
Tata Város Önkormányzata a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséggel kö-
zösen továbbfejlesztette a Bacsó 
Béla út 66. sz. közterületi részén 
meglévő sportolási lehetőségeket. 
A helyszínen új műfüves grundpá-
lyát avattak fel június 28-án.
A Bacsó Béla út 66/9 szám alatti 
társasház mögötti területen, a beto-
nos kosárlabdapálya mellett épült 
fel a grundpálya, mely hozzájárul 
a körzet környezeti fejlődéséhez és 
újabb sportolási lehetőséget bizto-
sít minden korosztály számára. Az 
MLSZ olyan labdarúgás stratégiai 
fejlesztési koncepciót dolgozott ki, 
melynek keretében az önkormány-
zatokkal együttműködve ország-
szerte futballpályákat létesít. Dr. 
Kancz Csaba kormánymegbízott, 
az MLSZ megyei társadalmi elnö-
ke ezzel kapcsolatban elmondta: - 
a tataival a 43. pálya készült már 

el megyénkben, s ezzel az orszá-
gos rangsorban a 3. helyen állunk, 
Komárom-Esztergom megyét csak 
Budapest és Pest megye előzi meg. 
Ez azt jelenti, hogy térségünkben 
sokan szeretik a focit, nemcsak 
mint élsportot, hanem mint tömeg-
sportot is. Dr. Kancz Csaba hozzá-
tette: - a cél az, hogy minél többen 
focizzanak, gyerekek, felnőttek 
és idősek egyaránt, hiszen ezek a 
grundpályák mindenki előtt nyi-
tottak, ezért is fontos, hogy a hasz-
nálati szabályokat betartsuk, s így 
minél hosszabb ideig szolgálják a 
közösségeket.
A pálya avatásán Purgel Zoltán 
alpolgármester úgy nyilatkozott: 
- Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2018. augusztus 
27-i rendkívüli ülésén tárgyalta a 
Magyar Labdarúgó Szövetség ál-
tal labdarúgópályák építésére kiírt 

pályázatról szóló előterjesztést, 
melynek nyomán a város pályá-
zatot nyújtott be a Magyar Lab-
darúgó Szövetséghez az Országos 
Pályaépítési Program keretében 
az önkormányzat tulajdonában 
álló ingatlanon egy kisméretű, ún. 
grund, 14 x 26 méteres műfüves 
labdarúgópálya építésére. A pá-
lyázat pozitív elbírálásban része-
sült, az MLSZ-el a kivitelezésre 
vonatkozó szerződés megkötésére 
2019-ben került sor. A futballpá-
lyát az MLSZ építette meg, egy-
részt TAO-ból, másrészt pedig 
önkormányzati önerő segítségével. 
Nagy köszönet jár azon cégeknek, 
amelyek támogatták a beruházást - 
emelte ki Purgel Zoltán.
A grundpálya kialakításának teljes 
bruttó költsége 17 607 811 forint, 
melyből az önkormányzat 3 495 
718 forintot saját költségvetéséből 

biztosított, a fennmaradó összeg 
TAO felajánlásokból érkezett. A 
pálya építését megelőző terepren-
dezést a Tatai Városgazda Non-
profit Kft. végezte el.
Gönczy Mihály, a Pénzügyi, Kör-
nyezetvédelmi és Városfejlesztési 
Bizottság tagja, az Önkéntesség 
Tatáért csoport alapítója, aki szá-
mos önkéntes akciót szervez a 
körzetben, a helyszínen elmondta: 
- Nagyon sokan várták már ezt a 
fejlesztést, amely kicsit vissza-
hozza a gyermekkori grundpályák 
érzését is. Bár a pálya átadására 
most került sor, már az elmúlt he-
tekben látható volt, hogy sokan, 
örömmel használják azt.  
A pályán 50 mm szálhosszúsá-
gú műfű szőnyeg található, fehér 
vonalazással. A pálya tartozéka 
két darab kézilabda kapu hálóval 
(300x200 cm), emellett 1,1 mé-
teres focipalánk veszi körbe, s a 
terület mesterséges megvilágítást 
is kapott. A pálya kivitelezéséhez 
szükséges TAO-t a Perfekt Mo-
torfelújítási Kft., a T-HR Kft., 
az FTK Kft. és az L-System Kft. 
ajánlotta fel.
A tervek szerint a jövőben újabb 
hasonló grundpálya épül Tatán, a 
Kazincbarcikai úti társasházak-
nál.           -áá- 
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Tata Város Önkormányzata a Sem-
melweis-nap alkalmából június 30-
án köszöntötte az egészségügyben 
dolgozókat a Hotel Gottwaldban.
Semmelweis Ignác orvos, az anyák 
megmentője, 1818. július 1-jén 
született Budán. Születésnapja a 
magyar egészségügy napja, mely-
nek alkalmából az önkormányzat 
minden évben köszönetet mond az 
egészségügyi dolgozóknak az em-
berek egészségének védelméért, 
megőrzéséért és a gyógyításban 
végzett munkájukért, elhivatottsá-
gukért.
A tatai ünnepségen Michl József 
polgármester mondott köszöntőt. A 
városvezető hangsúlyozta: - Min-
den esztendőben, amikor Semmel-
weis Ignácról megemlékezünk, 
azért hívjuk meg az egészségügy-

ben dolgozókat, hogy az egész 
város nevében hálás köszönetet 
mondjunk nekik. Idén, a mögöt-
tünk álló vészterhes időszakot kö-
vetően ezt a köszönetet többszö-
rösen is ki kell fejeznünk. Michl 
József úgy fogalmazott: - Szeret-
nék köszönetet mondani  az egész-
ségügyi dolgozók családjainak is, 
amelyek otthonról biztosították a 
hátteret, támogatták a munkájukat, 
erőt adtak, s ezzel segítették a kö-
zösségünket.
Dr. Lőke János, a Szent Borbála 
Kórház főigazgatója ünnepi be-
szédében felelevenítette a járvány 
alatti időszak nehézségeit, a me-
gyei kórház dolgozóinak fáradha-
tatlan munkáját, kitartását, majd 
hozzátette: - A köszönet nemcsak 
a munkatársaimnak, hanem minda-

zoknak szól, akik Tatán és környé-
kén az alapellátásban dolgoznak, s 
a járvány ideje alatt is fogadták a 
betegeket, sokakat elláttak és nem 
küldtek egyből kórházba, meg-
könnyítve  a kollegáim munkáját, 
és vállalva az ezzel járó veszélye-
ket – mondta a főigazgató.
Az eseményen a hagyományoknak 
megfelelően köszöntötték azo-
kat az orvosokat, asszisztenseket, 
egészségügyi dolgozókat, akik ke-
rek évfordulót ünnepelnek ebben 
az évben:
-Dr. Sopov Krszto háziorvos 55 

éve végzi gyógyító munkáját
-Barna Júlia több mint 50 éve az 
egészségügyben dolgozik, Dr. 
Hantay Zsuzsanna háziorvos asz-
szisztense
-Avrancsev Józsefné 50 éve dolgo-
zik az egészségügyben, Dr. Szanda 
Mátyás fogorvos asszisztenseként 
-Kun Györgyné 45 éve dolgozik 
fáradhatatlanul a pályán
-Dr. Hantay Zsuzsanna háziorvos 
40 éve végzi gyógyító munkáját
-Ujlakiné Pándi Emőke védőnő 40 
éve dolgozik az egészségügyben 
-Dr. Horváth Róbert háziorvos 35 
éve végzi gyógyító munkáját
-Ács Judit 30 éve dolgozik az 
egészségügyben, Dr. Jónás Ágnes 
háziorvost segíti 
-Geiling Krisztina 30 éve dolgo-
zik az egészségügyben, Dr. Kicska 
Zsuzsanna gyermekorvos asszisz-
tenseként 
-Az idén, 40 év szolgálat után vo-
nul nyugdíjba Sárköziné Morav-
csik Erika védőnő 
- Dr. Szabó Dénes gyermekorvos 
az év végén átadja praxisát egy 
új kollégának,  54 éve dolgozik a 
gyermekek egészségéért
- Dr. Reviczki Sándor háziorvos 
szintén átadja praxisát egy új kol-
légának, ő 38 éve dolgozik orvos-
ként.
Köszöntjük a jubilálókat, nekik 
és mindenkinek, aki Tatán és von-
záskörzetében az egészségügy 
bármely területén a betegekért, a 
biztonságunkért dolgozik, hálásan 
köszönjük a szolgálatot!
A tatai ünnepségen zongorán köz-
reműködött Ujlaki Tünde.

Ábrahám Ágnes
Az esemény fotói Képriport c. 
rovatunkban láthatók

Semmelweis-nap
Az egészségügyi dolgozókat köszöntötte 
az önkormányzat
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Műfüves pályán rúghatják a bőrt
Új grundpályát avattak a Bacsó Béla úti társasházi övezetben
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A Tatai Járási Hivatal Kormá-
nyablakának új ügyfélfogadási 
rendje 2020. július 6. napjától a 
következő:

Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: 7:00-15:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 8:00-16:00 
Péntek: 8:00-12:00

Rendkívüli ülést tartott Tata 
Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete július 8-án a Vá-
rosháza dísztermében. A kép-
viselők ezúttal 23 napirendi 
pontban hoztak döntést.

Az ülésen napirendek előtt ke-
rült sor az Év Közszolgálati 
Dolgozója Díj átadására, melyet 
hagyományosan minden év-
ben a Köztisztviselők napjához 
kapcsolódóan vehet át a Tatai 
Közös Önkormányzati Hiva-
tal egy dolgozója. A díjat idén 
Barassó Miklósné kapta, a köz 
szolgálatáért végzett érdemes 
és eredményes munkája elis-
meréseként. Barassó Miklósné 
1992 óta dolgozik a Városhá-
zán, a Jegyzői Kabinet Szerve-
zési Csoportjának iktatójában. 
Michl József polgármester az 
ülést követő sajtótájékoztatóján 
elmondta: - Barassó Miklós-
né feladatköre nagyon sokrétű 
ismeretet igényel, hálásan kö-
szönjük  nélkülözhetetlen, pre-
cíz és lelkiismeretes munkáját, 
valamint rajta keresztül min-
den, a közszolgálatban dolgozó 
munkáját is.
A képviselő testület ülésén kö-
szöntötték városunk leköszönő 
jegyzőjét, dr. Kórósi Emőkét is, 
aki közös megegyezéssel kér-
te közszolgálati jogviszonyá-
nak megszűntetését. Dr. Kórósi 
Emőke 1993 decembere óta 
dolgozott a Városházán, ahol 
több feladatkört is ellátott, mint 
közigazgatási és hatósági iroda-
vezető, aljegyző, majd 2011 
júniusa óta a jegyzői pozíciót 
töltötte be. Michl József ezzel 
kapcsolatban úgy fogalmazott: - 
Dr. Kórósi Emőke munkája so-
rán óriási tapasztalatot gyűjtött, 
feladatát nagyon sokak meg-
elégedésére végezve. Hálásan 
köszönöm neki mindazt, amit a 
képviselő-testület munkájáért, a 
törvényszerűségért tett az elmúlt 
időszakban, köszönöm, hogy 
egy erős közösséget kovácsolt a 
hivatal munkatársaiból, és a le-
hető legnagyobb odafigyeléssel, 
szakszerűséggel, Magyary Zol-
tán szellemiségével irányította 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatalt.
Dr. Kórósi Emőke távozása 
miatt pályázatot írtak ki, mely-
re öten jelentkeztek. Tata új 
jegyzője dr. Horváth József 
lett, aki augusztus közepén lép 
hivatalba. Dr. Horváth József 
2012 és 2019 között a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem főtit-
káraként dolgozott, korábban 
az Államkincstár megyei, majd 
Közép-magyarországi Regioná-
lis Igazgatóságának igazgatója 
volt. Tatabánya alpolgármes-
tereként 1994 és 1998 között 
végezte feladatait, tagja volt 

az első szabadon választott or-
szággyűlésnek 1990 és 1994 
között. Ebben az időszakban az 
országgyűlés jegyzője is volt. 
Az elmúlt hónapokban a Pol-
gármesteri Kabinetet vezette 

Tata Város Önkormányzatánál. 
Jó munkát kívánok neki -  fo-
galmazott a kinevezéssel kap-
csolatban Michl József, aki hoz-
zátette: - örülök annak, hogy a 
megbízatást egy a kistérségünk-
ben élő helyi szakember nyerte 
el, aki jól ismeri Tatát, a megyét 
és a társszervezeteket, így a vál-
tás zökkenőmentes lesz.
Az ülésen, ugyancsak napiren-
dek előtt a városvezető külön 
gratulált Bencsik János országy-
gyűlési képviselőnek, akit július 
1-től Orbán Viktor miniszterel-
nök a „Tatai-medence kiemelt 
járműipari térség összehangolt 
fejlesztéséért felelős miniszter-
elnöki biztosává” nevezett ki. 
Bencsik János feladata a jövő-
ben az országgyűlési képviselői 
munka mellett a térséghez köz-
vetlenül, vagy közvetve kapcso-
lódó fejlesztési források terhére 
támogatott projektek megvaló-
sításával összefüggő koordiná-
ciós feladatok ellátása, továbbá 
a térség fejlesztésére vonatkozó 
koncepció kidolgozásában és 
végrehajtásában történő közre-
működés.
A júliusi ülés első napirendi 
pontja az a tájékoztató volt, mely 
a veszélyhelyzet alatti időszak 
tatai történéseit foglalja össze. 
A témával kapcsolatban Michl 
József hangsúlyozta: - nagy kö-
szönet jár az egészségügyben 
és a szociális területen dolgo-
zóknak, az adományozóknak és 
önkéntes segítőknek, iskoláink, 
óvodáink és bölcsődéink mun-
katársainak, intézményeinknek, 
cégeinknek, és emellett minden 
tatainak is azért, hogy türelem-
mel, fegyelemmel viselték a 
járvány időszakát, s így sikerült 
megvédenünk magunkat. Fon-
tos, hogy még nincs vége, a ve-
szély továbbra is itt, van, ezért 
nagyon óvatosnak, figyelmes-
nek kell maradnunk a városve-
zetés szempontjából is.
Az ülés rendelet-alkotáshoz 
kapcsolódó előterjesztésekkel 
folytatódott, Tata Város Önkor-
mányzatának a 2019. évi költ-
ségvetéséről szóló önkormány-
zati rendelet végrehajtásáról és 
az önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetéséről szóló rendelet mó-
dosításáról. Sajtótájékoztatóján 
Michl József elmondta: - az idei 
év költségvetésének módosítá-
sáról döntöttünk, és fogunk még 
módosítani később is, hiszen a 
járvány miatt most nagyon ne-
héz előre látni a büdzsé számait. 
A cégek, vállalkozások adóbefi-

zetésüket szeptember 30-ig te-
hetik meg, s majd csak azt kö-
vetően, október közepén fogjuk 
látni, hogy év végéig milyen be-
vételekkel számolhatunk. Ezért 
egy nagyon óvatos, nagyon 
körültekintő, szoros, takarékos 
gazdálkodást folytatunk.
A rendelet-alkotáshoz kötődő 
témák sorában a képviselők 
szavaztak még a temetőkről és 
a temetkezések rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról, a települési hulladék-
kal kapcsolatos közszolgáltatás 
ellátásának és igénybevételének 
szabályairól és a közművelő-
désről szóló rendelet módosí-
tásáról, melynek nyomán az 
önkormányzat közművelődési 
megállapodást köt a Peron Mu-
sic Foundation, Zeneműkiadó 
és Tehetséggondozó Alapítvány-
nyal. A hetedik napirendi pont-
ban az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő lakások és helyiségek 
bérletéről, a lakbérek mérté-
kéről, valamint az elidegeníté-
sükre vonatkozó szabályokról 
szóló rendelettel kapcsolatban 
voksoltak a képviselők. A szoci-
ális lakások és a költségelvű la-
kások mellett egy új kategóriát 

fogalmaztak meg, a piaci alapon 
működő önkormányzati bérla-
kásokat. ami azt jelenti, hogy a 
legjobb lakásokat a piacon lévő 
árhoz hasonló összegért lehet 
bérelni, licitálva a négyzetméter 
árra, ennek részleteit tisztázták 
az ülésen. Ezt követően gaz-
dasági társasághoz kapcsolódó 
előterjesztések következtek, a 
napirendi pontok között szere-
pelt a Tatai Öreg-tó Kft. 2020. 
évi üzleti terve, a Tatai Rend-
ház Kft. 2019. évi egyszerűsí-
tett beszámolója és idei üzleti 
terve, valamint a cég által kö-
tendő helyiségbérleti szerződés 
elfogadása és az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági 
társaságok felügyelő bizottsá-
gainak éves tevékenységükről 
szóló beszámolója.
Pályázati témában született dön-
tés a „Tata, Baji úti kerékpárút 
fejlesztése” című pályázatról, a 
„Bölcsődei kapacitás növelése 
férőhelybővítéssel Tatán” című 
pályázatról és a „NATURA 
2000-es és Ramsari védettségű 

élőhelyek komplex rekonstruk-
ciója” elnevezésű pályázatról 
is. Michl József tájékoztatott 
arról, hogy mindhárom pályá-
zat előkészítésén dolgoznak, 
ezek a tervek a következő évek-
ben valósulhatnak majd meg. A 
bölcsőde Újhegyben fog épülni, 
az új kerékpárút pedig a baji 
kerékpárutat fogja összekötni 
az Öreg-tó partjával. A harma-
dik pályázatot most kell bead-
ni, melyről októberben születik 
döntés, és pozitív elbírálás ese-
tén akkor kell majd elkészíteni a 
részletes kidolgozását. A pályá-
zat a Fényestől a Réti-tavakon 
keresztül egészen az Öreg-tóig 
terjedő területet érinti, ezen te-
rületek természeti megújításá-
ra és rehabilitációjára szolgál. 
Emellett döntés született az 
Országos Bringapark Program 
keretében meghirdetett Bringa-
pálya építéssel kapcsolatban is.  
A pályázat megvalósítása során 
egy úgynevezett pumpapálya 
épül városunkban, ez egy kerék-
páros ügyességi pálya, amelyen 
szinte tekerés nélkül körbe lehet 
haladni hullámok és kanyarok 
során. Tata Város Diákönkor-
mányzata korábban már több-

ször jelezte, hogy a fiatalok 
szeretnének egy ilyen pályát, 
melynek megépítéséhez az ön-
kormányzat önerőt biztosít. A 
pumpapálya a Cseke-ligetben 
kap majd helyet, a teniszpályák 
és a játszótér között.
A képviselők négy napiren-
di pontot tárgyaltak humán-
szolgáltatáshoz kapcsolódó-
an, köztük a központi orvosi 
ügyelet támogatási összegének 
megemeléséről és Tata Város 
Sportkoncepciójáról, mely erre 
a ciklusra szól, és meghatároz-
za a helyi sportélet fejlődési 
irányait és infrastrukturális to-
vábbfejlesztési, korszerűsítési 
lehetőségeit.
Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének júliusi 
ülése beszámolókkal, tájékoz-
tatókkal folytatódott, majd vé-
gül zárt ülés keretében tárgyal-
tak a  képviselő-testület által 
alapított városi kitüntetések 
2020. évi odaítéléséről.        
     Ábrahám Ágnes
Fotók: Domokos Attila

A veszélyhelyzet utáni első ülését tartotta a képviselő-testület

Michl József polgármester, Barassó Miklósné az év köztisztviselője és dr. Kórósi Emőke, a leköszönő jegyző

Bemutatták az új jegyzőt, dr. Horváth Józsefet

A Tatai Televizíó és a  Körzeti 
Televízió már a  Telekom előfi-

zetőknél is nézhető. 
Amennyiben nem látják a csa-
tornák között, forduljanak 

szolgáltatójukhoz!



Június 25-én a Piarista Rendház-
ban folytatódott az önkormány-
zat üzleti reggeli-sorozata.
A programsorozat a „Humánszol-
gáltatások fejlesztése Magyary 
Zoltán mintajárásában” című 
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 
azonosítószámú projekt része. 
Egyik legfőbb célja a társadalmi 

felzárkózás érdekében, a területi 
különbségek csökkentése, a mi-
nőségi humán közszolgáltatások-
hoz való hozzáférés javítása, va-
lamint a helyi esélyegyenlőségi 
programokban feltárt problémák 
komplex, a helyi közösségekre és 
erőforrásokra alapuló kezelését 
célzó, területi hatókörű fejleszté-

si programok megvalósításának 
támogatása.
A munkáltatói fórumsorozat 
2019-ben indult, s azóta számos 
alkalommal adott találkozási le-
hetőséget a kis és középvállalko-
zói szektor helyi képviselői szá-
mára. Az eddigi találkozók során 
többek között olyan témákban 
osztották meg tapasztalataikat 
a résztvevők, mint a toborzás, a 
munkaerő megtartása és motivá-
lása valamint a hátrányos hely-
zetű személyek munkaerő-piaci 
integrációja.
Michl József polgármester a Pi-
arista Rendházban elmondta: - a 
rendezvénysorozattal kapcsola-
tosan nagyon jók a tapasztalatok. 
A program sikerét bizonyítja, 
hogy nem csupán az első talál-
kozón volt nagy az érdeklődés, 

hanem az azt követő üzleti reg-
geliken is szép számmal vettek 
részt a helyi gazdaság képviselői. 
A júniusi esemény témája abban 
segítette a tájékozódást, hogy mi-
lyen pályázati lehetőségek állnak 
rendelkezésre a koronavírus jár-
vány miatt nehéz helyzetbe ke-
rült vállalkozások vagy azok szá-
mára, akik tovább szeretnének 
erősödni. A városvezető kiemel-
te: - szeretném megköszönni a ta-
tai cégeknek a járvány ideje alatti 
helytállásukat valamint azt, hogy 
a mögöttünk álló nehéz időszak-
ban is mindent megtettek azért, 
hogy a tatai családoknak munka-
helyet biztosítsanak.
A júniusi fórum egyik előadója, 
Ditzendyné Frank Mariann, a 
HROD Közösségi Gazdaság- és 
Társadalomfejlesztési Központ 

ügyvezetője úgy nyilatkozott: - 
a válság rengeteg vállalkozást 
érintett függetlenül annak mé-
retétől vagy tevékenységétől, 
így most nagyon sokan keresik 
a segítséget a munkahelyterem-
tő és megtartó támogatásoktól 
kezdve a nagyobb európai uniós 
beruházási forrásokig. A magyar 
gazdaság fejlesztésére és ennek 
az időszaknak a megsegítésére 
a Magyar Fejlesztési Bank és a 
hitelintézetek is felkészültek, en-
nek köszönhetően több ezer mil-
liárd forint áll rendelkezésre. 
A fórumsorozat idei első nyá-
ri találkozóján két előadást is 
meghallgathattak az érdeklődők, 
az európai uniós és hazai vállal-
kozások számára kiírt pályázati 
forrásokról valamint a KKV-k 
hitelprogramjairól.             -áá-

Az elmúlt évek sikeres program-
jait követően ezen a nyáron is le-
hetőségük lesz a tatai fiataloknak 
diákmunkára városunkban. Az 
önkormányzatnál és intézmé-
nyeinél elérhető lehetőségekről 
június 29-én tartottak tájékozta-
tót a Magyary Zoltán Művelődé-
si Központban.
A fiatalkori inaktivitás csökken-
tésére, a korai munkatapasztalat 
és munkajövedelem szerzés elő-
segítésére meghirdetett országos 
program hosszú távú célja az, 
hogy a diákok a későbbiekben 
a versenyszférában helyezked-
jenek el és ehhez munkatapasz-
talatokat szerezzenek. A tavalyi 

évhez hasonlóan az önkormány-
zatok mellett a mezőgazdaság, 
valamint a turizmus és vendég-
látás területén is lehetőséget biz-
tosítanak a diákok foglalkoztatá-
sára.
A program célcsoportjába azok a 
fiatalok tartoznak, akik:
-16 és 25 év közötti nappali ta-
gozaton tanuló diákok,
-közvetítést kérőként kérték 
nyilvántartásba vételüket és
-foglalkoztatásra irányuló, vagy 
vállalkozási jogviszonnyal nem 
rendelkeznek.
Dr. Mózes István a Tatai Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályának vezetője tájékoztatott 

arról, hogy a diákoknak a Tatai 
Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán kell első lépésként 
regisztrálniuk (Erzsébet király-
né tér 10.), a nyilvántartásba 
vételhez szükség lesz a szemé-
lyi igazolványra, lakcímkártyá-
ra, TAJ kártyára és adókártyára 
is. A Foglalkoztatási Osztályon 
hétköznapokon  reggel 8-tól 16 
óráig, pénteken 8-tól 14 óráig 
várják az érdeklődőket. Az in-
tézmények minden diákkal mun-
kaszerződést kötnek, munkába 
állni legkorábban július 1-től 
lehet. Az önkormányzati intéz-
ményeknél legfeljebb napi 6 
órában lehet munkát végezni, de 
van, ahol napi 4 órás munkaidő 
lehetőséget biztosítanak. Havi 
munkabérként a szakképzettsé-
get igénylő munkakör esetében 
157.950 forintot, szakképzett-
séget nem igénylő munkakör 
esetében pedig 120.750 forintot 
lehet keresni. 
A nyári diákmunka program két 
pillérre épül:
-Önkormányzati diákmunka: A 
programban a foglalkoztatást 
biztosító és így támogatható 
munkáltató a területi, települési 
önkormányzat és önkormányza-
ti alaptevékenységet végző in-

tézménye, továbbá egyházi jogi 
személy lehet.
-Diákmunka a mezőgazdaság, a 
turizmus és a vendéglátás terüle-
tén: A mezőgazdaság, valamint a 
turizmus és vendéglátás terüle-
tén is lehetőség nyílik a program 
keretében diákok idényjellegű 
foglalkoztatására.
A tatai tájékoztatón Michl József 
polgármester elmondta: - az el-
múlt évek tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy Tata a megye legjobb 
nyári diákmunka foglalkoztató-
ja. A programot 100%-ban a ma-
gyar kormány finanszírozza, és 
nagyszerű munkatapasztalatokat 
lehet szerezni, melyeknek a ké-
sőbbiekben nagy hasznát tudják 
majd venni a fiatalok, hiszen ko-
rán megtanulhatják, hogy ahhoz, 
hogy valami épüljön, létrejöjjön, 
keményen kell dolgozni. Idén 13 
foglalkoztatónál 17 telephelyen 
82 álláshelyre hirdettek felvételt 
két hónapra. Mivel vannak, aki 
két hetet, míg sokan egy hónapot 
dolgoznak végig, így körülbelül 
200 fiatalra számítnak. 
Az önkormányzat és intézmé-
nyei a következő foglalkoztatá-
si helyszíneket kínálják ezen a 
nyáron:
-Magyary Zoltán Művelődési 

Központ
-Angolkert
-Tatai Fényes Tanösvény
-Fényes Fürdő
-Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központ
-Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft.
-Kuny Domokos Múzeum
-Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatal
-Szociális Alapellátó Intézmény
-Intézmények Gazdasági Hiva-
tala
-Önkormányzati óvodák és 
bölcsőde
A program 2020. július 1. nap-
jától 2020. augusztus 31. nap-
jáig tart. A program keretében 
nyújtott támogatások forrását az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium biztosítja a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap foglalkoz-
tatási alaprész 2020. évi közpon-
ti kerete terhére. A program ösz-
szköltsége 3 milliárd forint.
Nyári diákmunkára jelentkezni 
lehet:
Hétfőnként 10-14 óra között a 
Tata, Bercsényi u.1. (Fischer-
ház) alatti irodában személyesen 
vagy a
vamosine.illes.marta@tata.hu 
e-mail címen.          -áá-

Fotó: Domokos Attila
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Fotó: Domokos Attila

Június 25-én tartotta soron követ-
kező ülését a Városházán a Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulási 
Tanács, melynek tagjai hét napi-
rendi pontot tárgyaltak.
Az ülésen a 2019. évi költség-
vetés végrehajtásáról, az idei 
költségvetés  módosításáról, 
valamint a Társulás és a hozzá 
tartozó önkormányzatok 2019. 
évi ellenőrzéseiről is egyeztet-
tek, emellett jóváhagyták a Ta-
tai Kistérségi Többcélú Társulás 
Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepcióját és a Tatai Kistérsé-
gi Időskorúak Otthona szervezeti 
és működési szabályzatának mó-

dosítását.
Az ülésen Michl József, a Tár-
sulási Tanács elnöke úgy fogal-
mazott: - a járvány miatt az el-
múlt hónapokban nem tudtunk 
ülésezni, s ezért most szeretnék 
szívből  gratulálni polgármester 
társaimnak a helytállásukért. A 
veszélyhelyzet alatt nagyon ke-
mény munkát végeztek a kistele-
püléseken, amelyeken a tatainál 
jóval kisebb személyi állomány 
állt a rendelkezésükre a feladata-
ik elvégzéséhez.
A Társulási Tanács tagjai júniusi 
ülésükön köszönték meg a közös 
munkát és együttműködést a le-

köszönő dr. Kórósi Emőke jegy-
zőnek, aki a kistérség feladatellá-
tását is aktívan segítette az elmúlt 
években.
Az ülés utolsó napirendi pontjában 
hagyományosan most is beszámo-
lók hangzottak el. A közbiztonsá-
gi helyzetről dr. Friedrich Gábor 
r.ezredes, Tata Rendőrkapitány-
ság kapitányságvezetője, az ak-
tuális közfoglalkoztatási és egyéb 
munkaügyi kérdésekről dr. Mózes 
István, a Tatai Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztályának vezetője, 
a kistérséget érintő EFOP-1.5.2-
16-2017-00043 azonosítószámú 
projektről pedig Lőrincz Anita 
szakmai vezető tájékoztatta a Ta-
nács tagjait. Emellett a gyermek- 
és családvédelmi feladatokról 
Németh-Zwickl Nikoletta, a Szo-
ciális Alapellátó Intézmény veze-
tője, a Tatai Kistérségi Időskorúak 
Otthona munkájáról pedig Turza 
Károly intézményvezetője adott 
tájékoztatást, a két intézmény 
vezetőjének külön köszönetet 
mondott Michl József a járvány 
időszakában végzett kiemelkedő 
munkájukért.         -áá-

Nyári diákmunka

Lakossági fórum 
A Bacsó Béla út 66. környezetében élők a 
városrész további fejlesztéséről egyeztettek
„Napi ügyeink a Bacsó Béla út 66. szám környezetében” címmel tar-
tott lakossági fórumot Michl József polgármester június 25-én a Juni-
orka Óvodában. Az eseményen a városvezető meghívására vett részt 
dr. Popovics Judit, a körzet önkormányzati képviselője, és Gönczy 
Mihály, a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 
tagja, az Önkéntesség Tatáért csoport alapítója.
Michl József a fórum helyszínén elmondta: - nagyon köszöni a meg-
hívást a Bacsó Béla utcai társasházak lakóinak, hiszen sokan megke-
resték azzal, hogy beszélgessenek közösen a helyi ügyekről, például a 
kiskeretekkel, a közlekedéssel, a közvilágítással, és a parkolással kap-
csolatban. Két éve indult el az a program, amelynek nyomán létrejött 
a körzetben a Közösségi Kert, amely azóta számos eseménynek, talál-
kozónak is helyt ad, emellett pedig elkészült egy szabadtéri fitneszpark 
és egy műfüves grund pálya is. Van tehát miről beszélgetni, és szíve-
sen tettem eleget az itt élők kérésének - nyilatkozta a polgármester.
A fórum főbb témái között szerepelt a Közösségi Kert további fejlesz-
tése, a garázssorok előtti közterületek rendben tartása, a sebességkor-
látozási lehetőségek, sportpályák, valamint az instabil csatornafede-
lek, a konténerek és szemeteskukák.
Dr. Popovics Judit a körzettel kapcsolatos feladatok közül kiemelte a 
2-es busz menetrendjének megváltoztatását, a világítás fejlesztését, a 
szeméttárolási gondokat és a közterületek karbantartását. Gönczy Mi-
hály a fórumon beszámolt a Közösségi Kerttel kapcsolatban elvégzett 
feladatokról és azokról az önkéntes akciókról, melyekkel az utóbbi 
időben hozzájárultak a környezet szépítéséhez és megtisztításához. 
Ezt követően a fórumon résztvevő tataiak mondták el véleményeiket, 
javaslataikat a terület jövőbeli fejlesztésére vonatkozóan.              -áá-

A Városházán üléseztek a kistérségi polgármesterek

Új kihívások a gazdaságban a járvány után

Fotó: Domokos Attila
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Tisztelt tatai Szülők, Nagyszülők!

A Csillagsziget Bölcsőde, korábbi nevén a „Piros bölcsőde” jeles ese-
ményre készül!  Idén ünnepli megnyitásának 40. évfordulóját.
Szeptemberben egy nagyszabású rendezvénysorozattal emlékezünk 
meg erről a jubileumról, melyhez az Önök segítségét szeretnénk kér-
ni.
Reményeink szerint sokuknak lehetnek érdekes és értékes felvételeik, 
fotóik a bölcsőde építéséről, mindennapjairól, gyermekük, unokájuk 
akkori intézményéről.
Tisztelettel és szeretettel kérjük, hogy ezeket a „kincseket” juttassák 
el a Csillagsziget Bölcsőde címére, vagy akár személyesen a bölcső-
débe, ahol megnézhetnénk, digitalizálhatnánk, lefotózhatnánk azokat, 
természetesen kiemelt figyelemmel az adatvédelmi szabályok mara-
déktalan betartására.
A dokumentumokat július 15-ig várjuk.
Hálás köszönettel, a Csillagsziget Bölcsőde dolgozói nevében:

Fekete Éva intézményvezető
Csillagsziget Bölcsőde   Tata, Új út 14/A. Tel.: 30 691-0021  

Köszönet a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjétől
Noha még Damoklész kardjaként lebeg felettünk a koronavírus járvány veszélye, a Tatai Kistérségi Időskorúak 
Otthona vezetőjeként szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt nehéz időszakban segítették az 
otthon lakóinak életét, egészségük és életük megóvását!
Elsősorban szeretnék köszönetet mondani a gondozottjainknak, hogy nagy türelemmel viselték szigorú intézke-
déseinket, a kijárási és látogatási tilalom miatti elszigeteltséget, vagy ha néha úgy esett, az intézményen belüli 
szeparáltságot, költöztetéseket. Külön köszönet azon lakóinknak, akik aktívan, portaszolgálattal, kézmosási és 
kézfertőtlenítési ügyelői szerepvállalással segítették és óvták lakótársaikat is.
Köszönet az intézmény orvosainak, akik kettőzött figyelemmel, tanácsaikkal, plusz vállalásokkal ügyeltek lakóink 
egészségére és segítették csökkenteni azon esetek számát, amikor kórházba, szakrendelőbe kellett kivinni lakó-
inkat és ezzel elkerülhetővé vált, hogy nagy számban kelljen izolációs megfigyelésben lenniük. Bócorgó, demens 
lakóink esetében ez szinte lehetetlennek tűnő feladat lett volna a számunkra.
Köszönet vezetőtársaimnak, akik szakmai felkészültségük legjavát nyújtva segítették kialakítani és meg nem szű-
nő éberségükkel fenntartani a különleges eljárási rendeket, nagy türelemmel vissza-visszatérően figyelmeztetve 
dolgozót és lakót a veszélyekre, a szabályok betartásának fontosságára.
Nagy köszönet az ápolóknak, akik a mindennapi feladatok mellett állandóan készen álltak a különleges helyzetek 
megoldására, a gyakori költöztetésekre, az izolációs helyiségekben védőöltözetbe bedunsztolt ápolói, takarítói 
és mentálhigiénés munkavégzésre.
Köszönet a mentálhigiénés kollégáknak, akik a bezártság okozta feszültségben igyekeztek vigasztalást nyújtani, 
a sok-sok „mikor” kérdésre türelemmel válaszolni, a külvilággal való kapcsolattartást segíteni, a kicsi vigaszt 
nyújtó pótlásokat, óhajokat beteljesíteni és a felénk áramló külső segítségnyújtást is koordinálni.
Köszönet a technikai személyzetnek. A takarítónőknek, akiknek megállás nélkül kellett a felületeket fertőtleníteni, 
a varrónőnek, akire bizton számíthattunk védőeszközeink számának pótlásában, gyarapításában. A mosónőknek, 
akiknek plusz odafigyelést, munkát jelentett a fertőzöttnek számító, textíliák óvatos kezelése, külön mosása. A 
karbantartóknak, akiknek maguknak kellett helyt állniuk olyan helyzetekben is, amikhez máskor külső szakem-
bereket hívtunk.
Köszönet a gazdasági munkatársaknak, akik mint a kórházparancsnokok figyeltek, illetve a jövőbe tekintve is 
figyelnek ma is a készletezéseinkre.
Köszönet a hozzátartozóknak, hogy tiszteletben tartották szabályainkat, távolról, telefonon is tartották a lelket a 
szülőkben, nagymamákban, nagypapákban.
Köszönet minden értünk aggódó jó szándékú adományozónak, akik segítsége különösen a járvány kezdeti szaka-
szában jelentkező készlethiányos állapotban nagyon sokat segített a védekezésben, vagy később a vigasztalásban.
Köszönet a fenntartónak, hogy folyamatosan tapasztalhattuk aggódó figyelmét, a helyzet viselésében nyújtott 
támogatását, a rendszeres – gyümölcs formájában adagolt - vitaminpótlását.
Köszönet a felügyeleti szerveknek, ÁNTSZ-nek, hogy bármikor készséggel nyújtottak tanácsot, állásfoglalást, ha 
egy országos, vagy helyi szabály végrehajtásában elbizonytalanodtunk.
Végül köszönet Magyarország Kormányának, hogy a védekezéshez szükséges védőfelszerelések, felület és kézfer-
tőtlenítő szerek pótlását, készletezését térítésmentesen segítette és segíti.

Turza Károly intézményvezető

Régi fényképeket keres a Csillagsziget Bölcsőde

I. Szent Orbán pápa életrajzi és a 
hozzáfűződő események adatairól 
a Magyar Katolikus Lexikon X. 
kötetében (Szent István Társulat 
2005.p.137-138) kaphat tájékozta-
tást az olvasó.
Alakja a IX. században összeolvadt 
a Langres-i Szent Orbán püspöké-
vel.  A püspök, aki a szőlővel kap-
csolatos csodákat tett, ezáltal vált 
a szőlők, szőlőművesek, kádárok, 
kocsmárosok védőszentjévé. Or-
bán, mint védőszent emléke - szob-
rai, képei - számtalanszor megjelen-
nek a Kárpát-medence szőlőtermő 
területein, hozzá helyi szokások, 
egyházi szertartások, helyenként 
kápolnák építésével is találkozunk.
A mi Új-hegyünknek is Szent Orbán 
a védőszentje.
Tata-Szomód közigazgatásához tar-
tozó Új-hegy.
Az Új-hegy a XIX. század közepén 
vált szőlőtermő területté, miután 
a tóvárosi kézműiparosok és a hi-
vatalnok réteg felfedezte területét. 
Tisztázást igényel az Új-hegy, mint 
természet-földrajzi terület. Az én 
gyermekkoromban az Új-hegy a 
mai IX-XII. dűlő közötti területet 
foglalta magába. Ennek furcsasá-
ga, hogy a IX-X. dűlők területe a 
Tóvárosi, a X-XII. közötti pedig a 
szomódi közigazgatási külterület-
hez tartoztak. Az említettek függ-
vényében történtek a területek utáni 
adófizetések is. Visszaemlékezésem 
szerint a régi Új-hegy (X-XII dűlő) 
területe a Szomód községi legelő 
keleti külterületétől a Tata-Agos-
tyán közútig terjedt. Ezt a területet 
62 szőlősgazda birtokolta. Idős, régi 
szőlősgazdák elmondása szerint az 
1900 utáni évek valamelyikén meg-
alakult a Szomód községhez tartozó 
Újhegyi Hegyközség Elöljárósága, 
élén a hegybíróval és két tanácsnok-

kal. A bírót négy évre választották, 
körbélyegző is járt a hivatalához.
A bíró fogadta meg a szőlő érés 
idejére a szőlő pásztorokat. Előtte 
történtek meg az adás-vételek. Ő 
állapította meg a növényvédelmi 
permetezések idejét és a szüret kez-
detének napját.
Egy alkalommal az 1938-40-es 
években nagyapám Csonka Ferenc 
volt a hegybíró. Nem tudom ki-
nek a kezdeményezésére térkép is 
jelent meg, feltüntetve a helyrajzi 
számokat. Nekem még volt alkal-
mam látni ezt a fekete-fehér nyom-
tatású dokumentumot. Sajnos sem 
a hegyközség bélyegzőjének, sem 
a térképének sorsát nem követtem. 
Létezett a hegyközségnek rendtartá-
sa is, amely előírta a szőlősgazdák 
általános kötelességeit.
A közelmúltban ajándékként hozzá-
jutottam „Baj Hegyközség Rendtar-
tásához”, az 1909. augusztus 22-én 
datált, a Tatai járás főszolgabírója 
által kiadott szabályzathoz. En-
nek záró mondatai hivatkoznak a 
rendtartás országos kötelezettsége-
ire. Feltételezhető, hogy az Újhegy 
Hegyközségnek is volt ilyen rend-
tartása. 
Az Újhegyi Szent Orbán-emlékmű 
és ünnepe.
1933-ban nagyanyám: Csonka Fe-
rencné Ágoston Anna több újhe-
gyi gazda asszonyának bíztatására 
a Szent Orbán emlékmű építését 
kezdeményezte. Valamennyi sző-
lősgazda adományával (pénz, épí-
tőanyag, kerítés, földmunkák) édes-
apám Nemes László kőműves 1934 
tavaszán megépítette az Újhegyi út 
és a X. dűlő találkozásánál ma is lát-
ható emlékművet. 
A márvány keresztet a tetejére, az 
emléktáblát a lábazatra a szomódi 
Rupert kőfaragó-testvérek készítet-

ték. 1934 májusában szentelte fel 
az emlékművet a katolikus egyház 
szertartásával Hartványi János tó-
városi származású, korának ismert, 
híres kapucinus szónoka.
A továbbiakban minden év Szent 
Orbán napjához legközelebbi va-
sárnap délután a „Boldogasszony 
Anyánk, a Lorettai-litánia és a Te 
vagy földi éltünk” sorrendű egyházi 
szertartással ünnepeltük meg Szent 
Orbán napját. 
Talán a kemény évek utolsó ün-
nepét 1951. ábrázolja a mellékelt 
fénykép. Az újhegyi gazdák és ven-
dégeik nagy számban voltak jelen 
az ünnepségen, amíg a politika le 
nem tiltatta ezt a lehetőséget. 1945-
ben, a háború miatt az ünnepség 
sorozat megszakadt, de a következő 
években az említett évig folytatód-
tak. Az ünnepség alkalmával a tó-
városi vásári bazárosok is kirakod-
tak és kínálták áruikat az emlékmű 
melletti kis téren.
Dicséretet érdemel, hogy az Újhegy 
jelenlegi szőlősgazdái megújították 
a régi hagyományokat, restaurálták 
az emlékművet, és a szovjet kato-
nák által szétlőtt kereszt helyébe 
kovácsoltvasból újat készíttettek. 
Minden évben megünneplik Orbán 
nap körül a”Hegy oltalmazóját”.
Megemlítem, hogy az Újhegyen, 
a XI. dűlőben, közvetlenül a Ta-
ta-Agostyáni út mellett állt egy ma-
gán Szent Orbán emlékmű az egy-
kori Lénárt szőlő területén. Építője 
Lénárt József, az egykori tatai Esz-
terházy-uradalom kőművesmeste-
re volt. Ennél az emlékműnél nem 
tartottak ünnepi megemlékezést. A 
hadifogságból hazatért Lénárt Jó-
zsef fia, hálából a megmenekülésé-
ért keresztet állíttatott az Újhegyi út 
jobb oldalán, amely ma is áll.                                   
          dr. Nemes Lajos 

Szent Orbán a szőlők védőszentje
Dr. Nemes Lajos professzor visszaemlékezése

Választókerületenként a lakossági fórumok időpontjai 
és helyszínei:

• 2020. július 16. csütörtök  17.oo 
Kovács Attila 02. EVK képviselő 

Kőkúti Általános Iskola (Tata, Kőkút köz 2.)
• 2020. július 17. péntek 17.oo 

Viczenáné Czégény Ágnes 01. EVK  képviselő 
Menner B. Alapfokú Művészeti Iskola 

(Tata, Fazekas u.47.)
• 2020. július 20. hétfő  17.00  

Purgel Zoltán 03. EVK képviselő
Güntner Aréna Sportcsarnok  

(Tata, Kőkút köz)
• 2020. július 21. kedd 17.00      

dr.Varga András 08. EVK képviselő
Güntner-TATA Hütőtechnika Kft. étterme 

(Tata, Szomódi út 4.) 
• 2020. július 21. kedd  18.30      

dr.Varga András 08. EVK képviselő
Agostyáni Rendezvényház   

(Tata-Agostyán, Kossuth u. 31.)
• 2020. július 22. szerda 17.00  

Horváthy Lóránt 05. EVK képviselő 
Zeneiskola Fenyő téri telephelye  

(Tata, Fenyő tér 1.)
• 2020. július 23. csütörtök 17.00   

Boglári Zoltán  06. EVK képviselő
Vaszary János Általános Iskola  

(Tata, Országgyűlés tér 4.)
• 2020. július 24. péntek   17.00   

Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 04. EVK képviselő
Magyary Zoltán Művelődési Központ  

(Tata, Váralja u. 4.)
• 2020. július 27. hétfő   17.00  07. EVK-ben

Berta Malom Fogadó és Sportcentrum 
(Tata, Mikovényi u.60.)

Tisztelettel várjuk Tata város polgárait és valamennyi 
érdeklődőt!

Michl József polgármester
és az érintett választókerületek 

önkormányzati képviselői

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
az Öreg-tó partjának fejlesztéséről a Magyary-terv 
tükrében, továbbá a tervezett tóparti szálloda be-
ruházásról
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„Az én Tatám”    
Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

„Az én Tatám” címmel 
indul új rovatunk, amely-
ben olvasóink szemével
szeretnénk bemutatni 
Tata szépségét és külön-
legességeit. A fotókat a 
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com email címre 
várjuk. 

Köszönjük a szép fotót 
Sziklai Tibornének!

„100 évvel és 1 hónappal a triano-
ni békediktátum aláírását követően 
avattuk fel a megújult Szent Ke-
reszt Plébániatemplom előtt Mo-
nostori Ferenc és Radovan Zivny 
homokszobrát, amely a királyi ma-
gyar középcímert ábrázolja.
A rendezvényen a Győri Filharmo-
nikus Zenekar Arrabona Brass réz-
fúvós formációja közreműködött.
Az alábbiakban az avatóünnepsé-
gen elhangzott beszédem részletei 
olvashatók.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
100 év és 1 hónap telt el azóta, 
hogy hazánk képviselői az elvesz-
tett első világháborút követően 
a versailles-i Nagy-Trianon pa-
lotában arra kényszerültek, hogy 
aláírjanak egy olyan diktátumot, 

amely azt írta elő: Magyarország 
legyen öngyilkos azért, hogy ne 
haljon meg. A magyar békedele-
gációt vezető Apponyi Albert gróf 
gondolata tökéletesen fejezi ki azt, 
ami 1920. június 4-én történt. Hi-
szen mi már történelemi tapaszta-
latból tudjuk, hogy a Kárpát-haza 
magyarságának élni akarását még 
a Szent István-i Magyarországot 
megsemmisítő kegyetlen és igaz-
ságtalan ítélet sem tudta megtör-
ni. Itt vagyunk ma is, hogy emlé-
kezzünk és emlékeztessünk Sütő 
András szavaira: „Maradunk, ahol 
eddig voltunk, és leszünk, ahol 
vagyunk – ezerszázéves szülőföl-
dünkön”.
Tisztelt ünneplő Közösség!
Andrássy Gyula gróf a Magyaror-

szág címeres könyve című, 1913-
ban megjelent kötet bevezetőjében 
a következőket írta: „A címerben 
azon fogalmak, azon magasabb 
egységek és azok az erkölcsi sze-
mélyek jutnak kifejezésre, a me-
lyekhez az embereket legszebb 
érzéseik és ideálizmusaik kapcsol-
ják. A miért éltek és haltak: azt a 
zászló és címer jelzi (…)”. Igazat 
adhatunk az Osztrák-Magyar Mo-
narchia utolsó külügyminiszte-
rének, hiszen, ha rátekintünk az 
itt álló szoborra, amely a királyi 
magyar középcímert ábrázolja, 
akkor felidézhetjük magunkban a 
magyar történelmi múlt értékeit. 
Azokat, amelyeket sem hazánk ha-
tárainak 100 évvel ezelőtti átsza-
bása, sem pedig az 1947-es máso-
dik Trianont követően az országot 
közel fél évszázadra a diktatúra 
jármába kényszerítő és a múlt el-
törlését zászlajára tűző rezsim nem 
tudott tőlünk elvenni. Pedig sokat 
tettek azért, hogy elvegyék, többek 
között azzal, hogy a magyar ál-
lamcímer helyébe a szovjet mintát 
szolgaian másoló, a történelmi ha-
gyományokat és a címertani sza-
bályokat semmibe vevő jelvényt 
állítottak. (...)

Végül arra szeretném felhívni 
a tisztelt hallgatóság figyelmét, 
hogy senkit ne tévesszen meg a 
látszat. Ez a szobor ugyan homok-
ból készült, így sérülékenyebbnek 
tűnhet, mint kőből vagy éppen 
márványból faragott társai, mégis 
épp az anyaga miatt nagyon fontos 
üzenete van számunkra. Mégpe-
dig az, hogy ha a magyar nemzet 
tagjaként a külső nyomásra nem 
széthúzással válaszolunk, hanem 
szorosan összekapaszkodunk, 
akárcsak ennek az alkotásnak a 
szemcséi, akkor olyan eredmé-
nyekre lehetünk képesek, ame-
lyekre talán senki sem számít. Az 
egyetlen ellenségünk – ahogyan 

ennek a szobornak is – a fagy lehet. 
Az, ha hagyjuk, hogy a lelkünkben 
kihunyjon a nemzeti összetartozás 
érzése. Kívánom, hogy a követ-
kező száz évben a kárpát-meden-
cei magyarság és benne a tataiak, 
szőgyéniek, szovátaiak és magyar-
kanizsaiak továbbra is képesek 
legyenek arra, hogy szétszakítta-
tásuk ellenére is megőrizzék egy-
ségüket, és az évezredes magyar 
államiság élő képviselői legyenek 
az Anyaországban, a Felvidéken, 
Erdélyben, Vajdaságban, valamint 
Kárpátalján és az Őrvidéken is.”

Rigó Balázs alpolgármester.
Fotók:Tata Város Hivatalos Fb  oldala

TATA - Környei ú. temető
Gulyás Tibor 
Szabó Ferencné 
Hegedűs Mihály 
Futó Ferencné
Siler Péter 
Dik Pálné

TATA - Almási ú. temető
Szarka Ilona
Sütő Ferencné
Tóth Lajos  
Németh Józsefné

OROSZLÁNY
Péterfi Viktor
Németh Jánosné
Bagoly Sándor
Belkó Mihály
Mezei Jánosné
Dudás ferencné
Dr. Szabó József
Balogh Ottó
Barkóczi László
KECSKÉD   
Seres Gyula
NESZMÉLY
Kovács Sándorné

B A J
Basternák Ferenc
Basternák Ferencné 
NASZÁLY
Csapó Lajos
Hertelendi István
Hertelendi Istvánné
Járfás Imre

NYERGESÚJFALU
Beke Antal
Pappné Szabó Julianna

BÉKE PORAIKRA!

 Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2020. áprilisban elhunytak

Honvéd Bajtársi Klub
2020. júliusi tervezett programja

Július 15. szerda 10.00-16.00, 
Budapest Nemzetvédelmi Egyetem
A Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége Tisztújító közgyűlése 
(részt vesz: elnök, vagy titkár)
Július 23. csütörtök 15.00 
Művelődési Ház, Vízimalom te-
rem
Találkozás és beszélgetés a Ka-
tonai olimpián részt vett honvéd 
sportolókkal (Róth Balázs száza-
dos, Gajó Péter törzszászlós)
Július 24. péntek 10.00
Klapka György laktanyában kö-
szöntjük Szent Kristóf a Harc-
kocsizok védőszentje napján a ll. 
Harckocsi Zászlóalj, valamint a 
Dandár katonáit, (részt vesz: el-
nök és a meghívottak)
A Balatonkenesei kirándulásunk 
megbeszélése augusztusban.
Tájékoztatjuk tagságunkat, hogy 
a május 26-án elmaradt ünnepi 
és éves közgyűlésünket előrelát-
hatóan szeptemberben (várható-
an szeptember 17-én) tervezzük 
megtartani      Sárközi József elnök

Trianon emlékét őrzi a homokszobor

hirdetés

Fotók: Domokos Attila

Semmelweis-nap alkalmából az egészségügyi dolgozókat köszöntötte 
az önkormányzat
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A 2019-
2 0 2 0 - a s 
megyei lab-
darúgó baj-
n o k s á g o k 
a korona 
vírus okozta 

járvány miatt 
idő előtt véget 

értek. 
 A felnőttek még le 
tudtak játszani tavasszal 4 mér-
kőzést, viszont az utánpótlás- 
és a női csapatok el sem tudták 
kezdeni a tavaszi szezont. A 
férfi felnőtt gárda a bentmara-
dásért folytatott harcot az I. osz-
tályban. Hogy mi lett volna azt 
nem lehet tudni, mindenesetre a 
félbeszakadt bajnokságban nem 
hirdettek eredményt, nincsenek 
bajnokok, nincsenek kiesők. 
Így a TAC férfi felnőtt együtte-
se a 2020-2021-es bajnokságot 
ismét a megyei I. osztályban 
kezdi. Év közben edzőváltáson 
is átesett a csapat, tavasszal 
Kisék Szabolcs ült a kispadon. 
Hogy az új bajnokságban ki lesz 
az edző, arról Csákány József 
szakosztályvezetőnél érdeklőd-
tünk.
Cs.J.: Kisék Szabolcs a tavaszi 

szezonra kapott megbízást, ami 
így a félbeszakadt bajnoksággal 
véget is ért. Az elmúlt évben 
komoly szerepet kaptak a fia-
talok, akik két fronton, az U19 
és a felnőtt mérkőzéseken is 
játszottak. Az U19-ben Wéber 
Roland ült a kispadon, így arra 
az elhatározásra jutottunk, hogy 
talán az lenne a legjobb ha  ő 
venné át a felnőtteket. Évek óta 
tervezzük a saját nevelésű játé-
kosok beépítését a felnőtteknél, 
amelynek most eljött az ideje. 
Roland elfogadta a felkérést, 
ami viszont azt jelenti hogy az 
U19-hez új edzőt kerestünk. Az 
új bajnokságban az eddig női 
csapatoknál dolgozó Schaffer 
Péter ül le az U19 kispadjára. 
Természetesen szorosan együtt-
működve Wéberrel,hiszen is-
mét többen fognak mindkét csa-
patban szerepelni.
A félbeszakadt bajnokságokban 
az utánpótlásban sokkal jobb 
volt a helyzet, hiszen a TAC több 
csapata is dobogón állt. Ezért 
gondolta úgy a szakosztályve-
zetés, hogy ha már hivatalosan 
nem hirdetett eredményt a Me-
gyei Labdarúgó Szövetség, leg-
alább egyesületen belül ismer-

je el a végzett munkát. Június 
26-án, pénteken délután voltak 
hivatalosak a játékosok, edzők 
a házi ünnepségre. Aranyérmet 
kaptak, hiszen az első helyen 
álltak az U14 és az U19-es férfi 
csapatok , ezüstérmet a lány 
U15-ös gárda, valamint bron-
zérmet a női U18-as csapat. 
Köszöntötte a sikeres csapato-
kat Michl József polgármester 
is aki azt kérte a fiúktól, hogy 
mindig sportszerűen küzdje-
nek a mérkőzéseken és ez a be-
szédben is érezhető legyen. Ne 
legyen csúnya beszéd a pályán 
és az öltözőben, tiszteljék meg 
egymást és az ellenfeleket is. 
Gratulált az elért eredmények-
hez és kifejezte bizakodását ab-
ban, hogy az új bajnokságban is 
–talán már több néző előtt- sike-
resek lesznek. Az érmek mellett 
három gólkirályt is adott a TAC. 
A lányoknál Bencze Adelina, a 
fiú U14-nél Unger Márton, míg 
az U19-ben Mártonfi Máté lőt-
te a legtöbb gólt. Az érmek és 
a kupák átadásában Michl Jó-
zsef polgármester, Purgel Zol-
tán alpolgármester és Harsányi 
Gergely a TAC elnökségi tagja 
közreműködött.       Tompa Andor

A kerékpár a KRESZ ér-
telmében jármű, tehát a 
vezetéséhez ugyanazok a 
feltételek szükségesek, mint 
más jármű esetében. Ezek a 
következők:
járművezetésre alkalmas 
állapotban kell lenni (te-
hát ittasan kerékpározni 
sem szabad), ismerni kell a 
KRESZ-szabályokat.
Tilos a kerékpárhoz oldalkoc-
sit, illetve egyéb vontatmányt 
kapcsolni a kerékpár-után-

futó kivételével. Tilos kerék-
páron ülve állatot vezetni. Ti-
los a kerékpárt más járművel 
vontatni. Tilos elengedett 
kormánnyal kerékpározni. 
Kerékpáron csak olyan cso-
mag szállítható, amely a 
kormányzást nem akadály-
ozza. Tilos autópályán és 
autóúton kerékpározni, 
továbbá ott, ahol ezt tábla 
tiltja. 12 év alatti gyerek főút-
vonalon nem kerékpározhat.
Kétkerekű kerékpáron egy 
16. életévét betöltött személy 
legfeljebb egy, 10 évesnél fi-
atalabb gyermeket szállíthat 
a megfelelő gyermekülésen. 

Kettőnél több kerekű kerék-
páron legalább 17 éves 
személy szállíthat utast. A 
csomagtartón utast szállítani 
nemcsak tilos, hanem 
veszélyes is, mert a fékút 
meghosszabbodik, továbbá 
az utas lába beleakadhat a 
kerékpár küllői közé, ezzel 
balesetet okozva.
Kerékpárral lakott területen 
belül legfeljebb 40 km/
óra sebességgel szabad kö-
zlekedni, azon kívül sisak-
ban 50, sisak nélkül 40 km/h 
a megengedett sebesség.
A KRESZ által előírt kötelező 
kerékpártartozékok:

1. Fehér színű első lámpa.
2. Vörös színű hátsó lámpa.
3. Vörös színű hátsó prizma.
4. Két, egymástól független 
fék.
5. Csengő
6. Borostyánsárga színű 
küllőprizma legalább az első 
keréken.
7. Fényvisszaverő ruházat 
(lakott területen kívül az út-
testen éjszaka vagy rossz 
látási viszonyok között).
A közlekedés biztonsága 
miatt javasolt kerékpártar-
tozékok:
-A pedálon és a küllők 
között borostyánsárga színű 

prizmák.
-Karos szélességjelző priz-
ma.
-Visszapillantó tükör.
-Sárvédő
-Kerékpáros bukósisak
(Ez a szöveg csak a fontos-
abb szabályokat tartalmazza, 
további információért java-
soljuk egy átfogó KRESZ-
tankönyv tanulmányozását.)

-pv-
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Régi-új edző és érmek a TAC-nál
Nem tudom olvasóink között 
mennyien vannak akik szeretik 
a sportot, akár csinálni akár néz-
ni, de biztos sokan várják, várták 
hogy a vírus okozta kényszerszü-
net után legyenek rendezvények. 
Tavasszal a Gerecse 50-30-20-10 
túra és a Tó-futás is elmaradt, így 
a FOOTOUR SE által rendezett 
triatlon verseny lesz a vírusjár-
vány utáni  első verseny Tatán. 
Az OLD LAKE MAN Rövidtávú 
Országos Bajnokság és Középtá-
vú Magyar Kupa ebben az évben 
július 18-19-én hozza a városba 
a profi és amatőr triatlonosokat. 
Óriási munkában vannak a foo-
tourosok, hiszen amit eddig 4-5 
hónap alatt végeztek el azt most 
kb. másfél hónap alatt kellett 
megcsinálniuk, hogy rendben, 
az eddig megszokott magas 
színvonalú rendezést kapják a 
versenyzők. Nagy mezőnyökre 
lehet számítani, hiszen rövid lesz 
a versenyidény, sok verseny el is 
marad(t). Roth Balázs és csapata 
jobbára a megszokott pályákat 
jelölte ki, azaz az Öreg tóban 
úsznak és körülötte futnak az 
indulók. Változás a kerékpáros 
pálya útvonalában lesz. A Komá-
romi utca felújítása miatt ebben 

az évben Naszály helyett Kocs 
felé teker a mezőny. Természe-
tesen egy ilyen verseny okoz 
fennakadást a város közlekedé-
sében, de kellő odafigyeléssel a 
rendezőktől és a közlekedőktől 
ez kivédhető. Mindenesetre a 
FOOTOUR SE több felületen is 
értesíti a lakosságot a várható út-
lezárásokról.  Minket is arra kér-
tek írjuk le melyik nap mikor és 
hol számíthatnak nehézségekre a 
közlekedők.
Útlezárások július 18-19-én Ta-
tán az OLD LAKE MAN Rövid-
távú Országos Bajnokság és Kö-
zéptávú Magyar Kupa ideje alatt:
július 18 (szombat) 13.45 – 16.30 
között a Hősök tere – Rákóczi u 
– Kocsi utca – Kocsi u. útvonalon
július 19 (vasárnap) 9.45 – 14.00 
között a Hősök tere – Rákóczi u 
– Kocsi utca – Kocsi u. útvonalon
A versenyek szombaton 13.30-
kor, vasárnap 9.30 kor úszással 
kezdődnek. A rajt helyszíne az 
Ökoturisztikai Központ melletti 
partszakasz. A verseny központ-
ja a Kastély téren van, itt ülnek 
át a kerékpárra a versenyzők és 
innen indulnak neki a futásnak 
is. Mindkét napon itt kerül sor az 
eredményhirdetésre is.           -ta-

Dr. Mihály Géza főszolgabí-
ró, a Gesztesi Járás főszolga-
bírói hivatalának vezetője volt 
Komáromban. Tatán született 
1895-ben, apja Mihály Béla tatai 
bankigazgató. A piarista gimná-
ziumot Tatán, majd az egyetemi 
tanulmányait Budapesten, Nagy-
váradon és Kolozsvárott végezte 
el. Részt vett az I. világháború-
ban, a 20. tábori tüzérezred kato-
nájaként az orosz és olasz fron-
ton harcolt, hadnagyként szerelt 
le. A Signum Laudis II. osztályú 
ezüst vitézségi érem és a Károly 

csapatkereszt kitüntetésben ré-
szesült. 1919-ben került a tatai 
főszolgabírói hivatalhoz, 1922-
ben szolgabíró, 1927-ben főszol-
gabíró lett. 
Rendkívül aktív közéleti szerep-
lő, köztiszteletben álló tisztség-
viselő volt, jó kapcsolatai voltak 
gr. Esterházy Ferenccel, elnöke 
volt az 1932-ben alakult Tatai 
Piarista Diákszövetségnek, az 
1945-ben alakult Szülők Szövet-
ségének és sok más egyesület-
nek, egyletnek is.  Aktívan részt 
vett a tatai kulturális és szociális 

egyesületek szervezésében és 
vezetésében. Kiváló orgonista 
is volt, sok helyre hívták szere-
pelni, amely abban az időben, 
főszolgabíró lévén, nem volt egy 
megszokott dolog.
Tata sportéletében
Mihály Géza széleskörű sporto-
lói és sportvezetői tevékenységet 
végzett, 24 évig volt a Tatai At-
létikai Club elnöke, ügyvezetője 
vagy titkára, sokat fáradozott az 
egyesület fejlődésének előmoz-
dításáért.
Még a TAC megalakulását meg-
előző évben tagja volt annak a 
tatai piarista futballcsapatnak, 
amely Győrben 2:0-ra legyőzte 
a hasonló iskolai válogatottat, ki-
tűnő védőjátékos volt.
1920. október 21-i TAC köz-
gyűlésen Pyber Bélát elnöknek, 
Mihály Gézát pedig az egyesü-
let titkárának választották, akit 
a sportolók egyszerűen „doktor 
úrnak” szólítottak. Ezekben az 
években az ő kezdeményezésé-
re váltak rendszeressé az osztrák 
csapatokkal – Post Wien, Rapid 
Wien – rendezett húsvéti illetve 

pünkösdi tornák. Az elsőt 1923-
ban játszották, nagy érdeklődés 
mellett.
Mihály Géza vezette be a TAC 
történetében elsőként a rendsze-
res közgyűléseket, a szakosz-
tályok összejöveteleit és az év 
végi sportbálokat az Esterházy 
Szállóban. Az ő javaslatára vá-
lasztották az egyesület tisztelet-
beli tagjának dr. Karaffiáth Jenő 
államtitkárt, az Országos Testne-
velési Tanács elnökét, aki akkor 
a sport mindenható döntéshozója 
volt.
1920-ban Mihály Géza is tagja 
volt a tatai úszó- majd vízilab-
da csapatnak, amely azokban az 
években az országos bajnokság-
ban játszott.
Sokat dolgozott a tatai sportért, 
sokat és sokakkal tárgyalt egy új 
TAC sporttelep létesítéséért. Az 
Országos Testnevelési Tanácstól 
200 e. korona támogatást sikerült 
szereznie a tóvárosi Homokrosta 
területén létesítendő  pályához, 
melynek építése 1925 tavaszán 
el is kezdődött. Dr. Sárvári Sán-
dor (a TAC elnöke volt éveken 

keresztül) vezette Takarékpénz-
tár pedig 10 millió koronával 
járult hozzá a talajmunkák fe-
dezéséhez. A sportlétesítményt 
végül 1927. március 13-án adták 
át. 1925-ben társelnökké válasz-
totta a  Magyar Úszó Szövetség 
„Rába” kerületi szövetsége.
A TAC és a TTK 1938-ban tar-
totta újjáalakuló közgyűlését, 
melyen egyhangúlag a Tatatóvá-
rosi Sport Egylet (TSE) nevet és 
a fekete-fehér egyesületi színe-
ket fogadták el. Az egyesület el-
nöke Reviczky István, társelnöke 
pedig dr. Mihály Géza lett.
Sportvezetői elfogadottságára 
jellemző, hogy az 1945. július 28-
án, a tóvárosi Keresztény Polgári 
Körben megalakult MÁV-TAC-
MADISZ ügyvezető elnökévé 
dr. Mihály Gézát választották. Ez 
az egyesület Tata  II. világhábo-
rú utáni első egyesülete volt. Az 
elnöki feladatait nem sokáig lát-
hatta el, mert tisztességes múltját 
figyelmen kívül hagyva  állandó 
támadások érték, ezért 1946-ban 
lemondatták. 1973-ban halt meg 
szülővárosában Tatán.          - vl-

Újra triatlon!

125 éve született Dr. Mihály Géza
Főszolgabíró a tatai sportéletben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok
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