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Újabb kerékpárúttal gazdagodik
városunk hiszen már zajlik a Tata
és Agostyán közti szakasz építése, melyről június 19-én tartott
sajtótájékoztatót Tata Város Önkormányzata az Agostyáni úton.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés című felhívásra benyújtott pályázat 250
millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A
Haranglábtól-Agostyánig, Tata
Országgyűlés tértől Agostyán
városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem című, TOP-3.1.1-16KO1-2017-00004 azonosítószámú projekt nyomán egy több,
mint 4 km hosszú kerékpározható útszakasz épül ki városunkban.
A sajtótájékoztatón Bencsik János országgyűlési képviselő elmondta: - Eltökélt szándékunk

az, hogy az Által-ér menti kerékpárútra, mint gerincútra rácsatlakoztatjuk a környékbeli
településeket annak érdekében,
hogy a kistérségben élők biztonsággal tudják megközelíteni a
járásszékhelyet Tata, Tatabánya
és Oroszlány térségében. Emellett így a közelből vagy mes�szebbről ideérkező kerékpáros
turisták számára is elérhetővé
válnak a természeti, épített, kulturális értékeink. Bencsik János
hozzátette: - ezek többségében
vegyes használatú kerékpárutak,
el kell fogadni, hogy gyalogosok is közlekednek rajtuk, ezért
a kölcsönös biztonság érdekében
nagy körültekintéssel kell használni őket.
Az új kerékpárút Tata belvárosát köti össze a Haranglábtól
egészen Agostyánig. Kezdete az
Agostyáni út – Egység utcánál (a
Vaszary János Általános Iskola

főbejáratával szemben) található. A kerékpárút első szakaszán,
egészen az Agostyáni út - Bacsó
Béla utca kereszteződéséig, ún:
nyitott kerékpársávon lehet közlekedni. A beruházás során egy
szakaszon a nyitott kerékpársáv,
egy szakaszon megemelt kerékpársáv, illetve kerékpárút épül ki.
A vasúti átjáró után az Agostyáni
úttal párhuzamosan halad majd
a kétirányú kerékpárút, mely az
országos közutat három helyen
keresztezi. Az aszfalt burkolatú kerékpárút szélessége 2,25
méter, hosszúsága 3376 méter.
A tervezett kerékpárút vége az
Agostyánt jelző közúti táblánál
van.
Michl József polgármester a projekttel kapcsolatban úgy nyilatkozott: - a beruházáshoz a város
250 millió forint uniós támogatást kapott, a megvalósításhoz az
önkormányzat további 64 millió

forinttal járul hozzá, melyhez
29,5 millió forint többlettámogatást igényelt.
A teljes beruházással több, mint
4 km kerékpározható útszakasz
épül ki, a kivitelezés várhatóan
idén ősszel fejeződik be.
Dr. Varga András a körzet önkormányzati képviselője elmondta:
- ezzel a szakasszal a korábbinál jóval biztonságosabbá válik
a közlekedés a városrészek között, a fejlesztés mind a tataiak,
mind az új hegyiek mind pedig
az agostyániak számára hasznos.
A képviselő hozzátette: - a kerékpárút várhatóan a közlekedési
szokásokat is formálni fogja, és
ösztönzi az itt élőket arra, hogy
minél többen járjanak biciklivel.
Fekete Gyula, a kivitelező FTK
Építő Kft. ügyvezető igazgatója
tájékoztatott arról, hogy a márciusban elkezdett munka nyomán mára az út több, mint egy
harmadával elkészültek. A Hollósi utcától Agostyánig terjedő
szakaszon a kivitelezést nehezíti
a nagy forgalom, ezért kérik az
arra közlekedőket, hogy legyenek nagyon figyelmesek a következő időszakban is, és az autósok
figyeljenek az építőmunkásokra.
Jelenleg Tatabányán is azon
dolgoznak, hogy a megyeszékhelyen belül újabb kerékpárútszakasz épülhessen, hiszen az
Által-ér menti bicikliútnak van
egy hiányzó, tatabányai átkelési
szakasza. Emellett még idén elindulhat a Tata-Baj közötti kerékpárút építése, és már tervezik
az Agostyán és Tarján közötti
kerékpárutat is.
-áá-

Idén is köszöntöttük a védőnőinket
Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság
A Tatai Televizíó és a Körzeti
Televízió már a Telekom előfizetőknél is nézhető.
Amennyiben nem látják a csatornák között, forduljanak
szolgáltatójukhoz!

Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu
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Már hagyomány, hogy Tata
Város Önkormányzata és a Tatai Egészségügyi Alapellátó
Intézmény a Magyar Védőnők
Napja alkalmából minden évben köszönetet mond városunk
védőnőinek munkájáért. Idén a
koronavírus miatt ugyan nem
a megszokott módon, de találkoztak a védőnők Michl József
polgármesterrel és Dr. Cseh Ta-

mással, a Tatai Egészségügyi
Alapellátó Intézmény igazgatójával, ezúttal a Városháza Martyn-termében.
Michl József a helyszínen úgy
nyilatkozott: - a veszélyhelyzet
ellenére szerettük volna - még
ha szerényebb módon is, mint
az elmúlt években - köszönteni
azt a közösséget, amely a szülők után a legtöbbet teszi azért,

hogy a tatai kicsi gyermekek a
lehető legnagyobb biztonságban éljenek. A védőnői szolgálat
és rendszer igazi hungarikum,
amely komoly szakmai múlttal
és igényességgel szerveződik,
dolgozik. Azzal, hogy a védőnők a kismamáknak már a várandósság idején, majd a szülést
követően is biztos kapaszkodót
és segítséget nyújtanak, komoly

támaszaivá válnak a családoknak. Minden család nevében
hálásan köszönjük a munkájukat, Isten éltesse Tata védőnőit
– mondta a városvezető.
Dr. Cseh Tamás az eseményen
külön köszönetet mondott a védőnőknek az elmúlt időszakban
végzett munkájukért. Nem voltak könnyűek az elmúlt hónapok, hiszen fizikai kapcsolatok,
személyes találkozások nélkül
kellett biztosítani az ellátást,
de így is sikerült hatékonyan,
rugalmasan elvégezni minden
feladatot- fogalmazott a Tatai
Egészségügyi Alapellátó Intézmény igazgatója.
Tata Város Önkormányzata a
járvány időszakában a védőnők
munkáját is támogatta, többek
között védőeszközök beszerzésével és egy érintésmentes lázmérő megvásárlásával. Emellett
a védőnők is részesülnek abban
az 500 ezer forintos egyszeri
juttatásban, melyet a magyar
kormány biztosít az egészségügyben dolgozóknak, a járvány
idején tanúsított áldozatvállalásukért és helytállásukért.
Ábrahám Ágnes
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Önkormányzat

Július 1-én szünetel az
ügyfélfogadás a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatalban
Tisztelt ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban
2020. július 1. napja (szerda) a
közszolgálati tisztségviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény
93.§ (2) bek. felhatalmazása
alapján munkaszüneti nap.
Fenti napon az ügyfélfogadás
szünetel. Kérjük, ügyeik intézésénél a fentiek figyelembevételét.
Az ügyfélfogadás általános rendjéről a www.tata.hu weblapon tájékozódhatnak.
Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal

Ügyfélfogadási rend
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. június 24. napjától
/szerda/ érvényes ügyfélfogadási
rendje:
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Helyreigazítás
Az Avalon projekttel kapcsolatos TV. vitában elhangzott vád szerint Popovics Judit elfogadta olyan párt támogatását, - azaz a szocialistákét_
amelynek képviselőit „majdnem innen vitték el”, mármint a rendőrség az önkormányzattól.
A valóság az az, hogy a Képviselő-asszonyt a 2019. évi önkormányzati választásokon, mint polgármester, illetve képviselő-jelöltet aktív képviselőként Sasvári Beáta képviselőtársammal együtt támogattuk. Akkor minket illet a vád? Nyilván nem!
Az önkormányzati törvény 2014. évtől vezette be a méltatlanság intézményét, amely szerint méltatlan a képviselői tisztségre az, akit – többek
között – a közélettől jogerősen eltiltottak vagy szándékos bűncselekményért jogerősen elítéltek. Az eljárás jogerős befejezése a tisztség elvesztésével jár! Másrészt meg sem kerülhető, mert a bíróság a jogerős ítéletről hivatalból értesíti az érintett önkormányzatot és a kormányhivatalt!
De méltatlansági eljárás a jogszabály hatályba lépése óta Tatán nem indult, nem is volt rá ok!
Akkor hogyan került a „csizma” az asztalra?
Közismert, már ha emlékeznek rá, több mint tíz esztendeje, 2009-ben két szocialista önkormányzati képviselő is egymás után lemondott a mandátumáról! Az egyik esetben egy névtelen feljelentéssel induló, foglalkozáskörében elkövetett hűtlen kezelésre irányuló eljárás indult, a másik
képviselőt egy építkezési beruházással kapcsolatos elszámolási vitával kapcsolatban hoztak hírbe!
Nálunk, szocialistáknál a kezdetektől követendő erkölcsi szabály, hogy nem csak tisztességesnek kell lenni, hanem annak is kell látszani! Mindketten az MSZP listáján lettek képviselők, ezért e szabályt követve felajánlották lemondásukat a helyi szervezetnek, amelyet elfogadtunk! Így
azután, ahogy ez egy normális demokráciában szokás, önként távoztak tisztségükből!
Visszatekintve az akkori eseményekre, mindkét ügy „fake news”-nak bizonyult! Ma már ugyan egyikükkel sincs kapcsolata pártunknak, de arról
sincs tudomásunk, hogy valamelyik ügy elmarasztaló ítélettel zárult volna!
A történetek, amelyekkel kapcsolatba hozták őket, semmilyen módon nem köthetők sem Tata Város Önkormányzatához, sem az itt végzett képviselői munkájukhoz és végképp nem Popovics Judit képviselőhöz!
Gerébi Ákos
Önkormányzati képviselő /MSZP/

Élelmiszeradomány a Diákotthonnak

Hétfő: 8:00-12:00 és
13:00-16:00 óráig
Szerda: 13:00-15:30 óráig
Péntek: 8:00-12:00 óráig tart.
Pénztár nyitva tartási rendje:
Hétfő:13:00-15:30 óráig
Péntek: 10:00-12:00 óráig tart.

Az ügyfélfogadás általános rendjéről a www.tata.hu weblapon tájékozódhatnak.
Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

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

A Coop Segély Alapítvány, a CO-OP
Hungary Zrt. és a Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi
Központ, Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat és Általános Iskola
Tatai Diákotthona szervezésében
rendezték meg a Coop Segély Alapítvány országos adományátadási
programjának Komárom-Esztergom megyei eseményét június 18án a Tatai Diákotthon épületénél.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve idén ötödik alkalommal indult el a Coop
Segély kamionja, amely ismét az
állami gondozásban nevelkedő,

különleges ellátást igénylő, ezúttal
összesen 8268 gyermeknek juttat el
országszerte 25 millió forint értékű,
87 tonnányi Coop sajátmárkás alapélelmiszerekből álló adományt. A
kereskedelmi csoport alapítványán
keresztül 10 éve folytatja karitatív
tevékenységét, amelynek keretében
idáig több mint 130 millió forinttal
támogatta a rászorulókat. A több
mint két hónapja tartó járványhelyzet új feladatok elé állítja a gyermekeket ellátó szociális intézményrendszert, így a segítségnyújtás
többlet hozzáadott értéket jelenthet,
hiszen az étkeztetési költségkere-

Halvirológia
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Próbahalászatot végzett június 15-én reggel az Öregtó Halászati Kft. az Öreg-tó
partján. A halakat a szokásos, éves virológiai vizsgálathoz fogták ki.
Karsainé Haris Hajnalka,
a Kft. ügyvezetője a helyszínen elmondta: - A nyári,
virológiai vizsgálat miatti
próbahalászatot követően

Budapestre szállítanak el 30
darab pontyot koi herpesz
vizsgálatra,
vízmintával
együtt. A reggeli halászat
után déli 12 óráig kellett
a mintának Budapestre
érkeznie. Idén, a járványhelyzet miatt a vizsgálat az
elmúlt évektől némileg eltérő módon zajlik, de a célja
most is az, hogy a Nemzeti

ten így felszabaduló források más
fontos célokra fordíthatók. A támogatással a társaság egyben tiszteletét szeretné kifejezni azoknak az
ápolóknak, nevelőknek és minden
segítőjüknek, akik ezekben az intézményekben áldozatos munkát
végeznek a különleges odafigyelést
igénylő, nehéz időszakban is. „Mi
élelmiszerkereskedelemmel foglalkozunk, ezért adunk élelmiszert –
mondta a helyszínen Fekete Tibor,
a CO-OP- Hungary Zrt. igazgatóságának tagja, hozzátéve, hogy a
felmerülő logisztikai és szervezési
költségeket is a CO-OP Hungary

Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatósága megvizsgálhassa
a halak egészségi állapotát.
Az Öreg-tóba csak ellenőrzött halgazdaságokból
kerülnek halak telepítésre,
az állományt állatorvos is
mindig megvizsgálja. A virológiai vizsgálat nyomán
az elmúlt években minden
esetben
megállapították,
hogy a tatai halak szépen
fejlődnek és egészségesek.
A Tatai Öreg-tó halászati
Kft. ezen a nyáron az időjárás miatt számos többletfeladatot vállal, hiszen
ezekben a viharokkal,
esőkkel tarkított hetekben
a halrácsok megtisztítása,
az esőzések miatti károk elhárítása, az utak és a tópart
rendbetétele is a feladataik
közé tartozik.
- áá -

Zrt. vállalta. Fekete Tibor kiemelte:- a nap mottója lehet az a gondolat, amelyet az alapítvány indulásakor fogalmaztak meg, miszerint
„ ha valaki segít neked az nem azt
jelenti, hogy gyenge vagy, hanem
azt, hogy nem vagy egyedül.”
Az adomány átadásán Dr. Kancz
Csaba kormánymegbízott kiemelte:
- külön öröm, hogy az adomány felajánlója egy 100%-ban magyar tulajdonú cég, hiszen az elmúlt hónapokban még nagyobb jelentőséggel
bírt a biztonságos élelmiszer ellátás.
Michl József polgármester a város
nevében mondott a helyszínen köszönetet, hangsúlyozva a mecenatúra, a jótékonyság fontosságát.
A Coop Segély kamionja az ország
mind a 19 megyéjébe kiszállította az adományokat. Süttő Erika, a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Komárom-Esztergom
Megyei Kirendeltségének igazgatója tájékoztatott arról, hogy megyénkben 210 ellátott részesül a
több, mint 2 tonnányi adományból,
Hornyák József, a Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi
Központ, Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat és Általános Iskola
intézményvezetője pedig elmondta,
hogy az étkeztetési költségekből így
felszabaduló összeget ezen gyerekek speciális szükségleteinek kielégítésére fordítják majd.
-áá-

Illegàlis!
A Baji utca és a Szegfű utca kereszteződésénél tartott sajtótájékoztatót Horváthy Lóránt önkormányzati képviselő június 17-én. A tájékoztató megszervezésének két oka is volt: egyrészt a képviselő a
nemrég ültetett fákhoz hozott locsoló tömlőt a lakosoknak, hogy gondozni tudják a fiatal növényeket,
másrészt a nem megfelelő módon kihelyezett zöld
hulladékról is beszélt a médiumok képviselőinek. A hulladék egy jelentős része magántulajdonú ház
kertjéből való. Tudjuk is, hogy honnan került ide.
Ez nem megfelelő eljárási mód egy családi háznál - magyarázta a képviselő, majd hozzátette: - Ez
méltatlan a tataiakhoz, csakúgy mint Kertvároshoz.
Mürkl Leventével beszéltünk a megoldásról, aminek eredményeképpen a jövőben kikerülhet ide egy
tiltó tábla, illetve - lehetőségünk szerint- a felszabaduló területet beültetjük, így próbáljuk majd elejét
venni az illegális hulladék lerakásnak.
A zöld hulladék hivatalos elszállítására minden tatai
lakosnak lehetősége van. A város több pontján megvásárolhatók a Tatai Városgazda Kft. kimondottan
zöld hulladék gyűjtésére alkalmas zsákjai, ezeket
megtöltve kell kihelyezni a házak elé, a tatai cég
hetente közlekedő zöldjárata pedig összegyűjti és
elszállítja azokat. 		
-pv-
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Emléksétával tisztelegtek Magyary munkássága előtt
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A Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság idén is megemlékezett
névadójáról. Bár a hagyományos
Magyary Konferencia programja a
járvány miatt ebben az évben nem
valósulhatott meg, koszorúzással
emlékeztek a közigazgatás tudósra
a szülőházánál, az Öreg-tó partján
és a Járási Hivatal épületénél június 10-én.
A népfőiskolai társaság már hos�szú évek óta megrendezi konferenciáját Magyary Zoltán születésnapjának hetében. Borsó Tibor,

a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság elnöke ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: - a járványhelyzet miatt a népfőiskola először
csak szűk körű megemlékezésben
gondolkodott, amit aztán kiegészítettek azon partnereik részvételével, akikkel együtt rendezték meg
az elmúlt években a konferenciát.
Így született meg a közös, emlékező séta ötlete a három helyszín
érintésével. Borsó Tibor hozzátette: - A népfőiskola folytatja munkáját, mely ebben az évben azért

is különleges, hiszen év elején ünnepelték a Tatai Népfőiskola megalakulásának 80. évfordulóját, az
1995-ben újjáalakult népfőiskola,
mely Magyary Zoltán nevét vette
fel, 2020-ban ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját, a népfőiskola nyomtatott újságja pedig
ebben az évben 15 éves. Terveik
szerint ősszel tanévnyitót rendeznek majd, miközben folytatják
együttműködésüket a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemmel valamint a Magyary Zoltán Szakkollé-

giummal.
A megemlékezés Magyary Zoltán
szülőházánál, a Bercsényi utcán
kezdődött, ahol Dr. Kancz Csaba
kormánymegbízott méltatta Magyary Zoltán közigazgatási munkásságát, ezt követően a séta az
Öreg-tó partján álló Magyary szobornál folytatódott. A tóparton Michl József, Tata polgármestere köszönetet mondott a népfőiskolának
az egész évben folyamatosan zajló
programjaiért, valamint azért, hogy
a konferenciákkal minden évben
külön is ráirányítják a figyelmet a
közigazgatás tudós munkásságára,
város és járásszervező tevékenységére. Michl József kiemelte: Magyary gondolkodásmódjából
az egyik legfontosabb tanulnivalónk az, hogy miközben tesszük a
dolgunkat, végezzük a mindennapi feladatainkat, nem felejtjük el,
hogy az otthonunk, a saját közvetlen környezetünk és az a település,
amelyen élünk, tőlünk tud szebb és
jobb lenni, ezért nekünk magunknak is tennünk kell érte a saját eszközeinkkel, lehetőségeinkkel.
Az emlékező séta utolsó állomása
a Tatai Járási Hivatal épületén elhelyezett emléktábla volt, a helyszínen Ströcker Zoltán a Járási
Hivatal vezetője osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel az emlékezés kapcsán.
- áá -
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Megfelelő vízszint
Biztonságos vízkészletek állnak
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökségének rendelkezésére, a nyári
üzemvízszint megtartásához, tájékoztatott a napokban a szervezet.
Az Öreg-tó vízszintje elérte az
ilyenkor szokásos magasságot.
A tó vízszintjének évszakról évszakra történő változtatása ökológiai, madártani, halászati, turisztikai és vízminőségi szempontból
is indokolt. Molnár András szakaszmérnök elmondása alapján a
vízszintet a tavat használó szervezetek igényeihez igazítják. Nyári időszakban szépen tele van
a tó, ez a turizmus, a vízi sportok
időszaka. Ősszel leengedjük a tó
vízszintjét, hogy a halászat, ami
a vízminőségre is pozitív hatással
van, megfelelően tudjon működni. A téli időszakban alacsonyabb
szinten tartjuk, hogy a partfalakat
ne terheljük a jég nyomásával. A
fagyok után kezdjük feltölteni a
tavat. Minimum 183 cm-t kell elérnünk -magyarázta a szakember,
majd hozzátette, hogy a feltöltést
az idén az aszályos időszakok
jelentősen megnehezítették, de
mostanra elérték a megfelelő vízszintet.
Az Öreg-tó medrében a nyári
időszakban nagyjából 4 millió
köbméter víz van, ezzel gazdál- pvkodnak a szakemberek.

Vasdiplomáját vette át Bogdán Károlyné
Michl József polgármestertől vette át vasdiplomáját Bogdán Károlyné magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanárnő június 23-án.
Bogdán Károlyné 1955. július 9-én, 65 éve kapta meg diplomáját. Már 1954-ben, harmadévesen tanítani kezdett, először Tarjánban, majd pályafutását a Vaszary János Általános Iskolában
folytatta, ahol egészen 2002-ig tanított. Juci néni a Vaszary Iskola mellett tanított a dolgozók
iskolájában, a Vendéglátóipari Szakmunkásképzőben, időnként besegített a Bláthy Iskolában,
és a laktanyában is oktatta azokat a kiskatonákat, akik nem végezték el a 8 általánost. Elmondása szerint már kisgyerekként maga köré gyűjtötte a közelben lakó gyermekeket, foglalkozott
velük, tanította őket és később iskolásként is segítette társait. Máig példaképének tekinti egykori első osztályos tanító nénijét valamint főiskolai tanárait és későbbi iskolaigazgatóit, akik
odaadásukkal, szaktudásukkal és emberségükkel inspirálták.
Juci néni manapság is fáradhatatlan, elvégzi a háztartás körüli teendőket, gondozza a kertjét
és sokat olvas. Lánya is pedagógus, és örömmel mesélt arról, hogy hamarosan dédnagymama
lesz, tanítványai közül pedig sokan, mind a mai napig visszajárnak hozzá. „Soha nem volt
időm keseregni, unatkozni, mindig dolgoztam, s ha kellett, 64 fős osztályban is tanítottam” –
fogalmazott Bogdán Károlyné.
Michl József polgármester úgy nyilatkozott: - Idén a járvány miatt elmaradt a hagyományos,
városi Pedagógus napi ünnepség, ám Juci néni példáján keresztül köszönöm minden tatai pedagógus munkáját, és azt, hogy az elmúlt hónapok során a nehézségek ellenére is lelkiismeretesen, kreatívan és nagy odaadással tanították, nevelték a diákokat.
-áá-

Fotó: Domokos Attila

Tata, ahol jó élni…

Életminőségi indexet hozott létre
a HÉTFA Kutatóintézet és Elemzőközpont, melynek Járásszékhely Monitor 2020 elnevezésű
kutatásában Tata nagyon jó eredménnyel végzett.
Ahogyan a HÉTFA weboldalán
olvasható, a koronavírus járvány
okozta rendkívüli helyzet ráirányította figyelmüket városaink
élhetőségének és ellenállóképességének jelentőségére. Ilyen
helyzetben felértékelődik a helybeliség, a lokális cselekvés jelentősége, ami járásainkat és benne
járásszékhelyeinket új kihívások
és lehetőségek elé állítja. A településeknek magas életminőséget
és olyan családi, közösségi élhetőségi ajánlatot kell kínálniuk,
ami akár tartóssá váló vészhelyzet
esetén is működőképes. A HÉTFA
Kutatóintézet szakértői által ös�szeállított Járásszékhely Monitor
2020 a magyar kis- és közepes
méretű városok vezetését és közösségeit abban szeretné segíteni,

hogy még inkább ellenállóképessé és élhetőbbé formálják településeiket. Az elemzés áttekinti
a 2012–2018 közötti időszak városhálózati sajátosságait, rámutat a járásszékhelyek erősségeire
és gyengeségeire, valamint arra,
hogy a végrehajtott fejlesztések
milyen módon tudtak hatni az
adott közösség életére.
A szakértők életminőségük alapján felállították a városok rangsorát, öt csoportba sorolva a településeket, ezek: a legmagasabb,
a magas, a jó illetve a közepes
életminőségű, valamint a komoly
életminőségi kihívásokkal küzdő
városok. A főbb eredmények szerint hazánk egyes nagytérségeiben eltérő a járásszékhelyek által
nyújtott élet minősége. Budapest
tágabb körzetében, továbbá az
Észak-Dunántúlon és a Balaton
partján a legmagasabb, illetve a
magas életminőségű járásszékhelyek vannak többségben. A
részletes elemzésből kiderül,

Fotó: Baranyai Tibor

hogy megyénk járásszékhelyei
kifejezetten jó értékekkel bírnak,
Komárom-Esztergom megye legmagasabb életminőségű városai
közé tartozik Komárom, Esztergom és Tata, melyek a civil társadalom és a fiatalok képzettsége
alapján is kiemelkednek a megyei
átlagból. Ezeknek a városoknak a
növekedési üteme is az országos
átlag körüli, vagy azt meghaladó
volt – Esztergom és Tata esetében
jelentős előrelépésről beszélhetünk - olvasható az elemzésben,

melyből kiderül, hogy Tata a legmagasabb életminőségű városok
kategóriájában tartozik.
Nem először olvashatunk elismerő kutatási eredményeket Tatáról,
hiszen például már 2017-ben az
első 10 helyezett között szerepelt
a legjobb helyzetben lévő magyar
járások rangsorában a Tatai járás,
az osszkep.hu tanulmánya alapján.
Akkor hazánk járásainak fejlettségét és helyzetét a területi tőkével
mérték, ami nem elégszik meg a
pénzben jól kiszámolható adatok

vizsgálatával. A területi tőke a
járások anyagi adottságai mellett
a megfoghatatlan gazdagságot:
a kultúra erejét és a társadalmi
energiákat is figyelembe veszi. A
2017-es eredményekből jól látszott, hogy hazánkban Budapest
és a megyei jogú városok kiemelkedően jó helyzetben vannak, de
akadtak meglepő eredmények is,
hiszen a Tatai járást a rangsorban csak megyei jogú városokhoz
kapcsolódó járások előzték meg a
területi tőke szempontjából. - áá-
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Tavaszi munkák a Tündérkertben
hordanánk a tündérkertből az oda nem
illő nagyobb köveket,
betondarabokat,
és
elvégeznénk a tavaszi
metszést.
Az agostyáni közösség által 2019 októberi
faültetéseket követően
a tündérkerti alapítók
és a közösség tagjai
idén áprilisban elvégezték a tündérkerti fákkal kapcsolatos tavaszi munkálatokat.
A tavaszi munkák során az előző
évben frissen ültetett fák tövénél
a téli fagyok elleni védelem miatt
felhalmozott földet kibontottuk,
hogy a gyökértörzs levegőzni
tudjon és a locsolásra alkalmas tá-

Fotó: a szerző felvétele

Hosszas egyeztetést és a koronavírus miatti tépelődést követően
voltunk páran, akik szerették volna kicsit megmozgatni fáradt téli
végtagjaikat.
A vírusra való tekintettel nem
buzdítottunk senkit semmire, de
arra gondoltunk páran, hogy el-

Virágos főutca

Fotó: a szerző felvétele

Agostyán lakói kicsinosították a
házak elejét a fő utcán és a mellékutcákban is.
A faluközösség kivette a részét a
közel 3000 tő növény ültetéséből.
2020. májusában került megszervezésre a „Virágos főutca” program, mellyel virágültetésre invitáltak és vártak minden Agostyánit,
kicsit és nagyot! A meghirdetett
akció elsősorban a főutcát, a főutcában a házak előtti kerteket, balkonokat érintette.
A fő cél az volt, hogy „munkánkkal értéket teremtsünk lakóhelyünkön!”
Ebben az évben majd 3.000 virágtövet osztottak szét a kertbarát-,
és a tenni akaró Agostyániaknak
között az intézmények, a főutca és
mellékutcában lakók között.

A virágok helyszínre kiszállítása
összefogással, közös erővel történt.
Egyetlen kérés volt, hogy a virágokat ültesse mindenki a házak
elé, az ablakpárkányra vagy az erkélyre, hogy az utcáról is szépen
lehessen látni, mindannyiunk és
az Agostyánban áthaladó utazók
örömére.
A palántákat ingyen a tatai Városgazda Kht. biztosította, csupán egy
kérés volt a közösség felé, hogy a
továbbiakban ápolják, gondozzák
és locsolják a kiültetett virágokat
mindannyiunk gyönyörűségére.
Így Agostyán lakói kicsinosíthatták a házak elejét a fő utcán és a
mellékutcákban is.
A faluközösség kivette a részét a
közel 3000 tő növény elültetéséből.
A palántákat (Begónia, Vinca, Salvia stb. – piros, fehér, rózsaszín,
sárga és kék színekben) május 15én 15 órától lehetett átvenni a Faluház udvarán. A vártnál is jobban
sikerült a közösségi virágültetés
a településen, ahol több mint hatvanan gyűltek össze minden korosztályt képviselve, hogy a közel
3000 tő virágot a házuk előtt és a
falu különböző pontjain elültessék.
A lakosok a növényeket még azon
a hétvégén beültették és a virágok

Templomi hírek
Templomunknak elektromos orgonát adományozott egy neve elhallgatását kérő magánszemély.
Az orgonát közös erővel tettük új
helyére. Az új orgona padsorok
és az oltár között a jobb oldalon
helyezkedik el. Hangzása kiváló.
Az eredeti orgona sajnos javításra szorul.
A tavasz folyamán több viharos

szél is érintette településünket.
Egyik alkalommal a szél megbontotta a tetőszerkezet egy részét, amit szintén javítani kellett.
A tetőjavítást a mesteremberek
elvégezték. Beázás nem történt.
Júniusban helyi egyházközségi
képviselőtestületi választást tartottak. Az eredmény még nem
ismeretes.		
-fzs-

Második negyedév

Egyesületünk a 2020-as év második negyedévében sajnos többízben vonult ki káreseményekhez
Agostyán és Tata terültére, amelyek között akadt fakidőlés, közúti balesett és tűzesetek is.
A soron következő pályázati lehetőség egyesületünk részére
egy Hankook által kiírt
abroncspályázat, amely lehetőséget biztosít egyesületünk számára a tűzoltógépjárműfecskendő
kerekeinek a lecserélésére.
Egyesületünk megkezdte a felkészülést a már hagyományossá
vált Gerlingeni tűzoltó barátai-

nak
fogadására, amelyre idén, ha a
körülmények is engedik augusztus első hétvégéjén kerül sor.
Ilyenkor a gerlingeni barátaink
a csütörtöki nap folyamán érkeznek meg és egészen vasárnap
estig maradnak Magyarországon.
Végezetül pedig szeretnénk
megköszönni a Tatai Városgazda
Nonprofit Kft-nek, hogy egyesületünk rendelkezésére bocsájtott
egy új Stihl MS362 láncfűrészt,
amellyel elősegítette a fakidőléseknél végzendő munkák hatékonyságát.
Zentner Márk

nyérokat alakítottunk ki. Maszkban, kesztyűben voltunk és tartottuk a vírus miatt előírt távolságot.
A munkákat szakszerűen Zaja Péter vezetésével végeztük, amely
során a résztvevők elsajátíthatták
a helyes metszés alapjait és ki is
próbálhatták tudásukat. A frissen
ültetett fákat Péter segítségével
sikerült jól megmetszenünk. Bár
gondozásmentes gyümölcsfákról van szó, ugyanakkor a frissen
ültetett fákat különösen az első
pár évben még kell metszeni, így
segítségével kialakítható a fák
jövőbeli koronája és fejlődik a
gyökérzet. A metszés mellett több
szakaszon a fák törzsén levő kis
hajtásokat is eltávolítottuk, így a
tavasszal a gyökerekből feláram-

ló tápanyag a fák növekedésére
fordítódhat.
Mindenki számára jól látható,
hogy a kertben levő fák egy része
az életkorukhoz képest alacsonyabbak, illetve elhanyagoltnak
tűnhetnek. Őszintén el kell mondanunk, hogy a tavaly októberben
ültetett fák közül néhány nem
eredt meg és a gondozás is hagy
kívánnivalót maga után. Bízunk
benne, hogy az ültetés során különös odafigyelés, trágyázás, és a
tavaszi utógondozásnak köszönhetően fáink jól megerednek a
nyár során.
A legfontosabb az öntözés:
Egy fiatal facsemete számára az
egyik legfontosabb gondozási
munka az öntözés. Az első ön-

tözést rögtön az ültetés után kell
megejteni, jó alaposan beáztatva
a talajt növény körül. Ez megtörtént. Főleg a tavasszal kell
rendszeresen locsolni, hiszen
már májusban jöhet egy melegebb időszak, bár idén ez nem így
van, amikor a gyökerek hamar
kiszáradnak. Öntözzük a földet
a növény körül, egészen őszig!
Amikor pedig egy fa gyökere növekedésnek indul már egyre kevesebb locsolásra van szüksége,
így pár év múlva elég számára a
természetes csapadék is.
Öntözés, gyomlálás, metszés, ha
ezeket a gondozási munkákat betartjuk, elvégezzük, a fák évek keresztül díszítik kertünket és környezetünket.
Fohner Zsolt

Végre gyerekzsivaly!
ápolását és gondozását is ők végzik.
Az akció sikeresen zárult. „Kivirágoztak” az intézmények: az óvoda,
az önkéntes tűzoltóság és a templomkertbe is jutott virág. Közös
erővel a közterületekre is – ös�szesen hét helyre - kerültek virágkompozíciók, helyi szakemberek
irányították és segítették a munkát.
Volt, aki régi boroshordókkal, mások termőfölddel, megint mások
beültethető edényzettel vagy jó ötletekkel járultak hozzá a sikerhez.
Végül a buszmegállókba is virág
került és mindegyik kompozíció
„gazdára” talált, aki folyamatosan
ápolja és locsolja őket. Ezúton is
tisztelettel mondunk köszönetet
mindenkinek, aki segített abban,
hogy a közel 3000 egynyári palántát elültessük és szebbé tegyük környezetünket! Köszönjük a munkát
és a segítséget Mindenkinek! -fzs-

Több hónap után az óvoda is megnyitotta kapuit
Hosszú idő után végre ismét
gyerekzsivajtól hangos a Tatai
Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye, mivel május 25.-től
újra fogadhatjuk a gyerekeket.
Az óvoda bezárása először nagy
sokkot okozott számunkra, nem
tudtuk hogyan tovább. A csendes
és kihalt épület szomorú látványt
nyújtott.
A kezdeti nehézségek után, rájöttünk hogy minden helyzetben meg kell látnunk a szépet
és a jót. A veszélyhelyzet ideje
alatt például lehetővé vált, hogy
megszépüljön az óvoda udvara.
Az óvoda kerítését lefestettük,
az udvar új térburkolatot kapott,
továbbá számos más karbantartási munkálat folyt le. Alapos
nagytakarításon esett át az óvoda
minden helysége és természetesen mindent fertőtlenítettünk.
Célunk emellett az volt, hogy
semmiképp se távolodjunk el a
családoktól és a gyermekektől.
Ennek érdekében minden héten játékos hetitervet juttatunk
el nekik, mely foglalkozásokra
lebontva adott ötleteket a családoknak. Megemlékeztünk a
jeles napokról, köszöntöttük az

édesanyákat, édesapákat, nagyszülőket. Ünnepek alkalmával,
dalokat, verseket, mondókákat,
kézműves ötleteket küldtünk,
segítve az otthoni ünneplést. A
gyerekek születésnapjáról sem
feledkeztünk meg, köszöntöttük őket és erre biztattuk a gyerekeket is. Felhívtuk a szülők
figyelmét a családok közötti
kapcsolattartás
fontosságára,
természetesen a szabályok betartásával. A szülők a nap bármely pontján felvehették velünk
a kapcsolatot telefonon vagy
online és mi is gyakran érdeklődtünk hogylétük felől. Nagy
örömmel fogadtuk a küldött fotókat, gyerekmunkákat, visszajelzéseket.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a szülőknek, családoknak a kitartásért és a helytállásért ebben a nehéz időszakban
is. Örülünk hogy újra gyerekek
töltik be az óvodát, hiszen mi
az óvoda dolgozói, most értettük meg igazán, hogy óvoda
gyerekek nélkül semmit nem
ér. Nagyon hiányoztak nekünk,
örömmel fogadjuk az újonnan
érkezőket. Zsebőkné Hídvégi Éva

AGOSTYÁNI ARBORÉTUM		

Az Arborétum Agostyán község határában található, megközelíthető gyalogosan, kerékpárral, autóval, és tömegközlekedési eszközökkel, az út Tatától mindössze 8 km. Nyitvatartási információk, árak, és programok az Agostyáni Arborétumban 2020.
Látogatás a (SARS-CoV-2 – COVID-19 össze-függésben elrendelt Látogatási i szabályzat szerint!

PROGRAMOK AZ
AGOSTYÁNI ARBORÉTUMBAN
Június: Miről mesél az erdő (nyár)
– Tematikus nap kicsiknek
Csodalámpák – Szentjánosbogár
rajzás
Múzeumok éjszakája
Július: Nyár esti dallamok
Augusztus: Esti hűsölő – piknik
A park látogatható
2020. május 13-tól: SZ-P 09,0016,00. SZ-V 10,00-17,00
Érdeklődni lehet: +3630915 6331
Gyerünk ki a természetbe!
Csendre, nyugalomra, friss
levegőre vágysz?
Agostyánban számos természeti
látnivaló találsz.
Ami rád vár!
AGOSTYÁNI ÖKOFALU
Madárdalos séták az Ökofaluban
„koronavírus után”!

A szabadtéri programokon való részvétel
szabályaival
Kedves vendégek, Kedves érdeklődők!
A napokban életbe lépő enyhítések megjelenése
után, a szabadtéri programokon való részvétel a
www.teaagostyan.hu weboldalunkon közzétett
feltételek mellett újra lehetséges! Érdeklődni lehet: +36-30-419-5080
http://www.teaagostyan.hu/
Facebook:termeszetes eletmod

Agostyáni mindennapok
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Keresztényi húsvét a koronavírus idején
Bármennyire is hiszünk Isten
szeretetében és gondoskodásában, az utóbbi napokban, hetekben bizonyára sokunkban,
számtalan kérdés felmerült a koronavírus-járvány kapcsán.
Ha szereted embertársaidat, mint
önmagadat, akkor be kell tartanod azokat az előírásokat, amelyeket az illetékes hatóságok, és
az egyházi vezetők kiadtak, hogy
ne árts másoknak.
Éppen ezért kellő óvatosságból

kiürítteték a szenteltvíz tartókat,
kézben történt az áldozás, elmaradt a kézfogás, végül Húsvét
előtt még a csoportosulás miatti
rendelkezésre való hivatkozással
a templom is bezárt.
Ez a Húsvét más volt, mint az eddigiek. Elgondolkodtató volt, az
otthon töltött idő alkalmas volt
arra, hogy magunkba szálljunk,
átgondoljuk hitünket, megbánjuk
bűneinket és lélekben megerősödve a családdal együtt készül-

jünk Húsvét ünnepére.
Felmerül a kérdés, hogy vajon
választanunk kell a hit és a rettegés vagy a pánik és a bizalom
között? Nem! Ezek az intézkedések nem mi ellenünk, hanem mi
értünk történnek. Nagyon fontos,
hogy „Ne féljetek” és a pánik is
kerülendő. Felelősek vagyunk az
idősekért, a barátokért, az idegenekért, egymásért!
Mit tettünk hát?
Ne féltünk, még akkor sem, ha

nem juthattunk el szentmisére
vagy nem áldozhattunk. Felfedeztük az internet és a televízió
adta lehetőségeket. Azt az időt,
amit a templomban töltöttük volna helyette otthon elmélyültünk,
elmélkedtünk, vártunk. Mert
mindenkinek a saját útját kell
megtalálnia ebben az útvesztőben Istenhez.
Mit tettünk hát? A Húsvétra történő készülődés jegyében a helyi egyházi tisztségviselők fel-

díszítették a Szent Sírt. Húsvét
idejére felügyelettel ugyan, de
látogathatóvá tették a templomot
napi két órára gyertyagyújtásra,
imádkozásra, elmélkedésre.
Láthatjuk tehát, hogy mindig
van megoldás. Elzarándokolhattunk, távolságot tartottunk, gyertyát gyújthattunk, imádkoztunk,
belső nyugalomra leltünk. Erőt
merítettünk még ebben a koronavírusos időszakban is. Őriztük
a lángot!
Fohner Zsolt

Részvételi fórum és érdekképviseleti tanácskozás

Fotó: a szerző felvétele

Tata Város Önkormányzata
korábban pályázatot nyújtott
be „Helyi identitás és kohézió
erősítése Tata és környéke borvidékén” címmel, konzorciumban Baj, Szomód, Neszmély,
Dunaalmás és Dunaszentmiklós
településsel.
A projekt célja, hogy a konzorcium területén élők közösségi
identitása – mint Tata és környéke borvidékhez tartozó települések lakosainak – kialakuljon

és erősödjön, segítségül hívva
ehhez a közösségfejlesztés különböző eszközeit, a közösségi
részvételre épülő tervezési gyakorlatokat, közösségfejlesztő
programokat, kiegészülve bűnmegelőzési, közbiztonsági és
közlekedésbiztonsági programokkal.
A 2019. december 2-i első találkozás után - a veszélyhelyzet
miatt - 2020. május 26-án találkozott újra az agostyáni közös-

ség 25 tagja.
A fórumon résztvevőket Dr.
Varga András képviselő köszöntötte. Izingné Hernádfői
Csilla közösségfejlesztő, majd
Acsainé Dávid Ágnes, a Tatai
Rend-ház Kft. ügyvezetője ismertették az elmúlt hónapok
eseményeit, a projekt megvalósult részleteit.
A település képviselőjének, Dr.
Varga Andrásnak, és Tata Város Polgármesterének, Michl
Józsefnek jelenlétében zajló
fórumon a megjelentek felelevenítették mindazokat a régi
problémákat, melyek továbbra
is megvalósításra várnak; ilyen
a járdák és az utak helyzete, a
közlekedésbiztonság és a környezetvédelem. Polgármester
Úr tájékoztatást adott a most
készülő kerékpárút lehetséges
folytatásának leendő nyomvonaláról, mely a falu fő utcáján
a járdák helyzetét, ezzel a gya-

logos közlekedést is biztonságossá fogja tenni. A kerékpárút
faluba bekanyarodása és a bevezető kanyar balesetmentessé
tétele kiemelt megbeszélést és
további teendőket is vetett fel.
Szóba került az árkok tisztítása, a benövő bokrok és fák által okozott gondok megoldási
lehetőségei, melyekhez Mürkl
Levente irodavezetővel való
egyeztetést kérte Polgármester
Úr.
A jelenlévők meghallgatták az
önkéntes tűzoltók beszámolóját
is, kiemelten a helyi épületük
felújítására vonatkozóan.
A közmunka lehetősége is felmerült, különösen a közterületek fűnyírására vonatkozóan.
Polgármester Úr kérte, ha a
fűnyírásra és egyéb helyi közmunka elvégzésére alkalmas
személyt találnak, jelezzék,
hogy megoldásra kerüljön ez a
felmerült probléma is.

A hozzászólásokban elhangzott
kérelem arra vonatkozóan is,
hogy a buszmenetrend változásai igazodjanak a lakosság igényeihez is.
A jelenlévők jelezték, hogy a
vírushelyzetben a Városkapu
újság nem jutott el a településre.
Elhangzott az idei Szent Ágoston napi búcsúra való előkészületek (Augusztus utolsó
hétvégéje) megkezdésének a
fontossága és a rendezvény
színvonalasabbá tétele egy
templomi koncert megszervezésével.
Polgármester Úr és Képviselő
Úr közösen jelentették be, hogy
a Templomnak orgonát adományozott egy neve elhallgatását
kérő magánszemély.
A Részvételi fórum egy összefoglalóval és következő feladatok megbeszélése után kötetlen
beszélgetéssel 19 óra 30 perckor zárult. Izingné Hernádfői Csilla

Ajánló
“A Győri Filharmonikus Zenekar
Kamarazenekara a

“Forrás a zenének - feladat a zenésznek”
programsorozaton belül
ingyenes köztéri koncertet ad Tatán,

Bacsó Béla utcai lakótelep új labdarúgó
pályája mellett
2020. június 28-án, 18 órától.
A zeneirodalom vonósokra írt szerenádjainak
1-1-részlete csendül fel,
melyet filmzenék tarkítanak:

Zenélő Magyarország
Zenélő Magyarország címmel három napos szabadtéri koncertsorozatot rendez
Budapesten és 12 vidéki helyszínen a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és
Énekkara 2020. június 26-28. között.
A veszélyhelyzet elmúltával a Magyar Rádió Művészeti Együttesei szabadtéri
koncertek formájában csalogatják vissza az élő zene varázsát a mindennapokba.
A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara országjáró turnéba kezd ezen
a hétvégén. Pénteken, június 26-án Budapesten 3 helyszínen, majd szombaton
és vasárnap, június 27-én és 28-án az ország 12 különböző pontján zenélnek és
énekelnek zenekari és énekkari művészeink kamara-formációkban.

2020. június 27. szombat, 11 óra Kastély tér (Platán forrás)

- Mozart: Kis éji zene
- Haydn :Szerenád
- Csajkovszkij: Vonósszerenád
- Dvorak: Vonósszerenád
- Suk: Szerenád
- Bruch: Szerenád
- Az “Egy asszony illata c.filmből: “Por una cabeza”
- Nino Rota: Rómeó és Júlia filmzene
- Nigel Hess: Ladies in Lavender -főtéma
Nagy szeretettel várjuk Önöket!
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Nagy János szobrászművészt köszöntöttük

Fotó: Domokos Attila

85. születésnapja alkalmából köszöntötte Nagy János szobrászművészt Michl József polgármester június 17-én.
Nagy János 1935-ben született Rákosszentmihályon. A pozsonyi Képzőművészeti Főiskola elvégzése után
a besztercebányai, majd a nyitrai
tanárképző főiskolán tanított. Alkotásait számos egyéni kiállításon láthatta
a közönség, köztéri szobrai többek
között Komáromban (Elsős, Család,
Szökőkút), Párkányban (Anyaság),
Gútán (Árvízi emlékmű), Dunaszerdahelyen (Mártíremlékmű), a
Hortobágyon (Memento), Galántán
(Kodály Zoltán), Léván (Nagymama), Füleken (Gitáros nő), Budapes-

ten (Esterházy János), Kisszebenben
(Csontváry-emléktábla), Ipolybalogon (Sírbatétel), Köbölkúton (Levétel
a keresztről), Szencen (Szenci Molnár
Albert), Hetényben (Széchenyi István) és Búcson (Bulcsú vezér) állnak.
2000-ben Esztergomban állították fel
IV. Béla király domborművét, 2004ben Révkomáromban az Aradi vértanúk emlékművét. II. világháborús
emlékművei Ipolyszakállason, Ipolybalogon, Nagycétényben és Málason
láthatóak. 2015-ben Martonvásáron
adták át Beethoven és a halhatatlan
kedves című szobrát. Ugyancsak
Nagy János alkotta a városunk Mátyás királyról elnevezett díjával járó

kisplasztikát is.
A szobrászművész nyolcvanéves korában döntött úgy, hogy otthagyja Felvidéket, és visszatér Magyarországra,
hogy itt teljesítse ki életművét. János
bácsi elmondta, szerinte az életkor
egy adottság, nem tőlünk függ, hiszen
az útjaink kifürkészhetetlenek. Ennek
ellenére nagyon aktív, sokat dolgozik.
Elmondása szerint rossz alvó, a legtöbb ötlete, inspirációja és gondolata
az alvás és az ébrenlét határán tör fel,
ilyenkor már biztosan nem tud tovább
aludni. A művész nagyon szereti Tatát. „A város gyönyörű, az emberek
pedig kedvesek”- fogalmazott a születésnapján. 		
-áá-

Sikeres záróvizsgát tett az első tatai évfolyam
Sikeres záróvizsgát tettek a Soproni Egyetemen azok a Csecsemő
- és kisgyermeknevelő alapszakon
végzett hallgatók, akik az elmúlt
három évben a Tatai Közösségi
Felsőoktatási Képzési Központban végezték tanulmányaikat.
Eredményeik nem csupán személyes sikerek, hanem a központ és
a város sikerei is egyben, hiszen
bebizonyosodott, hogy a tatai felsőoktatás elindítása hiánypótló
és gyümölcsöző kezdeményezés
volt.
2017. szeptember 8-án újra megnyíltak a Piarista Rendház kapui,
s az épületben megkezdte működését a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ, a
Tatai KFKK. Az első egyetemi
tanévnyitót városunk a Soproni
Egyetemmel közös szervezésben
rendezte meg, az intézmény Benedek Elek Pedagógiai Kara ugyanis
elindította Tatán a Csecsemő - és
kisgyermeknevelő
alapszakot.
A képzés a bölcsődékben dolgozóknak a pedagógus életpályához
szervesen kapcsolódó diplomát
nyújt. Az óvodapedagógus képzés
alapjaiból kinőtt csecsemő és kisgyermeknevelő képzés felsőfokú
végzettséget adó szakként 2009től működött hazánkban, és azóta
is egyre nagyobb népszerűségnek
örvend, hiszen erkölcsi és anyagi
megbecsülést is jelent a szakemberek számára.
A tatai hallgatók első évfolyamának 18 tagja záróvizsgázott
a napokban Sopronban, ahol az
esemény meghívott résztvevője

volt Acsainé Dávid Ágnes a Tatai
Rend-ház Kft. ügyvezető igazgatója, a Benedek Elek Pedagógiai Kar
oktatója, valamint Szegedi Erika
képzési koordinátor és gyakorlati
oktatásvezető. A vizsgákkal kapcsolatban Acsainé Dávid Ágnes
elmondta: - Kiemelkedő pillanata
volt ez Tatának és a KFKK-nak
egyaránt, hiszen a végzősök figyelemre méltó eredménnyel, magas
szakmai színvonalon teljesítettek.
Az évfolyam az évek során szépen
összekovácsolódott, a hallgatók a
családi életük és a munkájuk mellett komoly erőfeszítéseket tettek,
s közösen tapasztalták meg a kihívásokat, változásokat. Voltak, akik
ez idő során a munkájukban éltek
meg nehézséget, nem volt könnyű
megvalósítaniuk azt sem, hogy a
családi életük, a gyermekeik nevelése és a tanulás között egyensúlyt
teremtsenek, és volt, aki a gyermekvárás különleges időszakát
is a képzéssel egy időben élhette
át. Mindezek ellenére a három év
alatt gyakorlatilag nem volt hiányzás, mindenki részt vett a tanítási
alkalmakon, aktívan közreműködtek a képzés során és segítették egymást a felkészülésben, így
egyaránt éreztünk büszkeséget és
meghatottságot a sikeres záróvizsgák után. Fantasztikus érzés volt
látni őket a vizsgán, ahol igazi,
alapos felkészültségről tettek tanúságot elméleti és szakmai tudásban, gyakorlati tapasztalatban
egyaránt – fogalmazott az ügyvezető.
A hallgatók gyakorlatukat a Csil-

„Az én Tatám”

lagsziget Bölcsődében teljesítették, valamint megírták szakdolgozatukat is az egyetem formai és
tartalmi elvárásainak megfelelően.
A szakdolgozatok változatos pedagógiai megközelítésekből érintették a csecsemő és kisgyermeknevelés valamennyi területét.
A Soproni Egyetem nagy örömmel fogadta a tatai végzősöket. Dr.
habil. Varga László egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai
Kar dékánja korábban az egyetem
és városunk közötti együttműködésről elmondta: - Nagyot álmodtunk, amikor Tatával együttműködésben beindult az oktatás, és
szerencsére akkor hirdettek meg
egy pályázatot is, amelyet elnyerve lehetőség van nemcsak az oktatók és a tudás eljuttatására, hanem
arra is, hogy a Piarista Rendházban
a csecsemő és kisgyermeknevelő
képzéshez kapcsolódó infrastrukturális feltételeket is megteremtsük, fejlesszük. Nagy öröm az
egyetem számára, hogy Tata városának vezetésével egymásra találtunk, jó kimozdulni és más vidékeken élő hallgatókkal találkozni,
emellett pedig az együttműködés
során olyan emberi kapcsolatok
is születtek, amelyek stabil alapot
nyújtanak a közös munkához.
A Tatai Közösségi Felsőoktatási
Képzési Központ abban is igyekszik segítséget nyújtani, hogy az
érdeklődők minél sikeresebben
felkészülhessenek a csecsemő és
kisgyermeknevelő képzésre. Városunk két évvel ezelőtt nyerte
meg „Még jobb kezekben” cím-

Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

mel azt a bölcsődei szakemberek
szakmai fejlesztését célzó EFOP
pályázatot, amely bölcsődei fenntartók részére, a bölcsődei szolgáltatások bővítése, a szakemberállomány szakmai fejlesztése,
a bölcsődei zenei nevelés kultúrájának fejlesztése, valamint a
kompetenciafejlesztő képzéseken
való részvétel támogatása érdekében került kiírásra. Szegedi
Erika a projekt szakmai vezetője
ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: - Fontos része a programnak,
hogy általa a bölcsődében dolgozó
munkatársak bejuthatnak a Csecsemő és kisgyermeknevelő BA
képzésre. Ezt két formában tudták segíteni: egyrészt újra érettségit tehettek a jelentkezők magyar
nyelv és irodalomból, történelemből; pedagógiából emelt szintű
érettségire felkészítőn vehettek
részt, valamint szakmai tartalmú
tárgyakból is készülhettek, emellett pedig nyelvtanulási lehetőséget biztosítottak számukra, hiszen
a nyelvtudás többletpontot jelent
a felvételinél, és a diploma meg-

szerzésének is feltétele.
A tatai végzősök diplomájukat
augusztus 29-én veszik majd át
Sopronban, de a tervek szerint itt
Tatán is köszönteni fogják őket.
Tanulmányaikat számos módon
hasznosítják majd, van, aki friss
diplomás pályakezdőként helyezkedik el, van, aki munkahely váltásra készül és van, aki saját munkahelyén erősítette meg a képzés
által szaktudását, elhivatottságát a
pálya iránt.
Jelenleg a tatai képzés első évfolyamán 16-an, másodéven pedig
12-en tanulnak, mellettük első
évüket fejezik be a Gyógypedagógiai alapképzésben tanulók, 18-an.
2018-ban pedagógus továbbképzéseket is akkreditált az Oktatási
Hivatal tatai helyszínnel, így a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban utat nyitottak
olyan szakirányú továbbképzéseknek is, amelyek már diplomára
épülnek és régiónkban segítik a
pedagógusok ismereteinek meg(Fotó: Németh Tamás,
újítását.
Soproni Egyetem).

Homokba faragott Trianon

Koronával és angyalokkal jeleníti majd meg az 1920-as magyar királyi
címert az az alkotás, amelynek munkálatai júniusban kezdődtek el a
Szent Kereszt Plébániatemplom előtt. A helyszínen egy 5 méter magas
és 10 méter széles homokszobor készül, amely várhatóan egy hónap
alatt nyeri el végleges formáját. Az alkotást Monostori Ferenc szobrász
készíti közel 200 köbméter homok felhasználásával. A szobor a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékezik.
- pv-

Köszönjük a szép fotót Vida Antalnak!
„Az én Tatám” címmel indul új rovatunk, amelyben olvasóink szemével
szeretnénk bemutatni Tata szépségét és különlegességeit. A fotókat a
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com email címre várjuk.

Fotó: Domokos Attila

Kalendárium
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A Kálvária-domb
Elkezdődött a Kálvária-szoborcsoport felújítása. Szűcs László kőfaragó-restaurátor munkatársai az 1900-as
évek elején készült fotók alapján dolgoznak. A tervek szerint őszre készülnek el a restaurátori munkákkal és
láthatjuk eredeti formájában Schweiger Antal alkotását.
Néhanapján felmegyünk a Kálvária-domb
tetejére, körbe tekintünk a gyönyörű tájat
szemlélve, lábunknál a város, körülöttünk
a hihetetlenül tágas tér, hiszen a dombtetőn szinte beburkolózunk a levegőégbe, és annyi minden eszünkbe jut. „Alattad a
föld, fölötted az ég, benned a létra” – ad
életre szóló útmutatást Weöres Sándor.
„Két dolog tölti el lelkemet tisztelettel és
csodálattal: a csillagos ég felettem, és az
erkölcsi törvény bennem” – írja Immanuel Kant. „Mindenütt felyül ég” – Zrínyi
Miklós szűkszavú vitézi etikája szerint.
Föld és ég, ezek érnek össze itt a dombtetőn, különleges lehetőséget kínálva egy
rövid zarándokútra, nemcsak lelkünk rögös útján, de a valóságban is, hiszen megszentelt hely ez, szakrális tartalmakkal,
Krisztus keresztútjára utaló jelentéssel.
A különös kisugárzású helynek a Kálvária létesítése előtti, távoli múltja is érdekes lehet számunkra.
A dombot felépítő, tengeri üledékből keletkező mészkő bemutatása a geológusok
feladata, de a kő, amint szegletkővé lesz,
máris mai világunkhoz, épített környezetünkhöz tartozik. A ferdén futó mészkőrétegek lehetőséget adtak a város történelme során többféle kőanyag kitermelésére,
amelyek különböző történeti-építési korszakokhoz kötődnek. A tűzkőről - amelyből az ősember pattintott szerszámait készítette - szinte szót sem ejtve, a középkori
kőbányászattal, a fehér színű Dachstein
mészkővel kezdődik történetünk, amely
a középkori kőfaragványok anyaga. A
domb keleti részén volt a kékkőbánya,
amely a vár építőköve. A rózsaszín Jura
mészkő az a bizonyos „márvány”, amely
a hegynek nevet is adott, hiszen a várat
ábrázoló, török időkben készült metszeteken mindig feltűnik a domb képe, „Marmorberg” névvel azonosítva. A török idők
után Esterházy József újra megnyittatja a
márványbányát, és végrendeletében is
kiköti, hogy epitáfiumát ebből a kőből
kívánja faragtatni. Ez a vörösmészkő a
város jellegzetes kőanyaga, amely a lakóházak lábazati burkolatán, lépcsőin, ablak
és kapukeretein, kerékvetőin figyelhető
meg, nagy gazdagságban. A domb keleti részén található mésztufát már nem a
tenger, hanem az édesvízű források alakították ki. A márványbányához hasonlóan
a „Porhanyóbánya” sem működik már, de
az innen való kövek figyelhetők meg például az angolpark barlangszerű külsővel
felruházott, mesterséges romépítményein
is. Ma már talán nem is gondolnánk, milyen fontos megélhetési forrás volt a kőbánya, mennyire virágzott a 18. századtól
a kőfaragó mesterség. A domb körzetében
kőfaragó mesterek műhelyei álltak, kővágó legények laktak errefelé, ezt bizonyítja
az is, hogy a domb környékének utcanevei között szerepelt a Kőfaragó utca, Kőbánya utca elnevezés.
A hely írásos forrásokból kirajzolódó
történelme a középkorban kezdődik. A
helytörténeti kutatás a domb környékét
a városba később beolvadó, középkori
Szentiván faluval azonosítja. A magaslat
neve ekkor Szentiván-hegy. A tatai bencés apátság birtokaihoz tartozó település
plébániatemplomáról 1387-ben történik
először említés. A templom (részben legalábbis) ma is áll. A ma Kálvária-kápolnaként emlegetett kis kápolna a dombtetőn ennek a középkori templomnak a
szentélye, ám a templom hajója, a hívek
tartózkodási helye ma már nincs meg, bár
alapfalai a felfalazásnak köszönhetően
pontosan kirajzolódnak a kápolna előtt
elterülő kis fennsíkon.

A törökkori metszeteken a Marmorberg
(Márványhegy) tetején egy romos templom látható e helyen. Valóban sok sérülést szenvedhetett az amúgy is koros
épület, mert a birtokot 1727-ben megvásárló Esterházy József már intézkedett
megerősítéséről. Végül is 1755-ben bontották le a háromhajós templom hosszházát, és végezték el a szentély kápolnává
alakítását. A gótikus, csúcsíves ablakokat
befalazták, oldalt nagyobb ablakokat nyitottak, elöl pedig egy elegáns, egyszerű
homlokzattal, volutás oromzattal, csinos
huszártoronnyal zárták le. A szemtanú,
Körmöczy István iskolamester feljegyzései tudósítanak erről: „Anno 1754. az Kápolnát elkészíték. Anno 1755. Szentiván
kápolnát festették.”
A kápolna tehát továbbra is azt a titulust
őrizte ezidőtájt, amelyre valamikor a 14.
században a szenthelyet felszentelték: védőszentje továbbra is Szent Iván, vagyis
Keresztelő Szent János volt. A Keresztelő
különleges a szentek sorában, hiszen mint
az ószövetség utolsó prófétája, alakja az
Ószövetséget és az Újszövetséget köti
össze, nemcsak Jézus rokona, de Jézus

num” (Ker. Szent János hozzánk közel
eső templomocskájához). Egy 1766-os,
szintén latin nyelvű bejegyzés arról tudósít, hogy a város ősi hagyománya szerint
népes körmenet vonul e napon a hegyen
lévő kápolnához, melyet tiszteletre méltó, régi kövekből építettek. Nem véletlen
a tiszteletre méltó kövek említése! A kor
vallásossága szerint az évszázadokon át
fennálló templom és az abban felhangzó
imák egy olyan csatornát nyitnak ki az ég
felé, amelyet a templom lebontása esetében sem lehet felszámolni, ezért döntöttek úgy, hogy a régi egyház ereklyéjeként
megőrzik annak szentélyét, és belefoglalják egy új épületbe, egy új tokba. (A
főtéri régi templom, a Szent Balázs esetében ugyanígy gondolkodtak: először a
szentélyt kápolnává szerették volna alakítani, utána változtattak tervet, s emeltek a
helyére Szűz Mária-szobrot.)
Archív felvételek őrzik a kápolna belső
kifestésének képét. Az 1755-ben készült
freskón az oltárkép jelenetében a Jordánban Jézust megkeresztelő Szent Jánost
láthatjuk. A freskó azóta elpusztult, körmeneteket nem tartanak, ma már nem utal

előfutára, útjának előkészítője is (a Prodromosz, amint a bizánci egyház mondja).
Maga a személy a határon áll tehát, de
születésének ünnepe is a határra került, a
nyári napforduló napjára, amikor az addig növekvő napfény újra átadja helyét
a növekvő éjszakának (a tűzgyújtás szokása ebben a gondolatkörben leli magyarázatát). A Keresztelő születésnapjának
ünneplése is kuriózum, hiszen általában
szentjeink égi születésnapját (haláluk
napját) szokás ünnepelni. Ő azonban kivétel, azért is, mert a Szentírás tudósít
róla, hogy hat hónappal Jézus előtt jött a
világra, így születésnapja könnyen kiszámítható.
A kápolna tehát Keresztelő Szent János kultuszát szolgálta. A piaristák házi
krónikája szerint már a piarista iskola
alapításának évében, 1765. június 24-én
ünnepi processióban indult a diákság „ad
Tempellum S. Joannis Bapt. Nobis Vici-

semmi a Keresztelő tiszteletére. Mikor,
hogyan alakult át Keresztelő Szent János
kápolnája Kálvária-kápolnává?
A 18. században már Magyarországon is
elterjedt a Kálváriák állításának szokása.
A Kálváriák a jeruzsálemi Via Dolorosa
mintájára szemléletesen megjelenítették
Krisztus szenvedésekkel teli útját Pilátus házától a Golgota (latinul Kálvária)
hegyére. A legalkalmasabb helyszín erre
bármiféle rendelkezésre álló magaslat lehetett, amelynek emelkedőjén stációkat
(a keresztvitel Szentírásból vett állomásainak, jeleneteinek fülkéit) szoktak felállítani. A magaslat csúcsán mindenhol
Krisztus keresztfája áll, a Szentírásban
említett szereplőkkel. Ilyen Kálvária áll
a közeli Bodajkon, Péliföldszentkereszten, Esztergomban, kisebb változata pl.
Kecskéden. Tatán a Kálvária felállítására
a legkedvezőbb helyszínnek nyilvánvalóan a Márványhegy/Szentivánhegy mutatkozott.

A körítőfallal övezett Kálvária-szoborcsoport középső talapzatán magasodik
Krisztus keresztfája, alatta a Szűzanya
és János evangélista alakjával, akik az
Írás szerint is tanúi voltak a jelenetnek.
A keresztfa tövében a bánattól összeroskadt Mária Magdolna alakja látható. A
középső keresztfától jobbra és balra a latrok keresztjei láthatók. A szoborcsoportról nagyon kevés adat áll rendelkezésre.
1768 után készült, mestere a többi tatai
barokk szobor alkotója, Schweiger Antal
képfaragó.
Schweiger a fajanszgyárat bérbe vevő, a
gyártást megindító három Holicsról érkezett mester egyike. Holicson is, Tatán
is mintázó volt, vagyis kisebb kerámiaszobrokat, és a díszesen megformált edények plasztikus részleteit készítette. Holicson mintázott fajanszszobrai ugyanazt a
kompozíciót mutatják, mint a dombtetőn
álló, életnagyságú alakokból álló szoborcsoport. Tudomásunk szerint csak Tatán,
az ekkor épülő, kibontakozó városban
kapott nagy szobrászi megbízást, például a főtéri Immaculata-szobor, a plébániatemplom főoltára, a Nepomuki Szent
János-hídszobor esetében. A tehetséges
mester Kálvária-szoborcsoportja – talán
elhelyezése miatt is, a hozzá fűződő vallásos szokások miatt is - olyan meghatározó jelentőségűvé vált, hogy átalakította
a domb és a kápolna jelentését. Ma már
csak Kálváriaként ismerjük és emlegetjük
a magaslatot.
Hogy nézett ki ez a hely ebben az időben?
Ha megnézzük a város 18. század végéről
származó térképét, a latin nyelvű feliratokon könnyedén el tudunk igazodni. A
domb magaslatán álló kápolnát keresztes
alaprajzzal és S. Ioanis felirattal azonosítja a térképrajzoló (még Szent János-kápolnaként említik). A Kálvária-szoborcsoport helyén három keresztet látunk
(a szoborcsoport már áll). A közelben a
szenthely gondozására, őrzésére rendelt
remete háza volt (Eremus). A domb lábánál, négyszögletes területet foglal el a zsidó temető. Kissé távolabb, szabálytalan
részt jelöl ki az egykori kékkőbánya (Kű
bánya). A vörösmészkő kitermelése egy
másik szabálytalan alakú bányagödörben
történt (Marmor), még csak egy kis részt
hasítva ki a hegyből.
A domb képét a 20. század jelentősen
átformálta. Nem csak az a bombatalálat,
amely 1945-ben majdnem elpusztította a
kápolnát (a falképek emiatt mentek tönkre). A márványbánya igazi nagyüzem lehetett, mert a domb nagy részét az 1950es évekre kitermelték. Ezzel együtt eltűnt
a remete lakása, és a Kálvária-szoborcsoport felszámolása is tervben volt, ezt
a legenda szerint csak a nagy felháborodás akadályozta meg. A kőbánya hozta
ugyanakkor felszínre azokat a földtörténeti értékeket és csodákat, amelyeknek
megtekintését ma egy különleges szabadtéri múzeum teszi lehetővé számunkra.
1939-ben épült fel a domb északi oldalán
Stieber Antal „Turul” elnevezésű serétöntő üzeme (a sörétgyár), egy egészen egyedülálló ipari emlék, amelyet, csak hogy
közelebb lehessünk az éghez, ma kilátóként használhatunk. És ne feledkezzünk
meg a domb további értékeiről sem: a keleti lejtőn, a keletre tájolt sírokban pihennek a város zsidó közösségének polgárai.
A városon kívül, 1740-ben létesített sírkert ma már műemlék: a helytörténet, a
családtörténet forrása, a kőfaragómunka
emléke, a visszaemlékezés, a merengés
színhelye.
Kövesdi Mónika
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Kampány a kerékpározásért
A biciklizés hét fő előnyét bemutató kampányt indított a Magyar Kerékpárosklub
Ha menned kell valahova, inkább bringázz! – olvasható a plakátokon és netes hirdetéseken,
melyek kihelyezésével a Magyar
Kerékpárosklub rendhagyó Bringázz a Munkába kampányának
új epizódja indult el.
A megállókban a „miért?” kérdésre is választ kapunk: biciklin
könnyebb tartani a távolságot,
nem kell dugóban ülni és parkolóhelyet keresni, az immunrendszer mellett a szívet is erősíti,
a városok levegőjével is jót teszünk és még a kedvünk is jobb
lesz tőle. A 13 éve zajló (és a
koronavírus miatt újratervezett)
Bringázz a Munkába kampány-

ban először kórházak és szociális intézmények dolgozói kaptak bicikliket, az új szakaszban
pedig online és a fővárosi busz-,
villamos- és metrómegállókban
népszerűsíti a klub a kerékpározást. A Magyar Kerékpárosklub
arra szeretné ösztönözni a lakosságot, hogy porolja le mindenki a
biciklijét és kezdje el használni,
hiszen ezzel a bringára ülő emberek és környezetükben élők is
jól járnak.
Az új kampányban a következő
hét érvet hangsúlyozzák, amiért
érdemes inkább bringával elindulni:
Kerékpározva könnyebb másoktól távolságot tartani.

Kerékpárral nem kell a dugóban
ülni.
Kerékpárral nem kell parkolóhelyet keresni.
A kerékpározás erősíti az immunrendszert.
A kerékpározás erősíti a szívet.
A kerékpározás jót tesz a városi
levegőnek.
És a kerékpározástól jobb kedvünk is lehet.

Miért jó bringázni?

Mert gyors és kiszámítható!
Átlagos városi távokon kerékpárral juthatunk el leggyorsabban és legegyszerűbben az úticélunkhoz. Nem kell dugóban
rostokolni, parkolót keresni, na-

gyokat kerülni, autóbuszra várni.
Utazásunk pontosan tervezhető,
mindig kiszámítható.

és egyéb megbetegedések kockázatát, levezeti a stresszt és jó
közérzetet biztosít.

Mert költségkímélő!
A kerékpározás a legolcsóbb
közlekedési mód. Egy városi
közlekedésre alkalmas egyszerűbb bicikli már 2-3 tank benzin árából megvásárolható. A
szükséges kiegészítők 5-10 ezer
forintba kerülnek, a fenntartási
költség minimális.

Mert környezettudatos!
A bringa nem szennyezi a levegőt, kis helyen is elfér és zajt
sem kelt. Ezzel magunknak, másoknak és a jövő generációinak
is jót teszünk.

Mert egészséges!
A kerékpározás a legjobb fogyókúra, a legolcsóbb fitnesz, a
leghatékonyabb egészségmegőrző: csökkenti a szívinfarktus

Tisztségviselők megyei Horgász csapatbajnoksága
Fotó: Tatai Sporthorgász és
Környezetvédő Egyesület

Hosszú évek kihagyása után ismét
a festői szépségű tatai Cseke-tavon
ke-rült megrendezésre a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek tisztség-viselőinek
meghívásos horgászversenye. A
megye 58 horgászegyesületéből
27 fogadta el a rendezők meghívását és vett részt a kitűnő hangulatú, sportszerű, ugyanakkor mégis
eredménycentrikus megmérettetésen.
Ahogy a szervezők már a kezdetek
kezdetén megfogalmazták, a verseny inkább „ürügy” a találkozásra az azonos érdeklődésű sport- és
természetszerető emberek szakmai
fórumára a tapasztalatok cseréjére
a további lehetőségek minél magasabb szintű kiaknázásának érdekében.
Az időjárás kegyeibe fogadta a
versenyzőket, nagyszerű napsütés és kelle-mes meleg várta a
halfogásra kiéhezett sportolókat.

A rendező Tatai Sporthorgász és
Környezetvédő Egyesület remekül
időzített 25 mázsás haltelepítéssel
biztosí-totta az izgalmas verseny
eredményességét. Kora reggel friss
kávé, zsíroskenyér lilahagyma várta a gyülekezőket. Érdekes színfolt
volt a rajthelyek sorsolásának módja; az ismert vírusvédelmi szabályok adták az ötletet, hogy fertőtlenítő folya-dékba rejtett számozott
kavicsok húzása alapján dőljön el,
ki, melyik horgászál-lásban próbálkozhat. Tíz perccel a nyolc órai
kezdés előtt dudaszó jelezte az etetés kezdetét, majd pontban nyolckor a verseny tényleges startját is.
Szinte egyszerre csobbantak a szerelékek a Cseke-tó vizébe.
A háttérben is elkezdődött a munka. Szorgos kezű, segítőkész feleségek készítették elő nagy igyekezettel a szabad tűzön, bográcsban
főtt gulyást. Igye-kezniük kellett,
hiszen a háromórás vetélkedés

Kajakosok válogatón

Fotó: Tatai Televízió

Az Öreg-tó ismét éli megszokott
életét, edzenek a kajakosok, kenusok, mozognak a vitorlások, szelik
a habokat a sárkányhajók. A koronavírus okozta járvány után alig várták
a sportolók hogy elkezdődhessen
az „igazi” munka. Az edzéseket a
Hódy SE versenyzői is megkezdték,
most már talán mondhatjuk hogy
a megszokott keretek között. Bár
edzeni már lehet, a versenyszezon
még odébb van. Elmaradt a megszokott májusi maratoni bajnokság,
ezt majd ősszel pótolják. A Magyar

Kajak-Kenu Szövetség nem csak
a felnőtt élversenyzőkre gondol és
szervezi az életüket. Az utánpótlás
válogatottaknak a versenyek híján
felmérés sorozatot írt ki, amely 2-3
hetente jelent erőpróbát az ifjúsági- és a serdülő kerettagoknak. Az
ifjúságiak már két felmérésen túl
vannak amelyeken a Hódy SE két
versenyzője is részt vett: Bolehradski Szilveszter és Horváth Mátyás.
Czina László a Hódy SE vezetőedzője elmondta hogy nagyon fontosak ezek az alkalmak, hiszen így

végén a rendező Sporthorgász
Egyesület ebéddel látta vendégül
a résztvevőket. Ropogott a tűz, rotyogott a gu-lyás a lányok kitettek
magukért.
Nagy örömünkre elfogadták meghívásunkat a Magyar Horgászsport
Nagy-követei és négy fővel képviselték csapatukat. A számukra hagyományosan má-jusban megrendezett Nagyköveti horgászverseny
idén szeptemberre került átüte-mezésre, így nagy vehemenciával
kezdték saját belső barátságos küzdelmüket.
Az ideális feltételek között zajló
versenyt 13.00-kor hangos kürtjel
szakí-totta meg a sportolók nagy
bánatára. Letelt a hivatalos versenyidő! Sajnos vége! Kezdődött a
gyors, de precíz értékelés a helyezési sorrend kialakítása, majd terv
szerint délben az ünnepélyes eredményhirdetés. A megmérettetés
első öt helye-zettje míves kupát,
érmeket vehetett át a meghívott
vendégeinktől és a Megyei Szövetség képviseletében jelenlévő
Osvald Zsolt ügyvezető igazgató
úrtól. Óriási elismerés és megtiszteltetés ilyen prominens személyektől fogadni a gratulációt!
Az eredményhirdetést követően
elfogyasztottuk a kitűnően sikerült gulyást. Minden tányér kiürült,
minden vendég elégedetten nyilatkozott - a nem csupán udvariasságból dicsért - bográcsgulyásról.
képet kapnak a sportolók állapotáról. Kiemelte, hogy komoly orvosi
háttér is van , amely alapján egyénre
szabva megkapják az adatokat. Legutóbb 3x2000 m volt a program és
előtte, után laktát szintet mértek a
versenyzőknél. Ez alapján a terhelhetőség, a regeneráció pontosabban
állítható be.
Bolehradski Szilveszter elmondása
szerint élvezte a legutóbbi felmérést
még akkor is ha nem volt könnyű.
A 3x2000 m-t 20 és 30 perces pihenőkkel kellett megtenni és sikerült
közel azonos időket evezni. A táv
előtt és után is a fülből vettek vért,
ez alapján a terhelhetőségről kapnak adatokat. A levezetésnél három
csoportot alakítottak ki, mindegyik
más jellegű feladatokat kapott. Ebből a regenerálódás ütemét és idejét
szintén vérvétel útján lehet megállapítani.
A felmérési sorozat folytatódik,
legközelebb már rövidebb távokon
1000 és 500 m-en mérik össze tudásukat a versenyzők.
Tompa Andor

Ennél nagyobb elismerés nem
kell a főzőcsapatnak. A háttérben
dolgozók mindannyian a verseny
győzteseivé váltak!
Nem kis meglepetést aratott az étkezéssel egyidőben kezdődő koncert, mellyel a Kultúrhakni zenekar
ajándékozta meg rendezvényünket
és a sétányon andalgókat. Szerencsés találkozása volt ez az igénynek és a lehetőségeknek, mivel a
járvány miatt elmaradt koncertek,
illetve a zárt helyre vonatkozó korlátozások ez esetben, nem akadályozták a nagyszerű muzsikusok
professzionális
örömzené-lését.
Műsorukban főleg retro zenét játszottak, olyan számokat előadva,
mellyel a korosztály minden igényét kielégítették. Zenéjükkel magas művészi értéket kép-viselve
szórakoztattak és maguk is szórakoztak. Nagy-nagy köszönet érte!
A nagyszerű hangulat közelebb
hozta egymáshoz az ismeretleneket, hamar alakultak ki szakmai
tárgyú eszmecserék. Az ilyenkor
természetes visszafogott-ság azonnal oldódott, amikor vendégeink is
bekapcsolódtak az asztaltársaságok beszélgetésébe. A résztvevők
megosztották az egyesületi élet,
a horgászsport he-lyi tapasztalatait hasznos tanácsokkal segítve
a közös célt, ami egyre határozot-tabban fogalmazódik meg a
szakmai fórumokon: … „A halhús
fogyasztásának széleskörű népsze-

Mert bringázni jó!
A bringázás adta szabadság felfrissít egy kemény nap után. - pv-

rűsítésével egészségesebb étrend,
életmód, korszerűbb táplál-kozási
kultúra kialakítása” … Persze nem
utolsó sorban nagyszerű alkalom a
sza-badidő hasznos eltöltésére, különösen ilyen csodálatos körülmények között, mint amilyet a tatai
Angol-park - és azon belül a - Cseke-tó kínál az idelátogatóknak.
Összegezve a látottakat elmondható, hogy sikerült egy magas színvonalú horgászversenyt megszervezni és gördülékenyen lebonyolítani.
Köszönet a rész-vevőknek, amiért
elfogadták a meghívásunkat. Köszönet a támogatóknak az ön-zetlen segítségükért. Köszönet a
Magyar Horgászat Nagyköveteinek, amiért je-lenlétükkel emelték rendezvényünk színvonalát.
A legnagyobb elismerés mégis a
háttérben dolgozó, Egyesületünkért önzetlenül áldozatot vállaló
sportbarátokat és családtagjaikat, a
versenyt kiszolgáló segítőket, mérlegelőket illeti. Ez egy nagy-szerű
csapatmunka volt, amely meghozta gyümölcsét. Kivívtuk a 90 éves
múltra visszatekintő Egyesületünk
megbecsülését. Újra csatlakoztunk
a Megyei Szövet-ség rendezvényeinek sorozatába, lehetőséget kínálva a horgászat iránt elkötelezett
sportbarátaink közösségének erősítésére, versenysportolóink felkészülésére, vala-mint a gyermek és
ifjúsági korosztályú horgászaink,
az utánpótlás kinevelésére. -bb-

Keressük az emléktáblát !
A Tata-Tóvárosi Híradó, 1937. augusztus 14-i száma sportoldala egy érdekes tatai sporteseményről tudósítja olvasóit:
„A TTK (Tatatóvá-rosi Testedzők Köre) fennállásának 25.
évfordulóján, augusztus 8-án, díszes emléktábla avató
ünnepséget tartott a Kossuth-téren. Tóth Miklós elnök
mondott megnyitó beszédet, majd dr. Krajcsovics János
ünnepi beszédet, és a helyi egyházi vezetők pedig pedig
felavatták az emléktáblát. Az ünnepség jövedelmét
sportpálya építésére fordítja az egyesület.”
A TTK, a megalakulása kezdetekor csak futballcsapatot
működtetett, az egyesület tagjai többségében a tatai Iparos
Körből kerültek ki. Ekkor párhuzamosan működött
Tatatóvárosban a TAC és a TTK. A két egyesület egyesítésére
1938-ban került sor.
Azért is lenne érdekes az emléktábla megtalálása, mert egy
olyan egyesület eseményéről van szó, amely szervesen
hozzátartozik a város sporttörténetéhez.
Aki bármit tud illetve hallott az emléktábla hollétéről, várjuk
megtisztelő jelentkezését !
Vámosi László

