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A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából
szervezett csendes megemlékezéseket Tata Város Önkormányzata
június 4-én.
1920. június 4-én, a Nagy Háborút
lezáró békediktátum következtében
Magyarország elveszítette területének kétharmadát és lakosságának
több, mint a felét. Erre a példátlan
Képriport		
veszteségre emlékezve reggel a
			
Kossuth téren az Országzászló fé			6.oldal
lárbocra eresztésével kezdődött a
tatai megemlékezések programja.
Az Év kerékpárútja
Délután a tisztelet és emlékezés
			 		
virágait helyezték el a szőgyéni
			 8.oldal
emlékkeresztnél a Mindszenty téHősök napja
			
			6.oldal

ren. Az emlékkeresztet 2015-ben
Tata Város Önkormányzata állította - testvértelepülésünk, Szőgyén
Község Önkormányzatának segítő
közreműködésével - a Felvidékről
1947-48-ban elűzöttek szenvedéseire emlékeztetve. A kereszten
függő korpusz eredetijét a Méri
család menekítette át a határon, a
18. században készült alkotást a
család ajánlotta fel városunknak.
A másolat a szőgyéni Baracska
Árpád műhelyében készült. Ennek
a keresztnek az ikerpárja megtalálható Szőgyénben: a tataival azonos
évben, 2015 júliusában avatták
fel. Mindkét kereszt Smídt Róbert

szőgyéni fafaragó munkája, aki a
tatai helyszínen osztotta meg gondolatait. „ Otthonról jöttünk haza”
- fogalmazott Smídt Róbert, hangsúlyozva, hogy 100 éve egy fekete
leplet dobtak a szemünk elé, amivel
megpróbálták eltakarni az igazságot. De ez az igazság a lepel mögött
ott van a szemünkben, mert minden
magyar ember génjeiben újjászületik az őseink ösztöne, szeretete,
minden, amit ők megéltek. 10 évvel ezelőtt ezen a leplen egy hatalmas repedés keletkezett, és betört a
fény a külhoni magyarok szemébe.
Újra kezdtünk bízni, és Trianon
gyászából megpróbáltuk felépíte-

ni magunkat, a jövőnket. 100 évvel ezelőtt elődeink felhúztak egy
vekkert, amely most szólalt meg:
Ébredj föl magyar! Fogjunk össze,
tartsunk össze szeretetben, tisztességben és békességben, higgyünk
Istenben, a hazában, és egy jobb
életet fogunk élni - zárta beszédét
Smídt Róbert.
A tatai megemlékezések programja
a Nemzeti Összetartozás Emlékművénél folytatódott. Magyarország országgyűlése az Alaptörvényben rögzített felelősségviselés
jegyében, a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a
magyar nemzet harmadát idegen
államok fennhatósága alá szorító,
1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve,
az idei esztendőt a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. Tata
Város Önkormányzata a Nemzeti
összetartozás terén éppen tíz éve
felállított emlékoszloppal, melyet
Smídt Róbert szőgyéni fafaragó
készített, a trianoni békediktátum áldozatai: a jogfosztottá vált,
megalázott milliók, a szétszakított családok, és kisebbségi sorsba született utódaik előtt tiszteleg.
Az emlékoszlopnál Michl József
polgármester mondott beszédet.
„Megmaradtunk, megmaradunk,
mert összetartozunk” - mondta a
városvezető, majd kiemelte: - A
mai napon nem csupán szomorkodnunk kell, hanem hálát is kell
adnunk. Hálát azért, hogy kibírtuk,
hogy túléltük, hogy megmaradtunk, és hogy összetartozunk.
Folytatás a 3. oldalon

Megnyílt a piac
Bővebb információk:
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Június 6-án megnyílt az új városi
piac épülete Tatán, ahol a nyitás
alkalmából szervezett sajtótájékoztatót Tata Város Önkormányzata.
A beruházás az Európai Unió támogatásával és önkormányzatunk
költségvetéséből valósult meg. A
helyszínen 340 négyzetméter fedett
és 400 négyzetméter kültéri árusítóhely várja a vásárlókat, emellett 30
új parkolót is kialakítottak. A piac
épületében a vizesblokk mellett
négy, különálló bérelhető üzlethelyiség is helyet kapott.
Tata Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív
Program keretében valósította meg
a TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003
azonosítószámú, a „Helyi gazdaság

erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán” elnevezésű projektet, amely 225,12 millió
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt a térségi
termelők termékeinek közvetlen,
helyi piacra jutását támogatja. Borsó
Tibor, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke a helyszínen úgy fogalmazott: - elsősorban
a tataiaknak gratulál, hiszen Tata a
fejlesztés nyomán egy térségi szolgáltatással bővült. A megyei önkormányzat a régió szereplőjeként jól
ismeri a települések igényeit, problémáit, emellett pedig kapcsolatban
áll a kormányzati szervekkel is, így
képes hatékonyan szerepet vállalni
egy ilyen létesítmény megvalósítá-

sában, amely kormányzati, megyei
és városi összefogás eredménye.
Borsó Tibor kiemelte: - a piac elhelyezkedése Tata és Tóváros között,
a két városrész találkozásánál egy
városközponti fejlesztéssé tette a
beruházást.
A piac épületében négy üzlethelyiség is helyet kapott, melyek alkalmasak tőkehús, tej, tejtermékek,
sütőipari termékek árusítására. Az
üzletek a piaci vásári napokon kívül
is üzemelni tudnak. Bencsik János
országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón elmondta: - a tények azt
mutatják, hogy a mai nappal a tatai piac korábbi, hányattatott sorsa
véget ért, s egyértelműen látszik,
hogy nagyon sok termelő, egyéni vállalkozó hozza el a portékáját
akár a környékbeli településekről
is annak érdekében, hogy az itt élőket jó minőségű élelemhez tudják
hozzásegíteni. Bencsik János a beruházáshoz gratulálva hozzátette:
- kívánom, hogy a helyi és térségi
kistermelők hosszú évtizedeken keresztül a tataiak megelégedettségére hozhassák ide a termelvényeiket
és feldolgozott élelmiszereiket.
Tata Város Önkormányzata az új
piacépület méretét és befogadóképességét az árusítóhelyek és a várható vásárlóközönség számának
figyelembevételével alakította ki,
s ennek eredményeként a funkci-

onális igényeket minden téren kielégítő, optimálisan üzemeltethető
piacteret hozott létre parkolóhelyekkel és kültéri árusító helyekkel kiegészítve. Michl József Tata
polgármestere a szombati megnyitón köszönetet mondott a piac
megépítéséhez nyújtott kormányzati és megyei támogatásért, és
mindazoknak a munkájáért, akik a
projekt megvalósításában, a kivitelezésben, engedélyeztetésben és az
üzemeltetésben részt vállaltak. A
városvezető a megnyitón elmondta: - 350 millió forintból épült meg
a piac, az ehhez szükséges európai
uniós és kormánytámogatás több,
mint 225 millió forint volt, ezt
egészítette ki saját költségvetési
forrásból az önkormányzat. Michl
József a piac méretével kapcsolatban úgy nyilatkozott: - most a nyári
szezonban úgy tűnhet, hogy a piac
területe kicsi, de gondolni kell arra
is, hogy az őszi és téli hónapokban
elegendő lesz az az árusító rész,
amelyet tetővel fedtek le. Az pedig
külön nagyon jó hír, hogy ilyen sok
árus jön el a portékáival, hiszen így
a tataiak bőséges választékból, jó
minőségű, helyi termékekből válogathatnak.
Az új tatai városi piac épülete teljes
körűen akadálymentesített, így az
mindenki számára elérhető és megközelíthető.
Ábrahám Ágnes
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Önkormányzat

Lövészetes napok
2020. június hónapban az alakulat az alábbi napokon hajt
végre éles lövészetet, illetve
nagy zajhatással járó feladatokat a szomódi lőtér és gyakorlótér területén.
Lövészetes napok: 9, 10, 11,
16,17, 18, 23, 24, 25. 8:00-tól
22:00-ig.
Lövészetes napok: 12, 19, 26
8:00-tól 13:00-ig
Nagy zajhatással járó lövészetes, illetve gyakorlatos napok: 12 nap.
Lövészetmentes napok:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28,
29, 30,.
Összesen: 18 nap
Magyar Honvédség
25. Klapka György Lövészdandár
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A zöld szervezetekkel is fontosnak tartja az
egyeztetést az önkormányzat
A szakmai szervezetekkel, így
a zöldekkel is fontosnak tartja
a folyamatos egyeztetést az önkormányzat
Tata Város Önkormányzata
hosszú ideje jó kapcsolatot
ápol a helyi civil, zöld szervezetekkel. A város az elmúlt
években is számos természet
és környezetvédelmi témában
számított a zöld szervezetek
véleményére,
folyamatosan
tartotta a kapcsolatot velük,
munkájukat pedig lehetőségei
szerint segítette például az önkormányzat környezetvédelmi
alapján keresztül, vagy egyes
programjaik megszervezésének támogatásával. Fontos,
hogy egy olyan kiemelt téma
esetében is párbeszédet és
egyeztetést folytasson a város a
zöldekkel, mint a tervezett tatai
szállodafejlesztés.
Az Avalon Center Kft. május
26-án jelentette be, hogy Tatára tervezik megépíteni következő szállodájukat, az Öreg-tó
partján. A témáról több ízben
olvashattak már itt, a Városkapu újság hasábjain is. A hír
természetes módon egy széles
körű társadalmi párbeszédet
indított el városszerte, és mivel
a tervezett építkezés helyszíne
Tata egyik kiemelt zöldövezeti
pontja, így természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek is nyilvánosságra hozták
elsődleges véleményüket az
ügyben.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, mely a
kuriózumnak számító Vadlúd
Sokadalom egyik fő szervezője, közösségi média oldalán
tette közé állásfoglalását, a
szálloda nyilvánosságra hozott
látványterveinek ismeretében.
Az egyesület meglátása szerint
a szállodaépület mindenképpen hatással lenne az Öregtó természeti környezetére. A
közlemény felsorolja, hogy az
Öreg-tó 1977-ben vált természetvédelmi területté, 1989ben a Ramsari Egyezmény által
védett nemzetközi jelentőségű
vizes élőhellyé, majd 2004-ben
Natura 2000-es különleges madárvédelmi területté, Tata városa pedig 2010-ben elnyerte a
Biodiverzitás Fővárosa díjat, és
2018-ban a világ 18 városának
egyikeként Ramsari Várossá
vált. Ezen elismerések háttereként az egyesület Tata Város Önkormányzatának felelős
hozzáállását és azt a széleskörű
társadalmi összefogást emelte
ki, amelyben nemcsak önkormányzati intézmények, hanem
állami szervek és civil szervezetek egyaránt évtizedeken át
dolgoztak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület úgy fogalmazott: „Tatán
a természeti és épített értékek
megőrzésének mindig is nagy
támogatottsága volt, nemcsak a
civilek, hanem az önkormányzat részéről is. Éppen ezért bízunk abban a felelősségteljes
hozzáállásban, józan és szakmai alapokon nyugvó, de a
tataiak értékrendjét is magába
foglaló döntésben, amellyel az
Öreg-tó nemzetközi természet-

védelmi jelentősége most is, és
a jövőben is megőrizhető. Ezt
a törékeny egyensúlyt nem veszélyeztetheti a védett terület
olyan mértékű beépítése, amelyet a most bemutatott tervek
előidéznének.” A közleményben az egyesület az esetleges
építkezésből és a jövőbeli üzemeltetésből adódó fény, zaj illetve forgalmi hatásokra hívja
fel a figyelmet, mely szerintük
a természeti környezet összetett sérülését okozhatja.
Az 1991 óta működő Zöld
Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület,
melynek neve Tatán szorosan
egybefonódik a népszerű Mikoviny Emléktúrával,
nyílt
levelet írt az ügyben Michl
József polgármesternek. A
hat oldalon megfogalmazott,
részletes állásfoglalás, mely
nem támogatja a beruházást,
számos témát felvet. Többek
között a fejlesztési szándékkal
érintett tóparti magánterület
leírását, tulajdonosi hátterét
(érintve a volt és jelenlegi tulajdonviszonyokat), a terület
történeti múltját, ellenérveiket
a szálloda beruházás ellen és
környezetvédelmi aggályaikat.
Az egyesület közleményében
külön bekezdésben foglalkozik
azzal a kérdéssel, hogy a jelenleg is magántulajdonban álló
tóparti területet miért nem veszi vissza közösségi tulajdonba
a városvezetés kisajátítás útján.
Michl József polgármester, aki
a Zöld Sziget Kör közleményére ugyancsak nyílt levélben válaszolt, ezzel kapcsolatban kifejtette: - Az önkormányzatnak
három módon van lehetősége
egy ingatlant valakitől megszerezni a város számára. Az
első, hogy megvásárolja, vagy
elcseréli, ha a másik fél is hajlandó az üzletre. A másik, hogy
élünk elővásárlási jogunkkal,
de ez csak akkor működhet, ha
az ingatlant adják-veszik, ebben az esetben tudunk,- ha így
dönt a képviselő testület és persze megvan a pénze is rá - belépni a vevő helyébe. A harmadik pedig a kisajátítás, ami egy
különleges vásárlás, mert csak
napi áron, az értékbecslő által
megállapított összegen lehetséges, viszont ezt a lehetőséget
csak törvényben meghatározott esetekben lehet használni.
Egyszerűen azért, mert ez vagy
az tetszene a városnak, nem lehet kisajátítani, az egy másik
politikai rendszer volt. Sajnos
meg kell állapítanunk, hogy az
elmúlt harminc évben nem volt
anyagi és törvényi lehetősége
az önkormányzatnak az istálló
és telke megszerzésére - fogalmazott Michl József.
Az egyesület, felsorolva Tata
természetvédelemhez
kapcsolódó díjait és elismeréseit,
levelében azt is leírta, hogy
véleményük szerint az önkormányzatnak kellene előre lépnie a zöldterületi fejlesztésekben, nem pedig egy befektetőre
bízni azokat. Ehhez kapcsolódóan Michl József válaszában
kiemelte, hogy városunk az
elmúlt időszakban komoly dí-

jakkal gazdagodott a természeti értékeinek megőrzéséért tett
erőfeszítéseiért. Emellett pedig
az önkormányzat már a 2008as Magyary-tervben megfogalmazta, hogy minden fejlesztés,
rekonstrukció esetében ös�szefüggő, összetartozó együttesekben gondolkodik. Ezek
együtthatása biztosíthatja a
hosszú távú fenntarthatóságot,
azt, hogy ezek nem magányos
szigetek lesznek a város szövetében, hanem kisugárzó hatásukkal a tágabb környezetükre
is jótékony hatással lesznek.
Természetesen jó lett volna,
ha - korábbi terveinek megfelelően - már ezt a tatai parti
szakaszt is teljesen rendbe tudta volna tenni az önkormányzat. A városvezető továbbá
így fogalmazott: „De nézzük
- csak röviden -, mit tettünk
eddig közösen az elmúlt 10
évben, állam, önkormányzat,
magánfejlesztők, az Öreg-tó
körüli területen! Elkészült az
Öreg-tó és az Által-ér rehabilitációjának első üteme. Ennek
keretében megvalósult a parti
fövenyesítés, a tófarok rehabilitációja az Által-ér befolyásánál, az Által-ér rekonstrukciója Dunaalmásig, a műtárgyak
megújítása. Felújítottuk az
Építők parkját, több szakaszon
a sétányt, megépült az új Ökoturisztikai Központ, elkészült
a Platán és környezetének fejlesztése, a bőrgyári lakások,
az Alkotmány utcai sarkán az
Öreg-tó partjának parkosítása,
a Malom patak rekonstrukciója. Most fejeződik be a kastély
felújítása és következik a belső
kert és az előtte levő tér megújítása, és folyik a Tóvárosi és
a Czégényi malmok felújítása.” Az érintett területre vonatkozó fejlesztéssel kapcsolatban
Michl József idézte a Ramsari
Egyezmény azon szakaszait,
melyek a vizes területek „bölcs
hasznosításával” kapcsolatban
a következőképpen fogalmaznak:
· Az Egyezmény 3. 1. cikkelye
szerint az Egyezményhez csatlakozó „Szerződő Feleknek
megfelelő tervezéssel és annak
végrehajtásával biztosítaniuk
kell a Listán szereplő területek
megőrzését és amennyire csak
lehetséges annak fenntartható használatát”. (A Ramsari
Egyezmény Kézikönyve 32.
oldal)
· Az Egyezmény értelmében
a bölcs használaton alapuló
tevékenységek
változatosak
lehetnek, és a nulla erőforrás-kihasználástól az aktív
erőforrás-kiaknázásig terjedhetnek, amennyiben ez fenntartható módon valósul meg.
(A Ramsari Egyezmény Kézikönyve 121. oldal)
· A Ramsari Egyezmény szerint
a „fenntartható hasznosítás”
meghatározása: „Egy vizes terület emberi használata olyan
módon, hogy a jelen generáció
számára a legnagyobb hasznot
hozza, miközben biztosítja a lehetőséget a jövő generáció számára is igényeinek és vágyainak teljesítésére.” (A Ramsari

Egyezmény Kézikönyve 11.
Függelék: Útmutató a bölcs
használat elméletének megvalósításához 106. oldal)
· A Ramsari területek kezelése kapcsán megfogalmazott
irányelvek között az üdüléssel
összefüggésben szerepel a következő megállapítás: „fontos
kihangsúlyozni, hogy a rekreáció és a természetvédelmi feladatok összeegyeztethetőek”.
(A Ramsari Egyezmény Kézikönyve 125. oldal).
A Zöld Sziget Kör, Tata polgármesterének írt levelét azzal
zárja, hogy a témával kapcsolatosan hivatalos népszavazást
javasol. Michl József válaszában kifejtette: - „Levele végén
a javasolt népszavazási kérdésben van egy nagyon komoly
tárgyi tévedés, amit szintén
javaslok újragondolni. A jelenlegi szabályozási terv is lehetőséget ad szálláshely, turisztikai fejlesztés megvalósítására.
Nekem polgármesterként azt
kell biztosítanom, hogy csak
akkor szülessen a várost vezető képviselő-testület részéről döntés a szabályozási terv
módosításáról, ha már minden,
a döntéshez szükséges információ a birtokunkban van.
Ezért született meg a 29/2020.
sz határozat, amely pontosan,
precízen előírja, milyen szakértői tanulmányoknak kell elkészülniük a képviselőtestület
döntéséhez, amihez az eljárásban résztvevő szakhatóságok
véleményének is meg kell érkeznie, és amelynek alapján a
lakossági részletes, tájékoztató
fórumra is sor fog kerülni. Itt
szeretném felhívni a figyelmét
arra is, hogy a szóban forgó határozat meghozatalával pusztán a fejlesztés vizsgálatának
elindításáról született döntés.
Ez azonban nem a beruházás
konkrét műszaki paramétereinek - ideértve az építménymagasságot, a beépítés mértékét támogatását jelentette, hanem
egy elvi döntést a szükséges
vizsgálatok elindításáról.”
A párbeszéd tehát elindult, és
minden bizonnyal a következő
hetekben tovább folytatódik a
városlakók, a civil szervezetek
és az önkormányzat részvételével. A hiteles szakmai alapokon nyugvó, a város hos�szú távú érdekeit is szem előtt
tartó, és építő szándékú vita,
egymás gondolatainak, véleményének megismerése pedig hatékonyan hozzájárulhat
a téma pontos elemzéséhez,
megértéséhez. Mindez komoly
alapot szolgáltat ahhoz, hogy
az összes vizsgálat, tanulmány
elkészítését követően - ami
több hónapos folyamat - egy
lakossági fórum után a képviselő-testület döntsön arról,
hogy a szabályozási tervet módosítja-e. A cég tehát először is
köteles elkészíttetni a törvényben meghatározott és a város
által előírt módon a szükséges
tanulmányokat, s ezt követően
lesz lehetőségük a tataiaknak
megvitatni az ügyet, majd a
képviselőknek döntést hozni.
		
Ábrahám Ágnes
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„Megmaradtunk, megmaradunk,
mert összetartozunk…”
Folytatás az 1. oldalról

De bocsánatot is kell kérnünk
azért, mert a 100 év alatt sokszor hosszú évekre felejtettük
el őket, a lassan halványuló határon túl élőket, s azért, hogy
2004-ben sok magyar nem
szavazta meg azt, hogy ők is
magyarok. Hálát adunk, hogy
aztán a magyar országgyűlés
állampolgárságot adott minden, nem Magyarországon élő
magyarnak, akik közül 124-en
Tatán tettek esküt… Bocsánatot
kérünk, hogy sok határon túl élő
írót, költőt, művészt alig ismerünk, de hálát adunk a sok tatai
példaképünkért, Dornyay Béláért a piaristáért vagy Magyary
Zoltánért, akik munkája nyomán
a múzeumunknak 1920 előtti,
nagy Magyarországról származó gyűjteménye van. Sokakat
sorolhatnék itt természetesen mondta Michl József - többek
között Kálmán Attila képviselőt,

tanár urat, aki fáradhatatlanul, a
gáncsoskodások ellenére vitte a
tatai diákokat a határainkon túlra. Hálát adunk testvérvárosainkért is, Szőgyénért, Szovátáért és Magyarkanizsáért. Most,
100 év elteltével, megkezdve a
következő 100 esztendőt, vállaljuk és fogadjuk, hogy a Teremtő
akarata szerint mindent megteszünk azért, hogy összetartozzunk. Az előttünk álló 100 évre
is bőven marad feladat és munka: tovább halványítani a fizikai
határt és erősíteni a lelki, szellemi, szívbéli barátságot, szeretetet, az összetartozást. Most
egy olyan 100 év jön, amelyre
reményeink szerint utódainknak
sokkal könnyebb lesz majd emlékezniük. Isten óvja Magyarországot, Isten éltessen minden
magyart! –zárta gondolatait Tata
polgármestere.
A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmá-

ból szervezett megemlékezések
zárásaként országszerte, így Tatán is megszólaltak a harangok.
A Tatai Televízió június 4-én 19
órától összeállítást sugárzott a
határon túli magyar testvértelepüléseinkkel ápolt kapcsolatunkról, majd ezt követően testvértelepüléseink polgármesterei
osztották meg a nézőkkel gondolataikat a Nemzeti összetartozás
napján. A tatai megemlékezéseken közreműködött: Jenei Márta, Rigó Balázs alpolgármester,
a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandárjának
katonái, Petrozsényi Eszter
színművész, Szabó Előd református lelkész, Novotni László,
a Tatai Református Gimnázium
diákja, a Kenderke Református
Alapfokú Művészeti Iskola valamint a Pötörke Népművészeti
Egyesület növendékei.
- áá Az esemény fotói Képriport c.
rovatunkban láthatók.

Tata Szíve beteg? - Diagnózis és javaslat egy városfejlesztési kérdés átgondolásához
„Tata és Tóváros szerencsés
egyesítése után az új vezetőségnek és a közönségnek egyaránt
foglalkoznia kell az egyesített
község jövőjével. Vannak megoldatlan problémák a múltból,
keletkeznek új problémák az
egyesítésből. Maga az élet is vet
fel újakat. A problémákat lehet
megoldani ötletszerűen is, de
az ilyen megoldás ritkán kielégítő. Sokszor hamar megbánjuk, de már nem lehet segíteni.
Az ötletszerű döntésnek az a
nagy veszélye, hogy csak a pillanatnyi helyzetet nézi és ezáltal
belevág nagyobb tervek végrehajtásába, megakadályozza komolyabb programmok tervszerű
megvalósítását. Ezért szükséges,
hogy az egyesített Tatatóváros
jövőjéről körültekintéssel, megfontoltsággal gondolkozzunk és
átfogó terveket dolgozzunk ki,
amelyek az összes életbevágó és
fontos kérdések megoldására kiterjednek és egyúttal lehetőséget
nyitnak olyan kérdések megoldására, amelyek rövid lélegzetű,
ötletszerű cselekvéssel soha nem
lennének megoldhatók.”
/Részlet Magyary Zoltán Mi lesz
Tatatóvárosból – Tatatóváros a
jövőben címmel1938. szeptember 23-án megjelent művéből –
bevezető gondolat/
Tata modernkori története kezdetének tekinthetjük a Magyary Zoltán által kezdeményezett
1938-as városegyesítéssel induló korszakot, ettől az időszaktól
beszélhetünk az egységes és tudatos városfejlesztésről.
Az eredeti egyesítési szándék
egyértelműen a két település
(Tata és Tóváros) közös fejlődésében, az egymást erősítő egységesülésben látta a jövőt. Ez az
időszak nagyon sok mindenben
egységessé tette a várost, de a
mai napig megmaradt és valószínűleg mindig is lesz egyfajta
kettősség a városban. Ez természetesnek tekinthető, hisz olyan
környezeti és településszerkezeti
adottságai vannak a városnak,
ami mindig is meghatározza a
fejlődését, a mindennapi életét.
Az eredeti két város központjai
megmaradtak, ezek helyett nem
lehetett egy új, mesterséges vá-

rosközpontot létrehozni, és igazából tere sincs egy ilyen típusú
fejlesztésnek. Sokkal inkább a
kiegyensúlyozottság, a település
egészére figyelő fejlesztésnek és
fejlődésnek van létjogosultsága.
A városnak megvan a természetes tengelye is, ami az Öreg-tó,
az Által-ér és összekötő kapocsként a tatai vár.
A városnak ettől a kettőségtől
függetlenül – vagy talán ezt kiegyenlítendő – mégis kialakult
és van központja. Ez pedig vitathatatlanul az Öreg-tó, annak
közvetlen környezete és a vár.
A városfejlesztési Magyary-terv
ezt a területet Tata Szíve névvel
illette. Ennél találóbb megfogalmazást keresni sem lehet, mert
kifejezi a lényegét. Az embernél
a szív adja a lüktetésünket, az
életet, de ezzel a szóval fejezzük
ki az érzelmeinket is. Tatának is
ez a legfontosabb része. A város
életminőségét, a mentális állapotunkat, a kötődésünket, a városhoz való érzelmi viszonyunkat
is jelképezi Tata Szíve és annak
állapota. (Érdemes eljátszani a
gondolattal, hogy az általunk
ismert városoknak vajon van-e
ilyen felismerhető és megfogalmazható „szíve”?)
A település két felének élete
soha nem mutatott teljes egységet és egységes fejlődést. Folyamatos változásokkal, mégis
látható egy egyensúlyra törekvő,
természetesnek tűnő kiegyenlítődés a két településrész között.
Amikor valamilyen elemében
egyértelműen megbillent a városon belüli egyensúly, azt mindig
követte korrekció. Az egyesítés
utáni időszakban a közlekedési infrastruktúra egyértelműen
Tóvárosnak kedvezett. Itt haladt
keresztül a Budapest-Bécs vasúti
és közúti közlekedési tengely. Ez
magával hozta a munkahelyek
zömének itteni bővülését (szomódi, agostyáni, baji utak környéke). Ezek folyományaként
pedig a lakosság kereskedelmi
és szórakozási lehetőségei, az
„élet” is egyre inkább a tónak
erre, a keleti oldalára települtek.
Ezzel egyidejűleg pedig a tatai
oldal fejlődése lelassult, megbomlott a városi működés egy-

sége és egyensúlya.
Mára ez a helyzet a tóparton már
egyértelműen és a napi működésben látható, tapasztalható komoly gondokat okoz, Tata Szíve
néha már levegőért kapkod, talán még nem beteg, de a megbetegedés jeleit mutatja.
Szükség van-e a beavatkozásra
ezekben a folyamatokban?
Egyértelműen igen. Természetesen a beavatkozás mértéke eltérő
lehet, nagyban függ a változás
jellegétől és az érintettek körétől. Amikor a városon átvezető
1-es út kinőtte a várost – és ezzel
már-már élhetetlenül túlterhelte
a tataiak tűrőképességét – be kellett avatkozni. Erre a problémára
adott válasz az M1-es autópálya
megépítése, ami megosztotta a
közlekedési terheket, mintegy
visszabillentve annak egyensúlyát a két városrész között. Ehhez a fejlesztéshez a városnak
annyi köze lehetett, hogy folyamatosan jelezte a problémát, és
kérte az állami beavatkozást.
Az autópálya megépítése lehetőséget adott az iparterületek
és munkahelyek új helyszínen
történő bővítésére. Ma már az
ipari park kialakulásával ebben
a kérdésben is viszonylagos
egyensúlyban van a város két
fele. Itt már sokkal több feladata
és felelőssége volt a városnak, a
területet ki kellett jelölni a rendezési tervekben, a közművek,
utak fejlesztését ebbe az irányba
kellett terelni. Zárójelben meg
kell jegyezni, hogy az ipari park
fejlesztésének és bővítésének továbbra is gazdaságilag a legfontosabb fejlesztési prioritásnak
kell lennie a városban. Hosszú
távon a város fenntartható működtetése elképzelhetetlen az
iparűzési adóbevételek jelentős
mértékű bővítése nélkül. Valószínűleg az utolsó olyan uniós
költségvetési ciklus kezdődött
meg idén, a mely még komoly
fejlesztési pályázati pénzeket
tesz elérhetővé. Ha a város nem
építi ki a pályázatoktól független
fenntartható városüzemeltetési
és fejlesztési modelljét, akkor
8-10 éven belül megindulhat
egy versenyképességi lassulás és
idővel hanyatlás útján.

De mi a helyzet a közelmúltban
szintén egyoldalúan fejlődött kereskedelem, vendéglátás és turizmus területén?
Részben megszületett a válasz,
hisz a város új kereskedelmi/bevásárló centruma most kezd végleges helyet és formát nyerni.
Teljesen logikusan a két városrész határán, mindenki, mindkét
városrész számára egyformán
megközelíthető módon a város
közepén, jó helyen települtek az
új bevásárló központok, a városi piac. Ebben a kérdésben már
meghatározó volt a város szerepe. Egyértelműen befolyásolta
a telepítés irányát, itt is a városrészek közötti egyensúlyra törekedve.
Elérkeztünk a legnehezebb és
legkényesebb kérdéshez. Ahogy
az orvoslásban a szívvel való
törődés és az esetleges beavatkozás talán a szakma „csúcsa”,
de mindenképp a legkényesebb
és nehezebb feladat, úgy a tataiak szemében is a város Szívével való törődés és az esetleges
beavatkozás a várospolitika, a
közélet legkeményebb és legérzékenyebb kérdése. Kell-e, szabad-e és ha igen, milyen módon
beavatkozni?
Józan állapotban talán abban
nincs vita a városban, hogy a tópart olyan egyoldalasan fejlődött
és fejlődik most is, hogy ez már
nem egészséges folyamat, időszakosan működési zavarokat
mutat. Ma szabadidejében mindenki, aki tatai vagy Tatára érkezik, valamilyen módon a tópartra
igyekszik. Ez teljesen normális
is, hisz az a természetközelség
és egyidejű szabadidő eltöltési
lehetőség, ami ott kialakult, nem
csak a városban, hanem országosan is unikális, szerethető és jól
megközelíthető. Azzal kapcsolatban legyen illúziónk, hogy ez
a terhelés csökkenni fog, esetleg
valamilyen tiltással távol tarthatjuk az ide igyekvőket. Ez nem
lehetséges, de nem is életszerű.
Nem véletlen, hogy már a 2008ban megszületett városfejlesztési program, a Magyary-terv
is kiemelten foglalkozik Tata
Szívével, annak fejlesztésével
és egyoldalú terhelésének ol-

dásával. Persze még mielőtt azt
mondanánk, hogy a keleti parton
már minden rendben van, kijelenthetjük, hogy ez korántsem
igaz. Igazán sok mértékadó és
fontos, városi és magánfejlesztés valósult meg, de a további
tennivalóival is tisztában van a
város. Csak néhányat kiemelve:
az egész területet meghatározó sétány ma még nem méltó a
helyhez, az Esély Alapítvány tábora (volt KISZ tábor) területe
és sorsa hosszútávon rendezendő, sokkal több parkolási lehetőség kellene és megoldást kell
találni a gyalogos és kerékpáros
közlekedés összehangolására is.
A legégetőbb kérdés azonban a
zsúfoltság enyhítése, az itt megjelenő terhelés „széthúzása”, a
város más területeire irányítása.
Ennek két lehetséges irányát lehet megfogalmazni: a tó másik
oldalának fejlesztése és a teljes
tó terhelésének a Fényes forrásvidék felé tolása, tehermentesítése. A második elemmel,
a Fényes és környezete jövőbeli lehetséges fejlesztésével is
részletesen kell foglalkozni, de
mivel a tópart került a napi viták kereszttüzébe, ez az írás erre
terjed ki.
Az első és teljesen egyértelmű tervezhető beavatkozás a tó
nyugati oldalának fejlesztése. Itt
megállt az idő, most ébredezik,
de még mindig csak a középső
részen, a vár mellett. A Platán
fejlesztése elindított egy folyamatot, ami most folytatódik a
kastély felújításával. Ezt a sort
viszont folytatni kell, a terület
tudatos feltárásával, a fejlesztési
lehetőségek összehangolásával,
annak mértékének és határainak
egyértelmű kijelölésével. Ahogy
a tóvárosi, keleti oldalon a Fáklya utca a természetes és tudatos
határa az épített és természetes
környezetnek, úgy a tatai, nyugati oldalon is meg kell ezt a
határt tartani. A határ most is ki
van jelölve a város rendezési tervében. Az utolsó jelentős beépíthető terület a mostanában sokat
vitatott istálló és hozzá tartozó
telek.
Folytatás a következő oldalon
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Tata Szíve beteg? - Diagnózis és javaslat egy városfejlesztési kérdés átgondolásához
Folytatás az előző oldalról

Ez a tópart egészen más adottságú,
mint a szemben lévő oldal. Jellegénél fogva valószínűleg soha
nem lesz olyan napi nyüzsgés
helyszíne, mint a tóvárosi sétány.
Sokkal inkább – telek- és tulajdoni viszonyai okán is – kevesebb,
de nagyobb elemből állhat össze
a fejlődése. Ennek a fejlesztésnek
azonban kiemelt eredménye lehet,
hogy végre a tatai városrészen is
kiépüljenek a természetes kapcsolatok a tóparttal. Igazából ma
egyetlen bejárat van ezen a területen a Hősök tere irányából. Nem
lehet lejutni a partra a Rendház, a
Gimnázium, a Kálvária irányából,
a következő kialakult lejárat (nem
kiépített és átgondolt módon) a
Remeteségnél található.
A terület fejlesztése kettős céllal
valósulhat meg. Megteremti azokat a célokat, lehetőségeket, ami
miatt a keleti oldal mellett itt is
érdemes – nem csak egy átsétálás
mértékéig – időt tölteni, továbbá

az itt lakók is szervesen kapcsolódhatnak hozzá. Rengeteg adottsága van ennek a területnek: kapocs a Kálvária, a Gimnázium és a
Rendház felé, továbbra is jelentős
helyszíne lehet a városi nagy rendezvényeknek, különleges természeti látnivalókkal rendelkezik, és
ami szintén nagyon fontos, hogy
továbbvisz Tata óvárosának központja, a nemrégiben megújult
Kossuth tér, és jelenleg is fejlesztés alatt álló környezete felé.
A város beazonosította – egyelőre
12 pontban – a tópartnak ezen részén az egyes fejlesztési területeket és a hozzá tartozó beavatkozási célokat. Ezek a tervek rengeteg
vitára adhatnak okot, ezeket le kell
folytatni, mert a terület fejlesztése
nem elkerülhető és meg is indult
– hol tettel, hol szándékkal. Hos�szú-hosszú folyamat eredményeképpen az állami tulajdonban lévő
kastély, annak parkja és a Kastély
tér fejlesztésének első üteme ebben az évben lezárul, de már fo-

lyik az egyeztetés a második ütem
megkezdéséről és a harmadik
előkészítéséről. A magántulajdonosok is jelezték fejlesztési szándékaikat: napirenden van a volt
fedeles lovarda és a volt istálló
környékének megújítása is.
A vita nagyon előreszaladt ebben
az egykori Esterházy lóistállót
érintő konkrét ügyben, jelenleg
a szekér a lovak előtt jár. Előbb
a tóparti terület fejlesztésére kell
választ adni, aztán arról, hogy
ebbe belefér-e egy szálloda, majd
végül, ha ezekre igen a válasz,
akkor annak milyenségéről kell,
szükséges és érdemes vitatkozni.
Tudom és érzékelem is, hogy nagy
a türelmetlenség egy ilyen horderejű változtatási szándék esetében.
Azonban - mint aki hasonló volumenű beruházások megvalósításának aktív megvalósítója voltam
- azt is tudom, hogy csak akkor
szabad és érdemes dönteni, ha
minden részlet a helyére került. Ez
nagyon komoly türelmet és mo-

Lépésről-lépésre
Fotó: Tata Város Facebook oldala

A koronavírus járvány miatti
vészhelyzetet követő nyitásról, és
a következő időszakra tervezett
tatai programokról rendeztek sajtótájékoztatót június 3 - án Tatán,
a Vármúzeum kávézójának teraszán.
A helyszínen a tatai múzeum újranyitásáról, nyári programjairól
és tematikus táborairól, valamint
a helyi turisztikai lehetőségekről
egyaránt szó esett.
Dr. Schmidtmayer Richárd, a
Kuny Domokos Múzeum igazgatója elmondta: - a korlátozások
enyhítése nyomán jól érzékelhető,
hogy egyre inkább fokozódik az
érdeklődés a múzeum programjai

iránt. A Kuny Domokos Múzeum
újranyitásának pontos dátumát
természetesen a jogszabályok
fogják meghatározni, de a tervek
szerint június 19 - től várják ismét
a látogatókat, kiemelt figyelmet
fordítva a biztonsági előírásokra,
a fertőtlenítésre, a maszkok használatára és a védőtávolság betartására. Annak érdekében, hogy
minél több látogatót tudjanak fogadni, 8-től 18 óráig lesz nyitva a
vármúzeum, ahol az első két órát a
járvány szempontjából legveszélyeztetettebb korosztály számára
fogják fenntartani. Dr. Schmidtmayer Richárd kiemelte: - ez egy
kísérleti időszak lesz, amely az

igények és a szabályváltoztatások tükrében módosulhat majd.
Beltéri tárlatvezetésekre egyelőre
valószínűleg nem lesz lehetőség,
ezért különböző programokat szeretnének rendezni a vár udvarán
valamint a város számos pontjain.
A Kuny Domokos Múzeum júliusban tematikus nyári táborokat
is szervez. Július 6-tól a művészetek iránt érdeklődő gyerekeket
várják, július 13-tól drámapedagógiai módszerekkel lehet majd
ismerkedni, július 27-től pedig
helytörténeti tábort rendeznek az
érdeklődő fiataloknak. Emellett a
tervezett nyitás napján, június 19én indul az a 3 napos programso-

derálást igényel, mert mindenki
szeretne túl lenni a döntéseken. A
lakosság, az érdeklődők lehetnek
türelmetlenek, a városnak azonban türelmesnek és stressztűrőnek
kell lennie. Egyáltalán nem tartunk még a döntés lehetőségénél.
Nem csak dönteni felelősség egy
ilyen kérdésben, hanem kapkodva vagy mérlegelés nélkül nemet
mondani is.
Az önkormányzat, a rá vonatkozó alapvető törvények alapján
nem csak vizsgálhatja a befektetői szándékokat, hanem elsődleges feladata és így kötelessége is.
Ebben az esetben pedig nem egyszerűen egy befektető jelentkezett
a Városházán, hanem egy tulajdonos, élve a jogaival jelezte az
építési szándékát. Pontosan a hely
kiemelt jellege és a beavatkozás
mértéke miatt kell ennek megfelelően eljárni. Ez a hely egyszeri és
pótolhatatlan, a beruházási nagysága eddig a városban sohasem
látott mértékű. Ilyen döntési hely-

zetben még nem volt a város.
A felelős döntés megalapozásához
szükséges szakmai munka elvégzése több hónap, ezt követheti – a
tények ismeretében – érdemi vita
és majdan döntés. Ez a döntés – a
napi politikát nyugodtan kizárhatjuk belőle – hosszútávon és közvetetten is ki fog hatni Tata fejlődésére, jövőjére.
A vita akár népszavazással is lezárható. Felelősen azonban akkor
lehet kérdést feltenni és valós választ kérni a tataiaktól, ha látják a
válaszhoz szükséges információkat, tényeket. Túl nagy a tét ahhoz,
hogy csak érzelmi alapú (ráadásul
jelenleg erősen átpolitizált és túlfűtött hangulatban) döntés szülessen.
Magyary Zoltánnál többet és felelősebben kevesen – vagy talán
senki sem – tettek Tata felemelkedéséért. Érdemes a város jövőjével kapcsolatos döntések
súlyáról és módjáról vallott gondolatait mindig szem előtt tartani.

rozat, mely a Régészet Napjához
fog kapcsolódni.
A sajtótájékoztatón Berczelly Attila, a Tatai Városkapu Közhasznú
Zrt. vezérigazgatója úgy nyilatkozott: - a járvány elmúlt hónapjaiban minden létesítményük zárva
tartott, s a bevezetett intézkedések feloldása után egészen biztos,
hogy ez a nyár nem olyan lesz,
mint amit megszoktunk. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. az
előttünk álló hetekre elsődlegesen
nem rendezvények szervezésében gondolkozik, hiszen ebben a
tekintetben még mindig szigorú
korlátozások vannak érvényben.
Azok a létesítmények, amelyekben a sportcélú tevékenységet
már lehetővé teszik, újra nyitottak
az adott közösségek számára, és a
szabadtéren látogatható attrakciók
is működnek. Ilyen például a Tatai
Fényes Tanösvény, amelyet újranyitása óta nagyon sokat kerestek
fel. A tervek szerint, amennyiben
a jogszabályok is engedik, a Nyári
lak és a mellette található konyha
június 19 - én nyitja meg kapuit,
várhatóan a korábbinál rövidebb
nyitva tartással.
Magyarics Gábor, a Tata és Környéke Turisztika Egyesület TDM
menedzsere a mögöttünk álló időszakkal kapcsolatban tájékoztatott arról, hogy március közepén

bezárták az információs irodájuk
ügyfélterét, és olyan háttérmunkát
végeztek, amely az újranyitásra
való felkészülést szolgálta, biztosítva az egyesület tagjai számára
szükséges információkat a válságkezelés időszakára, és a járvány
utáni helyzetre vonatkozóan egyaránt. Június 2. óta az információs
iroda ismét fogadja az érdeklődőket, június 12 - től pedig Tatán
és Oroszlányban is megnyitják a
szabaduló játékokat, kis létszámú csapatok számára. Emellett
a vezetett városnéző séták is hamarosan újraindulhatnak, de ezek
esetében is betartják az óvintézkedéseket, a résztvevők száma és a
biztonságos távolságtartás tekintetében.
Fokozatosan és a legbiztonságosabb módon indulnak tehát újra a
tatai intézmények, programok és
turisztikai szolgáltatások. A szabadidőnk megtervezésekor érdemes ellátogatni azokra az online
felületekre, amelyek naprakész,
hiteles információkkal szolgálnak, és folyamatosan frissülő tartalmakkal segítenek az eligazodásban:
http://kunymuzeum.hu/
https://tataivaroskapu.hu/
https://www.visittata.com/ , valamint a kapcsolódó közösségi média oldalak.
- áá -

Horváth József

Ajánló/Hirdetés

Elmarad a Víz, Zene, Virág Fesztivál

Készítsetek illusztrációt Berg Judit Két kis dinó a zsírkréta korban
című könyvéhez, vagy a sorozat további részéhez! Választhatjátok
a Tökmagok című sorozat egy részét is. A szabadon választott technikával készült rajzokat kép formátumban
június 12-ig várjuk az mzsvktata@gmail.com-ra. Az e-mailben tüntessétek fel neveteket, életkorotokat és azt, melyik
meséhez készült rajzotok. A beküldött képeket Lakatos István
grafikus, író zsűrizi. A nyertesek értékes jutalomban részesülnek!

Mindazoknak, akik szeretik a
Víz, Zene, Virág Fesztivált
Sajnálattal kell közölnünk,
hogy a 2020.06.26-28-ra tervezett illetve a későbbiekben
2020.08.28-30-ra átütemezett
Víz, Zene, Virág Fesztivál - az
objektív körülményekre való tekintettel - ebben az esztendőben
elmarad.
Tudomásul kell vennünk, hogy
az ismeretlen kórokozó - a koronavírus - gyökeresen megváltoztatta az eddig megszokott
életünket.
Márciusban még reménykedve
hirdettük meg augusztus utolsó
napjaira a fesztivált, de ma már
látjuk, hogy a „veszélyhelyzet”
feloldását követkően nem alakult ki olyan helyzet, ami lehe-

„ZSÍRKRÉTA KOR” - RAJZPÁLYÁZAT

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

2020. májusban elhunytak

TATA - Környei ú. temető

Petró Balázsné
Kovács Istvánnné
Csatári József

TATA - Almási ú. temető

Szász József
Dukász Gabriella Józsa
NAGYIGMÁND
Kristóf Gyuláné

NASZÁLY
Bécsi István		
Szarka Józsefné
Tóth Istvánné
Verebélyi Nándor

NYERGESÚJFALU
Putz István

OROSZLÁNY
Janka Sándorné		
Krascsenics Árpád
Horváth Józsefné
Juhacsek Józsefné

NESZMÉLY
Kecskeméti Sándorné

SZOMÓD
Tóth Jánosné

BÉKE PORAIKRA!

tővé tenné a rendezvény megtartását.
A Magyar Fesztivál Szövetség,
valamint Tata város polgármesterének javaslatával egyetértésben úgy döntöttünk, hogy az idei
fesztivált egy évvel elhalasztjuk,
de 2021-ben TALÁLKOZUNK!
Addig is nagyon szép nyári él-

ményeket, sok-sok családi, baráti találkozót, jó egészséget kívánunk minden követőnknek!
Köszönjük mindenki megértését!
Víz, Zene, Virág Fesztivál
elnöksége

(Forrás/fotó: Víz, Zene, Virág
Fesztivál Fb oldala).
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Fotók: Tata Város Facebook oldala
Csendes megemlékezést szervezett Tata Város Önkormányzata a Nemzeti összetartozás napján a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján. A délelőtti órákban a Kossuth téren emlékeztek, ahol félárbócra eresztették az Országzászlót. Délután két helyszínen folytatódott a program. A Mindszenty téren, a szőgyéni emlékkeresztnél koszorúztak a megemlékezők, majd a Nemzeti Összetartozás Emlékművénél is elhelyezték a megemlékezés virágait. 						

Hősök napja

Fotók: Honvéd Bajtársi Klub

A Honvéd Bajtársi Klub, Tata
Város Önkormányzata és a
MH 25. Klapka György Lövészdandár, együtt szervezte

meg az emlékezést és koszorúzást a II. világháborús
emlékműnél a Magyary Zoltán Művelődési Ház szom-

szédságában.
A ragyogó napsütésben 60 fő
jelent meg az egészségűgyi
előírások követelményeit betartva maszkban, hogy lerója
kegyeletét és tiszteletét a hősök előtt, akik életüket áldozták hazánkért.
Tata Város Önkormányzatát
Rigó Balázs alpolgármester,
a MH 25. Klapka György
Lövészdandárt Jakab Zsolt
őrnagy, a tatai Református
Lelkészi Hivatalt Papp László
református lelkész képviselte.
Nemzeti imádságunk - a Himnusz - eléneklése után Sárközi
József a Honvéd Bajtársi Klub
elnöke szólt arról, hogy a katonavárosban, Tatán mindig

tisztelettel emlékezünk meg a
hősi halált halt katonákról.
A bevezető gondolatok után
Kemény Balázs tagtársunk
mondta el szívhez szólóan
“A hősi emlékmű” című saját
versét.
Nemes János nyá törzszászlós
emlékező beszédében a magyar történelem katona hőseit méltatta. Kiemelten szólt
Zrínyi Miklós születésének
400. évfordulójáról, a Rákóczi és az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban
elesettekről. Külön figyelmet
fordított a II. világháború
befejezésének 75. évfordulója kapcsán a tatai bajtársak
helytállására.

Papp László református lelkész imát mondott az elesettekért, majd a jelenlévők
együtt mondták el a Mi atyánk
lelki imádságot.
Tata Város Önkormányzata
nevében Rigó Balázs alpolgármester, a MH 25. Klapka
György Lövészdandár képviseletében Jakab Zsolt őrnagy,
a Honvéd Bajtársi Klub képviseletében Lázár Ferenc nyá
alezredes és Zentai László
nyá főhadnagy koszorúzott.
Az emlékezés a magyar takarodó és az elnök záró gondolataival fejeződött be.
Sárközi József
a Honvéd Bajtársi Klub elnöke
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Az Év kerékpárútja
Fotó:
Tata Város Facebook oldala

A KTE Közlekedésbiztonsági
Tagozata idén első alkalommal
hirdette meg az Év Kerékpárútja
pályázatot, melyen a lakosság által beküldött magyarországi kerékpárutakra lehetett szavazni.
A kezdeményezés elsődleges célja a hazai kerékpáros turizmus
népszerűsítése volt, ugyanakkor a
pályázat a közlekedésbiztonságra
és a kerékpáros infrastruktúra fontosságára is felhívta a figyelmet.
A program népszerűsítésében az
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ is szerepet vállalt.
A Közlekedési Kultúra Napja közösségi oldalán folyó szavazás
során összesen 5.494 kedvelés
érkezett a 11 beküldött kerékpárútra, melyek közül a nyertes az
Által-ér völgyi kerékpárút Tatabánya - Tata közötti szakasza
lett, több mint 1430 kedveléssel.
A szép eredmény kapcsán rendeztek táblaavatást és sajtótájékoztatót városunkban május 29-én. A
programban a résztvevők először
Tatabányáról Tatára kerékpároztak a nyertes szakaszon, majd felavatták az Év Kerékpárútja táblát
az útszakasz tatai indulópontjánál.
Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a
sajtótájékoztatón elmondta: - Az
elmúlt időszakban hazánkban nagyon sok kezdeményezés indult

el a kerékpározási lehetőségek
fejlesztése érdekében. Ezekben
a hetekben is számos kerékpárút
épül, közülük többet hamarosan
átadnak. Révész Máriusz az Által-ér völgyi kerékpárút Tatabánya - Tata közötti szakaszával
kapcsolatban hangsúlyozta: - ez
egy olyan szakasz, amely nemcsak szép, hanem az itt élők büszkesége is, ezért szerezhette meg a
pályázaton a legtöbb szavazatot.
Ennek a sikernek köszönhetően
nagy médianyilvánosságot kapott
a kerékpárút, melyet így a jövőben biztosan még többen, az ország számos pontjáról ideérkezve
is kipróbálnak majd - fogalmazott

a kormánybiztos.
A 2013 decemberében átadott
kerékpárút az érintett három település (Tatabánya, Vértesszőlős és
Tata) összefogásával épült meg,
a hossza 6,5 km. Létesítésének
átfogó célja a régió fejlődésének
elősegítése volt, hosszú távú célja
pedig a települések közötti gépjármű-forgalom csökkentésével a
környezet védelme, és a biztonságos kerékpáros közlekedés biztosítása.
Bencsik János országgyűlési képviselő a táblaavatás helyszínén
kiemelte: - Az elmúlt években és
az előttünk álló időszakban egy
ökoturisztikai paradicsom létesül

Vírus utáni élet
Jó lenne ha tényleg erről lenne szó,
de a szakemberek szerint ez még
korai. Mindenesetre Magyarországon lecsengőben van a járvány,
így megszülethettek azok a rendeletek amelyek könnyítést hozhatnak életünkben. Így van ez a
sportban is. A Kormány 241/2020
(V.27) Korm. rendelete a szabadtéri rendezvényekről szól, benne a
sportrendezvényekről is. Az életés vagyonbiztonságot biztosítani
kell a rendezvényszervezőnek és
ebben az esetben a sportesemény
nézők részvételével megtartható.
A rendelet értelmében szabadtéri
rendezvény az olyan rendezvény,
amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt
épületen kívül zajlik. A szabadtéri rendezvényeken a nézők a védőtávolságot kötelesek betartani
ott is ahol ülőhelyek nem kerültek
kialakításra. Fentiek értelmében a
szabadidős sportrendezvények a
megfelelő biztonsági intézkedések
betartásával, betartatásával megtarthatók. A rendeletet értelmezve
a tatai sportrendezvények szervezői Polgármester Úrral egyeztetve úgy döntöttek, hogy a nyáron
esedékes programokat megtartják.
Ezek a következők:
OLD LAKE MAN Triatlon Országos Bajnokság: július 18-19.
Strandröplabda Országos Bajnokság 1. forduló: júli. 31-aug. 2.
Tatai Minimaraton: augusztus 1.
Történelmi és Távcéllövő Országos Bajnoksá: augusztus 21-23.
A június 5-én megtartott sajtótájékoztatón Michl József polgármester köszöntötte a megjelenteket és
örömét fejezte ki, hogy a vírushelyzetben bekövetkezett kedvező
tendencia tette lehetővé a szabadtéri sportversenyek megrendezését. Purgel Zoltán alpolgármester

elmondta, hogy sokan kérdezték
már tőle mi lesz a nyári sportprogramokkal? Most megnyugodhat
mindenki aki akár a triatlon versenyen akár a Minimaratonon el
akart indulni, mert meg lehet tartani ezeket a rendezvényeket. Az
egyes versenyek szervezői beszámoltak a munkáról.
Roth Balázs versenyigazgató : az
OLD LAKE MAN Rövidtávú Országos Bajnokság és a Középtávú
Magyar Kupa az eredeti időpontban, július 18-19-én megrendezésre kerül. Bár a nevezést márciusban le kellett zárni, de a május
végi újraindításnál már 600 körül
jár a nevezettek száma. Nagy erővel folyik a szervezés, rövid az idő,
de minden rendben lesz a kezdésre. Jelenleg még egyeztetés alatt
van a kerékpáros pálya útvonala.
Komoly mezőnyök várhatóak, hiszen ez lesz a második-harmadik
verseny ebben az évben. Több versenyt nem is tudnak megszervezni
a rendező egyesületek.
A Tatai Minimaraton rendezésében
követik az eddigi gyakorlatot az
útvonalat illetően, a rajt-cél marad a Művelődési Központnál. A
rajt időpontja 11.00-kor lesz. Mivel a Kormány döntése értelmében
egyelőre a fesztiválok nem tarthatók meg, így az eredményhirdetést
a Vár udvarára tervezik. Amennyiben a Bor és Hal Ünnep megtartásra kerül, természetesen ott lesz
az eredményhirdetés is. A nevezés
várhatóan június 15-vel indul, amit
a tata.hu oldalon keresztül lehet
megtenni. Lehetőség lesz helyszíni
nevezésre is, de a szervezők inkább
az online nevezést ajánlják.
Szalay Balázs főszervező: a strandröplabda mezőny szívesen jön Tatára és mint szervező kimondottan
szépnek és jónak tartja a helyszínt,

az Építők parkjában kialakított
pályákat. A röplabda társadalom
nagyon várta a szezont, hiszen a
teremben már márciusban félbeszakadtak a bajnokságok. A szakemberek azt várják, hogy emiatt
többen olyanok is indulnak akik
eddig csak teremben röplabdáztak.
A felnőttekkel együtt az U15-ös
korosztály is versenyezni fog. A
bajnokság 3+1 fordulóból áll és az
első kör lesz Tatán, július 31- augusztus 2 (péntek-vasárnap) között. A döntőkre vasárnap dél körül
kerül sor amelyeket az M4 sport
élőben fog közvetíteni.
Kovács Pataki Csenge edző: a Tatai Természetjáró és Tömegsport
Honvéd Sportegyesület, Tatai
Celőkék íjász szakosztálya augusztus 21-23 között rendezi meg
a Történelmi és Távcéllövő Íjász
Országos Bajnokságot Tatán. Eredetileg ebben az időpontban VB-t
rendeztek volna, de a Nemzetközi
Íjász Szövetség a vírus miatt 2022re halasztotta, ám az akkori rendezésre is felkérte a tataiakat. Az
OB rendezése nagy feladat, de jó
próbája lehet a világbajnokságnak.
A Tatai Vár és a Kastély-tér lesz a
helyszín ahol a tervek szerint 300350 résztvevő fog küzdeni a minél
jobb helyezésekért. Szeretnének az
OB-hez kapcsolódva több olyan
programot is szervezni amely a
nézőket, érdeklődőket közelebb
viheti a sportághoz. Érdemes lesz
kilátogatni a helyszínre, hiszen az
íjászversenyeknek különleges hangulata van.
A sajtótájékoztatón említésre került még két őszi, téli sportrendezvény is. Az Őszi Tó-futás időpontja október 18, míg a Szilveszteri
Tó-futás hagyományosan megrendezésre kerül december 31-én. 		
		
Tompa Andor

a Tatai- medencében, melynek
egyik legékesebb pontja az Által-ér mentén kialakított kerékpárút. A Tatabánya -Tata közötti
szakasz népszerűsége újabb utak
megtervezését hozta magával. Így
épülhetett meg a kerékpárút Tata
és Dunaalmás valamint Majk,
Oroszlány és Környe között, Tatabányán azon dolgoznak, hogy a
megyeszékhelyen belül újabb szakasz épülhessen, emellett pedig
megkezdődött a Tata - Agostyán
bicikliút építése és hamarosan elkezdődhet a Tata - Baj közötti szakasz kivitelezése. Ez azt jelenti,
hogy két éven belül 30 kilométer
hosszúságú, egyben kerekezhető

kerékpárút hálózattal fogunk rendelkezni.
Az Által-ér völgyi kerékpárút az
elmúlt években sikeresen bizonyított, hiszen átadása óta számos
fejlesztés kapcsolódik hozzá, sokan napi közlekedési útvonalként
használják, s közkedvelt lett a
kerékpáros és a gyalogos turisták
körében is.
Michl József, Tata polgármestere
a nyertes szakasszal kapcsolatban
úgy nyilatkozott: - Nagy köszönet jár az egykori ötletadóknak,
Horváthy Lórántnak a kerékpárút
építés kezdeményezőjének, a kivitelezőnek és mindenkinek, aki
annak idején részt vett a munkában. Jó látni, hogy ezt a szakaszt
rengetegen használják és nagy
népszerűségnek örvend. A városvezető hozzátette: - a régió kerékpárút hálózatának további bővülése a közeljövőben kiegészül
a Pons Danubii EGTC fejlesztésével, melynek során egy olyan
kerékpárkölcsönző rendszert hoznak létre, amely az EGTC tagtelepülései között, emellett pedig
Tatán belül is biztosítani fogja a
rugalmas biciklikölcsönzés lehetőségét.
- áá -

Tatai győztes a
Maros horgászkupán

A hétvégén rendezték a szegedi Maty-éri evezős pályán
a XX. Maros Kupát, melyen
76 felnőtt induló között első
helyet szerzett megyénk
horgásza, a tatai Szász Attila, aki mindkét versenynapon legeredményesebb volt
a számára fogásra kijelölt
szektorban.
Ezt a teljesítményt más nem
tudta ismételni, így határozottan nyerte a kategóriát
összesen 53 kilónyi zsákmánnyal, mögötte a dobogó
második és harmadik fokáért

többen is küzdöttek, köztük
erős 4-5 kilogrammos különbségek döntöttek.
A Maros Mix Kupa, egyéni,
két fordulós, úszós kupaverseny, melyet több kategóriában írnak ki. A versenyen
általában jelentős a külföldi részvétel, azonban most
a járványhelyzet miatt csak
szerb versenyzők jöhettek. A
kupán részt vett még az esztergomi Szalai Tamás, valamint Hasek Tibor és Sasvári
József Tatáról.
Forrás/fotó: KEMHESZ

