
A tavaly megkezdett munkálatokat 
követően idén ősszel 2. ütemével 
folytatódik a tatai Malom-patak 
mederrekonstrukciója. A kivitele-
zésről szeptember 
25-én tartottak sajtó-
tájékoztatót.
Az elmúlt év tava-
szán a visszatérő 
karsztvizek nyomán 
jelentősen megemel-
kedett a Tükör-for-
rás vízhozama, 
emiatt ismét kris-
tálytiszta víz folyt 
a városon átívelő 
Malom-patakban. 
A tataiak 2018 nya-
rán azonban azt ta-
pasztalhatták, hogy 
a mederben nincs, 
vagy csak helyen-
ként kis mennyiség-
ben van víz. Ennek az volt az oka, 
hogy a Tóvárosi-malom felújításá-
val párhuzamosan az önkormányzat 
mederrekonstrukciós munkálatokat 
hajtott végre a patak egyes szaka-
szain, ezért a víz a Cseke-tóba került 
elvezetésre. A rekonstrukció első 
ütemének célja a meder vízzáróvá 
tétele és állapotának tartós megóvá-
sa volt, a munkákat az elmúlt évben 
a Kodály-téri szakaszon, és a tóparti 

szakasz egy részén végezték el.
Miután a mederrekonstrukcióra a 
magyar kormány jóvoltából 150 
millió forintos támogatást kapott a 

város, így a munkák most folyta-
tódhatnak, s 830 méteres szakaszon 
újulhat meg a Malom-patak. A kivi-
telezés során helyenként új vízzáró 
medret és mederfalat építenek, a 
mederfalat javítják, a mederben és 
a partfalon lévő növényzetet eltá-
volítják, vízszint tartó műtárgyakat 
építenek be illetve újítanak fel. A 
teljes, most megújítandó szakasz az 
Erzsébet tértől a Bartók Béla útig 

terjed.
Bencsik János országgyűlési képvi-
selő a sajtótájékoztatón elmondta: 
- 150 millió forintot sikerült hazai 

költségvetési forrásból megszerezni 
erre a feladatra, miután az elmúlt év 
végén egy belső költségvetés módo-
sítás nyomán a kormány az eddigi 
kárelhárítási feladatok finanszírozá-
sát követően már a visszatérő forrá-
sok hasznosításához is adott támo-
gatást Tatának.
Michl József polgármester a hely-
színen úgy nyilatkozott: - Az An-
golparkban újrafakadt Tükör-for-

rásnak köszönhetően vízzel telt meg 
a Malom-árok, ezért döntött úgy az 
önkormányzat, hogy megújítja a 
medret. A munkát több ütemben 

végzik el, egé-
szen a patak-
meder kezde-
tétől a Német 
Nemzet i ség i 
M ú z e u m i g .  
A fő cél az, 
hogy a városon 
végigfutó pa-
takmederben 
folyamatosan 
legyen víz, ami 
megfrissíti és 
tovább szépíti 
a környeze-
tet. Nagyon 
k ö s z ö n j ü k 
Bencsik János 
országgyűlési 

képviselő segítségét és a kormány 
támogatását, valamint a kivitelezők 
munkáját, amely a tervek szerint az 
év végére fejeződik be – fogalma-
zott a városvezető.

A munkák befejezését követően a víz 
visszaterelésre kerül az eredeti lefo-
lyási medrébe és a városon keresztül, 
a Malom-patakban folytatja az útját, 
majd a Berta-malom alatti szakaszon 
lép be az Által-érbe.                    -áá-

Tata belvárosában, a Piac téren 
megkezdődött az új városi piac 
építése. A helyszínen szeptember 
28-án rendeztek alapkő letételi ün-
nepséget, az elkészült új piacteret és 
épületet várhatóan januárban vehe-
tik birtokba a tataiak.
Tata Város Önkormányzata a Terü-
let és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében pályázatot nyúj-
tott be „A helyi gazdaság erőforrá-
saira épülő piac- és agrárlogisztikai 
fejlesztés Tatán” címmel. A TOP-
1.1.3-15-KO1-2016-00003 jelű pá-
lyázatot támogatásra érdemesnek 
ítélték. A piac épületének méretét 
és befogadóképességét az árusító-
helyek valamint a várható vásárló-
közönség számának figyelembevé-
telével tervezték meg. A fejlesztés 
egyik fontos célja, hogy támogassa 
a helyi gazdaság szereplőit a helyi 
termékek piacra való eljuttatásában, 
és erősítse azok ismertségét, nép-
szerűségét.
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő a fejlesztés céljával kap-
csolatban  elmondta: - az új városi 
piac létesítésével közelebb kerül 
egymáshoz a vidék és a város, a 
városi fogyasztók és a vidéki ter-
melők. Ehhez szükség van Tata 
középpontjában egy olyan piacra, 
amely a törvényi-jogszabályi felté-
teleknek megfelelő infrastruktúrá-

val rendelkezik, ezért választotta az 
önkormányzat a Piac teret helyszí-
nül, a megyei önkormányzat pedig 
a TOP-on keresztül   biztosította a 
finanszírozási feltételeket. Bencsik 
János hozzátette: - hasonló beru-
házás kezdődik hamarosan Tatabá-
nyán is, így elmondhatjuk, hogy a 
Tatai-medence két városa olyan új 
helyszínnel rendelkezik majd, ahol 
találkozhatnak a termelők és azok 
a városlakók, akik a környéken élő 
gazdák által készített termelvénye-
ket és kézműves termékeket szeret-
nék fogyasztani.
A tatai fejlesztés nyomán kialakí-
tanak egy fedett-nyitott piacteret, 
amely pillérekre állított előtetővel 

rendelkezik majd. Az árusítóhelyek 
fix és mobil asztalok elhelyezésével 
alakíthatók ki, a fedett eladótérben 
vízvételi helyek, ivó kutak, illetve 
az árusítóhelyekhez tartozó elekt-
romos áramvételi lehetőség is ki 
lesz alakítva. A piac nyitott eladó 
tere a vásáridő után zárva lesz. A 
680 négyzetméteres piacépületben 
4 üzlethelyiségben lesz lehetőség 
tőkehús, tej és sütőipari termékek 
valamint élő hal árusítására. Az 
üzlethelyiségeket úgy alakítják 
ki, hogy akkor is működhessenek, 
amikor nincs a piacon vásár. Az 
épület teljesen akadálymentesített 
lesz.
Michl József polgármester az épít-

kezés megkezdésének helyszínén 
úgy nyilatkozott: - Az új piac a két 
városrész találkozásánál, a lehető 
legjobban megközelíthető helyen 
épül meg, ahol bőven van és lesz 
is parkolási lehetőség, így biztos, 
hogy minden vásárló a közelben 
tud majd megállni a gépkocsijá-
val. Nagy köszönet a tataiaknak, 
a piacozóknak - árusoknak és vá-
sárlóknak -  a türelemért, hiszen a 
pályázatot már korábban elnyerte 
az önkormányzat, ám időközben az 
építőiparban jelentősen megemel-
kedtek az árak és megnőtt a keres-
let, ezért az első közbeszerzés nem 
volt sikeres, emiatt az építkezés 
nem indulhatott el hamarabb. 
A beruházás az Európai Unió tá-
mogatásával és Tata Város Ön-
kormányzatának  költségvetéséből 
valósul meg, összesen 350 millió 
forintból. Az alapkő letételi ünnep-
ségen egy időkapszulát helyeztek 
a földbe, amely tartalmazza töb-
bek között a piac helyszínrajzát, 
a képviselő-testület határozatát 
a pályázaton való elindulásról, a 
Magyary-terv 2.0 egy példányát, a 
Tatai Patrióta Magazin azon számát 
melyben először olvashattunk rész-
letesen a piac fejlesztéséről, a Vá-
roskapu újság egy számát, és fotót 
a helyszín építkezés előtti állapotá-
ról.                           Ábrahám Ágnes
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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Bővebb információk:
  www.tata.hu

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Tovább bővülnek a szelektív 
hulladékgyűjtés lehetőségei
    6.oldal

Megújul a  Harangláb
    
    9.oldal

Minden tatai postaládába 
eljut a képviselő-testület 
beszámolója   2.oldal

A ciklus utolsó ülését tartot-
ta a Kistérségi Tanács
    2.oldal

Nagy érdeklődés kísérte az 
Idősek Hetét     
    6.oldal

Tata tehetségbarát város
     
    2.oldal

Megkezdődött a városi piac építése
 Új parkolókat is kialakítanak a piac környezetében

Tovább szépül a Malom-árok



Szeptember 24-én a Peron Music 
Könnyűzenei Tehetséggondozó és 
Képző Központban tartott sajtótájé-
koztatót dr. Illés Boglárka ifjúságpo-
litikáért és esélyteremtésért felelős 
helyettes államtitkár valamint Michl 
József polgármester abból az alka-
lomból, hogy Tata 2019-ben elnyerte 
a Tehetségbarát Önkormányzat díjat.
Városunk önkormányzata idén nyá-
ron részesült az elismerésben. A dí-
jat olyan önkormányzatok kaphatják 
meg, amelyek folyamatosan segítik 
a tehetséges fiatalok felkutatását, 
támogatását, és a tehetséggondo-
zó szervezetekkel is példamutató 
együttműködést folytatnak.
Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért 
és esélyteremtésért felelős helyettes 
államtitkár a tatai sajtótájékozta-
tón elmondta: - a tehetséges fiata-
lok megtalálása, tehetségterületük 
beazonosítása, felismerése majd 
folyamatos támogatása valamint a 
tehetség társadalmi hasznosulásának 
elősegítése, közös nemzeti ügy. Ha-
zánkban a tehetséggondozás kereteit 
a Nemzeti Tehetségprogram biz-
tosítja, melynek elindulásakor 500 
millió forint állt rendelkezésre, ám 
2019-ben már 3,3 milliárd forinttal 
tudják támogatni a tehetséges fiata-
lokat. Ennek köszönhetően 300-350 
ezer fiatal kap évente közvetlen vagy 
közvetett segítséget képességei ki-
bontakoztatásához, továbbfejleszté-
séhez. A Nemzeti Tehetségprogram 
forrásainak alapját az adófizetők 

1%-os felajánlása adja, ezek a fel-
ajánlások pedig évről évre nagyobb 
számban érkeznek a program javára, 
ami azt jelenti, hogy a magyar társa-
dalom is egyre fontosabbnak tartja 
a hazai tehetségek támogatását. A 
program mellett nélkülözhetetlen, 
hogy a különböző oktatási intéz-
mények és az önkormányzatok is 
részt vegyenek ebben a munkában 
tehetségbarát környezet megterem-
tésével, 2013-ban ezért került sor a 
Bonis Bona-díj megalapítására, s 
ezen a díjon keresztül nem csupán a 
tehetséggondozásban aktív szerepet 
vállaló intézmények és szakemberek 
részesülhetnek elismerésben, hanem 
az önkormányzatok is.
Tata az UNICEF „Gyermekbarát 
Város” kezdeményezéséhez való 
2008-as csatlakozásával olyan 
irányvonalat határozott meg, amely 
elősegíti a fiatalok ismereteinek bő-
vítését, a tehetséggondozást, a nem-
zeti kultúra iránti fogékonyságot. A 
helyi program egyik célja idén is a 
fiatal tehetségek felkutatása, tehet-
séggondozása, egyéni és közösségi 
fejlődésük, érvényesülésük segítése 
a minőség, az innováció és az ifjú-
sági munka elismerése révén. A díj 
elnyerésében többek között szerepet 
játszott az is, hogy önkormányza-
tunk széleskörű ösztöndíj támogatást 
nyújt: „Tata város legszorgalmasabb 
diákja” elnevezéssel általános és kö-
zépiskolás kategóriában, az „Arany 
János Tehetséggondozó Program-

mal” középiskolás diákok részére, 
a „Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj” pályázat-
tal, az „Öveges József Tanulmányi 
Ösztöndíj” pályázattal, valamint az 
„Esterházy Miksa Viator” sportösz-
töndíjjal, tehetséges fiataljainknak. 
Tata köznevelési, közoktatási, illet-
ve közművelődési megállapodások 
útján is támogatja a tehetséggondo-
zással foglalkozó intézményei, szer-
vezetei működését. A szeptemberben 
megnyílt Peron Music Könnyűzenei 
Tehetséggondozó és Képző Központ 
működésével pedig a fiatal tehetsé-
gek felkutatása, tehetséggondozása 
valóságos, elérhető közegbe kerül a 
felkínált programok, képzések által 
nemcsak a város, hanem az egész ré-
gió számára.
Michl József polgármester a sajtó-
tájékoztatón úgy nyilatkozott: - A 
tehetség önmagában kevés, ha nincs 
megfelelő partner, szakmai segítő 
hozzá, például egy tanár vagy men-

tor, és szükség van nagyszerű szülők-
re is, akik kicsi koruktól arra nevelik 
a gyerekeket, hogy dolgozniuk kell 
a céljaikért és, hogy a munkánkon 
keresztül tudjuk alakítani önmagun-
kat valamint a környező világot. Az 
önkormányzat már régen felismerte 
a tehetséggondozás fontosságát, és 
ehhez számos támogatást nyújt, pél-
dául a városi ösztöndíjrendszer mű-
ködtetésével. Michl József kiemelte: 
- 2014 és 2019 között az Öveges Jó-
zsef, a Tata Város Legszorgalmasabb 
Diákja, az Esterházy Miksa Viator 
és a Bursa Hungarica ösztöndíjakra 
több, mint 30 millió forintot biztosí-
tott az önkormányzat.
Önkormányzatunk a díjjal az er-
kölcsi elismerés mellett 1,5 millió 
forintot nyert tehetséggondozással 
kapcsolatos programok megvaló-
sítására, melynek köszönhetően 
hamarosan megrendezik a tatai te-
hetségek találkozóját és konferen-
ciáját.                                          -áá-

Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete szeptember 23-án a 
Városháza előtt mutatta be azt az 
összefoglaló kiadványt, amely az 
elmúlt öt év munkájáról ad számot 
a tataiaknak.

A több mint 160 oldalas, színes 
beszámoló részletesen ismerteti a 
testület 2014-19-es önkormány-
zati ciklusban elvégzett munkáját, 
eredményeit. A kiadvány a Magya-
ry-terv mentén haladva tematikus 

fejezetekben nyújt betekintést Tata 
elmúlt öt évébe, a Mikovinyi Sá-
muel Vizek és Zöldfelületek Prog-
ram, a Fellner Jakab Településfej-
lesztési Program, az Öveges József 
Oktatási, Kulturális, Sport, Család 
és Ifjúsági Program, a Giesswein 
Sándor Szolidaritási Program és 
az Esterházy Gazdaságfejlesztési 
Program eredményein keresztül. 
Emellett a tataiak az összefoglaló-
ban olvashatnak azokról a díjakról, 
melyeket az elmúlt években nyert 
el a város, valamint azokról a pro-
jektekről, melyek megvalósítása a 
közeljövőben kezdődik meg Tatán.
Michl József polgármester a Vá-
rosháza előtt elmondta: - a beszá-
moló már hagyományosan, min-
den ciklus végén elkészül, egykor 

Hetényi Tamás kezdeményezte 
először a megjelentetését. A most 
megjelent kiadvány nem a polgár-
mester vagy a hivatal beszámolója, 
hanem az önkormányzaté, a tel-
jes képviselő-testületé. A végéhez 
közeledő önkormányzati ciklus 
munkájában jó érzés volt azt ta-
pasztalni, hogy az ügyek 90 szá-
zalékában a képviselők pártoktól  
függetlenül, egyhangúlag szavaz-
tak az üléseken, s a legfontosabb a 
közös munkánk eredménye, amit a 
testülettel, a tataiakkal, az itt élők-
kel együtt értünk el - nyilatkozta a 
polgármester.
A „Tata - Az önkormányzat be-
számolója 2014-2019.” című ki-
advány a napokban minden tatai 
postaládába eljut.                      -áá-        

Szeptember 23-án tartotta soros 
ülését a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulási Tanács a Városháza dísz-
termében.
Az ülés főbb pontjaiban költségve-
tési kérdésekben döntöttek a tanács 
tagjai, tájékoztató hangzott el a Ta-
tai Kistérségi Többcélú Társulás 
2019. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről, valamint szavaztak 
az idei költségvetés módosításáról 
is. Az ülésen döntés született arról 
is, hogy a tatabányai Szent Borbála 
Kórházzal együttműködve, erősí-
tendő a háziorvosi ügyeletet, Tatán 
gyermekorvosi szakrendelés indul 
szombatonként. A szükséges enge-
délyek beszerzése folyamatban van, 
a gyermekorvosi szakrendelés a ter-
vek szerint januárban indulhat el.
A szeptemberi volt a 2014-19-es 
önkormányzati ciklus utolsó ülése, 

mellyel kapcsolatban Michl József 
a Társulási Tanács elnöke elmondta: 
- az elmúlt öt évben is sok munkát 
végeztek, 35 alkalommal ülésez-
tek és 261 határozatot hoztak a két 
kistérségi intézmény, a Tatai Kistér-
ségi Idősek Otthona és a Szociális 
Alapellátó Intézmény működésével, 
valamint a települések együttműkö-
désével kapcsolatban. Emellett arra 

törekedtek, hogy a Településfejlesz-
tési Operatív Programból (TOP) 
minél több pénzt tudjanak elnyerni, 
amelynek köszönhetően a kistérség 
települései számos fejlesztést való-
sítottak meg. A Társulási Tanácsban 
nagyon jó közösséget alkotnak a 
kistérségi polgármesterek, akikkel 
ebben a ciklusban is hatékonyan 
tudtunk együtt dolgozni, és remél-

jük, hogy közösen folytathatjuk a 
munkát tovább - fogalmazott Michl 
József.
Az ülésen több tájékoztató is el-
hangzott, a Tatabányai Tankerületi  
Központ aktualitásairól Vereckei 
Judit igazgató, a közbiztonság-
ról  dr. Friedrich Gábor r.ezredes, 
Tata Rendőrkapitányság kapitány-
ságvezetője, az aktuális közfog-
lalkoztatási és egyéb munkaügyi  
kérdésekről  dr.Mózes István a Ta-
tai Járási Hivatal  Foglalkoztatási 
Osztályának vezetője, a gyermek- 
és családvédelmi feladatokról 
Németh-Zwickl Nikoletta a Szo-
ciális Alapellátó Intézmény veze-
tője, valamint a  kistérséget érintő  
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azo-
nosító számú projektről  Lőrincz 
Anita szakmai vezető tartott be-
számolót.                                -áá-

Önkormányzat 2019. október 3. V. évfolyam, 20. szám2
FOGADÓÓRA

DR. FRIEDRICH 
GÁBOR 
r. ezredes, a 
Tatai Rendőrkapi-
tányság vezetője

2019. október 09-én 
10:00 – 12:00 óra

között tartja fogadónapját hivatalá-
ban, Tata, Ady Endre utca 27. szám 
alatt.
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Hirdessen Ön is
9000 példányszámú, 

kéthetente ingyenesen   
megjelenő városi 
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Áder János köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A Nemzeti Választási Bizottság szintén erre a napra 
tűzte ki a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi önkormányzati választásokat, így ezen a napon 
két választás lebonyolítására kerül sor.
A SZAVAZÁS NAPJA:  2019. október 13., vasárnap. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 
A NÉVJEGYZÉK: A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítést kaptak a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítésben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár 
a szavazatát leadhatja. Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét elvesztette, a Helyi Választási Irodától kérheti - a személyazonossága igazolását követően - az értesítő 
pótlását. Az értesítő bemutatása a szavazóhelyiségben nem feltétele a szavazásnak.
A SZAVAZÁS HELYE: A tatai választópolgárok 24 szavazókörben adhatják le szavazatukat. A nemzetiségi választópolgárok is a lakcímük szerinti szavazókörben voksolhatnak. 
A SZAVAZÁS : A névjegyzéken szereplő választópolgár személyesen szavazhat, a szavazóhelyiség címe a választópolgárnak küldött értesítőben szerepel. 
A szavazást megelőzően a választópolgárnak érvényes okmánnyal igazolnia kell a személyazonosságát és a személyi azonosítóját, vagy a lakcímét. 
A személyazonosság igazolására szolgáló okmányok:
- magyar személyazonosító igazolvány (régi típusú, könyv formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
-  magyar útlevél (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
-  magyar vezetői engedély (jogosítvány),
- az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély, ha tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, arckép-
mását és aláírását.
A személyi azonosító igazolására szolgáló okmányok:
- lakcímkártya,
- hatósági bizonyítvány vagy
- személyazonosító jelről szóló igazolás.
A lakcím igazolására szolgáló okmányok:
- lakcímkártya,
- régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány, ha tartalmazza a lakcímet,
-lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény része, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyeg-
zőlenyomattal látott el. 
A választópolgárnak a személyazonosságát feltétlenül igazolnia kell, mellette a személyi azonosítója, vagy a lakcíme közül már csak az egyiket kell igazolnia. Fontos, hogy az egyes okmányok 
igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására! A választópolgár az adatai ellenőrzését követően megkapja a lebélyegzett fe-
hér színű szavazólapot és a fehér borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja a névjegyzéken.  A választópolgárok polgármesterre, egyéni választókerületi képviselő-jelöltre és megyei listára 
szavazhatnak. A háromféle, fehér színű szavazólapon szavazni a jelölt, vagy lista neve feletti vagy melletti körbe tollal írt, két egymás metsző vonallal (X vagy +) lehet. 
A szavazólap kitöltésében a választópolgárt segítheti az általa választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja. A segítség nem irányulhat a 
szavazó befolyásolására. A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.
Mozgóurnával történő szavazás: Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát 
igényelhet a helyi választási irodától, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.  
A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani:
- a Helyi Választási Irodához
• levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) október 9-én (szerda) 16 óráig,
• személyesen, vagy ügyfélkapus azonosítással a választások hivatalos honlapján október 11-én (péntek) 16 óráig, 
• október 11-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással a választások hivatalos honlapján október 13-án (vasárnap) 12 óráig,
- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján, október 13-án (vasárnap), legkésőbb 12 óráig
• meghatalmazott útján,
• vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel. 
A választópolgár október 11-én (péntek) 16 óráig kérheti, hogy
• a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy
• a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.
A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre.
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen, ha az a szavazókör területén található. 
Felhívom a figyelmet, hogy aki mozgóurnát kért és kérelmét nem vonta vissza október 11-én (péntek) 16 óráig, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizáró-
lag mozgóurnával tud szavazni a kérelmében megjelölt címen!
Az átjelentkezési kérelem: A 2019. június 26-án tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár október 9-én (szerda) 16 óráig nyújthat be átjelentkezési kérelmet.
 A választópolgár
• levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül a választások hivatalos honlapján október 9-én (szerda) 16 óráig,
• személyesen, vagy ügyfélkapus azonosítással a választások hivatalos honlapján október 11-én (péntek)16 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
Kérelmek benyújtása: A választópolgár mozgóurna iránti, vagy átjelentkezési kérelmét benyújthatja személyesen vagy levélben Tata Város Helyi Választási Irodához (2890 Tata, Kossuth 
tér 1.), illetve a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu honlapon) ügyfélkapus azonosítással, vagy anélkül. A Helyi Választási Iroda minden munkanap 8.00 és 16.00 óra között áll a 
választópolgárok rendelkezésére. A kérelmek papír alapú benyújtásához használandó formanyomtatványok rendelkezésre állnak a Helyi Választási Irodában, illetve letölthetők a Nemzeti Választási 
Iroda honlapjáról, vagy Tata város honlapjáról (ww.tata.hu, Választás aloldal). Felhívom a figyelmet, hogy a korábbi szabályozástól eltérően, a kérelem benyújtásának módja szerint, különböző 
határidőket állapít meg a jogszabály. A Helyi Választási Iroda a kérelem elbírálásáról értesíti a választópolgárt, a személyesen megjelentek részére a döntést átadja, a levélben, vagy a választások 
hivatalos honlapján érkezett kérelmek esetében a döntést megküldi a választópolgár lakcímére, illetve a kérelmező által megadott egyéb értesítési címre (tartózkodási hely, e-mail, fax.)   
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
A nemzetiségi önkormányzati választásokat a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki azon településeken ahol a 2011. évi népszámlálás alapján az egyes nemzetiséghez tartozó választópolgárok 
száma meghaladja a 25 főt. Tata Városában a lengyel és a német települési nemzetiségi önkormányzati választás mellett a görög, a horvát, az örmény, a roma és a szlovák nemzetiségű választó-
polgároknak lesz lehetősége országos nemzetiségi önkormányzatra szavazni. A német, a roma és a szlovák nemzetiségű választópolgárok területi nemzetiségi önkormányzatra is szavazhatnak.
A 2014. évi szavazástól eltérően a választópolgárok szavazati jogukat a lakcímük szerinti szavazókörben gyakorolhatják. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a választó-
polgár szavazhat, aki a szavazást megelőző 16. napig - 2019. szeptember 27-ig - kérte a nemzetiségi névjegyzékbe vételét a Helyi Választási Irodától.  
A szavazás során a nemzetiségi választópolgárokra az alábbiak vonatkoznak: 
- a választópolgárnak a névjegyzék mellett a nemzetiségi önkormányzati választás névjegyzékét is alá kell írnia, 
- ha a nemzetiségi választópolgár mozgóurnával kíván szavazni, a mozgóurnával szavazók jegyzékét két helyen kell aláírnia,
- a választópolgár az önkormányzati választás fehér szavazólapjai mellett átveszi a nemzetiségi választás zöld színű lebélyegezett szavazólapjait és a zöld borítékot is, melyre a bizottság ráírta 
a nemzetiség nevét, 
- attól függően, hogy egyes nemzetiségek esetében került-e sor települési, területi és országos választás kiírására a választópolgár, egy, kettő vagy három zöld színű szavazólapot fog kapni az 
alábbiak szerint: 
- görög: 1 db szavazólap (országos nemzetiségi önkormányzati választás),
- horvát: 1 db szavazólap (országos nemzetiségi önkormányzati választás),
- lengyel: 2 db szavazólap (települési és országos nemzetiségi önkormányzati választás),
- német: 3 db szavazólap (települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás),
- örmény: 1 db szavazólap (országos nemzetiségi önkormányzati választás),
- roma: 2 db szavazólap (területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás),
- szlovák: 2 db szavazólap (területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás).
- a szavazást követően a választópolgár a fehér szavazólapokat a fehér borítékba, a zöld szavazólapokat a zöld borítékba teszi, majd a zöld borítékot lezárja (a nyitott zöld borítékban található 
szavazólapok érvénytelenek),
- kitöltés után a választópolgár a fehér szavazólapokat tartalmazó fehér borítékot és a zöld szavazólapokat tartalmazó lezárt zöld borítékot az urnába dobja. Felhívom a nemzetiségi választópol-
gárok figyelmét a fehér és zöld szavazólapok, továbbá a fehér és zöld borítékok kezelésére. Érvénytelen a választópolgár szavazata, ha a zöld borítékot nem zárja le, ha a zöld szavazólapokat 
boríték nélkül dobja az urnába, ha a zöld szavazólapokat fehér borítékba teszi, illetve ha a fehér szavazólapokat zöld borítékba helyezi. 
Amennyiben bármely, a választást érintő egyéb kérdés merül fel, a Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy a 34/588-
663, 34/588-615, 34/588-614 vagy a 34/588-641-es telefonszámokon, a 06-34-587-078-as fax számon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget, illetve 
tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a www.tata.hu honlapokon.                                                                                                               Dr. Kórósi Emőke jegyző, HVI vezető
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Tata Város Önkormányzata ismét kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára.
Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociá-
lis helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mester-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányai-
kat. 
A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy 
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet-
tek; és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)  

                     alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szak 
                     képzésben kívánnak részt venni. 
Pályázatot nyújthatnak be azok, akiknek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100 000 Ft-ot. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (2890 Tata, Kossuth tér 1.) fsz. 16-os szo-
bájában Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintézőhöz kell benyújtani. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.
A részletes kiírás és a csatolandó dokumentumok listája megtalálható a tata.hu weboldalon.
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Közérdekű adatigénylés
Magyarország Alaptörvénye a 
VI. cikkben deklarálja, hogy 
mindenkinek joga van a közér-
dekű adatok megismeréséhez és 
terjesztéséhez. Ezen alapvető jog 
érvényesülésével válik biztosí-
tottá a közügyek átláthatósága. A 
közérdekű információkhoz való 
szabad hozzáférés teszi lehető-
vé a választott népképviseleti 
szervek, a közigazgatás jogsze-
rűségének és hatékonyságának 
ellenőrzését. Az Alaptörvény 
nemcsak az állampolgároknak 
biztosítja a közérdekű adatok 
megismerhetőségét, hanem a 
közfeladatot ellátó szervek, így 
a helyi önkormányzat számá-
ra kötelezettséget is előír ezen 
alapvető jog érvényesülésének 
biztosítására. Eszerint a köz-
pénzekkel gazdálkodó minden 
szervezet köteles a nyilvánosság 
előtt elszámolni a közpénzekre 
vonatkozó gazdálkodásával. A 
közérdekű adatok megismerhe-
tőségének érvényesülését az in-
formációs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban Infotörvény) ren-
delkezései biztosítják.
A témáról dr. Kórósi Emőkét, 
Tata jegyzőjét kérdeztük. 
- Mi számít közérdekű adat-
nak?
- A törvény értelmében közér-
dekű adat: az állami vagy helyi 
önkormányzati feladatot, vala-
mint jogszabályban meghatáro-
zott egyéb közfeladatot ellátó 
szerv vagy személy kezelésében 
lévő és tevékenységére vonatko-
zó vagy közfeladatának ellátásá-
val összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem 
eső, bármilyen módon vagy for-
mában rögzített információ vagy 
ismeret, függetlenül kezelésének 
módjától, önálló vagy gyűjte-
ményes jellegétől, így különö-
sen a hatáskörre, illetékességre, 
szervezeti felépítésre, szakmai 
tevékenységre, annak eredmé-
nyességére is kiterjedő értékelé-
sére, a birtokolt adatfajtákra és 
a működést szabályozó jogsza-
bályokra, valamint a gazdálko-
dásra, a megkötött szerződésekre 
vonatkozó adat. A közérdekből 

nyilvános adat a közérdekű adat 
fogalma alá nem tartozó minden 
olyan adat, amelynek nyilvános-
ságra hozatalát, megismerhető-
ségét vagy hozzáférhetővé tételét 
törvény közérdekből elrendeli.
- A törvény szerint a közfeladatot 
ellátó szervnek, így a helyi ön-
kormányzatnak is lehetővé kell 
tennie, hogy a kezelésében lévő 
közérdekű adatot és közérdekből 
nyilvános adatot – a törvényben 
meghatározott kivételekkel - 
erre irányuló igény alapján bárki 
megismerhesse. 
- Számít-e, hogy valaki milyen 
célból igényli a közérdekű ada-
tot?
-A közérdekű adatok megis-
merhetőségét attól függetlenül 
kell biztosítani, hogy azt milyen 
célból igénylik. Tekintettel arra, 
hogy a közérdekű adatok meg-
ismeréséhez való jog mindenkit 
megillető alapvető jog, így an-
nak korlátozását is csak törvény 
szabályozhatja. Az Infotörvény-
ben szigorú előírások vonatkoz-
nak arra, hogy mely körben lehet 
megtagadni a közérdekű adatok 
megismerhetőségét.
- Milyen esetben nem köteles 
az adatigénylésnek eleget tenni 
a közfeladatot ellátó szerv?
-Az adatigénylésnek az adatot 
kezelő közfeladatot ellátó szerv 
nem köteles eleget tenni, ha az 
igénylő nem adja meg nevét, 
nem természetes személy igény-
lő esetén megnevezését, vala-
mint azt az elérhetőséget, ame-
lyen számára az adatigényléssel 
kapcsolatos bármely tájékoztatás 
és értesítés megadható. 
A törvény szerint többek között 
a közérdekű vagy közérdekből 
nyilvános adat nem ismerhető 
meg, ha az a minősített adat vé-
delméről szóló törvény szerinti 
minősített adat. A közérdekű és 
közérdekből nyilvános adatok 
megismeréséhez való jogot - az 
adatfajták meghatározásával – 
törvény korlátozhatja, például 
honvédelmi érdekből vagy más, 
törvényben meghatározott okból.
A közfeladatot ellátó szerv fela-
dat- és hatáskörébe tartozó dön-
tés meghozatalára irányuló eljá-
rás során készített vagy rögzített, 

a döntés megalapozását szolgáló 
adat a keletkezésétől számított 
tíz évig nem nyilvános. Ezen 
adatok megismerését - az adat 
megismeréséhez és a megismer-
hetőség kizárásához fűződő kö-
zérdek súlyának mérlegelésével 
- az azt kezelő szerv vezetője en-
gedélyezheti. A döntés megala-
pozását szolgáló adat megisme-
résére irányuló igény - 15 napon 
belül - a döntés meghozatalát 
követően akkor utasítható el, ha 
az adat további jövőbeli döntés 
megalapozását is szolgálja, vagy 
az adat megismerése a közfela-
datot ellátó szerv törvényes mű-
ködési rendjét vagy feladat- és 
hatáskörének illetéktelen külső 
befolyástól mentes ellátását, így 
különösen az adatot keletkeztető 
álláspontjának a döntések előké-
szítése során történő szabad ki-
fejtését veszélyeztetné.
- Milyen szabály vonatkozik a 
helyi önkormányzatokra?
- A helyi önkormányzat feladat-
körébe tartozó ügyekben - így 
különösen az önkormányzati 
költségvetésre és annak végre-
hajtására, az önkormányzati va-
gyon kezelésére, a közpénzek 
felhasználására és az erre kötött 
szerződésekre, a piaci szereplők, 
a magánszervezetek és -szemé-
lyek részére különleges vagy 
kizárólagos jogok biztosítására 
vonatkozóan - köteles elősegíte-
ni és biztosítani a közvélemény 
pontos és gyors tájékoztatását.
A törvény a közfeladatot ellátó 
szervek számára előírja, melyek 
azok a közérdekű adatok, melye-
ket kötelezően közzé kell tennie. 
A helyi önkormányzat működé-
sére vonatkozó egyéb jogsza-
bályok is rendelkeznek a közér-
dekű adatok megismeréséhez 
fűződő jog érvényesülését biz-
tosító szabályokról. Ilyen jog-
szabályban foglalt kötelezettség 
a helyi önkormányzat számára 
például a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény szerint 
az, hogy a képviselő-testület 
ülése főszabályként nyilvános. 
Ezen kívül a választópolgárok - a 
zárt ülés kivételével - betekint-
hetnek a képviselő-testület elő-

terjesztésébe és ülésének jegy-
zőkönyvébe. A közérdekű adat 
és közérdekből nyilvános adat 
megismerésének lehetőségét zárt 
ülés tartása esetén is biztosítani 
kell. A zárt ülésen hozott képvi-
selő-testületi döntés is nyilvános.
- Milyen előírások határozzák 
meg a közérdekű adatok meg-
ismerésének igénylését?
- A kötelezően közzétett adato-
kon kívül az egyéb közérdekű és 
közérdekből nyilvános adat meg-
ismerésére is bárki igényt tarthat. 
Az Infotörvény vonatkozó ren-
delkezései alapján a közérdekű 
adat megismerése iránt szóban, 
írásban vagy elektronikus úton 
bárki igényt nyújthat be. A kö-
zérdekből nyilvános adatok meg-
ismerésére a közérdekű adatok 
megismerésére vonatkozó ren-
delkezéseket kell alkalmazni. A 
közérdekű adat megismerésére 
irányuló igénynek az adatot ke-
zelő közfeladatot ellátó szerv az 
igény beérkezését követő legrö-
videbb idő alatt, legfeljebb azon-
ban 15 napon belül tesz eleget. 
Ha az adatigénylés jelentős terje-
delmű, illetve nagyszámú adatra 
vonatkozik, vagy az adatigénylés 
teljesítése a közfeladatot ellátó 
szerv alaptevékenységének ellá-
tásához szükséges munkaerőfor-
rás aránytalan mértékű igénybe-
vételével jár, a fenti határidő egy 
alkalommal 15 nappal meghosz-
szabbítható. Erről az igénylőt 
az igény beérkezését követő 15 
napon belül tájékoztatni kell. 
Az adatokat tartalmazó doku-
mentumról vagy dokumentum-
részről, annak tárolási módjától 
függetlenül az igénylő másolatot 
kaphat. Az adatot kezelő közfela-
datot ellátó szerv az adatigénylés 
teljesítéséért - az azzal kapcso-
latban felmerült költség mértéké-
ig terjedően - költségtérítést álla-
píthat meg, amelynek összegéről 
az igénylőt az igény teljesítését 
megelőzően tájékoztatni kell.
A központi jogszabályok a he-
lyi önkormányzatra, mint köz-
feladatot ellátó, közpénzekkel 
gazdálkodó szervezetre vonat-
kozóan rendkívül szigorúan és 
széles körben szabályozzák a kö-
zérdekű adatok megismerhetősé-

gének biztosítását, így működése 
teljes mértékben átlátható.
- A tataiak hol érhetnek el helyi 
közérdekű adatokat?
- Tata Város Önkormányzata és 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal a www.tata.hu honlapon 
tesz eleget az Infotörvény és 
egyéb jogszabályokban foglalt 
közzétételi kötelezettségének. 
A közügyek iránt érdeklődő ál-
lampolgárok minden jogszabály 
szerint közzéteendő adatot, va-
lamint minden oly adatot, infor-
mációt, amelynek közzétételét 
jogszabály lehetővé teszi, meg-
találnak itt, legyen szó akár a 
képviselő-testület munkájáról, 
akár a városban futó projektek 
előrehaladásáról, akár a hatósági 
ügyintézésről. 
Az érdeklődők az Infotörvény 1. 
mellékletében található általános 
közzétételi lista szerinti szerke-
zetben az alábbi linken találhat-
ják a közérdekű adatokat:
http://tata.hu/18456/altalanos_
kozzeteteli_lista
- Mi a gyakorlata a közérdekű 
adatigénylésnek?
- A közérdekű adatokhoz proak-
tív módon történő hozzáférés, 
vagyis a közzététellel biztosított 
adatszolgáltatás mellett lehető-
ség van közérdekű adatigénylés-
re is. Közérdekű adatok megis-
merésére irányuló igényt bárki 
benyújthat az adatkezelő önkor-
mányzathoz vagy hivatalhoz. Az 
igényt benyújthatja személyesen 
ügyfélfogadási időben (2890 
Tata, Kossuth tér 1. hétfő: 8-12, 
13-16, szerda 13-15.30, pén-
tek 8-12), írásban – postai vagy 
elektronikus úton (https://epapir.
gov.hu/, Tata Város Önkormány-
zat címzett megjelölésével, vagy 
emailben: jegyzoititkarsag@tata.
hu). Az erre vonatkozó igénynek 
– amennyiben az nem tartozik a 
törvényben foglalt kizáró okok 
közé – maradéktalanul, a jogsza-
bály által biztosított határidőben 
eleget teszünk az igénylő által 
kért módon elektronikus levél-
ben, vagy postai úton.
A honlapon már korábban köz-
zétett adatok esetén pedig meg-
adjuk a közérdekű adat pontos 
elérési útját.



Új burkolattal és forgalomte-
relő szigettel, valamint lassító 

sávval újult meg a Naplókert 
utca, a lakókert és Fekete út 
közötti szakaszán. A helyszí-
nen Michl József polgármes-
ter és Viczenáné Czégény 
Ágnes a körzet önkormányza-
ti képviselője tartott sajtótájé-
koztatót szeptember 23-án.
Michl József a felújítással 
kapcsolatban elmondta: - 
Folytatódnak a munkák, a 
város számos területén sike-
rült a közelmúltban javítani 

az utak állapotán, és bár még 
nagyon sok a feladat most el-
sősorban azokon a helyszíne-
ken újulnak meg az utak, ahol 
a legsürgetőbb a beavatkozás. 
A biztonságos közlekedés a 
legfontosabb számunkra, s 
mivel Tatán 80 kilométernyi 
útszakasz van, ezért a munka 
folyamatosan zajlik - nyilat-
kozta a városvezető.
A Naplókert utca érintett sza-
kaszán teljesen megújult az 

útburkolat és a Fekete út-Nap-
lókert utca találkozásánál egy 
forgalomterelő sziget is épült, 
így a helyszínen megváltozik 
a jövőben a forgalmi rend.
Viczenáné Czégény Ágnes 
önkormányzati képviselő úgy 
nyilatkozott: - nem csupán az 
útburkolat minőségével függ 
össze a felújítás, hanem a csa-
padékvíz-elvezetéssel is. Ko-
rábban ugyanis esőzésekkor a 
garázsok előtti szakaszon ösz-

szegyűlt a víz az úton, a mos-
tani munkák nyomán azonban 
a jövőben már egy betonozott 
csapadékvíz-elvezető árok 
oldja meg ezt a problémát. 
Emellett a helyszínen tér-
kövezett forgalomlassítót is 
kiépítettek, ami azért fontos 
az ott élő családok számára, 
mert így az autópálya felől 
érkezők már nem tudnak túl 
nagy sebességgel haladni az 
utcán.
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A Naplókert utca is megújult

Új parkolók épültek a Pálóczi 
Horváth Ádám utcában, ahol 
megtörtént a murvás parkolóhe-
lyek kialakítása. A fejlesztés a 
közeljövőben faültetéssel egé-
szül majd ki.
Purgel Zoltán a körzet önkor-
mányzati képviselője az elkészült 
parkolók kapcsán elmondta: - 
Két évvel ezelőtti megválasztása 
óta többen jelezték, hogy mivel 
nagyon sok az autó a körzetben, ezért újabb parkolóhelyek kiala-

kítására van szükség. A fejlesztés 
első szakaszában a Kazincbar-
cikai úton építettek parkolókat, 
ezt követően a Pálóczi Horváth 
Ádám utcában a hulladékgyűj-
tő konténerek áthelyezésével 
teremtettek további lehetősége-
ket a parkolásra, most pedig 16 
új murvás parkoló kialakítására 
nyílt alkalom.
Michl József polgármester tájé-
koztatott arról, hogy az elmúlt 

öt esztendőben több, mint ezer 
parkoló épült a városban, de ezt 
a munkát is tovább kell folytatni, 
különösen a társasházi övezetek-
ben, ahol az autósok nem tudnak 
a saját telkükön belül leparkolni. 
A polgármester hozzátette:
- 13 ezer autó van Tatán, egyre 
jellemzőbb, hogy egy családban 
több gépjárművet is használnak, 
így a helyi parkolási lehetősé-
gek további bővítése folyamatos 

feladata az önkormányzatnak.
A Pálóczi Horváth Ádám ut-
cában lezajlott munkát fák ki-
ültetésével szeretnék kiegészí-
teni a parkoló oldalában, hogy 
a növények később árnyékot 
adhassanak az autóknak. Erre, 
az utcában élők számára kü-
lön programot fognak hirdetni, 
hogy a helyi közösség bevo-
násával szépülhessen tovább a 
környezet.

Bővültek a parkolási lehetőségek a Pálóczi Horváth Ádám utcában

Hamarosan megkezdődik az 
Újhegyben, a IX-es és X-es 
dűlőben (a Hársfa és Szőlősor 
utcában) létesítendő ivóvíz-há-
lózat kiépítésének tervezése. A 
fejlesztésről Michl József pol-
gármester és dr. Varga András, 
a körzet önkormányzati képvi-
selője tartott sajtótájékoztatót 
szeptember 25-én.
Dr. Varga András elmondta: - Az 
igényüket már korábban jelez-
ték a városrészben élők, hiszen 
- bár vannak olyan kertek, ahová 
csak hétvégenként látogatnak ki 

a tulajdonosok - több olyan csa-
ládi ház is épült már, amelyekbe 
beköltöztek a lakók. Számukra 
különösen fontos, hogy az ivó-
víz-hálózat kiépüljön. Természe-
tesen ők is részt szeretnének vál-
lalni a beruházás költségeiből, 
így a fejlesztés az önkormányzat 
és a városrészben élők közös 
összefogása nyomán valósulhat 
meg. A képviselő hozzátette: - 
Már készült egy előzetes tanul-
mány és költségvetés melyet az 
érintettek elfogadtak, és többen 
jelezték, hogy a kivitelezésben is 

szívesen részt vennének.
Az önkormányzat vállalta, hogy 
az ivóvíz vezetéket megtervezte-
ti, majd a tervek alapján végle-

gesen pontosítják a költségvetést 
is. Michl József a fejlesztéssel 
kapcsolatban úgy nyilatkozott: 
- Tatán több olyan terület van, 
ami részben külterület vagy üdü-
lőövezet, s ezek eredetileg nem 
lakóterületnek épültek. Amikor 
lakóterületet fejlesztünk, akkor 
először az infrastruktúrát építjük 
ki utakkal, közművekkel, majd 
ezt követik a ház illetve lakás-
építések. A 9-es, 10-es dűlőben 
fordított a helyzet, mert elő-
ször költöztek ki az emberek, 
és utólag kell az infrastruktúrát 

megvalósítani, ami már egy bo-
nyolultabb folyamat. Dr. Varga 
András képviselő, körzetében az 
ilyen helyzetekben is lelkiisme-
retesen segít abban, hogy megta-
lálják a megoldást, ami most az 
önkormányzat és az érintett tata-
iak együttműködésével jöhet lét-
re – fogalmazott a polgármester.
Az ivóvíz-hálózat megtervezését 
követően egy fórumon egyeztet-
nek az érintettek, majd a tervek 
és a költségvetés elfogadása után 
kezdődhet az engedélyeztetés és 
a kivitelezés.

Kiépül az ivóvíz-hálózat a IX-es és X-es dűlőben

Megújult a Vértesszőlősi úttal 
párhuzamosan futó szervízút egy 
jelentős szakasza Tatán. A fejlesz-
tésről szeptember 26-án tartottak 
sajtótájékoztatót.
Horváthy Lóránt a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnö-
ke, a körzet önkormányzati kép-
viselője elmondta: - A szervízút 
elejét már évekkel ezelőtt leasz-
faltozták, most pedig egy több 
mint 14 millió forintos beruházás-
sal korszerű, vízelvezetéssel ren-

delkező rendszer épülhetett ki az 
Erkel Ferenc és az Öveges utcák 
közötti szakaszon. Mivel ez egy 
betonozott felület volt, ezért az út 
jó alapokkal rendelkezik. A kivi-
telezés megtervezésének fő szem-
pontja az volt, hogy az út melletti 
ingatlanokba ne folyhasson be a 
víz - tájékoztatott Horváthy Ló-
ránt.
A felújítással kapcsolatban Michl 
József polgármester úgy nyilatko-
zott: - az utak, járdák és a parkolók 

fejlesztése az egyik legfontosabb 
olyan feladat, ami közvetlenül 
érinti mind a családi, mind pedig 
a társasházi övezeteket. Az elmúlt 
ciklusokban 25 kilométernyi út és 
járda épült a városban, s ezen a 
területen is sikerült minden évben 
előrelépni. Bízunk abban, hogy a 
megyei jogú városokat és a fal-
vakat érintő fejlesztési program 
után elindul a kisvárosok támo-
gatási rendszere, amelynek segít-
ségével nagyobb összegeket lehet 

majd fordítani az önkormányzati 
fenntartású utak megújítására. Az 
állami fenntartású utak szintén fo-

lyamatosan fejlődnek, szép példa 
volt erre a közelmúltban a Baji út 
és a Vértesszőlősi út is. Természe-
tesen az állami beruházások mel-
lett az önkormányzat sem marad-
hat le, ezért igyekszünk minden 
évben a város költségvetéséből 
pénzt fordítani a helyi infrastruk-
túra fejlesztésére – fogalmazott a 
polgármester.
A szervízút felújítása a tervek 
szerint a másik irányba is el fog 
indulni.

Új aszfaltréteget kapott a Vértesszőlősi úti szervízút egy szakasza

Fő Téma a közlekedés volt

Gerébi Ákos a DK-MSZP önkor-
mányzati képviselője utcafórumon 
tájékoztatta a körzetében élő-
ket.  Városunk közlekedése volt 
a fő téma, nem titkoltan ellenzéki 
szemszögből. A képviselő beveze-
tőjét így kezdte:
„Hétfőn mutatta be az önkormány-
zat a 2014-19 közötti időszakról 
szóló kiadványát. Kétségtelen, 

hogy sok minden történt az elmúlt 
öt esztendőben, de az elmaradt ten-
nivalókról a kiadványban nem esik 
szó! Ellenzéki képviselőként az a 
dolgom, hogy erről is beszéljek.”
A témakörrel kapcsolatos vélemé-
nyét így foglalta össze:
„A középtávú közlekedésfejlesz-
tési tervet a testület 2015 január-
jában fogadta el. A célok helyesek 
voltak: a Kossuth tér és környé-
kének fejlesztése, az újhegyi út-
építéshez szükséges úttelkek ki-
alakítása, a telek kiegészítések 
megszerzése, az 1. számú főút el-
kerülő szakaszának megépítése és 
a Biatorbágy-Tata vasútvonal re-
konstrukciójához kapcsolódó fel-
adatok megoldása. Ebből - hanem 
is teljes egészében – megvalósult a 

Kossuth tér és térsége fejlesztése, 
lelassult az újhegyi telkek rendezé-
sének az ügye. Az elkerülő út és a 
vasút rekonstrukció - ugyan állami 
feladat – de nem jutott túl a terve-
zési fázison. Így azután áll – a ré-
gen várt - agostyáni utcai vasúti át-
járó szintbeli elválasztásának ügye 
is! Az európai uniós pályázatok 
többlet forrásigénye miatt alig ju-
tott pénz az összekötő és lakó utak, 
illetve a járdák felújítására (5.8 
km). Az EU kiemelten támogatja a 
kerékpárutak létesítését, de mind-
két projektünk, az agostyáni és a 
baji úti – jelentős késésben van!
A beszámoló említi, hogy 800 par-
koló épült, utána számolva én csak 
talán a negyedéig jutottam a váro-
si finanszírozású parkolóhelyeket 

illetően! Lassan elviselhetetlenül 
nagy probléma az iskolák, mind-
két vasútállomás, a rendelőintézet 
környezetében a parkolás, a lakó-
telepeken pedig a gépkocsik elhe-
lyezése.
Sokat segíthet a feszültségek 
enyhítésében a forgalomszerve-
zés, ami ráadásul nem is min-
dig igényel többletforrásokat! 
Jó irány a forgalom csillapított 
övezetek kialakítása, de ez is le-
lassult! Számomra érthetetlen, 
hogy hónapok óta nem oldódott 
meg az Új út – Mikovényi utcák 
kereszteződésében a folyamatos 
torlódást okozó forgalmi rend 
megváltoztatása vagy, hogy a 
Május 1. út térségét érintő fej-
lesztések kapcsán miért inkább a 

beruházók érdekei érvényesültek 
a közlekedőké helyett!
Az anyag arról sem szó, hogy 
mekkora a forrásigénye az elma-
radt fejlesztéseknek! A képviselő 
testületi ülésre készült anyagban 
az előterjesztő, mint egy 2,1 Mrd 
Ft becsülte ezt az összeget. Saját 
számításaim szerint az kb. 3,5 
Mrd Ft, amely tartalmazza azokat 
a felújítási igényeket is, amelyek 
még tervekkel sem rendelkezünk! 
Bár ez az összeg nagyságrendben 
megközelíti az önkormányzat 
egy éves működési költségét, a 
közlekedési infrastruktúra jelen-
tős felújítása, fejlesztése tovább 
nem halogatható. Még akkor 
sem, ha ehhez pályázati források 
nem rendelhetők hozzá!”



A Magyar Honvédség 25. Klapka György 
Lövészdandár 2019. október hónapban az  
alábbi  napokon  hajt végre éleslövészetet, 
illetve nagy zajhatással járó feladatokat a 
szomódi lőtér és gyakorlótér területén. 

Lövészetes napok: 
01, 02, 08, 15, 16, 17 
08.00-tól, 22.00-ig 
Összesen: 6 nap

A 2019. október 13-án tartandó önkormány-
zati választások zavartalan lebonyolítása ér-
dekében a Kormányablakok, így a Tatai 
Kormányablak is meghosszabbított nyitva 
tartási időben fogadja az ügyfeleket október 
12-én és 13-án annak érdekében, hogy biz-
tosítsák az ügyfelek részére a választási jog 

gyakorlásához kapcsolódó ügyeik zökkenőmentes intézését. 
Az ügyfélfogadás a fenti napokon az alábbiak szerint alakul:
              2019. október 12. (szombat) 08:00 – 19:00-ig
              2019. október 13. (vasárnap) 07:00 – 19:00-ig
A vasárnapi ügyeleti nyitvatartási időben az ügyfeleknek lehetőségük lesz 
személyazonosításra alkalmas okmány (állandó, illetve ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány) kiadására, valamint a lakcímigazolvány pót-
lásának intézésére. A rendkívüli nyitva tartás alkalmával intézhető ügyek 
köre kizárólag ezen esetekre korlátozódik, egyéb ügyek intézésére ezen 
a napon nincs mód. Annak, aki állandó személyazonosító igazolványra 
jogosult – állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmére – ideig-
lenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik ér-
vényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal.
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Tataiakat is díjazott a megyei közgyűlés
Szeptember 19-én Tatabányán 
rendezték a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat Ünnepi 
Díjátadó Közgyűlését, melyen 
azok a szervezetek, cégek és sze-
mélyek részesültek elismerés-
ben, akik az elmúlt évben saját 
szakterületükön kiemelkedő ér-
tékteremtő munkát végeztek. Az 
eseményen tatai díjazottakat is kö-
szöntöttek.
Komárom-Esztergom Megye 
Gazdaságért Életműdíjban része-
sült Schwarzenberger István, a 
Güntner-Tata Kft. megalapítója. 
Schwarczenberger István a Günt-
ner-Tata Kft. első igazgatója ne-
véhez fűződik a cég megalapítása 
és komoly vállalattá fejlesztése. 
1988-ban lett a Tatai Hűtőtechnika 
Szövetkezet kereskedelmi vezető-
je, majd 1989-től a Güntner-Tata 
Kft. cégvezetője volt tizenhét éven 
át. Munkája során megtanulta az 
önálló döntések felelősségét, az 
első pár évben három-négyszáz 
fős létszámig személyesen ismerte 
a munkatársakat és családjaikat is. 
Vezetése alatt a tatai gyártóegység, 
a környék legmegbízhatóbb mun-
káltatójává nőtte ki magát. 2006-
ban Tata Városáért kitüntetés 
arany fokozatát vehette át, a város 

társadalmi, gazdasági életében, a 
munkahelyteremtésben, foglal-
koztatásban betöltött kiemelkedő 
szerepéért, valamint Tata sportéle-
tének fejlődésében nyújtott meg-
határozó tevékenységéért.
Komárom-Esztergom Megyé-
ért Szakmai Díjban részesült a 
Tatai Hódy Sportegyesület. Tata 
kajak-kenu sportja nagy hagyo-
mányokkal rendelkezik. Az 1974-
1985 közötti időszakban neves 
válogatott sportolók alkották a 
csapat gerincét. Ki kell emelni 
Császár Attila világbajnoki bron-

zérmes és Czina László ifjúsági 
európa bajnoki ezüstérmes ered-
ményeit. Császár Attila 1988 után 
vezetőedzőként, majd haláláig 
alelnökként dolgozott a klubért. 
Hódy Kálmán szerepvállalásával 
a 2000-es évek végétől Hódy SE 
néven önálló egyesületet alapítot-
tak. Kovács Sára révén 2017-ben 
megszületett a Hódy SE első vi-
lágbajnoki címe is. Jelenleg 100 
versenyző tartozik az egyesület-
hez, velük edzőként Czina Lász-
ló, Herendi László, Kun Tamás és 
Szűcs Veronika foglalkozik.     -áá-

Új hulladékszállító járművek és ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűj-
tő-rendszer is segíti majd a jövőben a 
környezettudatos hulladékgazdálko-
dást városunkban. Az ehhez kapcso-
lódó fejlesztésről szeptember 25-én 
rendeztek sajtótájékoztatót a Tatai Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. telephelyén.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás 
(melynek Tata is tagja) a KEHOP 
3.2.1-15-2016-00002 azonosító szá-
mú pályázat segítségével 18 új hul-
ladékszállító öntömörítő járművet 
szerzett be, melyekből négy Tatán állt 
munkába. A járművek üzemrendbe ál-
lításával a közszolgáltatás színvonalát 
szeretnék javítani, ezzel kapcsolatban 
Óvári László az Oroszlányi Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit Zrt. (OKÖ) 
vezérigazgatója a tatai sajtótájékoz-
tatón elmondta: - Megújult a gyűj-
tőjármű-park, hiszen a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás fejlesztése a térség-
ben és ezen belül Tatán, a hulladék-
gyűjtő és szállító eszközök cseréjét  

érinti. Az elmúlt időszakban tapasz-
talható volt a szolgáltatás csúszása 
a rossz állapotú gépjárművek meg-
hibásodása miatt. Ezen a helyzeten 
jelentősen javít az a négy korszerű, 
új szelektív és kommunális hulladék-
gyűjtő jármű, ami már munkába is 
állt. Emellett 2-3 éven belül beveze-
tik Tatán a többkukás, házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtő rendszert is. 
Az ehhez szükséges tárolóedényeket 
a társulás jóvoltából már leszállították 
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. te-
lephelyére, és várhatóan jövőre kezdik 
a kiosztásukat, a térségben 28 telepü-
lésen. A több tárolós gyűjtési rendszer 
gyakorlati bevezetése akkor kezdődik 
majd el, amikor ezeknek a hulladék-
frakcióknak a fogadására alkalmas 
előkezelő művek is elkészülnek.
Tatán több, mint 11 ezer 120 literes 
gyűjtőedényt fognak kiosztani a csa-
ládi házas övezetekben. A háztartá-
sonkénti 2 gyűjtőedény egyikében a 
szelektív hulladékot, a másikban a 
biológiailag lebomló hulladékot lehet 
majd tárolni. A jelenleg meglévő gyűj-

tőedényben a biológiailag lebomló és 
a szelektív hulladékfajtákon kívüli, 
nem hasznosítható hulladékfajták ke-
rülnek összegyűjtésre. A rendszer be-
vezetésével a most meglévő szelektív 
gyűjtőszigetek száma csökkenni fog, 
csak a tömbös beépítésű területeken 
maradnak meg a szigeteket, amelyek 
mindegyike be lesz kamerázva, meg-
előzve ezzel környezetükben az ille-
gális hulladéklerakást.
Boglári Zoltán a Tatai Városgazda 
Nonprofit. Kft. Felügyelő Bizottságá-
nak elnöke a témában úgy nyilatko-
zott: - A Felügyelő Bizottsági ülések 

gyakori témái között vannak azok a 
nehézségek, melyek többletfeladatot 
adnak a cégnek. Az egyik ilyen az éves 
lomtalanítás, hiszen az elmúlt 5 évben 
a lakosság által kihelyezett háztartási  
lomhulladék 150 tonnáról több, mint 
500 tonnára nőtt. Emellett gyakori 
problémát jelent a szelektív gyűjtőszi-
getek környékén tapasztalható rende-
zetlen állapot, aminek az az oka, hogy 
vannak, akik nem rendeltetésszerűen 
használják ezeket a lerakókat, és nagy 
mennyiségben helyeznek el a tárolók 
mellett oda nem illő hulladékot is, 
melyet a Városgazda Kft. munkatár-

sainak kell elszállítani. Ez a két terü-
let jelentős többletfeladatot és ezzel 
együtt kiadást is jelent a Kft.-nek, ám 
az új rendszer nagy mértékben fogja 
csökkenteni ezeket a terheket.
Michl József polgármester a sajtótájé-
koztatón elmondta - A Magyary-terv 
részét képező Mikovinyi Sámuel Vi-
zek és Zöldfelületek Program lépései 
gondoskodnak a zöldfelületeink és 
vizeink védelméről, megóvásáról. 
300 hektár zöldfelületet és ugyaneny-
nyi vízfelületet kezel a város, így egy-
általán nem mindegy, hogy milyen 
módon történik a hulladékgyűjtés és 
gazdálkodás. Ezért nagy öröm, hogy 
bővül Tatán a szelektív hulladékgyűj-
tés, s ez nagy lehetőség is, hiszen vég-
re otthon tudjuk majd szétválogatni a 
szemetet, amit szelektálva, környe-
zetkímélő módon tudnak elszállítani. 
Még kis türelmet kérünk a tataiaktól, 
a tárolóedények és az új járművek 
megérkeztek, s amint befejeződik a 
befogadók megépítése, életbe léphet 
az új rendszer – nyilatkozta Michl 
József.                                             -áá-

Tovább bővülnek a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségei

Meghosszabbított nyitva tartás a Kormányablakokban 
október 12-én és 13-án

Lövészetes napok októberben

Szeptember 19-én kigyulladt egy családi ház Tatán, a Naszályi úton. A 
helyszínre kivonuló tatabányai tűzoltók érkezésekor teljes terjedelmében 
égett a ház tetőszerkezete. A tűzoltók az épület áramtalanítását követően, 
két vízsugárral oltották el a lángokat és megfékezték a tűz továbbterjedé-
sét. Az épületet bérlők lakták, a tulajdonos rendelkezik ingatlanbiztosí-
tással. Az önkormányzat a bérlőket lehetőségei szerint segíteni kívánja, 
a tűzeset másnapján azonnali pénzügyi segítséget nyújtott nekik, lakha-
tásuk jövőbeni megoldásáról pedig a napokban születik döntés.         -áá-      

Nagy érdeklődés kísérte az Idősek Hetét

Szeptember 23-án a Magyary Zol-
tán Művelődési Központban nyitot-
ták meg az Idősek Hete programját, 
mely szeptember 23. és 27. között 
várta az érdeklődőket. A Tata Város 
Önkormányzata és a Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt. által szervezett ren-
dezvénysorozat „Miénk a színpad!” 

címmel a városi nyugdíjas klubok 
valamint a szőgyéni férfikar fellé-
péseivel kezdődött, a hét folyamán 
pedig kirándulással, előadásokkal és 
gálaműsorral folytatódott.
Michl József polgármester a meg-
nyitó kapcsán elmondta: - A program 
évekkel ezelőtt még Idősek Napjaként 

indult, aztán mind a tatai nyugdíjas 
klubok mind pedig az önkormányzat 
úgy gondolták, hogy érdemes ezt ki-
bővíteni és többnapos programsoro-
zattá alakítani. Az idei rendezvények 
egyik része az időskor problémáira 
fókuszál és segít válaszokat találni a 
mindennapos kérdésekre, például az 
egészséges életmódhoz kapcsolódó 
előadásokkal, a kulturális-művésze-
ti programok, kirándulások pedig jó 
alkalmat biztosítanak a személyes ta-
lálkozásra. A közös beszélgetések te-
ret adnak a tapasztalatcserére, a min-
dennapok örömeinek felfedezésére, 
egymás megerősítésére - nyilatkozta 
a városvezető.  Az Idősek Hete prog-
ramja az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 
„Humán szolgáltatások fejlesztése 
Magyary Zoltán mintajárásában” c. 
pályázat keretében valósult meg.  -áá-
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A történelmi Magyarország 12 ma-
gyar települését magában foglaló 
Zoboralját kerestük fel.  Utunk 
első állomása Nyitra volt.  Szent 
István oklevele 1006-ban említi 
először a települést. Betértünk a 
Szent Péter-Pál templomba, ahol 
a ferencesek rendalapítója: Assisi 
Szt. Ferenc életének történetét 33 
tölgyfa dombormű beszéli el.  A 
város felett magasodó Szent Em-
merám –székesegyház az egyik 
legrégibb püspöki székhely Kö-
zép-Európában. Belépve az Ár-
pád- kori román stílusú kis temp-
lomba az Árpádok –kora tárult 
elénk. A barokk alsó-templomon 
keresztül értünk a gótikus eredetű 
felső-templomba, amelyet később 
gyönyörű barokk berendezéssel 
díszítettek.. A Nyitrai Várban talál-
ható a Vazul-torony, ahová István 
király a lázadó rokonát záratta be. 
Alsóbodokon részt vettünk gróf 
Galánthay Esterházy János felvi-
déki mártír-politikus tiszteletére 
rendezett emléknapon. Az Ester-
házy János Múzeumban megis-

mertük a lengyel-magyar szülőktől 
származó, mély katolikus hitre és 
lengyel-magyar hazaszeretetre ne-
velt bátor ember életútját. Az igaz-
ságosságot, az emberi méltóságot 
és jogokat védelmező politikust 
bátor kiállásáért bebörtönözték. 
Kiállt a magyarság jogaiért, men-
tette a lengyeleket és a zsidókat, 
amiért a nyilasok és a nácik is 
likvidálni akarták. Az önállósult 
Szlovákiában 1942-ben a Pozso-
nyi Parlament egyedüli magyar 
képviselőjeként nem szavazta meg 
a zsidótörvényeket. A világháború 
után letartóztatták és halálra ítél-
ték. A koholt vádak szerint bűne „a 

fasisztákkal való együttműködése” 
volt. Az államelnök a büntetését 
„kegyelemből” életfogytiglanra 
változtatta. A moszkvai hírhedt 
Ljubljankai –börtön után Cseh-
szlovákia szinte minden politikai 
börtönét megjárta. A szükséges 
orvosi kezelésektől megfosztva a 
morvaországi, Mirov-i politikai 
börtönben súlyos szenvedések 
között 1957-ben hunyt el. Nem 
voltak hajlandók hamvait kiad-
ni, hiába kérte a családja. Földi 
maradványait közös rabtemetőbe 
helyezték, ahol 2017-ben SchWar-
zenberg Károly herceg találta meg 
Prágában. Tiszteletére Paulisz Bol-

dizsár a saját birtokán emlékhelyet 
hozott létre.  Az Emlékkápolna 
alatti kriptában helyezték végső 
nyugalomba földi maradványa-
it két évvel ezelőtt, ahová évről 
évre egyre többen látogatnak el. 
Példamutató élete, imádságos lel-
külete és helytállása miatt a kato-
likus egyház elinídotta a boldoggá 
avatási eljárását. Az emlékhelyek 
megtekintése után gróf Esterházy 
Jánosról szóló dokumentumfilm 
bemutatója következett, majd a 
„Hűség- keresztútját” bejárva meg-
ismertük Esterházy szenvedéstör-
ténetét. A szabadtéri színpadon a 
Zoboraljai- dalkörök a saját falujuk 
népviseletében léptek fel. Meg-
érkeztek a koronaőrök is a Szent 
Korona másolatával a színpadra. 
A gyönyörű napsütésben egymást 
váltva többen éltek a koronával 
való fotózkodás lehetőségével.  Az 
Esterházy -emlékérem átadása után 
az ünnepi szentmise következett, 
amelynek főcelebránsa Dr. Bábel 
Balázs kalocsai érsek volt. A ren-
dezvényen több magyar, szlovák 

és lengyel főméltóság is megjelent.  
Az ünnepség zárásaként mindnyá-
junkat megérintett, amikor a mint-
egy másfélezer résztvevő együtt 
énekelte el a magyar Himnuszt. 
Meghirdetett programunk zárása-
ként a Zoboralja Múzeum gazdag 
gyűjteményét tekintettük meg a 
magyar tannyelvű magán közép-
iskola felső szintjén. A Zoboralja 
természeti kincseire, történelmére 
és hagyományos kultúrájára irá-
nyuló gyűjteményt annak létreho-
zója PhD Fehér Sándor, számos 
tudományos fokozat tulajdonosa, 
a nyitrai Konstantin Egyetem pro-
fesszora mutatta be. A magas szin-
tű előadás, a rengeteg információ 
elkápráztatott bennünket. Az 52 
éves, több rangos állami elismerés-
sel bíró professzor úr kutatómun-
káját eddig 28 kötetben jelentette 
meg, többségében magyar és rész-
ben szlovák nyelven.
A határon túli magyarság életének 
egy szeletét és összefogását megta-
pasztalva, élményekben gazdagodva 
értünk haza.      Kun Imre klubelnök

Az ötvenéves jubileumára készü-
lő Honvéd Bajtársi Klubban régi 
hagyomány, hogy a klub ismer-
tebb régi tagjai klubrendezvénye-
ken elmondták életük történetét. 
A régi katonák közül korábban 
szerepeltek Kardos Sándor, Pin-
tér Lajos, Kovács Ferenc, Rozs 
János nagysikerű előadást tartott 
a még működő Tiszti Klub zsú-
folásig megtelt színháztermében. 
Később a civil tagok is bekapcso-
lódtak. Bankó Róbert versekben 
mondta el életének történetét, 
Eredics Béláné az I. világháborús 
emlékeit idézte fel. A szeptember 
11-i klubdélutánon a Művelődési 
Ház Malom termében. Nagy Olga 
„Egy kalandos élet   történetének” 
folytatására került sor. Már két 
verses kötete megjelent. Előadása 
a ”A kristálygömb” című saját ver-
sével kezdődött. „A jövő üzenetét 
mindenki keresse meg rajta” szolit 
fel a vers. Ezt követte a pályakez-
dés szakasza. A Gép- és gyorsíró 
Iskola egyik legjobb tanulójaként 

jó állást kapott Tatabányán.  A sze-
relem közbeszólt életébe – férjhez 
ment és Bakonyszombathelyen az 
ÁFÉSZ-nál helyezkedett el.  Si-
kertelen házassága után úgy érezte 
életén változtatni kell. Jelentkezett 
a vasúttiszti iskolára Szigorú pá-
lyaalkalmassági és felvételi vizsga 
után egy év kitartó és szorgalmas 
tanulás eredményeként vasúti for-
galomirányító képesítést szerzett 
és a Kisbéri vasútállomásra került. 
Az iskola elvárására jellemzően a 
27 fő közül ketten tudtak sikeres 

forgalmi vizsgát tenni. Olga köny-
nyed és szórakoztató előadásmód-
jához tartozott, hogy a történteket 
egy-egy oda illő viccel egészítette 
ki. .Elmesélte, hogy a hiányos ma-
tematikai tudása milyen nehézsé-
geket okozott, mikor egy számtan-
példa kapcsán négyszáz tehenet 
rakott be a vagonba. Elkezdődtek 
a mindennapi élet sokszor nem 
könnyű feladatai. Meg kellett 
szokni az éjszakai folyamatos 
munkarend időbeosztását, az em-
berekkel, főnökökkel és a beosz-

tottakkal való viselkedésmódot, a 
munkavégzés felelősségteljes ál-
landó odafigyelését. Elmondhatja, 
hogy 17 évi vasúti szolgálata alatt 
halálos baleset nem fordult elő. 
A hallgatóság tagjai virággal kö-
szöntötték az előadót, aki saját ké-
szítésű süteménnyel kedveskedett 
a vendégeknek.
Az „ Idősek Heti rendezvényso-
rozat” 2. napján  Nemes János 
katonaíró  mutatta  be legújabb 
könyvét. Ez már a 8. megjelent 
könyve, igazán elismerésre méltó 
írói tevékenység. Eddig megjelent 
könyvei címe: Az Egri harangok, 
Eger veszedelme, A Fanyüvő 
unokája, Hajnal Aradon, A Be-
tyárkirály, Paker, Doni mementó, 
Háborús idők. Személyes bemu-
tatkozása kapcsán elmondta, hogy 
bányász szülök gyermekeként 
született az Eger közeli Csoknya-
omény-en. Írói ihletését a szép ter-
mészeti környezet, Eger közelsége 
s a történelem iránti érdeklődése 
alapozta meg. Az Egri Harangok 

a Gárdonyi regény folytatásaként 
Bornemissza Gergely életét eleve-
níti meg. Eger veszedelme című 
könyv az 1596-os várostromról 
szól, újabb eddig kevésbé ismert 
részletek megírásával. Az 1848-49 
forradalom és szabadságharcról is 
több könyve született A „ Fanyü-
vő unokája” Görgey Arthur  életé-
nek története. A „ Hajnal Aradon 
emlékezés az Aradi Vértanúkra 
a  „ Paker” című könyv az egyet-
len önéletrajzi regény – a boldog 
gyermekkor élményeivel. A Be-
tyárkirály Rózsa Sándor életét 
mutatja be .A Doni mementó”, 
emlékezés a Doni áttörés történel-
mi tragédiájáról szól. A Háborús 
idők c. könyvében a világháború 
borzalmas történetét írja le. Ezek 
a történelmi könyvek igen komoly 
előtanulmányt igényeltek, ami a 
szerző elhivatottságát és kitartását 
bizonyítják. Ezeken a klub délutá-
nokon tagjaink szórakozásképpen 
is igen értékes ismereteket szerez-
nek.
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Folytatódott az „Életem története” előadássorozat a Honvéd Bajtársi klubban

A Városi Nyugdíjas Klub Zoboralján járt



„Fehér arany” címmel nyílt kiállítás szeptember 20-
án a Fischer-házban a Tatai Helytörténeti Egyesület és 
a Kuny Domokos Múzeum szervezésében. 
A kiállítás a Fischer-családra és Fischer Mór egykori 
porcelánműhelyére emlékezik. 
A Fischer-család Wolfgang nevű őse után Farkasház-
nak, Wolfshausnak titulálta a család ősi fészkét. Ami-
kor az idős, immár nemesi rangra emelt farkasházi 
Fischer Mór Dezső fiával 1875-ben hazatért Herendről, 
a szülőház udvarán, az egykori tímárműhelyek és rak-
tárak helyén rendeztek be porcelánfestödét és építet-
tek égetőkemencét. Az itt festett, magyar címerrel, 
T betűvel és Fischerék monogramjával jelzett porcelá-
nok ma már a gyűjtők féltett kincseinek számítanak.

Idén már 16. alkalommal szervezte 
meg a Tata és Térsége Civil Társu-
lása a Tata és Térsége Civil Napo-
kat. A szeptember 13. és 29. között 
lezajlott programok ezen az őszön 
is tartalmas, változatos kikapcso-
lódási lehetőségeket kínáltak az ér-
deklődőknek az ismeretterjesztés 
és kulturális közélet számos terü-
letén, 18 szervezet összefogásának 
eredményként.
Az idei Civil Napok záróesemé-
nyére szeptember 29-én a Peron 
Music Könnyűzenei Tehetséggon-
dozó és Képző Központban ke-
rült sor. A rendezvényen Robozné 
Schőnfeld Zsuzsanna a Humán 
és Ügyrendi Bizottság elnöke el-
mondta: - a civilek összefogása azt 
az egységet szimbolizálja, amely 
városunk művészeti, kulturális és 
egyéb humán területeit is jellem-

zi. A művészetek, a kultúra, a tu-
domány és a sport összefonódása 
mutatkozik meg a civil szervezetek 
munkájában, melynek bemutatásá-
ra nagyon szép példákat láthattunk 
az idei Civil Napok programjában 
is. Az önkormányzat a civilek part-
nereként számos területen tudja se-
gíteni a tevékenységüket, mellyel 
nem csupán önmagukat, hanem 
Tata értékeit is megmutatják, és 

tovább erősítik - fogalmazott Ro-
bozné Schőnfeld Zsuzsanna.
A Tata és Térsége Civil Napok 
idei záróeseményén „Nyitott 
kapu” címmel az érdeklődők 
betekintést nyerhettek a Peron 
Music Könnyűzenei Tehetség-
gondozó és Képző Központban 
zajló munkába, miközben fiatal 
zenészpalánták is bemutatkoztak 
a közönségnek.                       -áá-

A fejlesztés során megtörténik a 
homlokzat és a padlásfödém utó-
lagos hőszigetelése,  valamint a 
nyílászárók cseréje-felújítása. 
Az épület gépészeti rendszere-
it kicserélik, és a falikapcsolók 
süllyesztett elhelyezését, veze-
tékek cseréjét is elvégzik. Az 
óvoda akadálymentesítése szin-
tén elkészül, új akadálymentes 
mosdó is épül. Az energiaha-
tékonyság növelésére napelem 
rendszert vásárolnak, a tetőre 
nyolc napelem kerül majd.

90. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte otthonában Petrovics Já-
nosnét Michl József polgármester 
október 1-én, az idősek világnapján.
Petrovics Jánosné Tatán született, 
édesapja az Esterházy család sofőr-
je volt, egyben a második ember 
hazánkban, aki jogosítványt szer-
zett. Akkoriban nem volt könnyű 
munkája egy sofőrnek, a fa kerekű 
autóban csak a gróf ült fedett he-
lyen, a sofőr ki volt téve az időjárás 
viszontagságainak. A család 1944-
ben  Polgárdiból Németországba 
menekült a háború elől, majd 10 

hónap múlva visszatértek Tatára, 
ahol Márta néni megismerte a férjét. 
Petrovics Jánossal 1949-ben háza-
sodtak össze, és 66 évig éltek együtt 
hűséggel, szeretetben. Egy ajándék-
boltot vezettek, melyben Márta néni 
szalagokat festett, 1 gyermekük, 
egy unokájuk és két dédunokájuk 
született. Keresztény-konzervatív 
gondolkodásukat, hitüket sosem ad-
ták fel, Márta néni ma is gyakran jár 
templomba. Emellett az időt főzés-
sel, olvasással tölti, a napot imával 
kezdi és fejezi be, s azt vallja: sosem 
szabad elhagynunk magunkat.
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Az Örökségvédelmi Hivatallal folytatott egyeztetést követően állványozási munkálatokkal 
kezdődött meg a Harangláb zsindelyfedésének felújítása. A fa zsindelyfedés cseréjét Ócsai 
Sándor végzi, aki korábban a Szent Kereszt és a Református Templom toronysüvegének fel-
újítását is végezte, most kézzel hasított zsindelyekkel készíti el a Harangláb új tetőfedését. 
A több, mint 8 millió forintból megvalósuló fejlesztés várhatóan pár hét alatt elkészül.

          Megújul a  Harangláb

Isten éltesse, Márta néniTata új tehetségközpontjában zárult 
a Civil Napok rendezvénysorozata

TATA Környei úti 
temető
Vincze Mihályné
Novák Jánosné
Tóth Dénes
NYERGESÚJFALU
Kada Károlyné
Lachner Gáborné
TATA Almási úti 
temető
Katona Mihály
Hornok Lajosné

Megyeri Lajos
Kvárik József
Kinhefner Józsefné
Antal István
DUNAALMÁS
Szekér Lajosné
NESZMÉLY
Toma Józsefné
S Z Ő N Y
Adorján Gyuláné
Dalkó Sándor

S Z O M Ó D
Maurer Attila
Mallerné Becze 
Gabriella
NASZÁLY
Tóth Miklósné
Balogh Istvánné
OROSZLÁNY
Kovács Gergelyné 

BÉKE PORAIKRA!

  Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2019. szeptemberben elhunytak

TATA Környei úti 
temető
Sándor Ferenc
Molnár Károlyné
Vén Istvánné
Nagy Lászlóné
Kovács Rezső Gyula
Lelkes Brigitta
DUNAALMÁS
Németh Istvánné
TATA Új úti temető
Galambos István

TARDOSBÁNYA
Szileszki László
K O C S  Ref. temető
Kállai Jánosné
NASZÁLY Ref. 
temető
Simon Józsefné
B A J
Wéber Éva
Weiszdorn Imréné
Illés László
Jancsó Dzsenifer

TATA Almási úti 
temető  
Kisgyőri József
Szer Krisztián
Udvardi Iván János
Bokros Edéné
NYERGESÚJFALU
Karizs Józsefné
S Z O M Ó D  
Ormos Jánosné
Farkas Imre
BÉKE PORAIKRA!

  Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2019. augusztusban elhunytak

Fischer Mór egykori porcelánműhelyére emlékeznek

Megkezdődött Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása



Kézilabda
október 6. vasárnap 17.00 
Tatai AC - DKA-Vác VKSK 
női ifjúsági
október 10. csütörtök 16.00 
Tatai AC - Budai Farkasok 
fiú serdülő
október 11. péntek 17.00, 19.00 
Tatai AC - Budai Farkasok 
férfi ifjúsági és felnőtt
A mérkőzéseket a Güntner Aréná-
ban játsszák.
Kosárlabda
október 13. vasárnap 13.00 
Tatai SE - Bajai Női Kosárlabda 
Klub női amatőr NB I.
A mérkőzést a Vaszary iskolában 
játsszák.
Labdarúgás
október 5. szombat 9.00 
Tatai AC - Tatabányai Vasas 
fiú U14
11.30 Tatai AC -  Vértessomlói 
KSK női U18
október 6. vasárnap 11.30 
Tatai AC - FORTUNA 
női felnőtt
október 12. szombat 14.00 
Tatai AC - OBSK 
Oroszlány férfi U19
október 13. vasárnap 9.00 
Tatai AC - Ácsi Kinizsi SC 
férfi U16
15.00 tatai AC - Nagyigmándi 
KSK férfi felnőtt
Szabadidősport
október 5. szombat 8.00 
IVV Túra, Világ Gyalogló Nap
Rajt: Ökoturisztikai Központ
8.30 Mikoviny Túra
október 6. vasárnap 10.30 
XIII. Csuló,Balu emlékfutás és 
83. Tó-futás
Rajt: Ökoturisztikai Központ

Tata Város Önkormányzata és a 
TAVIDÖK szervezésében került 
sor az I. Tatai Hexatlon versenyre. 
Biztos sokan nézték idén év elején 
az EXATLON vetélkedőt az egyik 
kereskedelmi csatornán, ahol Esz-
tergályos Patrik tatai vívó, ifjúsági 
olimpiai bajnok is szerepelt és lett 
a férfi verseny győztese. A szer-
vezők megkeresték ötletükkel és 
sikerült megnyerni hogy legyen a 
verseny „arca”. Így a múlt héten 
szerdán délután négy meghívott 
iskola – Bláthy. Jávorka, Eötvös, 
Refi-  8-8 fős csapatai álltak rajt-
hoz. Népes szurkoló gárdák is el-
kísérték lányaikat-fiaikat, remek 
hangulatban zajlott a küzdelem az 
Építők parkjában. A strandröplab-
da pályán lett kijelölve a feladatok 
sora. Öt feladatban floorball lab-
dát kellett vezetni a homokban, 
majd kúszni és traktor kereket 
forgatni és homokzsákot cipelni, 
de futni kellett gumiabroncsokban 
lépve is.  Utolsóként célbarúgás 
várt a csapatokra ami nem kis ne-
hézséget okozott még a fiúknak 
is. Michl József polgármester és 
Esztergályos Patrik köszöntötte a 
résztvevőket és látták el jó taná-

csokkal őket. Először az Eötvös 
– Refi, majd a Bláthy – Jávorka 
párharc ban dőlt el hogy melyik 
két iskola jut a döntőbe. Nagyon 
szoros versenyben az Eötvös lett 
az első döntős. A második párban 
a Bláthysok főleg a célbarúgás-
nak köszönhették győzelmüket. A 
döntő azután igazolta, hogy való-
ban a két legjobb csapat került ide. 
Szinte minden feladatban fej-fej 
mellett haladtak a párok, ám a cél-
barúgásban most is a Bláthy volt 
a jobb, így boldogan ünnepelték 
győzelmüket a következő játéko-
sokkal: Szabó Erika, Szűcs Virág, 
Tóth Vanessza, Vermes Jázmin, 
Dombi Tamás, Hollósy Gyula, 
Izsáki Patrik, Visnyovszki Máté. 
A második helyezett Eötvös gár-
dája sem szomorkodott, de ez volt 
igaz a Refi és a Jávorka csapatára 
is. A szervezők a díjazásnál gon-
doskodtak róla hogy az elvesztett 
kalóriákat pizzával, tortával le-
hessen pótolni. A verseny végén 
Kelemen Anna diákpolgármes-
ter megköszönte az iskoláknak a 
részvételt és bejelentette hogy ter-
vezik a Hexatlon évszakonkénti 
folytatását.                   Tompa Andor

Akár ez is lehetett volna a mottója a 
Tatai Nagy Sportágválasztónak ame-
lyet már 6. alkalommal szerveztek 
meg az Edzőtáborban. Eddig két na-
pos volt a rendezvény, de most nehéz-
séget okozott az időpont kijelölése, így 
csak egy napra várták az  érdeklődőket 
a szervezők. Ismét sikerült több mint 
20 sportágat megnyerni arra, hogy 
mutassa meg magát. Főleg a küzdő-
sportok jeleskedtek, de hát a gyere-
keket mindig érdekli a küzdelem. A 
teljesség igény nélkül, lehetett gol-
fozni, zumbázni, nordig walkingozni, 
be lehetett pillantani az artistákhoz, ki 

lehetett próbálni a tekét. Időröl-időre 
a színpadon bemutatókat láthattak a 
résztvevők. Michl József a megnyitón 
arra kérte a gyerekeket hogy a számí-
tógép és a telefon nyomkodása helyett 
sportoljanak, mozogjanak. Kiemelte 
hogy Tatán több mint 30 sportegye-
sületben, több mint 4000 igazolt ver-
senyző sportol, így biztos tud találni 
mindenki neki tetsző sportágat. Varró 
Barbara a Nagy Sportágválasztó Szer-
vező Iroda munkatársa örömét fejezte 
ki, hogy már 6. alkalommal jöhettek a 
városba és eddig nagy siker volt mind-
egyik rendezvény. Most az időjárás is 

kegyeibe fogadta a szervezőket, az eső 
elkerülte Tatát. Délelőtt nagyon sok 
iskola, óvoda látogatott ki a városból, 
de Tatabánya, Ács, Környe, Szomód 
és több más település gyerekei is él-
vezhették a napsütést a játékot. Csak 
remélni lehet, hogy akik eddig nem 
sportoltak rendszeresen tudtak válasz-
tani olyan sportágat amelyben sikere-
sek lehetnek. A délután a családoké 
volt, hiszen az a jó ha a szülő is látja mi 
tetszik a gyerkőcnek és tanácsot tud 
adni, valóban jót választana csemeté-
je. Mindenesetre több mint 20 sportág 
lehetőség volt a választásra.             -ta-
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Kézilabda
NBI/B férfi  
Tatai AC – NEKA 27-23 (10-10)
Vezette: Hornyik Zs., Zörgő R.
Góllövő: Iváncsik 7, Győrffi 6, 
Harsányi 5, Tass 4, Schekk 3, 
Dósa 2
Edző: Sibalin Jakab
Igazi csapatmunkával sikerült 
győznünk. A múlt heti vereség 
után az elején volt drukk a fiúk-
ban, de szünetben megbeszéltük 
a dolgokat. A második félidőben 
taktikusa és jól is játszottunk.
Balatonfüred U21 – Tatai AC 
33-24 (16-14)
Vezette: Ihász B., Papp R.
Góllövő: Győrffi, Sárosi 7-7, Har-
sányi 4, Dósa, Tass 2-2, Iváncsik, 
Mátó 1-1
Férfi ifjúsági 
Tatai AC – NEKA II. 
31-28 (18-17)
Vezette: Tóbiás R., Végh A.
Góllövő: Csányi, Steczina 8-8, 
Marx, Farkas 3-3, Balogh, Kiss, 
Szalay A., Willi 2-2, Szi-Benedek 1
Balatonfüred II – Tatai AC 
25-26 (14-14)
Edző: Márton Ádám
Fiú serdülő 
Tatai AC – Körte HVSE 
26-24 (15-13)
Vezette: Kőhalmi D., Schneider 
M.
Góllövő: Willi 9, Takács 6, Hor-
váth B. 5, Szalay 3, Veisz 2, Hor-
váth D. 1
Balatonfüred – Tatai AC 
17-27 (10-16)
Edző: Márton Ádám
Lány ifjúsági 
Rákosmente – Tatai AC 
22-38 (5-15)
Vezette: Gyurcsek A., Szarka N.
Góllövő: Csics 13, Willi 7, Tompa 
5, Siklósi 4, Csordás 3, Rácz, Si-
mon 2-2, Ercsey, Maller 1-1
Edző: Gubicza István
Lány U15 
Vác – Tatai AC 17-18 (11-8)
Tatai AC – Érd 17-27 (11-8)
Góllövő: Malich-Maszlavér 9, Pá-
lmai, Sebestyén 6-6, Staudt, Un-
gor 3-3, Mészáros, Szebeni 2-2, 
Kakas, Porpáczy, Sás, Szivek 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Fiú U14 
Kőkúti Sasok DSE – Esztergomi 
Vitézek RAFC 26-20 (16-13)
Budakalászi SC – Kőkúti Sasok 
DSE 25-28 (14-14)
Góllövő: Jenei 11, Becsák 9, And-
rikó, Molnár 8-8, Szelőczei 7, 
Mikó 6, Dienes, Merkli 2-2, Ta-
kács 1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Budakalászi SC – Tatai AC 
22-29 (9-10)
Budakalász KZRT – Tatai AC 

24-22 (9-14)
Góllövő: Török 17, Nényei 13, 
Boda 12, Szombati 5, Németh 3, 
Csjáki 1
Edző: Gaál Szabolcs
Labdarúgás
Férfi felnőtt 
Wati Kecskéd KSK – Tatai AC 
4-3 (2-1)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Zuggó 16, Kiss 20, 
Czékmány 72, Pető 85 ill. Soós 
45, Kiség 50,64
Edző: Kele Zoltán
Férfi U19 
Wati Kecskéd KSK – Tatai AC 
0-3 (0-1)
Vezette. Dávid R.
Góllövő: Martonfi 44,74, Lázár 
67
Tatai AC – Zsámbéki SK 0-1 (0-0)
Vezette: Szigethy M.
Góllövő: Budai 50
Edző: Wéber Roland
Fiú U16  
Nagyigmándi KSK – Tatai AC 
2-5 (0-2)
Vezette. Paulovics B.
Góllövő: Németh 53, Varga 90 ill. 
Gyüre 13,80,88, Chmelovics 18, 
Szemeti 49
Tatai AC – Wati Kecskéd KSK 
3-5 (1-4)
Vezette: Mikulinszki P.
Góllövő: Farkasdy 24, Kovács 51, 
Gyüre 53 ill. Mészáros 31, Hor-
váth 38,39,86, Bánhegyi 43
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14 
Tatai AC – Wati Kecskéd KSK 
9-1 (3-1)
Vezette: Füstüs B.
Góllövő: Schmidt 14 ill. Unger 
26,30,59,63,70, Nagy 36, Farkas 
50,57, Chmelovics  69
Zsámbéki SK – Tatai AC 
0-2 (0-0)
Vezette: Szabó G. 
Góllövő: Chmelovics 45, Du-
mánszki 65
Edző: Scweininger Ferenc
Női felnőtt 
Környe – Tatai AC 9-0 (6-0)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Balaskó 26, Majtán 
30.37, Molnár 32,39,80,90, Sch-
lapata 42,89
Tatai AC – Tatabánya SC 
1-5 (0-1)
Vezette: Drexler D.
Góllövő: Hartai 50 ill. Mészáros 
28,67,80, Daróczi 72, Kovács 75
Edző: Schaffer Péter
Női U18 
Tatabánya SC – Tatai AC 
1-2 (0-1)
Vezette: Kiss M.
Góllövő: Rimóczi 33, Hartai 
16,45
Edző: Schaffer Péter

EREDMÉNYEKTatai Hexatlon - Bláthy siker

110 éves lesz a Tatai Atlétikai Club
  Tárgyi emlékeket gyűjt a TAC

1910-2020
Tisztelt Sportbarátok, TAC Bará-
tok! 2020-ban ünnepli 110 évvel 
ezelőtti megalakulását a Tatai Atlé-
tikai Club.
Az alkalom lehetőséget ad arra, 
hogy a Kuny Domokos Múzeum-
ban tárgyi dokumentumok bemuta-
tásával emlékezzünk az egyesület 

történetének több, mint egy évszá-
zadára. A kiállítás anyagának ösz-
szeállításához minden támogató 
dokumentumot, tárgy felajánlását 
szívesen fogadjuk. Különösen fon-
tosnak tartjuk a következőket a ki-
állításhoz:
-TAC sportolók, sportvezetők visz-
szaemlékezései (írásban),

-sportolókról, sporteseményekről 
készített eredeti fotók, tablók,
-díjak, érmek, oklevelek, sportki-
tüntetések,
-mezek, dedikált labdák, kupák, 
zászlók,
-újságcikkek, meghívók, kiadvá-
nyok stb.
A felajánlott tárgyakat a Tatai Atlé-
tikai Club köszönettel veszi, igény 
esetén a felajánlott tárgyakat, doku-
mentumokat a kiállítást követően 
visszajuttatjuk a felajánlónak.
A kiállítás teljes anyaga, alapját ké-
pezheti egy jövőbeni állandó tatai 
sportkiállításnak.
Információ, elérhetőség:
Vámosi László, TAC Elnökségi tag
Tel: 30/941 3473
E-mail: 
vamosilaszlo@t-online.hu         

Tessék választani!
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