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Becsengettek
Ünneplőbe öltözött gyerekek
lepték el a várost szeptember
másodika reggelén. Az iskolák
környéke újra megtelt élettel,
elkezdődött a tanév. A város általános iskoláiban tanévnyitó
ünnepséget szerveztek, ahol kis
műsorokkal és az intézményvezetők köszöntőivel hivatalosan
is elkezdődött a 2019/2020-as
tanév.
A Kőkúti Általános Iskola tanulói két újdonságnak is örülhetnek
az idén: a sportcsarnok és a jégpálya közötti területen az önkormányzat és a tankerület támogatásával egy sportudvar létesült,
amelyre hamarosan műanyag
burkolat és számos játék is kerül
majd. Az intézmény udvarán egy
ivó kutat is átadtak, amelyből
bármikor friss vizet ihatnak az
udvaron játszó gyerekek.
A Vaszary János Általános Iskolában is komoly fejlesztésre
készülnek az idei tanévben. Az
„Iskola 2020” programban új
tornaterem, tetőtéri tantermek,
csoporttermek épülnek. A épületben lift és akadálymentesített
folyósók segíti majd a mozgáskorlátozottak közlekedését. Továbbá udvari sportpálya létesül,
teljes közműcserét terveznek és
az udvart is felújítják hamarosan.
A kiviteli tervek már elkészültek, a közbeszerzés lezárulta
után elindulhat a kivitelezővel
való együttműködés, így várhatóan 2020-ban elkezdhetik a felújítást.
A Vaszary János Általános Iskola
Jázmin utcai Tagintézményében
is nagyszabású felújítást terveznek. Itt gépészeti átalakításokra
van szükség, amely magában
foglalja a vízvezeték és csatorna
felújítást, továbbá a fűtéskorszerűsítést. Ezenkívül az iskola

villamos felújítását is tervezik.
A folyosókon és tantermekben
új burkolat lesz, megújul a sportudvar, és a meglévő sportszoba
lebontását követően egy korszerű tornaterem és erőnléti terem
épül.

Nagy sikert aratott a jubileumi
Barokk Fesztivál

A már hagyományos, nagyszabású záró koncerttel ért véget augusztus 23-án a 20. Tatai Barokk
Fesztivál és a 13. Schiffer Ervin
Nemzetközi Zenei Mesterkurzus
a Kapucinus Templomban.
A helyszínen megteltek az ülőhelyek, sokan voltak kíváncsiak
az idei mesterkurzus fiatal növendékeinek és professzorainak
előadására. 2019-ben 36 fiatal
muzsikus jött el a mesterkurzusra Európa számos országából, de
Chiléből és Venezuelából is érkeztek Tatára tehetségek.
A Tatai Barokk Fesztivál augusztus 17. és 23. között számos
programmal várta az érdeklődőket, akik koncerteken, kiállításokon és barokk vacsorán is részt
vehettek. Dezső Marianna zongoraművész, fesztiváligazgató
ezzel kapcsolatban elmondta: - A
mögöttünk álló két évtizedben

számos új elemmel bővült a rendezvény, idén pedig a jubileum
alkalmából már a megnyitó nap
is bővelkedett élményekben, hiszen először rendeztek egy közös
gálaműsort a szabadtéri színpadon, helyi művészeti csoportok

és vendégművészek közreműködésével.
A fesztivál célja eddigi története
alatt nem változott, a szervezők
szeretnék, ha városunk csodálatos természeti adottságait, barokk
építészeti, művészeti emlékeit

bemutatva a tatai Esterházy család szellemiségének hátterével
évről-évre egy komplex művészeti programot nyújthatnának a
tataiaknak és az ide látogatóknak.
A rendezvénysorozat jövőre folytatódik.
Ábrahám Ágnes
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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.
a Cseke-liget mai kor patak környezetét megtisztították. Ben- 135 fm-en mintegy 4.500.000,- Ft értékdr.Makay-Beró Henrietta volt
igénye szerinti átalakítása, csik János országgyűlési képviselő és a ben újult meg járda kezdeményezésemre.
fejlesztése. Első lépésként a Cseke-liget- Kormány segítségével a Malom patak A hajléktalanok kérdésével kiemelten
ben egy 16.180.000,- Ft értékű „D” típu- medrének rehabilitációjára több ütemben foglalkoztam. Részükre foglalkoztatási
sú sportpark kapott helyet a Nemzeti Sza- 150.000.000,- Ft állami támogatásból és programot, valamint a Hajléktalan Szálbadidős-Egészség Sportpark Program 45.000.000,- Ft önkormányzati önerő- lón zsilipszobát létesítettünk. Köszönöm
keretében, mely az első sportpark volt a ből kerül sor. Kérésemre a zöldfelületek a Tataiak belém vetett bizalmát, melyet
városban. A sportparkot az iskolások és a megújítására, az utcabútorok cseréjére munkámmal, a Tataiak javára igyekezkilátogatók is nagyon megszerették, ezért az elmúlt 5 évben az Országgyűlés tér- tem megszolgálni. Ezúton is köszönöm
döntött úgy testületünk, hogy a városban től az Ady Endre úton át a Kodály térig a tatai hivatal és az intézmények vezetőtöbb helyen létesítünk ehhez hasonló közel 20.000.000,- Ft-ot fordított önkor- inek, munkatársainak munkáját, amellyel
Tisztelt Tataiak! Kedves 6-os választási sportolási lehetőséget. A Cseke-liget ját- mányzatunk. Ezen felül sikerült elérnem, nagymértékben hozzá járultak ahhoz,
körzetben élők! 2014-ben az Önök jó- szóterének megújítását kezdetektől fogva hogy a tópart sétány bokros dzsungelét a hogy ezek a beruházások elkészülhettek.
voltából képviselő lettem, majd képvi- szorgalmaztam, hiszen ez a körzet rendel- Városgazda Kft. felszámolja, ahol csodá- A jövő most épül, a következő ciklusra átselőtársaim bizalmából alpolgármesteri kezik a legkevesebb játszótérrel, amelyre latos virágágyás létesült. Az Egység utcai nyúló, de jelenleg már folyamatban lévő
tisztséget tölthettem be az elmúlt 5 évben. idén ősszel sor kerül, így a liget egy újabb lakókkal többször egyeztetve átalakítot- projektek közül kiemelném a CLLD proMozgalmas, kihívásokkal teli ciklus áll színfolttal lesz gazdagabb. A Vaszary Is- tuk az utca zöldfelületeit, új fákat ültet- jektet, amely révén a volt Tiszti Klub épümögöttünk. A körzetet rengeteg beruhá- kola betontengerét megtörő játszókertet tünk. A Baji úton 400 fm-en, az Almási lete újulhat meg, valamint a Vaszary Iszás, fejlesztés érintette és az előkészítő létesítettünk 5.000.000.- Ft önerővel. A úton, a Somogyi B. és az Agostyáni utcá- kolára elnyert 1 milliárd 160 millió Ft-os
munkának köszönhetően a következő Bartók lakótelepen több kisgyermekes kon a lámpatesteket korszerűsítettük. Az fejlesztési beruházást. Kiemelten fontosciklusban is érinteni fogja. Az igazán anyukával és nagyszülővel beszélget- Almási út karbantartásának szükséges- nak tartom a Bartók lakótelep 7-9 közötti
nagy volumenű városi projektek közül is tünk arról, hogy a lakótelep csöpp, elavult ségét kérésemre többször bejelentettük területrész rendezését, amelyre a tervek
kiemelkedik a „Tatai Angolpark rehabili- játszótere is reformra szorul. Képviselő a Magyar Közútnak, így sikerült elérni elkészültek, a fedezet rendelkezésre áll, a
tációja” I-II. üteme, amelyek során megú- társaim és Polgármester úr támogatott a Bacsó-Almási utcai kanyar hatalmas kivitelezés az ősszel elindul. Nagy feladat
jult az Angolkert, a szabadtéri színpad és ebben a kérdésben is, így egy a területi kátyúinak eltüntetését. Ebben a ciklusban és megtiszteltetés volt, hogy PolgármesNyári Lak, valamint a „Madaras tó”, rész- adottságokat kihasználó, több korosztály megújult teljes hosszában a Bárány utca, ter úr bizalmából a kollégák segítségével
ben pedig a Sport utca és a Baji út.ANyári számára alkalmas játszóváras játszóteret elkészítettük a Sport utca és a Kodály koordinálhattam a város legnagyobb
Lakban állandó Herendi kiállítás létesült. tudtunk létesíteni 2.343.785,- Ft önerőből. tér forgalomtechnikai tervét, 4.225.000,- beruházását, a Kossuth tér projektet, vaA rehabilitáció 430.559.014,- Ft EU-s tá- A Bartók lakótelep 11-13-as tömbjeinél Ft-ból indítványomra az Egység utcán lamint nemzetközi szinten is képviseltem
mogatásból és 95.067.986,- Ft önerőből az ott lakók jelzései alapján lecseréltettem új parkolókat létesítettünk. A Kapucinus Tatát, az Európa Tanács Helyi és Regiovalósult meg. Az angolparkba és a Cse- a régi padokat és több új padot is kihe- templomnál lévő mozgáskorlátozott par- nális Önkormányzatok Kongresszusában
ke-tó partjára magánszemélyek és cégek lyeztettem. A visszatérő források okozta kolót a gyalogátkelőhöz és a templom be- ifjúsági szószólói tisztséget töltöttem be.
adományai révén az Önkormányzat kez- feladatokra is felkészülve és a körzetben járatához közelre helyeztük át, valamint a Mivel nagy boldogságunkra férjemmel
deményezésére a Városgazda Kft. kivite- megtalálható vízfolyások hatékonyabb Bartók és Alkotmány utcákon repedés ki- babát várunk, így a család kerül előtérbe
lezésében 27 db pad került kihelyezésre kezelése érdekében az ott lakók észrevé- öntési munkálatokat folytattunk mintegy az életemben. Köszönöm, hogy ezt az
megpihenési lehetőséget biztosítva az telei alapján kérésemre a Petőfi Sándor 4.800.000,- Ft értékben. Az Almási úton 5 évet együtt tölthettük és bizalmukkal
oda látogatóknak. Képviselőként célom utcában a Kása malom melletti Cseke 100 m2, a Bezerédi úton két ütemben megtiszteltek!
Kertváros számára kiemelten fontos, az el- Már a 6.-dik napot szerveztem a Kistérségi gyorsvonat is megállt itt/.
készült nagy átmérőjű csapadékvíz elvezető Lovaséletfejlesztő Egyesület segítő közre- Kertváros képekben:
csatorna ! A Gábor Áron utcától nyugatra működésével. Fontos számomra, legyen Kedves Kertvárosiak! Örülök hogy erősíthekészülhetnek az utcák csapadékvíz elvezeté- olyan kertvárosi esemény ami a „ Mienk”, tem Kertvárosi kötődésüket olyan értékeksének tervei , csatornái! Nagyon jó!
! Hozzánk tartozik! Rólunk is szól és ápoljuk kel, melyek múltunk , a terület történetének
Baji út felújítása: Folyamatos jelzéseinkre is a hagyományokat!
része. Téma, esemény van , szeretném folytekintettel, megújult végre az állami kezelésű Fenyő-tér-ért Tenni Akarók Társasága: Már tatni!
Baji út burkolata. A felújítást követően jelen- korábban is sokat segítettek önkéntes mun- Szelektív hulladék gyűjtők helyzete
tősen javult az ott közlekedők közlekedés kával a Szegfű, Diófa, Fenyő téri polgárok! Méltatlan! Nem Mi okozzuk! Igyekeztem
biztonsága, nem kell az úthibákra figyelni, Most a Fenyő-tér jelene, jövője érdekében felhívni az egyébként városi gondra is a
Kertváros és a város fejlődése 2014-2019 mindenki törekedni tud a balesetmentes au- született összefogás. Készül szakmai prog- figyelmet. Kérem fogjunk össze, hogy ez a
ram az elöregedő fák pótlására, így megala- terület is olyan rendezett legyen mint utcáközött. A terv, az álom sokkal több volt mint tózásra, kerékpározásra. Örömteli!
az alábbiakban részletezendő fejlődési állo- Vakok Intézete: Ebben az időszakban épült pozott lesz a Fenyő tér jövője. Összefogás a ink, előkertünk, kertünk! Védjük meg Kertfel a korszerű komplexum. Több közlekedé- várossal - együtt szeretnénk tenni ezért!
várost!
mások.
Építők park megújulása: Igen jelentős be- si helyzet, kereszteződés, elérhetőség tekinte- Figyelemmel a Tata-Tóvárosi vasútállomás A terület köz és közlekedés biztonsága: A
ruházás valósult meg a parkban! Mindenki tében segítettük az intézményben tartózko- környezetére: Ez is összefogás! Takarítot- közbiztonság sokat javult, köszönhetően a
számára korszerű, új szabadidő eltöltésére dók mindennapjait. Az Intézet beilleszkedett tunk, metszettünk, szépítettünk, sepertünk! felállított kamera rendszernek. A közlekealkalmas eszközök, pályák, berendezések, Kertváros hétköznapjaiba, de azért még van- Dicséret a segítőknek, a Szegfű utcai polgá- dés a Vértesszölősi, Baji úton, Fáklya úton
roknak! Eredmény: megújult a a Tata-Tó- sokkal biztonságosabb, lassító megoldások,
egészség megőrző lehetőségek, valamint nak teendőink! Figyelünk rájuk!
egy közel 100 férőhelyes parkoló kialakítása Kertvárosi családi és Lovasnap szervezése: városkert vasúti megálló! Köszönet a Máv lámpás kereszteződés építését, burkolat felA Pezsgőgyár nem veszít vonzerejéből! Zrt-nek! / régebben még a Wiener-Walzer újítást követően. Mindkettő fontos Nekünk!
valósult meg.

Horváthy Lóránt

Michl József

Kedves hetes számú választókörzetben
élő Tataiak! Vegyes választási rendszerben
választunk Tatán képviselőket. Egyéni választói körzetben 8 képviselőt választunk,
valamint hárman még helyet kapnak a testületben a kompenzációs listákról. Minden
egyes körzet munkája és eredménye a képviselőtestület közös sikere is. Tizenegyen dolgoztunk azért, hogy Tata még szebb legyen,
még jobban élhető, igazi otthonná válhasson.
Személyesen nemcsak a város polgármesteri, hanem a 7. körzet képviselői feladatait is
örömmel láttam el. Köszönöm a városrészben élők bizalmát, sokat tudtunk közösen
haladni a városépítésben, köszönöm a fogadóóráimon és a fórumaimon való nagyszámú részvételt, a sok levelet. Három olyan
intézmény is működik körzetünkben, amely

kisgyermekek ellátását biztosítja. A Juniorka
Alapítványi Óvoda és Bölcsőde magán intézményként működik, az alapítványi befizetésekből egészíti ki a magyar kormány finanszírozását. Az alapítvány támogatását az
önkormányzatunk folyamatosan biztosította,
az utóbbi években további emelt összeggel is
segítettük javaslatomra munkájukat.AGeszti Óvodát minden esztendőben fejlesztettük,
a korábbi években elvégzett energiaracionalizálás rezsi megtakarítása számottevő ös�szeget jelentett, melyet további támogatással
együtt visszaforgathattunk a karbantartásra
és fejlesztésekre, udvar felújításra, új játékok
vásárlására, csoportszoba felújításra. A Jázmin Iskolában új könyvtárszobát alakítottunk ki az udvari faház helyett. Az udvaron
pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
tatai csoportjával Máltai Játszókertet hoztunk
létre, ahol segítő munkatársak felügyelete
mellett játszhatnak a gyerekek iskola után, a
hétvégéken, a szünetekben, sok-sok család
örömére. Elindult a Jázmin Iskola továbbfejlesztésének tervezése is, immáron a tankerület jóvoltából.
A terület sok utcájában megújult a közvilágítás, nagy részében már korszerű LED világítás működik. Sikerült a teljes Bacsó Béla
úton az útszéli fák megfiatalítása, segítve ez-

zel is az ott élők biztonságát az óriási fák alatt.
Javítottuk a járdákat, új buszmegállókat helyeztünk ki, felújítottuk a padokat, vagy újakra cseréltük. Nagy előrelépés volt a Bacsó
Béla lakótelepen a zöldfelület megújítása és
a sokaknak örömet szerző fedett fitneszpark
megvalósítása a játszótér mellett. Köszönöm
az együttműködést a kiskertek használói
részéről, hiszen sikerült legalizálnunk a területhasználatot, így mindenki nyugodtan
kertészkedhet a már kialakított és megszeretett területén. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal együttműködve közösségi
kertet is létrehoztunk, több beszélgetést,
tervezgetést követően. Itt egy közösségi teret is kialakítottunk, sütés-főzésre alkalmas
eszközökkel. Még nem olyan szép, mint
az álmainkban szerepelt, de a közös munka
eredményeként egyre szebb lesz. Az MLSZ
pályázatán nyertük el annak a lehetőségét,
hogy egy műfüves grundpályát építsünk egy
régi épületmaradványokkal rondított területre. Ez a beruházás még ebben az évben elkészül, remélem sok sportolni vágyó édesapa,
édesanya és gyermekeik örömmel használják majd. Nagy gondunk az egész körzetben
a csapadékvíz elvezetése, most még csak
részleges beavatkozásokat tudtunk tenni,
elkészítettük az újhegyi vízfolyás csapadé-

kelvezető- rendszer teljes tervét. Amint lesz
pályázati vagy egyéb forrásunk megépülhet
teljes hosszában. Addig is kiegészítő eszközökkel igyekeztünk több-kevesebb sikerrel
bevédeni a Vasút utcát, a Szent István és a
Zrínyi utcát. Nagy szükség van a teljesen új
kiépítésű csapadékcsatornára. Ezekben a napokban további útjavítások valósulnak még
meg a Zsigmond utcában és a Vasút utcában.
Sok helyen teljes joggal kérik és várják az ott
élők az útfelújításokat, de ezeket a beruházásokat az elmúlt időben - és most is néhány
kivétellel - csak a rendelkezésre álló szerény
önkormányzati forrásból tudtuk megvalósítani. Egy nagy magánberuházás indult el
a volt szőnyeggyári szigeten, komoly türelemre volt szükségük az ott lakóknak, amit
ezúton is köszönök. Ennek köszönhetően új
híd épül hamarosan a patakra és most kerül
sor a Jázmin utca és Gesztenye fasor, valamint a Mikovényi utca kereszteződésében
egy körforgalom kialakítására, segítve ezzel
nemcsak a közlekedés biztonságát, hanem a
Jázmin utca felől kihajtókat is.
Köszönöm mindenki támogatását és munkámhoz adott javaslatait, véleményét, segítségét! Nagyon sok feladat vár még ránk
ebben a városrészben is, hogy még otthonosabb még szebb lehessen.

Önkormányzat
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dr.Varga András

Képviselői munkám, vállalásaim
2014 – 2019
A 2014 – 2019-es időszakban végzett
munkám:
Tatán a 8. választási körzetet képviselem. A körzet két eltérő területe: Újhegy
és Agostyán, melyeknek közös vonásai,
problémái, előnyei is vannak.
Az alább részletezett elvégzett feladatok
közös munka eredményei, Michl József
polgármester úrral, képviselőtársaimmal,

a hivatal dolgozóival, a városrész polgáraival közös erőfeszítés gyümölcsei.
Képviselői munkám során a leglényegesebb követelményeknek tartom, hogy az
itt lakók otthon érezzék magukat ne csak
a lakásukban, hanem a tágabb lakókörnyezetük könnyítse meg, tegye szebbé,
örömtelibbé mindennapi életüket, büszke újhegyinek, agostyáninak érezhessék
magukat, mindemellett büszke tatainak és
magyarnak, erős, a lényegi kérdésekben
egyetértő, a településrészükért tenni akaró
és tudó közösség kovácsolódjon össze.
Újhegyben elvégzett feladatok:
A legsűrűbben lakott szilárd burkolat nélküli Nagy Lajos utcát elláttuk szilárd burkolattal, illetve mart aszfalttal könnyebbé
téve rajta a közlekedést, és tisztábbá téve a
levegőt. Idei költségvetésünkbe beterveztük a teljes utca szilárd burkolását. A munkák hamarosan kezdődhetnek. Aszfalttal
láttuk el a Váci Mihály utca töredezett

beton burkolatát. Újhegy egyik legforgalmasabb útját, az Újhegyi utat a burkolatlan szakaszon két ütemben mart aszfalttal borítottuk. A Barcsay Jenő utcában a
szükséges telekrészek megvásárlásával
előkészítettük a lehetőségét, hogy szilárd
úttal összeköthessük az Agostyáni utat
a Szomódi úti ipari területtel, így jelentősen csökkenne a belváros forgalma, és
a helyiek közlekedését is könnyítené. Betonlapos járda készült az Agostyáni úton
a Barcsay utca és a Szőlősor utca (régen
VIII. és X. dűlő) között biztonságosabbá
téve a buszra fel- és leszállók gyalogos
közlekedését. Elneveztük a névtelen dűlőket, az ingatlanokat megszámoztuk, ezzel
lehetővé téve, hogy a posta, vagy bárki látogató eltaláljon a megfelelő címre. Évente hagyományosan megrendeztük a Szent
Orbán ünnepséget és borversenyt, amivel
a településrész közösségi összetartását segítettük elő.

Agostyánban elvégzett feladatok:
Sikerült felújítani a helyi járat buszváróit,
és a helyközi járat bádog várója helyett
egy igényes külsejű várót építettünk.
Szorgalmazásunk hatására megújult a
falun átmenő főút. A Kukorica dűlőt járhatóbbá tettük a helyi vállalkozóval és a
helybéliekkel összefogva. ATata és Agostyán közötti kerékpárút a szükséges területek kisajátítási szakaszának végén jár,
nemsokára elkezdődhet az építés. Játszóteret létesítettünk a Kossuth utca végén
a focipályánál, az óvoda is új játszótéri
elemeket kapott. Évente hagyományosan megrendezzük a Szent Ágoston napi
búcsút, ami legjobban egybegyűjti a falu
közösségét. Évente egy rendezvénnyel
köszönjük meg az időseknek azt a világot,
amit a jövő nemzedékére hagynak.
További feladatként segítem a Hársfa utcai és a Szőlősor utcai lakók kérésére az
ivóvízhálózat kiépítését. Idén megtervez-
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tetjük, jövőre kezdődhet a kivitelezés.
A Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft-vel
megállapodva megépül a telephelyet
elkerülő út, kerékpárút, járda, amely
összeköti a Tavasz utcát, a Barcsai Jenő
utcát és a Szomódi utat. A Szélkút utcai
újabb bérlakásokhoz nagy hiányt pótló
tároló épületeket létesítünk. Testületi döntésünk alapján új bölcsödére pályázunk
Újhegyben. Ha nyerünk a pályázaton,
Újhegy bölcsödét és egyben közösségi
teret is kap. Megépítjük az előkészített
Tata és Agostyán közötti kerékpárutat.
Kikotorjuk az Árendás patak medrét.
Megépítjük a Szabadság utca és a Kossuth utca közötti hiányzó járdaszakaszt.
Megvalósítjuk az agostyániak egyik álmát, a tündérkertet és a mezítlábas parkot. Bevonjuk a falu életébe a kultúrházat
- együttműködve a Német Nemzetiségi
Önkormányzattal.
dr. Varga András

A képviselő-testület előtt tették le esküjüket a Helyi
Választási Bizottság tagjai

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 28-án
rendkívüli ülést tartott a Városháza
dísztermében. A képviselők 12 napirendi pontban szavaztak.
Az ülés egy rendelet-alkotáshoz
kapcsolódó előterjesztéssel kezdődött, az egészségügyi alapellátások
körzeteinek megállapításáról szóló
önkormányzati rendelettel kapcsolatban, amelynek során az iskolai
védőnők körzeteinek kisebb módosítására került sor. Ezt követően
a képviselő-testület ciklusra vonatkozó programjának végrehajtásáról szóló kiadványról szavaztak.
Michl József polgármester a témával kapcsolatban az ülést követő
sajtótájékoztatóján elmondta: Minden önkormányzati ciklus végén készítettek egy részletes, képes
kiadványt arról, hogy mi történt a
városban az előző évek során. Az
idei összefoglalóban a 2014-2019 es ciklusban elvégzett munkájáról
számol be a testület, a nyomtatott

kiadványt hamarosan minden tataihoz eljuttatják majd.
A 3. és 4. napirendi pontban került sor a Tatai Távhőszolgáltató Kft.-vel kapcsolatos döntések
meghozatalára. A város évekkel
ezelőtt koncesszióba adta a távhő
szolgáltatást, viszont a Tatai Távhőszolgáltató Kft. egy cső projekt
miatt továbbra is fennmaradt. Mivel mára a cég feladata minimális-

ra csökkent, ezért lehetőség nyílt
arra, hogy összevonják a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel, így
jelentős költség megtakarítással
működhet tovább.
A képviselők pályázatokhoz kapcsolódó előterjesztésekkel is foglalkoztak, döntést hoztak egy
Újhegyben létesítendő bölcsőde
pályázatról, a Baji úti kerékpárút
pályázati lehetőségéről valamint

a Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítására vonatkozóan
pótfedezet biztosításáról. Michl
József a napirendi ponttal kapcsolatosan úgy nyilatkozott: - új
bölcsőde építését tervezi az önkormányzat az újhegyi városrészbe,
s mivel a magyar kormány most
komoly összegeket szán bölcsődefejlesztésekre, így lehetőség nyílt
egy pályázat beadására. A Baji úti

kerékpárút létrehozásával kapcsolatosan az eredeti tervek szerint az
állam építette volna meg a bicikli
utat, de az egyeztetések, tárgyalások eredménye az lett, hogy végül
az önkormányzatnak lesz módja a
kivitelezésre, amelyre most lehet
pályázni, így megújult műszaki
tartalommal és a jelenlegi árakkal
tudja a város beadni a pályázatát. A
Szivárvány Óvodára vonatkozóan
a polgármester elmondta: - elindul
az intézmény felújítása, melyre
már kétszer is kiírták a közbeszerzést, de a meghirdetett árakon nem
találtak kivitelezőt, így a testület
úgy döntött, hogy további fedezetet biztosít a felújításhoz.
Az ülés végén Tata Város Helyi
Választási Bizottsága tagjainak,
póttagjainak megválasztására került sor, a bizottság tagjai a Városházán letették esküjüket.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését
szeptemberben tartja majd. -áá-

Bemutatták az ellenzéki pártok közös képviselő jelöltjeit

Augusztus 23-án, pénteken a
Kodály téri Zenepavilonnál
szervezett sajtótájékoztatót az

ellenzéki összefogás (DK, Jobbik, MSZP, MOMENTUM),
ahol Dr. Popovics Judit, az

ellenzék polgármester-jelöltje mutatta be a tatai ellenzéki
pártok által támogatott közös

egyéni képviselő-jelölteket. A
polgármesterjelölt beszédében
így fogalmazott: -Nem sikerülhet Tata felvirágoztatása az itt
élők nélkül, és természetesen
egy győztes csapat nélkül, akikkel átvehetjük a városvezetést.
Az ellenzéki pártok tárgyalásainak eredményeképpen
Pusztai-Pintér Mónika gyógypedagógust, a Momentum delegáltját az egyes számú körzetben, Horváth László épületgépész-technikust, a Jobbik
delegáltját a kettes számú körzetben, Gerébi Ákos közgazdászt, az MSZP delegáltját a
hármas számú körzetben, Sas-

Jelöltté váltak

Augusztus 26-án reggel a Fidesz KDNP is
leadta az ajánló íveket a Helyi Választási
Irodában. Michl József a Fidesz-KDNP
polgármesterjelöltje elmondta, hogy egy

nappal a leadás előtt már kétszeresénél
is több aláírás gyűlt össze, amely ahhoz
szükséges, hogy a Fidesz KDNP polgármesterjelöltje, képviselőjelöltjei és a megyei lista is érvényes bejegyzést kaphasson.
-Remélhetőleg mi ezekkel az aláírásokkal
most megszerezzük ezt a jogosítványt, de
szeretném tájékoztatni a tatai választópolgárokat, hogy az aláírásgyűjtést folytatjuk. Szeretnénk kapcsolatban maradni
minél több választópolgárunkkal. Őket arra
kérjük, hogy tegyék meg, hogy aláírják a
támogató ívet, amivel felkeressük őket.

Valamennyi választókerületben megszerezték a
szükséges aláírás számot a DK-t, az MSZP-t, a
Jobbikot és a Momentumot tömörítő ellenzéki
összefogás képviselőjelöltjei - jelentette be dr.

vári Beáta szociális szakembert, az MSZP delegáltját a négyes körzetben, Gyűrűs Károly
kazánkezelőt, a DK delegáltját,
aki munkahelyi elfoglaltsága
miatt nem volt jelen a sajtótájékoztatón, az ötös körzetben,
Fodor Máté egyetemistát, a
Jobbik delegáltját a hatos számú körzetben, dr. Popovics
Judit jogász-közgazdászt, a
Momentum delegáltját a hetes
számú körzetben, és Oláhné
Komlósi Mária nyugdíjast, a
DK delegáltját pedig a nyolcas
számú választókörzetben indítják az októberi önkormányzati
választásokon.

Popovics Judit, az ellenzék közös polgármesterejelöltje szeptember 3-án, egyúttal megköszönte a tataiak támogatását, majd így nyilatkozott:
-Tatáért tenni kell, és mi tenni fogunk érte.
Nemcsak támogatást kaptam a polgármesteri
indulásommal kapcsolatban de a sok-sok beszélgetés során világossá vált számomra, hogy
az itt lakók nagy hányada vágyik változásra,
sokan érzik úgy, hogy a városi fejlesztések nem
róluk szólnak. Az én feltett szándékom az, hogy
a városvezetést teljesen új alapokra helyezzük.
Ennek három alapvető pillére lesz a szakértelem, az átláthatóság és a tataiak bevonása a döntésekbe.
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Tata Város kitüntetettjei

A díjazottak: Soltész István, Gútay Jánosné, Gútay János, Langmár Istvánné, Langmár István, Lentulai Mária, Szabó Kornél, Frankó Mátyás, Magó Ottó

Tata Város Zsigmond Király
Díja

MAGÓ OTTÓ, a Tatai Kistérségi
Időskorúak Otthona volt vezetője,
több évtizedes, magas színvonalú
munkavégzésének elismeréseként
a város időskorúinak, elesettjeinek
gondozásáért, a rászorultak megsegítéséért részesült a kitüntetésben. Magó Ottó 2007 októberétől
12 éven át vezette a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonát. Munkájának elismeréseként a kistérség
polgármesterei két alkalommal is
újraválasztották, megbízták ezzel
a nehéz, de szép feladattal. Vezetése alatt az intézmény biztonsággal,
pénzügyi nehézségek nélkül működött. Személyiségéből fakadóan
szakmai munkáját alázattal végezte, vezetőként az emberekre való
maximális odafigyelés jellemezte.
Munkáját mindig szolgálatnak
tekintette, és ennek megfelelően
végezte. Egész életét segítségnyújtással, a rászorulók támogatásával
töltötte. Akkor is, amikor fogyatékos gyermekekkel foglalkozott,
amikor nevelőtanárként dolgozott,
vagy amikor az idősgondozásban
tevékenykedett.
Tata Város Mátyás Király
Díja

FRANKÓ MÁTYÁS, a Tatai Evangélikus Egyházközség lelkipásztora, több évtizedes kiemelkedő
gyülekezetépítő, szellemi, lelki
közösségformáló tevékenységének
elismeréseképpen részesült a kitüntetésben. Tevékenysége nagyban hozzájárult Tata szellemi és erkölcsi értékeinek gazdagításához,
hiszen már 30 éve áll a tatai evangélikus gyülekezet élén. Vezetése
alatt épült át az evangélikus imaház
tornyos-harangos templommá, s a
gyülekezet és épített környezete
folyamatosan fejlődik. Jó kapcso-

latot ápol a városban működő valamennyi keresztény felekezettel.
A 17 éve, heti rendszerességgel
tartott Nikodémus Akadémián a
keresztény tanítás alapigazságaival ismerteti meg hallgatóságát, s
maga írja és szerkeszti a Lutherrózsa című helyi evangélikus újságot.
Jelenleg egy, a gyülekezet 92 éves
történetét bemutató könyvön dolgozik.
Tata Városáért kitüntetés
ezüst fokozata

LANGMÁR
ISTVÁN
ÉS
LANGMÁR ISTVÁNNÉ
Langmár István építész-tervező
és Langmár Istvánné pedagógus,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
önkénteseiként végzett alázatos,
lelkiismeretes, odaadó, karitatív tevékenységük elismeréseképpen részesültek a kitüntetésben. Langmár
Istvánné pedagógusként kisebb
településeken tanított, majd tatai
letelepedésük után a Bláthy Ottó
Szakmunkásképző Iskola tanára,
később igazgatóhelyettese volt. Pályája során hitét mindvégig megtartotta. Pedagógusként nagy szeretettel fordult a tanulók felé, akik
gyakran és bátran keresték gondjaikkal. A fiatalokat mindig tisztességre és a haza szeretetére nevelte.
Nyugdíjba vonulása után férjével
együtt jelentkezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz, önkéntes
munkára. Langmár István az építőiparban dolgozott különböző
beosztásokban, nagy precizitással és alázattal végezve munkáját,
szellemi szabadfoglalkozásúként
pedig családi házakat tervezett. A
kommunizmus idején rendszerellenesnek bélyegezték, ami miatt
sok bántást és megaláztatást kellett
elviselnie. István a szeretetszolgálatnál a mai napig mindenféle
feladatot elvégez: ha kell, szemetet
szállít, a rakodásban segít, vagy éppen szigorú raktárosként állja meg
a helyét.

GÚTAY JÁNOS ÉS
GÚTAY JÁNOSNÉ
Gútay János alkotóművész, pedagógus, és Gútay Jánosné pedagógus, kiemelkedő pedagógiai és
közösségépítő munkásságukért,
a tehetséggondozás terén kifejtett
sokrétű tevékenységük elismeréseképpen részesültek a kitüntetésben. Gútay Jánost származása
miatt nem vették fel az iparművészeti főiskolára, ezért munka
mellett szerzett tanári diplomát.
Több helyen is tanított, Tatán a
Kertvárosi Iskolának volt megbecsült pedagógusa, Tatabányán a
katolikus általános iskolában Szent
Gellért-díjjal és oktatási tanácsosi
címmel ismerték el munkásságát.
Sokan bőrképeiről és zsugorított
bőrszobrairól ismerik, a kerámiakészítés pedig szinte az egész eddigi életét végigkísérte. Munkái
számtalan kiállításon szerepeltek
Magyarországon és a határainkon
túl egyaránt. Évtizedek óta vezetője a tatai kerámiaszakkörnek. A
gyerekekkel való foglalkozást mindig is többre becsülte saját művészi
eredményeinél. Tanítványai nagyszerű helyezéseket érnek el különböző versenyeken, pályázatokon.
A szakmai tudás átadásán túl különös figyelmet fordít arra, hogy a
hagyományos értékek tiszteletére
és hazaszeretetre nevelje a rábízott
diákokat. Gútay Jánosné felvidéki
születésű pedagógus. Évtizedekig a
Fazekas utcai általános iskola magyartanára volt. Érdeklődő diákok
nemzedékeivel szerettette meg az
irodalmat és a színház világát az általa vezetett színjátszó szakkörben.
Nyugdíjba vonulását követően
az idősebb generációk irodalomkedvelő tagjait mozgatta meg és
gyűjtötte maga köré a Tatai Versbarátok Körének megalapításával.
Csakúgy, mint férje, elkötelezett
támogatója a határon túli magyarságnak. Mindketten több mint egy
évtizede foglalkozásvezetői az önkormányzat által szervezett nyári
tehetséggondozó művészeti tábornak.

LENTULAI MÁRIA a Fiatal
Utazók Klubjának vezetője, a város civil szervezeteinek, különösen
a sport, helytörténeti és kulturális
közösségeinek tevékenységét több
évtizede segítő, szervező munkájának elismeréseképpen részesült a
kitüntetésben. Lentulai Mária évtizedek óta segíti önkéntes szervező
munkájával városunk kulturális,
sport és közösségi eseményeinek
megrendezését. 1980 óta vezeti a
Fiatal Utazók Klubját, melynek
lélekben még most is fiatal tagjai ellenszolgáltatás nélkül végzik
nélkülözhetetlen háttérmunkájukat, legyen szó akár nagyszabású
sportrendezvényekről, kulturális
fesztiválokról, vagy színházi előadásokról. Mária a mai napig töretlen lelkesedéssel végzi más irányú
önkéntes munkáit is. Rendszeresen
kézbesíti a nyugdíjasoknak a városi
újságot, hetente tart női kondicionáló tornát. Tevékenységét számos
elismeréssel, oklevéllel, emlékplakettel, kitüntetéssel jutalmazták
már.
Tata Városáért kitüntetés
bronz fokozata

SZABÓ KORNÉL karate edző, a
Renmei Kyokushin Karate Sportegyesület vezetője a kyokushin karate harcművészet szellemiségének
hazai megismertetésében, népszerűsítésében, oktatásában végzett
önzetlen tevékenysége elismeréseképpen részesült a kitüntetésben.
Szabó Kornél sokat tesz a sportág
tatai népszerűsítéséért. Fontos feladatának tartja a fiatalok nevelését,
oktatását, fegyelemre, figyelemre, mások iránti tiszteletre tanítva
őket. Munkája során fizikálisan és
mentálisan is megerősíti a gyermekeket, felnőtteket. Versenyzői
diákolimpián, országos versenyeken már több érmes helyezést szereztek. Az egyesület számos sportolójára válogatott kerettagként is
számítanak. Szervező munkáját
dicséri, hogy évente kétszer orszá-

gos versenyt rendeznek Tatán, ahol
több külföldi csapat is megméreti
magát.
Tata Város Díszpolgára

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
főiskola elvégzése után 1963-ban
került Tatára, évtizedekig tanított városunkban. Fontos szerepet
játszott a zeneiskola megalapításában, ahol három zenekar is működött. Több tanítványa zenekari
hegedűs, elsőhegedűs, vagy éppen
zenetanár lett. Ők viszik és adják
tovább a tanár úrtól kapott tudásukat. A korábbi tanítványokból
2009-ben alapította meg a városi
kamarazenekart, melynek a tagok
a Soltész István Kamarazenekar
nevet adták. Fennállásuk óta több,
mint 70 koncertet adtak, amelyből
sok jótékonysági célt szolgált. Budapesti otthona mellett városunkat
is saját otthonának tekintette, máig
kötődik hozzá. A heti pénteki próbákra most is szívesen jön Tatára,
kis közössége és a város nagy örömére.
Tata Városáért kitüntetés
ezüst fokozata

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 augusztus 20-án a Kossuth téren
megrendezett ünnepségen, ezért
kitüntetését a képviselő-testület
szeptemberi ülésén veszi majd át.
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Tornaszereket vásárol az Agostyáni búcsú tombolabevételéből
a helyi óvoda
zók. Idén 65.100 forint folyt be
az akcióból, a pénzt az óvoda
szabadon felhasználhatja olyan
eszközök beszerzésére, amelyek
a gyermekek örömét szolgálják–
nyilatkozta dr. Varga András.
A Bergengócia Óvoda közössége gyakran szerepel a különböző
agostyáni eseményeken, és mindig nagy sikert aratnak. Az intézménybe jelenleg 23 kisgyermek
jár, s az elmúlt években fejlesztő

Idén is a Bergengócia Óvoda
kapta a nyárvégi, agostyáni búcsú tombolabevételét. Az intézmény eszközfejlesztésre fordítja
az adományt, melyet augusztus
29-én adott át Michl József polgármester és dr. Varga András
önkormányzati képviselő.
A Szent Ágoston napi búcsúnak

Hirdetés

Agostyánban régi hagyománya
van, s a program egyik legnépszerűbb eleme az ünnepi felvonulás, majd az azt követő bál,
melyen tombolasorolást rendeznek. A tombolajegyek bevételét már több éve a Bergengócia Óvodának ajándékozzák az
agostyániak.

Dr. Varga András, a körzet önkormányzati képviselője elmondta: - a helyiek átérzik,
hogy felelősek a városrészért,
és az adományozásnak ez az
igazi jelentősége. A programot
már előre úgy tervezik meg,
hogy a tombolavásárlással az
intézményt támogatják a bálo-

játékokkal gazdagodtak a búcsúban összegyűlt adományok
jóvoltából.
Zsebőkné Hídvégi Éva, a Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézményének vezetője elmondta:
- nagyon sokat jelent nekik az
adomány, és minden évben várják, hogy sikeres legyen a bál. A
pénzből ebben az évben tornaszereket fognak vásárolni.
-áá			
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Irodalmi est Lackfi Jánossal A faun visszatért az Angolkertbe

Immár negyedik alkalommal
járt a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárb író-olvasó találkozóján a sokoldalú Lackfi
János író, költő, műfordító.
Az író-olvasó találkozó aktualitását a tavaly megjelent
Levágott fül című regény, és
a 2019-ben napvilágot látott
Mindennapra egy sztori című
egyperces-novellagyűjteménye adta.
A program napján – 2019. augusztus 30-án – minden szék
gazdára talált. Már a találkozó

előtt megszólították a közönség tagjai Lackfi Jánost, és
beindult a rögtönzött könyvvásár, dedikáció, fényképezkedés. Mire eljött a 17 óra,
már oldott, baráti hangulat
köszöntött a közönségre. Versek, sztorik, felolvasás váltakoztak, s a nézők hahotáztak,
kuncogtak, vihogtak, élvezték
a színes, szórakoztató előadásmódot, melyet a sziporkázó Lackfi János ontott magából. Testbeszéde, mimikája,
gesztusai elvarázsolták a közönséget, akik egy kabaréban
sem érezhették volna jobban
magukat. Pedig a kortárs irodalom jeles képviselője hozta
el műviet Tatára. Néhány kötet, amelyekből idézetek hangoztak el: Szilágyi Örzsébet
e-mailjét megírta,
Emberszabás, Apám kakasa.
Egy pillanatra sem unatkozott, aki ellátogatott a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár
író-olvasó találkozójára, hiszen a fordulatos, virtuóz stílus magával ragadta a nézőközönséget.

Augusztus 30-án a Kiskastélyban
nyitották meg Lévai Ádám képgrafikus legújabb kiállítását.
A tárlat „A faun visszatér” címet
viseli. Lévai Ádám ezzel kapcsolatban elmondta: - régen az Angolparkban volt egy faun szobor,
melynek egy feneketlen korsó
volt a kezében. A források elapadásának idején valaki ellopta ezt
a szobrot, melyet azóta sem találtak meg. „Mindig is érdekelt a
mitológiai lények világa, ezért is
kezdtem el foglalkozni a témával.
Először a faun szerelmi jeleneteit
rajzoltam meg, majd ezt követően
jöttek a portrék és más megközelítések” – fogalmazott a grafikusművész.
A tárlaton 45 kép szerepel a Kis-

kastély földszintjén és emeletén,
részben tematikus csoportokba

Dományi Zsuzsanna

Idén is Tatára látogat az Operaház
Ádám lesz.
Az előadás ingyenesen megtekinthető, de a részvételhez
regisztrációs jegy szükséges,

Szeptember 7-én 19:00 órától
a Szabadtéri Színpadon lép fel
a Magyar Állami Operaház társulata, amely ezúttal a Hunyadi
László című operát mutatja be
városunkban.
Tavaly szeptemberben Puccini
Turandot című operáját láthatta
a tatai közönség, hiszen a budapesti Operaház jelenlegi korszerűsítése lehetőséget biztosít arra,
hogy a játszóhely kiváltásaként
azokban a vidéki városokban
is bemutatkozhassanak, ahol az
operai műfajok egyébként nincsenek jelen.
A 2018-as sikeres előadást követően idén Erkel Ferenc 1844-ben,

szedve. A kiállítást az érdeklődők
év végéig tekinthetik meg. -áá-

a reformkor tetőpontján komponált hazafias operáját hallhatjuk,
mely a magyar történelem egyik
zűrzavaros periódusára koncentrál, a nándorfehérvári diadalt követő napokra. A Hunyadiak korában játszódó mű hőse azonban
nem a híres törökverő, Hunyadi
János, sem a későbbi Mátyás király, hanem a vérpadra lépő fiatal lovag, László. Az első olyan
magyar nyelvű operát, mely bemutatója óta megszakítás nélkül
a hazai repertoár megbecsült
darabja, 2012-ben új rendezésben mutatta be a Magyar Állami
Operaház. A tatai koncertszerű
előadása karmestere Medveczky

melyet a Magyary Zoltán Művelődési Központ infópultjánál
lehet igényelni. Eső, rossz időjárás esetén az előadást a Güntner

Aréna Városi Sportcsarnokban
mutatják be, ahol csak az első
800 regisztrált néző kaphat helyet.
-áá-
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Agostyáni búcsú

Augusztus 24-25-én rendezték a hagyományos, Szent Ágoston napi búcsút Agostyánban, ahol a szombati ünnepi felvonulás természetesen idén sem maradt el. A helyszínen az „Agostyán pogácsája” elnevezésű verseny eredményhirdetésére is sor került, melynek győztese Fohner Zsolt lett, medvehagymás pogácsájával. A családi rendezvényház udvarán a felvonulást
követően felléptek a Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézmények kisgyermekei és a Helló Pisti zenekar.
-áá-

Változás a buszmenetrendben

A KNYKK Zrt.-vel folytatott
egyeztetések eredményeképpen,
az igazgatóság részére átadott
lakossági igények alapján 2019.
szeptember 1-től az alábbi módosítások kerülnek bevezetésre a
buszközlekedésben:
A 8406 Tatabánya – Tarján – Tardos – Tata autóbuszvonalon a
Tata, autóbusz állomástól munkaszüneti napokon 17:50 órakor
induló és Tarján, autóbusz váróteremhez közlekedő autóbuszjárat 15 perccel később, 18 óra
5 perckor közlekedik, biztosítva
ezzel a korábban megfogalmazott
igényben szereplő Tatáról Tardosra való vissza irányú eljutást.

Tardosról Tatára 17:00 órakor új
járat indítását nem javasolják, az
eljutás jelenleg is biztosított 16:24
és 18:09-es érkezéssel Tatára.

A 8741 Tata – Naszály – Almásfüzitő autóbuszvonalon a 755 sz.
járat, mely Tata, autóbusz állomástól 13:30 - kor indul és Al-

másfüzitő, vasútállomáshoz közlekedik, 10 perccel később, 13 óra
40 perckor közlekedik, biztosítva
a diákok hazajutását.
A 8400 Tatabánya – Tata autóbuszvonalon a Tatabánya, autóbusz állomástól 23 óra 10 perckor
induló és Tata, autóbusz állomáshoz közlekedő járat, 10 perccel
később, 23 óra 20 perckor közlekedik, biztosítva a lakossági kérésben megfogalmazott csatlakozásokat.
A lefolytatott vizsgálat alapján az
5 óra 25 perckor Kocsról Tatára
közlekedő autóbuszjáratot nem
lehet Mocsáról indítani, mert nem
fér bele az autóbusz fordulójába.

Új járat beállítására szintén nincsen lehetőség. Mocsáról Tatára
5 óra 50 perckor biztosított az
eljutás. Délután vissza irányba
a 18:25 - kor Kocsig közlekedő
autóbuszjárat a pihenőidők és a
munkajogi előírások betartása miatt nem hosszabbítható meg Mocsáig.
A menetrendről szóló részletes
tájékoztató a szolgáltató társaság
honlapján, az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
http://knykk.hu/index.php/aktualis-hirek/706-menetrend-modositasok-2019-szeptember-1-tol-komarom-esztergom-megye-helykoezi-autobuszkoezlekedeseben
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Ligakupa Tatai AC – AGROFEED ETO-SZESE
29-28 (13-15)
Vezette: Földesi Cs., Halász J.
Góllövő: Harsányi 8, Iváncsik 5,
Schekk 4, Dósa, Győrffi, Kiss,
Mizser, Tass 2-2, Sárosi, Steczina 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Izgalmas, kemény mérkőzés
volt, de ezt is vártuk. Örülök a
győzelemnek, de van még javítani valónk. Az újonnan igazolt
játékosok jól szálltak be a csapatba. Ma a védekezésünk nem
működött úgy ahogy szerettük
volna, nem éreztük a távolságot,
ebből adódott hogy sok átlövés
gólt kaptunk.
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Labdarúgás
Magyar Kupa Wati-Kecskéd –
Tatai AC 3-3 (0-3)
Vezette: Kiss L.
Góllövő: Pető 66, Farkas 72,
Zuggó 74 ill. Szűcs 8,35, Mészáros 14
Büntetőkkel (3-2) a Kecskéd került fel az országos főtáblára.
Férfi felnőtt
Vértesszőlősi SE – Tatai AC
5-2 (2-1)
Vezette: Szűcs S.
Góllövő: Dombai 16,44, Horváth
51, Szőke 82, Bencsik 91 ill. Mészáros 10,88
Tatai AC – Nyergesújfalu SE
1-3 (0-2)
Vezette: Erdélyi D.
Góllövő: Soós 90 ill. Manga
14,68, Nagy 28
Edző: Kele Zoltán

Bosszantó a vereség, mert figyelmetlenségek miatt kaptuk a gólokat. Lassan alakulunk, de még
mindig nem tudunk abban az
összeállításban játszani amiben
úgy gondolom eredményesebbek
lennénk. A második félidőben
akadtak lehetőségeink, kár hogy
csak az utolsó percben rúgtunk
gólt.
Férfi U19
Koppánymonostori SE – Tatai
AC 3-2 (2-1)
Vezette: Dénes L.
Góllövő: Fekete 20,82, Szabó 21
ill. Martonfi 25, Kiss 89
Vértessomlói KSK – Tatai AC
2-4 (2-2)
Vezette: Szigethy M.
Góllövő: Zink 33, Dobbelaere
36 ill. Kiss 11,18, Martonfi 49,
Binks 83
Edző: Wéber Roland

Férfi U16
FC Esztergom – Tatai AC
4-1 (1-0)
Vezette: Farkas B.
Góllövő: Koller 32,75, Ámon 63,
Nagy 87 ill. Farkas 78
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14
Nagyigmándi KSK – Tatai AC
1-20 (1-11)
Vezette:Borbély M.
Góllövő: Németh 2 ill. Unger
3,8,31,32,34,41,59,64,74,
Chmelovics 15,21,37,56,60,
Farkas 16,53,70, Dumánszki
28,54, Reszter 35
Női felnőtt
FORTUNA SE – Tatai SE
7-0 (2-0)
Vezette: Janovics I.
Góllövő: Szegedi 40,41,55, Lelovics 62,84,88, Vanga 68
Edző: Schaffer Péter

szeptember 7. szombat 11.30
Tatai AC – Zsámbéki SK
női U18
szeptember 8. vasárnap 11.30
Tatai AC – Wati-Kecskéd KSK
női felnőtt
szeptember 14. szombat 14.00
Tatai AC – Mocsa SE
férfi U19
szeptember 15. vasárnap 9.00
Tatai AC – OBSK Oroszlány
férfi U16
szeptember 15. vasárnap 16.00
Tatai AC – FC Esztergom
férfi felnőtt
A mérkőzéseket a TAC Új úti pályáján játsszák.

belül( 4 óra) célba érkezni. A hölgyeknél
immáron harmadik tatai győzelmét aratta Zelinka Gabriella. A férfiaknál Király
István már az úszás után vezetett és végig az élen haladva lett magyar bajnok.
A legjobb hazai helyezést a FOOTOUR
SE versenyzője Molnár Anna érte el
aki a juniorok között szerzett bronzérmet. Több ismert médiaszemélyiséggel, sportolóval találkozhattunk. Talán

a legérdekesebb volt Jakabos Zsuzsa
világklasszis úszó részvétele, aki egy
családi váltó tagjaként versenyzett és végeztek a 3. helyen. Zsu ezúttal nem úszóként hanem futóként versenyzett. Mint
mondta nem szereti az élővizeket, mert
nem érzi a talajt a lába alatt, de futni (ha
nem is 10 km-t) rendszeresen szokott.
Vasárnap a Középtávú Amatőr Magyar
Kupa indulói szerepeltek Tatán. A nagy
meleg mindkét napon megnehezítette a
versenyzők dolgát, akik szombaton egy
alapos zuhét is kaptak. Michl József Tata
polgármestere és Dr Maszlavér Petra Naszály polgármestere is elégedetten nyilatkozott, mindketten örültek, hogy újra jól
sikerült a verseny. Hasonlóan elégedett
volt Dr Székely Mózes a Magyar Triatlon Szövetség alelnöke is aki a szombati
díjátadáson közreműködött. Azt mondta,
hogy jól vizsgázott a FOOTOUR SE és
reméli hogy a következő évre is pályázni fognak valamelyik magyar bajnokság
megrendezésére.
Tompa Andor

Triatlonőrület

A címet ne kritikaként tessék olvasni, hanem jelzőként egy olyan hétvégére amikor Tatán volt a sportág apraja, nagyja.
A FOOTOUR SE harmadszor rendezett
triatlon versenyt a városban, de az annyiban volt különleges hogy most először
került sor magyar bajnokságra. Szombaton a Rövidtávú Magyar Bajnokság mezőnye készülődött ami 628 versenyzőt
jelentett, de ha a kísérőket is hozzászámítjuk, közel kétezren várták izgatottan
a versenyt. Már az úszásnál látszott hogy
óriási mezőny indul, alig lehetett látni a
partot a rajtnál. Pezsgett az Öreg tó amikor elindultak, aztán szép hosszúra nyúlt
a sor mire a táv végére értek. Az 1.7 km-t
az élen úszók alig több mint 20 perc alatt
teljesítették és pattanhattak a kerékpárra
hogy megtegyék a Tata-Naszály között
kijelölt 40 km-es pályát. Naszály egyébként a kezdetek óta partner a versenyben
és nagy lelkesedéssel vesz részt a szervezésben, lebonyolításban. A FOOTOUR
SE Róth Balázs vezetésével mindig

nagy gondot fordít a biztonságra, ami
nem egyszerű, hiszen három sportágban
kell odafigyelni a versenyzőkre. Talán
a kerékpár okozza a legnagyobb gondot az előkészületeknél, mert úgy kell
kijelölni a pályát, hogy a versenyzők
abszolút biztonságban legyenek, de Tata
és Naszály se legyen teljesen lezárva.
Ezt már harmadik alkalommal oldották meg sikeresen. Nagy feladat hárul

persze a rendőrségre is, de ők is remek
munkát végeztek. A kerékpár után még
egy laza 10 km futás várt a sportolókra
ezúttal az Öreg tó melletti árnyékosabb
parton. A versenyközpont a Kastély téren működött, itt ültek át a kerékpárra a
versenyzők, innen indultak a futásra és
itt ért véget mindenkinek a Rövidtávú
Magyar Bajnokság. Mert hogy mindenkinek sikerült a megállapított szintidőn
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Ho-Ho-HÓÓÓDY!

Két meccs - 29 lőtt gól

Ezen a nyáron a kajak-kenu szinte tával lettek „gazdagabbak”. Azt
napi hírként szerepelt a médiában lehet kevesebben tudják, hogy a
hiszen Magyarország Szegeden a VB után augusztus 31-szeptemMaty éri pályán rendezett világ- ber 1. között a masterseknek is
bajnokságot. Azt a világversenyt, megrendezték a világbajnokságot
ahol kvalifikációt lehetett szerez- ugyanott. Ezen egykori klasszisok
ni a jövő évi olimpiára. Azt már mellett azok is részt vettek akik
tudjuk, hogy a magyar verseny- szeretnek kajakozni és ezért hajzők remekül szerepelve, 13 kvó- landóak sokat edzeni. TermészeVilágbajnokok:
K1 1000 m : Nagy Gábor
K2 1000 m: Apagyi Róbert, Nagy Gábor
K2 500 m : Herendi Ágnes- Vass Krisztina(más egyesület)
K1 200 m: Csabai Ágota
K2 200 m: Czinaa László, Lőrinczi Zoltán
K4 200 m: Lőrinczi Zoltán, Czina László, Herendi László,
Fábián István (más egyesület)
Helyezések:
2 ezüstérem: Herendi Ágnes, Lőrinczi Zoltán
1 ezüst, 2 bronz: Fejes József
1 ezüst, 1 bronz: Csabai Ágota
1 ezüst: Apagyi Róbert, Cserjés Károly, Nagy Gábor
3 bronz: Szűcs Ildikó
4. hely: Bartalanits Tamás
7. hely: Hopka Lajosné

tesen az eddigi hazai eredmények
alapján a Hódy SE versenyzői is
rajthoz álltak. Tizenketten képviselték a tatai színeket és hogy
jól felkészültek az eredmények
igazolták. Tíz versenyző szerzett
érmet, közülük heten világbajnokként állhattak a dobogó legmagasabb fokán.
-ta-

Ez a mérlege a TAC U14-es labdarúgó csapatának. Az első fordulóban Nagyigmándon húszat
lőttek, míg most hazai pályán a
Bábolna megúszta kilenccel. Nagyon komolyan melegítettek a
fiúk a meccs előtt és lehet hogy
ez is kellett hozzá hogy már a 10.
percben 2-0-ra vezessenek. Hatalmas mezőnyfölényben játszottak
a hazaiak, de az igazság az hogy
a vendégek fiatalabb játékosokkal
érkeztek. Persze ez még nem jelent
semmit, az előnyt azt érvényesíteni kell. Nos a következő tatai gólra
várni kellett 15 percet, de a 25-39.
perc között született négy találat,
így a félidőre 7-0-s TAC vezetéssel mehettek a csapatok. A jobbára
szülőkből álló hazai közönség a
második 40 percben is várta a további gólokat, de azok nem akartak jönni. Sok volt az átadási hiba,
igaz a vendégek nagyon agresszíven játszottak. Aztán Farkas gólja
megtörte a csendet. A 8. hazai gól
után a Bábolna továbbra is ügye-

sen játszott és ez a 60. percben
gólban is megmutatkozott. Tóth
futotta le a tatai védőket és a bal
sarokba lőtt. Még Chmelovics is
betalált egyszer, ez volt a 4. gólja, így ez a győzelem is fölényes
lett. Szimpatikus volt mindkét
edző hozzáállása, bár a hazaiaknál
Schweininger Ferenctől már megszokhattuk hogy inkább dicsér és
azt hogy a letolásokat is szépen
becsomagolva mondja játékosainak. A vendégek edzője szinte az
egész mérkőzés alatt dicsérte fiait, akik a súlyos vereség ellenére
is kulturáltan, néha kimondottan ügyesen játszottak. Az ilyen
edzői magatartás sokat jelent az
utánpótlás csapatoknál, hiszen a
gyerekeknél a legfontosabb hogy
szeressenek játszani.
Tatai AC – Bábolna SE 9-1 (7-0)
Vezette: Sebján A.
Góllövő: Varga 5, Chmelovics
10,25,33,64, Unger 30,39, Nagy
38, Farkas 58 ill. Tóth 60
Edző: Schweininger Ferenc -ta-

