseket a Güntner Arénában
játsszák.
Labdarúgás
augusztus 24. vasárnap 9.00
Tatai AC – Zsámbéki SK U16
augusztus 31. szombat 9.00
Tatai AC – Bábolnai SE U14
szeptember 1. vasárnap 17.00
Tatai AC – Nyergesújfalu SE
férfi felnőtt
A mérkőzéseket a TAC pályán játs�szák.
Triatlon
augusztus 31. szombat 14.30
OLD LAKE MAN rövidtávú OB
szeptember 1. vasárnap 9.30
OLD LAKE MAN középtávú
Magyar Kupa

Eredmények
Labdarúgás
Felnőtt megyei I. osztály
OBSK Oroszlány – Tatai AC
1-4 (1-1)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Wágner 40 ill. Nagy 11,
Kádas 52, Szűcs 65, Mészáros 90
Tatai AC – Bábolnai SE 1-1 (1-1)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Nagy 27 ill. Lanzendorfen 21
Kiállítva: Kalamár (B) 32 ill. Suhai (T) 82
Edző: Kele Zoltán
Két meccsből 4 pont az nem
rossz, de ha komplett összeállításban játszunk ma is győzhettünk
volna. Sajnos a kiállítás után a létszámfölényt nem tudtuk kihasználni. Több helyzet adódott itt is
ott is, igazságos a döntetlen.
Férfi U19
Bábolnai SE–Tatai AC 1-6 (1-3)
Vezette: Kun P.A.
Góllövő: Szalai 32 ill. Martonfi
11,42, Eck 72,86, Nagy 44, Kiss
85
Edző: Wéber Roland
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Tatáról az Egyesült Államokba
Ónody Beáta nem szakadt el a judótól

A nyár közepén, júliusban Tatán,
töltött több napot Ónody Beáta, az ismert, többszörös magyar
bajnok tatai judós. Ekkor beszélgettünk vele, felelevenítve sportpályafutásának hazai eredményeit is.
Arra, hogy milyen kiemelkedő
eredményeket ért el, így emlékezett:
„Ha jól számolom, 13-szoros
korosztályos magyar bajnok,
4-szeres felnőtt és ezen kívül
számos dobogós helyezéssel rendelkezem. Ezen kívül többszörös Ifjúsági Világkupa győztes,
Európa bajnoki második, junior
Világbajnoki harmadik, felnőtt
Világkupa helyezett, Katonai Világbajnoki harmadik és második,
Masters Világbajnok és második
helyezett vagyok. A THAC, a
Budapesti Honvéd és a Tatabá-

nyai Herman DSE színeiben versenyeztem.”
Érdekli a lap olvasóit, hogy miért
döntött úgy Ónody Beáta, hogy
az Egyesült Államokat választotta második hazájának és milyen
ott az élete. „Kiskoromtól kezdve
mindig is vonzott a külföldi élet,
legyen az bárhol is a világon.
2009-es év elején elhatároztam,
hogy keményen végig dolgozom
a nyarat és decemberben meglátogatom egyik barátomat Floridában. A vakáció közben elkezdtem
brazil jiu jitsuzni. (jiun jitsu=brazil harcművészet és küzdősport, a
földharcra fókuszál) Mivel judo
nem volt a közelben, ezért leragadtam pár évre az American Top
Team-nél és amit lehetett megnyertem Florida államban. Itt
ismerkedtem meg férjemmel. A
„földharc”, a jiu jitsu már kezdett

unalmassá válni, amikor Shinjiro
Sasaki, egykori japán bajnoki
harmadik helyezett nyitott egy
dojot, (edzőterem) és felkérésére
elindítottam egy gyerek csoportot, azóta ott edzősködöm.”
További kérdésként merült fel,
hogy milyen tapasztalatai vannak
a sportágat illetően. „Amerikában a judo nem igazán népszerű,
így azok a gyerekek, akik el is
kezdik a judót, rövid időn belül
váltanak a
baseballra vagy más amerikai
sportra, amit az iskolatársaik is
csinálnak. Ott versenyek csak
ritkán vannak. Az övvizsga az,
amiért a gyerekek és felnőttek
megragadnak a judónál vagy bármilyen harcművészetnél. Mivel
mi autentikus japán módszerrel
oktatunk, így sokan látogatnak
minket, gyakran csak egy övvizsga kedvéért.
Jelenleg négy olyan versenyzőnk van, akik világversenyeken
szerepelnek, velük van lehetőségem edzeni is.” Indult is versenyeken-szólt a további kérdés.
„2016-ban, amikor Fort Lauderdale-ben rendezték a Masters
VB-t, kihagyhatatlan lehetőség
volt, hogy induljak. Sasaki feleségével elkezdtünk készülni,
majd mind a ketten a dobogó
legmagasabb fokára állhattunk
fel. Nagy meglepetésre két év
múlva, Mexikóban, kevesebb felkészüléssel a második helyen végeztem. Több edzéssel valószínű

meglett volna az első is, de így is
elégedett voltam.”
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy
milyen különbséget lát a magyar
és az amerikai judo között.
„A különbség kulturális, más az
életmód, más a hozzáállás. A lehetőségek is jobbak, de sajnos ezt
a legtöbben nem is használják ki.
Azt kell, hogy mondjam, a judo
Amerikában hobbi sport. Most
azon dolgozunk, hogy a közeli
iskolákban engedélyezzék a judót testnevelés óra helyett vagy
mellett.”
Végezetül aktuális a kérdés, mikor látjuk újra itthon, Tatán.
„Minden évben azt mondom,
hogy „idén biztos nem”, de végül
valami mindig közbejön. Kiszámíthatatlan. Férjem imádja Tatát
és a Víz Zene Virág Fesztivált,
így valószínűleg a harmincadikra
hazalátogatunk.”
Vámosi László

Autós bronzérmek
A hegyi autós EB futamain júliusban Szlovákiában és Lengyelországban is rajthoz állt Hernádi
László. A szlovákiai Dobsinán
egy 6.8 km-es hegyi szerpentinen rendezték a versenyt. Ez
egy teherautók által is használt
út, így nem a legjobb minőségű
az aszfalt. Ezzel magyarázható,
hogy a Nemzetközi Szövetség
képviselője egy kanyart kis vett a
távból, így rövidebb lett a pálya.
Ahogy a FORMA 1-ben úgy itt is
nagyon fontos a jó gumiválasztás.
Más a száraz és más a vizes pá-

lyás gumi. Sokat kellett cserélgetni, mert hol esett, hol elállt az eső.
Az eső futam még száraz pályán
ment, ahol Hernádi a 3. helyen

végzett. A második futamra az
alsó részen száraz, a felső részen
már vizes volt az út, de így is jól
vizsgáztak a slick gumik, megint

sikerült egy harmadik hely.
A sorozat Lengyelországban folytatódott, ahol 2018-ban szerepelt
először a tatai versenyző. Sok
hosszú egyenest tartalmaz az 5.5
km-es pálya és elég rossz a tapadása. Már a szombati edzésen
is sok volt a baleset. Vasárnap is
sokat csúszkáltak a versenyzők,
köztük Hernádi is, de biztonságos versenyzéssel ismét sikerült
a bronzérem. Kilenc forduló után
összetettben a 6. helyen áll és legközelebb Svájcban áll rajthoz.
		
Hernádi László

Kölyök és a Serdülő, Ifjúsági és
U23-as Magyar Bajnokságot.
A Velencei tavon megrendezett
versenyekre 78 egyesület nevezte be versenyzőit. A Hódy SE
is népes gárdával képviseltette
magát. A gyerekek egész nyáron keményen dolgoztak, hogy
a Vidék Bajnokság után sikeres
legyen a magyar bajnokságon is.
És ahogy az lenni szokott, a sok
munka, a tehetséggel párosulva
hozta a jobbnál jobb eredményeket. Összességében 4 aranyérem,
9 ezüst- és 8 bronzérem került
Tatára. Egészen pontosan 29 érmet akasztottak tatai nyakakba,
hiszen többen többször is felállhattak a dobogóra. Ami még
fontos az érmek mellett, hogy 12
versenyszámban 4-6. helyezést is
szereztek a sportolók.
Dobogósok:
hely: U10 MK-1 4x200 m váltó:

Zahora Csinszka, Flaskár Emese,
Gábor Tímea, Gábor Luca
U13 MK-1 3x200 m váltó: Karch
Ákos, Hídvégi Zalán, Bublovics
István
U15-16 K-4 500 m: Bolehradsky
Szilveszter, Hermann Levente,
Hídvégi Hunor, Horváth
Mátyás
U16 K-1 3x200 m váltó: Bolehradsky Szilveszter, Hermann Levente, Horváth Mátyás
hely: U14 K-1 1000 m: Wittmer
Kitti, K-2 1000 m: Wittmer Kitti,
Csorba Júlia
U11 MK-1 2000 m: Gábor Tímea
U14 K-1 3x200 m Váltó: Nagy
Ábel, Polt Ádám, Bolehradsky
Barnabás
U15 K-1 500 és 2000m: Hídvégi
Hunor
U16 K-2 1000m: Bolehradsky
Szilveszter, Horváth Mátyás
U17-18 K-1 3x200m váltó: Mikó

Áron, Nagy ádám, Havranszki
Levente
U17-18 K-4 4000m: Flaskár Fruzsina, Hédai Mira, Tóth Gabriella,
Kocsis Sára
hely:
U14 K-1 2000m: Wittmer Kitti
U12 MK-2 2000m: Bakó Zsófia,
Imre Dóri
U15 K-4 1000m: Faggyas Zsófia,
Kovács Réka, Wittmer Kitti,
Csorba Júlia
U17-18 K-4 1000m: Hédai Mira,
Kocsis Sára,Tóth Gabriella, Flaskár Fruzsina
U15 K-1 1000m: Hídvégi Hunor
U15 K-1 3x200m váltó: Almási
Lili, Kovács Réka, Faggyas Zsófia
U17-18 K-1 3x200m váltó: Pazár
Anna Luca, Flaskár Fruzsina, Kocsis Sára
U16 K-2 2000m: Bolehradsky
Szilveszter, Horváth Mátyás
		
Tompa Andor

Remeklő Hódysok

Kajak-kenuban Magyarország a
világ egyik legjobbja. Egy magyar bajnokság a felnőtteknél
felér akár egy világverseny színvonalával. De magyar bajnokságot nyerni bármilyen sportágban,
bármilyen korosztályban elismert

eredmény. A Hódy SE versenyzői
augusztus elején két hétvégén is
arra készültek, hogy bebizonyítsák: nem véletlenül vannak most
már évek óta ott a legjobb 10
egyesület között. Ezeken a hétvégeken rendezték a Gyermek,

