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A Tata és térsége kézműves 
egyesület első alkalommal szer-
vezte meg a Mesterségek napját 
a Tatai vár udvarán, ahol régi 
korok mestereinek munkásságát 
ismerhették meg az érdeklődők. 
Molnárné Tamás Anetta fazekas-
mester, a program szervezője a 
Tatai Televíziónak adott interjú-
jában így nyilatkozott a rendez-
vényről: - Évek óta megrendezik 

már a barokk fesztivált Tatán, és 
az egyesületünk is szeretett vol-
na ehhez csatlakozni. Továbbá 
tavaly
felkérést kaptunk a vár népszerű-
sítésére, és most egy pályázatnak 
köszönhetően sikerült megvaló-
sítani a rendezvényt. Emellett 
az egyesületünk fő célja, hogy 
a népi kismesterségeket egy ki-
csit visszahozzuk a köztudatba, 

ez pedig egy kiváló alkalom erre 
-magyarázta a főszervező.
A programon 5-6 féle mesterség-
gel találkozhattak az érdeklődők, 
amelyeket egytől egyig ki is pró-
bálhattak. Fazekasok, fafaragók, 
üveg művesek, tojást hímzők, to-
jásfaragók, gyöngyfűzők és textil 
mesterek is bemutatták munkáikat 
a hétvégén. A rendezvényhez a 

Vakok Állami Intézetének Tatai 
Telephelye is csatlakozott, így az 
ő munkájukat is megcsodálhatták 
az érdeklődők.
A szervezők amellett, hogy szeret-
nék a fiatalabb generációval meg-
ismertetni a régi korok mestersé-
geit, szeretnék, hogy az emberek 
ezeket a portékákat be tudják il-
leszteni a mindennapokba.     -pv-

Mesterségek napja

Augusztus 14-én ülésezett a Helyi 
Választási Bizottság a Városhá-
zán. A tagok két napirendi pontot 
tárgyaltak meg, köztük a benyúj-
tott helyi népszavazás kezdemé-
nyezését, valamint a Helyi Vá-
lasztási Bizottság ügyrendjének 
meghatározását. A népszavazás 
kérdéseiről hozott döntésekről a 
Tatai Televízió tudósított.
Az első napirendi pont a Helyi 
Választási Bizottság ügyrend-
jének a megállapítása volt. Erre 
azért volt szükség, mert eddig a 
bizottságnak ügyrendje nem volt - 
nyilatkozta Dr. Szalai László, Tata 
Város Helyi Választási Bizottsá-
gának elnöke a televíziónak, majd 
így folytatta:  - Vannak olyan 
szabályok, amelyek célszerűvé 
és szükségessé teszik egy ügy-
rend megalkotását. Például ilyen, 
ha egy javaslatot nem szavaznak 
meg, akkor hogyan kell tovább el-
járni, milyen másik javaslatot kell 
feltenni. Ha vannak módosító ja-
vaslatok, milyen sorrendben kell 
egyikről, a másikról, a harmadik-
ról szavazni. És az ügyrendnek az 
is a jelentősége, hogy ezeket az 
apró nüanszos kérdéseket szabá-
lyozza a jövőre vonatkozóan is.   
A Helyi Választási Bizottság 
számára több kérdés érkezett be, 
amelyből az első: Egyetért-e Ön 
azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú 
(Esterházy műemlék lóistálló és 
lovas pálya) ingatlannal szomszé-
dos telkeken gépjármű-közleke-
désre alkalmas út ne épüljön, és 
az ott már meglévő utat se lehes-
sen kiszélesíteni?
- Az első kérdésnek a hitelesítését 
a választási bizottság megtagadta, 
mert a kérdés megfogalmazásából 
a bizottság számára úgy tűnt, hogy 
nem önkormányzati hatáskört 
érint a kérdés, hanem az útügyi 
hatóságnak, amely jelen esetben a 
kormányhivatal, hatáskörébe tar-
tozik. Tehát az, hogy szélesítsük-e 

ki az utat, vagy nyissunk új utat 
valahol, ez építési engedélyezési 
eljárásnak mindenképpen tekint-
hető. Az ilyen eljárásnak a lefoly-
tatása azonban az útügyi hatóság 
hatáskörébe tartozik, tehát nem 
az önkormányzatéba. Tehát ez az 
elutasítás indoka. Az egy teljesen 
más kérdés, hogy hatósági eljárást 
bárki kezdeményezhet. Tehát, aki 
építeni akar házat, az benyújt egy 
építési engedély iránti kérelmet. 
Ha valaki utat akar építeni, az be-
nyújt egy útépítés iránti kérelmet, 
megfelelő mellékletekkel együtt. 
De ez csak az építtető elhatáro-
zása, nem más. Maga a hatáskör 
gyakorlása az viszont -jelen eset-
ben- az útügyi közlekedési ható-
ság hatásköre. Választási kérdést 
ebben az ügyben pedig nem lehet 
így feltenni - indoklota a bizottság 
döntését Dr. Szalai László elnök.  
A Helyi Választási Bizottság má-
sodjára azt a kérdést bírálta, amely 
úgy hangzott: Egyetért-e Ön az-
zal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Es-
terházy műemlék lóistálló és lo-
vas pálya) ingatlanra vonatkozóan 
a város településképi rendelete 
(29/2018. (XII.20)) és helyi építé-
si szabályzata (38/2005.(XII.6.)) 
a 2020. február 28-án hatályos ál-
lapotában maradjon?
-A második kérdés arra irányult, 

hogy bizonyos önkormányzati 
rendeletek maradjanak úgy ha-
tályban, ahogy jelenleg vannak. 
Ezt a szavazásra indítványozott 
kérdést a Helyi Választási Bizott-
ság hitelesítette. Azért hitelesítet-
te, mert nem találtunk olyan jog-
szabályi vonatkozást, ami alapján 
más döntést kellett volna hoznunk 
- fejtette ki az elnök.
A Helyi Választási Bizottság által 
bírált harmadik kérdés: Egyet-
ért-e Ön azzal, hogy Tata Város 
Önkormányzata ne köthessen 
településfejlesztési szerződést a 
Tatai Öreg-tó Természetvédelmi 
Területén létesülő beruházáshoz 
kapcsolódóan, megőrizve ezzel a 
terület természeti és épített érté-
keit?
-A mai harmadik kérdést, tehát 
a településfejlesztési szerződés 
megkötésére vonatkozó szerző-
dést a Helyi Választási Bizottság 
szintén hitelesítette, mert nem 
talált olyan jogszabályi rendel-
kezést, ami alapján más döntést 
kellett volna hoznunk. A kérdés-
re felvetődött az a kérdés, hogy 
eléggé konkrét-e, nem túlságosan 
általános jellegű-e. De a bizott-
ság tagjait kértem is arra, hogy 
itt mindenki a saját belátása és 
lelkiismerete szerint döntsön. És 
a döntés eredménye az lett, hogy 

a bizottság ezt a kérdést szintén 
hitelesítette.  
A Helyi Választási Bizottság által 
bírált utolsó kérdés: Egyetért-e 
Ön azzal, hogy a tatai Önkor-
mányzat csak abban az esetben 
valósítsa meg a TOP-1.2.1-16-
KO1-2017-00003 jelű, az An-
golkert Malomkert – Angolkerti 
rehabilitáció III. üteme nevű pá-
lyázatot és a CULTPLAY – Inter-
aktív tematikus parkok - malom-
múzeum – SKHU/1601/1.1/209 
projekteket, ha azokat a 3305/2 
és a 3305/10 hrsz – ú, az egykori 
Kristály fürdő területének bevo-
nása nélkül is meg tudja tenni?
- A negyedik kérdés az Angolpar-
kkal illetve a Malom-Kristály in-
gatlannal volt kapcsolatos. Ezt a 
kérdést a Helyi Választási Bizott-
ság nem tudta hitelesíteni. Ennek 
alapvető oka az volt, hogy ez a 
kérdés nem önkormányzati hatás-
kört érintett. Azért nem, mert eb-
ben az ügyben az önkormányzat 
már szerződést vagy szerződése-
ket kötött, és amikor már az van, 
hogy meg van kötve egy szerző-
dés, akkor annak a végrehajtásá-
ról van szó. Megneveznek egy 
felelőst, hogy meg kell tervezni, 
közbeszerzést kell kiírni adott 
esetben. 
Folytatás a 3. oldalon.

Döntött a Helyi Választási Bizottság

Fotók: Kuny Domokos Múzeum

Fotó: Tatai Televízió



A koronavírus járvány miatt 
az idén tavasszal elmaradt az 
éves lomtalanítás, amelyet a 
Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. most ősszel szervez meg. A 
kezdeményezés során ingyene-
sen szállítják el a magán ingat-
lanoknál keletkezett hulladékot, 
egy köbméter térfogat határig. 
A szeptember 7-én induló lom-
talanítás részleteiről és üteme-
zéséről a Városházán szervez-
tek sajtótájékoztatót, ahol arra 

is felhívták a figyelmet, hogy 
az elszállításra ítélt lomokat a 
kijelölt időpont előtt 24 órával 
helyezzék ki a lakók. Purgel 
Zoltán alpolgármester a Tatai 
Televíziónak is nyilatkozott a 
témában. Az alpolgármester 
kiemelte, hogy az elektronikai 
és a veszélyes hulladékot nem 
viszik el a Városgazda munka-
társai, ezeknek központi gyűjté-
se egy későbbi időpontban lesz 
majd.

– Kérem mindenki figyelje a 
város és a Városgazda Kft. hon-
lapját, közösségi oldalát, illetve 
a Tatai Televízió képújságát, hi-
szen ezeken a felületeken majd 
megjelenik a veszélyes hulla-
dékok gyűjtésének pontos idő-
pontja, valamint az, hogy hova 
és milyen feltételekkel lehet 
leadni ezeket. Ennek szabályos-
ságát a közterület felügyelet 
fogja figyelni – nyilatkozta Pu-
rgel Zoltán.

Az elektronikai hulladékok 
gyűjtése két időpontban lesz, 
két különböző helyszínen: 
szeptember 10-én az Agostyáni 
úti parkolóban 10.00-17.00-
ig, majd október 1-én a Kör-
nyei úton ugyancsak 10.00-
17.00-ig.

A veszélyes hulladékok leadá-
sára szeptember 16-án a Kör-
nyei úti parkolóban lesz lehe-
tőség 9.00-17.00-ig.

Önkormányzat 2020. augusztus 20. VI. évfolyam, 17. szám2

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:

Hirdessen Ön is
9000 példányszámú, 

kéthetente ingyenesen   
megjelenő városi 

lapunkban!

06-30-962-4556       
tataivaroskapu.ujsag

@gmail.com

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

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

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

szolgáltatójukhoz!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Tatai Közös Önkormányzati 

Hivatalban 
2020. augusztus 21. napja 

(péntek)
munkanap áthelyezése miatt 

munkaszüneti nap. 
Fenti napon az 

ügyfélfogadás szünetel.

2020. augusztus 29. napján, 
szombaton az ügyfélfogadás 

8:00-12:00 óráig tart.

Kérjük ügyeik intézésénél a 
fentiek figyelembevételét. 

Az ügyfélfogadás általános 
rendjéről  a www.tata.hu 
weblapon tájékozódhat.

 
Tatai Közös

 Önkormányzati Hivatal

Értesítjük a tataiakat, hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. (Tata, 
Belterület 460/143. hrsz., tel.: 34/708-102) ingyenes
ŐSZI  lomtalanítást
végez a következő feltételekkel és időpontokban:
Az elszállítandó hulladékot az adott körzet lomtalanításának kezdete 
előtt 24 órával, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 7 óráig kell 
kihelyezni! A gyűjtőkocsi a megadott körzet egy-egy utcájában csak 
egyszer halad el. Az utólag kihelyezett hulladékot nem áll módunkban 
elszállítani.
Elszállításra kerülnek a magáningatlanoknál keletkezett lomhulladé-
kok 1 m3! térfogathatárig (egyéb, daruzást nem igénylő berendezési 
tárgyak).
Nem kerül elszállításra az ingatlanok elé kihelyezett veszélyes hulla-
dék (akkumulátor, festék, vegyszer, stb.), elektronikai hulladék (TV, 
monitor, számítógép, mosógép stb.), autógumi, építési törmelék és 
zöldhulladék.
A lomtalanítás intézményekre, üzemekre nem vonatkozik.
Elektronikai hulladék KÖZPONTI gyűjtése  
2020. szeptember 10. TATA , AGOSTYÁNI ÚTI  PARKOLÓ  10 
ÓRÁTÓL  17 ÓRÁIG.
2020. október 01.  TATA,  KÖRNYEI ÚTI  PARKOLÓ  10 ÓRÁTÓL  
17 ÓRÁIG.
ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖKBŐL CSAK A MEGBONTATLAN,  
EGÉSZ KÉSZÜLÉKEK KERÜLNEK  ÁTVÉTELRE.
Veszélyes hulladék KÖZPONTI gyűjtése        
2020. szeptember 16.  TATA,  KÖRNYEI ÚTI  PARKOLÓ  9 ÓRÁ-
TÓL  17 ÓRÁIG
Csak az alábbi veszélyes hulladék frakciók kerülnek átvételre:
Festék és hígító származékok (maradék festék, festékes doboz) (5 l/
fő, vagy 5 db festékes doboz/fő), toner, nyomtatópatron (2 db/fő), nö-
vényvédőszer (2 l/fő), fáradt olaj (5 l/fő), akkumulátor (2 db/fő)
Az elektronikai és a veszélyes hulladék leadása-átvétele a Közterü-
let-felügyelet ellenőrzése mellett történik.

I. körzet: Országgyűlés tér – Agostyáni út a vasúti átjáróig – Somo-
gyi B. u. – Almási u. – Bajcsy-Zs. u. – Bacsó B. út – Mikovényi utca 
és a rácsatlakozó mellékutcák – Bacsó B. úti lakótelep.
Időpont: 2020. szeptember 07-től. (A lomhulladékot legkésőbb 
2020. szeptember 07-én 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)

II. körzet: Bartók B. u. lakótelep – Ady E. u. – Petőfi S. u. – Egység 
u. – Sport u. – Malom u. és az ezekből nyíló utcák – Vértesszőlősi u. 
– Baji u. – vasút által határolt kertvárosi városrész.
Időpont: 2020. szeptember 14-től. (A lomhulladékot legkésőbb 
2020. szeptember 14-én 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)

III. körzet: Május 1 út, Komáromi u. és a Környei út által határolt 
terület a Cifra-malomtól – Rákóczi u. – Kocsi u. – Fazekas u. és a 
rácsatlakozó utcák, azaz az Öreg-tó felé eső részek.
Időpont: 2020. szeptember 21-től. (A lomhulladékot legkésőbb 
2020. szeptember 21-én 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)

IV. körzet: Május 1. út  – Új út – Komáromi út – Mocsai út – Veres P. 
u. - József A. u. – Kocsi út – Dadi u. és a rácsatlakozó utcák - Naszályi 
út - Látó hegy.
Időpont: 2020. szeptember 28-tól.  (A lomhulladékot legkésőbb 
2020. szeptember 28-án 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)

V. körzet: Tata Újhegy utcái és a IV. dűlőtől a X. dűlőig – Agostyáni 
városrész
Időpont: 2020. október 5-től. (A lomhulladékot legkésőbb 2020. ok-
tóber 5-én 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)
A lomtalanítás folyamatát a Közterület-felügyelet ellenőrzi, ha sza-
bálytalanságot észlel, helyszíni bírságot szabhat ki.

Segítő közreműködésüket köszönjük:

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.

Őszi lomtalanítás

Büszkeséggel tölt el minket, hogy 
az 1990-ben alapított Güntner-Tata 
Kft. immáron 30 éves. Habár a ko-
ronavírus járvány nem teszi lehető-
vé, hogy méltón megünnepeljük, a 
kerek évforduló alkalmából szeret-
nénk egy nagyobb, „30 év – 30 jó-
tett” kampány keretein belül is kö-
szönetet mondani. A kampány célja 
környezetünk, különböző szerve-
zetek és természetesen kollégáink 
támogatása. Kiemelten szeretnénk 
megköszönni Tata városának, hogy 
az elmúlt három évtized során 
mindvégig hozzájárultak vállala-
tunk fejlődéséhez - nyilatkozta a 
Városkapu újságnak Schwarzen-
berger Tamás ügyvezető igazgató, 
akit az évforduló alkalmából kér-
deztünk.
-Melyek voltak az elmúlt 3 évti-
zed legemlékezetesebb pillana-
tai?
Természetesen elsőként a vállalat 
alapítása és a termelés beindítása. 
Ezt követően a folyamatos fejlődés 
során 1998-ban, 2008-ban, 2011-
ben és 2017-2019 között hajtottunk 
végre jelentős infrastruktúra és 
technológiai fejlesztéseket kapa-
citásbővítés céljából. Számunkra 
minden bővítési lehetőség fontos 
előrelépést jelentett: ezek közül 
kiemelném az utóbbi évek beru-
házásait, amelyekkel nem csak a 
gyártási folyamatokat modernizál-
tuk, hanem a logisztika is helyére 
került. A megvalósítást nagy mér-

tékben segítette, hogy a projektet 
a kormány egyedi kormánydöntés 
alapján (EKD) jelentős mértékben 
támogatta. 
-Milyen fejlesztésekre a legbüsz-
kébbek?
Nehéz lenne egyedi példákat ki-
ragadni. De például a folyamatos 
bővülés; az, hogy az irányunkban 
megnyilvánuló bizalom követ-
keztében egyre több termékcsalád 
gyártása került Tatára, lehetővé tet-
te, hogy a város legnagyobb adófi-
zetőjeként meghatározó gazdasági 
szereplői legyünk szűkebb környe-
zetünknek. 
-Milyen tanulságokkal zárta a 
cég a járvány miatti veszélyhely-
zet időszakát?
Természetesen minket is váratla-
nul ért a járvány kitörése. Ahogy 
más nagyvállalatoknál és kisebb 
szervezeteknél, mi is felállítottuk 
saját operatív törzsünket a hely-
zet kezelésére. A járvány kitörése 
óta elsődleges célunk dolgozóink 
egészségének védelme, valamint a 
gyár működésének fenntartása, ve-
vőink igényeinek kielégítése. Ezek 
alapján hoztuk és hozzuk meg in-
tézkedéseinket. Remélhetőleg nem 
lesz drasztikusabb második hullám, 
de az eddigi tapasztalatainkból ki-
indulva és legjobb tudásunk szerint 
igyekszünk felkészülni rá.
- Hogyan áll a Szomódi utat a Ta-
vasz utca folytatásában kiváltó, 
tervezett út építése?

Erre az útkiváltásra vagyis új út épí-
tésére azért van szükség, mert így a 
telephelyeink között már nem lesz 
civil autósforgalom. Erről egy vá-
rosfejlesztési megállapodást kívá-
nunk kötni a várossal, kicsit meg-
csúszva, de szeretnénk még ebben 
az évben a megállapodás megkö-
tését. A megépítendő út a cégcso-
port telkének a szélén épül majd 
meg, a várossal egyeztetett tervek 
alapján. Az ott lakók érdekében is 
a városvezetés ennek megépítését 
folyamatosan sürgeti, azonban a 
megvalósulást a koronavírus miatt 
fellépő gazdasági nehézségek hát-
ráltatják. Köszönjük az ott élők és 
a közlekedők türelmét, igyekszünk 
a megvalósítással. 
-Jelenleg van-e a cégnél munka-
erő-hiány, hogyan tudják kezelni 
ezt a nehézséget, amely már ko-
rábban is többször felmerült?
A várakozásokkal ellentétben régi-
ónkban nem tapasztalunk jelentős 
változást a munkaerő kínálat alaku-
lásában. Főleg jól képzett, minőségi 
szakmunkásokból, operátorokból 
van hiány. Igyekszünk toborzással 
megfelelő munkatársakat találni, a 
helyi szakképzési intézményekkel 
együttműködve magunk is részt 
veszünk a jövő szakembereinek 
képzésében. Ennek érdekében je-
lenleg is korszerű tanműhelyünk 
fejlesztésén dolgozunk. 
-Melyek az elkövetkezendő évek 
legfontosabb tervei?

Mint említettem, egy komplex 
nagyberuházás végére értünk, új 
alapokra helyezve a gyártási fo-
lyamatainkat. A következő néhány 
évben a finomhangolás és a terme-
lési volumen folyamatos növelése 
a cél. Ehhez szeretnénk még kor-
szerűbb technológiákat bevezetni, 
modernebb, hatékonyabb gyártó-
berendezéseket beszerezni. Azért, 
hogy mindez megvalósulhasson, 
bízunk benne, hogy a járvány mi-
nél hamarabb megszűnik és a gaz-
dasági helyzet stabilizálódik. 
-Fontos a cég számára a társadal-
mi szerepvállalás?
A társadalmi felelősségvállalás 
mindig is szerves része volt a vál-
lalat életének, melyen belül nagy 
hangsúlyt fektetünk a jövő nem-
zedékének és a sportnak szánt 
adományozásra. De 2020-ban az 
új típusú koronavírus járvány ezt 
is felülírta. A COVID-19 terjedé-
se arra ösztönzött minket, hogy ne 
csak az eddigi támogatottjainkat 
(pl. TAC), hanem többeket, távo-
labbi kórházakat vagy épp a Ma-
gyar Szervátültetettek Szövetségét 
támogassunk akár pénzadomány, 
akár tárgyi felajánlás formájában. 
Az „Együtt egymásért” kampány 
keretein belül lehetőségünk van 
saját kollégáinknak is köszönetet 
mondani kitartásukért és a COVID 
elleni szigorú intézkedéseinkkel 
szembeni együttműködő hozzáál-
lásukért.  

30 éves a Güntner-Tata Kft.
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Folytatás az 1. oldalról.

Tehát miután ez a kérdés már nem 
önkormányzati hatáskörre vonat-
kozott, hiszen az önkormányzati 
döntés, a megkötött szerződés egy 
végrehajtási szakaszban van, ezt 
a kérdést hitelesíteni nem lehe-
tett - magyarázta Dr. Szali László, 
majd hozzátette: - Mind a négy 
határozat ellen jogorvoslattal lehet 

fordulni a Győri Törvényszékhez, 
ezt bárki megteheti. De jogi képvi-
selőt kell igénybe vennie. Erre 15 
nap áll rendelkezésre attól az idő-
ponttól kezdődően, amikor a He-
lyi Választási Iroda a megindokolt 
döntéseit közzéteszi az interneten.
- Elképzelhető hogy lesz népsza-
vazás és az is, hogy nem?
- Minden elképzelhető. Én úgy 
gondolom hogy ilyen ellentétes 

erők küzdelmében a bizottság 
tisztességesen elvégezte a fela-
datát, bárki fordulhat bírósághoz, 
én ezt nem tudom megmondani, 
hogy fordulnak-e vagy sem. Azt 
tudom, hogy júliusban, mikor 
négy döntést elbíráltunk, akkor 
nem fordultak bírósághoz. Hogy 
most ez megtörténik-e vagy sem 
azt nem tudom, lehetséges hogy 
valaki bírósághoz fordul egy vagy 

több kérdésben. Akkor meg kell 
várni, hogy a bíróság a döntése-
inket helyben hagyja vagy módo-
sítja - zárta gondolatait a bizottság 
elnöke.
Szalay Ildikó, a kérdéseket be-
nyújtó magánszemély így reagált 
a Helyi Választási Bizottság által 
hozott döntésekre: - Én egy picit 
úgy érzem, hogy a Helyi Válasz-
tási Iroda az, mint a Polgármes-

teri Hivatal égisze alatt dolgozó 
iroda, annyira nem szeretné, hogy 
népszavazási kérdések kerüljenek 
beadásra, és ezekből népszavazás 
legyen, ugyanakkor azt érezzük, 
hogy a Helyi Választási Bizottság 
munkája maximálisan korrekt. A 
második és a harmadik kérdésün-
ket első körben elfogadták, én azt 
gondolom, hogy nekünk ez telje-
sen jó és köszönjük.         -pv-

Döntött a Helyi Választási Bizottság

A Helyi Választási Bizottság 
2020. augusztus 14-én megtar-
tott ülésén döntést hozott a Sza-
lay Ildikó magánszemély által 
2020. július 20-án benyújtott 
négy népszavazási kérdésekről. 
Az alábbiakban Michl József 
polgármesternek a döntéssel 
kapcsolatos állásfoglalását ol-
vashatják.
A mai napon Tatán ismét a de-
mokrácia és a jogállam rendelte-
tésszerű működésének lehettünk 
tanúi. Köszönöm a Helyi Válasz-
tási Bizottság (HVB) munkáját, 
amellyel újfent bizonyította, 
hogy tevékenysége – a korábban 
hangoztatott politikai felhangú 
vádaskodással szemben – mentes 
mindenfelé nyomásgyakorlástól. 
Hacsak azt nem tekintjük annak, 
hogy a bizottsághoz kérdéseket 
benyújtó, illetve az ülésein részt-
vevő személyek minden adódó 
alkalommal megkérdőjelezték 
a testület politikai pártatlansá-
gát, felszólalásaikban kétségbe 
vonták a bizottsági tagok felké-
szültségét, vitatták álláspontjuk 
és döntéseik jogszerűségét. Itt 
fontosnak tartom még kiemelni, 
hogy a bizottság elnökhelyette-
se, Márkus Gábor a napirendek 
megtárgyalása előtt elmondta, 
értékesnek tartja, hogy a polgár-
mester és a képviselő-testület a 
HVB jogkörét tiszteletben tart-
va a döntéshozatalt megelőzően 
nem nyilvánult meg a bizottság 
ügykörébe tartozó kérdésekben. 
A helyzet tisztázása érdekében 
engedjék meg a tisztelt olvasók, 
hogy elsőként az egyik elutasított 
kérdéssel kapcsolatos álláspon-
tomat fejtsem ki. A negyedik-
ként benyújtott kérdés a követ-
kező volt: „Egyetért-e Ön azzal, 
hogy a tatai Önkormányzat csak 
abban az esetben valósítsa meg a 
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 
jelű, az Angolkert Malom-
kert – Angolkerti rehabilitáció 
III. üteme nevű pályázatot és a 
CULTPLAY – Interaktív tema-
tikus parkok – malommúzeum 
– SKHU/ 1601/1.1/209 projek-
teket, ha azokat a 3305/2 és a 
3305/10 hrsz-ú, az egykori Kris-
tály fürdő területének bevonása 
nélkül is meg tudja tenni?”
A bizottság által alkalmatlan-
nak ítélt kérdés esetében nem 
tekinthetünk el attól, hogy a volt 
Kristály fürdő területére terve-
zett Malomkert más helyszínen 
történő megvalósításának semmi 
köze az Öreg-tó partján található 
1841 helyrajzi számú területhez, 
illetve az ott tervezett beruházás-
hoz. Azt sem hagyhatjuk figyel-
men kívül, hogy a HVB egyszer 
már alapos indokokkal elutasí-
totta e kérdés hitelesítését. Ma-
guk az Öreg-tó partjának védel-
mét zászlajukra tűző benyújtók 
is magyarázkodásra kénysze-

rültek azzal kapcsolatban, miért 
került be mindezek ellenére ez is 
az általuk javasolt kérdések so-
rába. Nehéz ezt összeegyeztetni 
azzal is, amit a kérdést koráb-
ban beadó dr. Popovics Judit, az 
MSZP-DK-Jobbik-Momentum 
képviselője mondott a július 8-i 
testületi ülésen. Ekkor ugyanis ő 
még azt állította, hogy minden-
képpen megtámadják a Győri 
Törvényszéknél a HVB e kér-
désre vonatkozó július 3-i dönté-
sét, mivel az abban foglaltakkal 
nem értenek egyet és szerintük 
az a jogszabályoknak sem felel 
meg. Mint tudjuk, ez nem kö-
vetkezett be. Márpedig csak en-
nek köszönhetően nyújthatta be 
a HVB által ma véleményezett 
kérdéseket egy magánszemély 
július 20-án. 
Nem könnyű elvonatkoztatni 
attól sem, hogy a Kristály fürdő 
területének strandként való újbó-
li hasznosítása dr. Popovics Ju-
dit polgármesteri kampányának 
központi eleme volt. Ezek alap-
ján a külső szemlélőnek köny-
nyen támad az az érzése, hogy 
ez a korábban már elutasított, 
a tóparthoz semmilyen módon 
nem kapcsolódó ügy egy, a Stop 
Avalon mozgalom és a helyi el-
lenzéki pártok közötti politikai 
megállapodás, paktum részeként 
kerülhetett be az újonnan be-
nyújtott népszavazási kérdések 
közé. Úgy, hogy utólag maguk 
a benyújtók is elismerték, ezút-
tal sem várták, hogy a bizottság 
megváltoztatja korábbi döntését. 
Ennek tükrében erősen megkér-
dőjelezhető, hogy a Stop Avalon 
mozgalom szándékai mentesek a 
pártpolitikától. Ezt az is megerő-
síti, hogy az önkormányzat által 
megfogalmazott tényre válasz-
ként tegnap kiadott nyilatkoza-
tukban a tópartra tervezett beru-
házás már csak ürügyként jelent 
meg, amivel a szerintük „Tatát 
romboló” korábbi és jelenlegi 
városvezetés általános és teljes 
alkalmatlanságát próbálták meg 
igazolni. Ezek után talán nem túl 
merész dolog feltenni a kérdést: 
mi a valódi cél? A mozgalom 
képviselői által oly sokat han-
goztatott párbeszéd megindítása, 
vagy a városvezetés mielőbbi 
megbuktatása? 
A HVB által ma elfogadott kér-
désekkel kapcsolatban is ko-
moly fenntartásaim vannak. Ter-
mészetesen tiszteletben tartom 
a bizottság döntését, mégsem 
gondolom, hogy a benyújtók 
által megfogalmazott kérdések 
valóban a város, a tataiak érde-
két szolgálnák. Sőt, úgy látom, 
hogy ezek az Öreg-tó partján, 
de akár a város egész területén 
minden olyan időszerű beavat-
kozás lehetőségétől megfoszta-
nának minket, ami elősegíthetné 

a problémák megoldását. 
A 2. kérdés így hangzott: „Egyet-
ért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841. 
hrsz-ú Esterházy műemlék 
istálló és lovaspálya) ingatlan-
ra vonatkozóan a város tele-
pülésképi rendelete (29/2018. 
(XII.20.)) és helyi építési sza-
bályzata (38/2005. (XII.6.)) a 
2020. február 28-án hatályos 
állapotában maradjon?” Ez a 
kérdés több szempontból is ve-
szélyezteti a jogbiztonságot, és 
akár törvénysértő helyzetek elői-
dézésre kényszerítené a képvise-
lő-testületet. 
 • Ha bármelyik érintett 
szabályunkat a népszavazásig 
módosítanunk 
kell (önkormányzati érdekből 
vagy azért, mert ezt egy maga-
sabb szintű jogszabály meg-
követeli) akkor egy esetleges 
eredményes népszavazás esetén 
a módosítást is vissza kellene 
„rendezni” a 2020. február 28-ai 
állapotra. Gyakorlatilag két évre 
korlátoznák (2020. februártól 
2022 elejéig) a változtatás lehe-
tőségét. Ez azért is lehetetlen, 
mert a Helyi Építési Szabályza-
tot törvényi előírás alapján kell 
2021. december végéig felül-
vizsgálnunk. 
 • További probléma, 
hogy az 1841. helyrajzi számú 
telekre nem terjed ki a telepü-
lésképi rendelet (műemlékre 
ugyanis nem vonatkozik), így, 
ha abban általános érvényű mó-
dosítással élne az önkormányzat, 
akkor ezt a telket kivételként 
kellene kezelni, ami szintén jo-
gilag aggályos helyzetet szülne.
 • Az is meglehetősen ne-
héz helyzetet szülne, ha a nép-
szavazás eredményes lenne és 
a nemek győzelmét hozná. A 
képviselő-testületnek ebben az 
esetben is döntést kellene hoznia 
– hiszen erre a népszavazás ered-
ménye kötelezné –, de arra nem 
ad választ ez a kérdés, hogy mire 
irányuljon a döntése.
A 3. kérdés így szólt: „Egyet-
ért-e Ön azzal, hogy Tata Város 
Önkormányzata ne köthessen 
településfejlesztési szerződést a 
Tatai Öreg-tó Természetvédelmi 
Területén létesülő beruházáshoz 
kapcsolódóan, megőrizve ezzel 
a terület természeti és épített ér-
tékeit.” A kérdéssel az a legfőbb 
probléma, hogy túl általános, 
lényegében minden konkrét is-
meret hiányában mondatja ki a 
válaszadóval, hogy nincs szük-
ség fejlesztésekre. Ezzel pedig 
tulajdonképpen önmagának 
mond ellent, hiszen így nehezen 
elképzelhető a terület természeti 
és épített értékeinek megőrzése.
 • Összesen 591,3 hektár 
területre mondaná ki a fejlesztési 
tilalmat. Többek között ide tarto-
zik a Vár, az Esterházy-kastély, 

a fedeles lovarda, a lóistálló, az 
Eötvös József Gimnázium, a Kál-
vária-domb, az Építők parkja, a 
volt KISZ-tábor területe, a tófa-
rok. 
• Ha ezt vesszük alapul, akkor 
olyan korábbi városfejlesztési 
megállapodások nyomán létrejött 
több száz millió forintos közcé-
lú beruházások sem valósulhat-
tak volna meg ezen a területen, 
mint például a Platán étterem és 
környezetének megújítása, a Tó-
városi korzó, a bőrgyári lakások 
és környezetének rendezése, de 
elesett volna a város az Építők 
parkjában az ottani vállalkozók 
által végrehajtott fejlesztésektől, 
valamint más területen ugyanezt 
az elvet alkalmazva akár a Spar 
Magyarország Kft. és a Lidl Ma-
gyarország Kft. beruházásaitól.
Mindez azt jelenti, hogy e terület 
vonatkozásában az önkormányzat 
a jövőben nem tudná ellátni azt 
a feladatát, amely lényegéből fa-
kad, azaz nem tudná elvégezni a 
közjó szolgálatát, a városban élők 
érdekeinek képviseletét, illetve 
nem tudna eleget tenni annak az 
önkormányzati törvény által első 
helyen előírt kötelezettségének, 
a település fejlesztésének. Hi-
szen, ha erre a kérdéssel igennel 
válaszolnánk, attól még a ma-
gánberuházók megvalósíthatnák 
elképzeléseiket – akár még szál-
lodát is építhetnének – a közcé-
lú, a város és a tataiak érdekét 
szolgáló fejlesztések azonban 
biztosan elmaradnának. Az vé-
leményem szerint nem lehet a 
közösségünk érdeke, hogy ezen 
a területen hosszú távon kon-
zerváljuk akár az épített, akár a 
természetes környezet leromlott 
állapotát. Az önkormányzat célja 
a közösség szolgálata jegyében 
csak az lehet, hogy elősegítse az 
épített és természeti értékek meg-
újítását, karbantartását. Éppen 
ezért működött együtt az elmúlt 
években is az Öreg-tó partján kü-
lönböző beruházókkal, és ezért 
tudta elérni, hogy megújuljon 
a Platán Étteremnek helyet adó 
helyi védettséget élvező épület, 
valamint a Várárok Vendégház 
két műemléki épülete. Az Öreg-
tó Természetvédelmi Övezetre 
vonatkozó városfejlesztési meg-
állapodásoknak volt köszönhető 
a Platán Étterem és a Vár közötti, 
a sétány két oldalán, valamint a 
Tóvárosi Korzó környezetében 
található többszáz négyzetméter-
nyi zöldfelület megújulása. Ezzel 
összefüggésben azt is érdemes 
megjegyezni, hogy a 2014-ben 
Magyarországon az Év Fájává 
választott és 2015-ben az euró-
pai versenyen ezüstérmet szerző 
nagy platán hosszú élettartamá-
nak biztosítása érdekében is a 
területen érdekelt vállalkozóval 
közösen végezte el a szükséges 

beavatkozásokat az önkormány-
zat. Az étterem tulajdonosa jelen-
leg is folyamatosan gondoskodik 
e fa, valamint az egész terület és 
az ott lévő növényzet karbantar-
tásáról, ideértve természetesen a 
közterületeket is. Hasonló mond-
ható el az Építők Parkjában talál-
ható vendéglátó egységek tulaj-
donosaival kötött városfejlesztési 
megállapodásokról. Ezek eseté-
ben a vendéglátóhelyek előtti 
kertek, valamint az előkertek és a 
tóhoz vezető út közötti zöldsáv-
ok megújítását foglalta magában 
a megegyezés. Ezekből a pél-
dákból is jól látható, hogy a vá-
rosvezetés az elmúlt években is 
minden ilyen megállapodás ese-
tében arra törekedett, hogy olyan 
közcélú befektetések megvalósí-
tására késztesse a magánberuhá-
zókat, amelyek messzemenőkig 
figyelembe veszik az épített és 
természeti környezet értékeinek 
megóvását, azok megújítását. 
Természetesen most és a jövőben 
is ennek megfelelően fog eljárni. 
Jelenleg is vannak ezen a terüle-
ten a tervezett szálloda építésén 
kívül is olyan megvalósulás előtt 
álló magánberuházások, ame-
lyeknél ezt a gyakorlatot kívánja 
folytatni. 
Ha tehát ezekre a kérdésekre igen-
nel válaszolnánk, az valóban meg-
gátolná a városvezetést a hosszú 
távú stratégiai tervezésben, való-
ban döntésképtelenséget szülne 
és valóban gazdasági vakságról 
tanúskodna. Ezért – a HVB dön-
tését tudomásul véve – továbbra 
is fenntartom, hogy csak akkor 
tudunk igazán jó kérdést meg-
fogalmazni ebben az ügyben, ha 
már minden szükséges információ 
a rendelkezésünkre áll a bölcs és 
megfontolt döntéshez. A városfej-
lesztési megállapodások megkö-
tésének tiltására irányuló kérdés 
esetében én magam fogok felleb-
bezéssel fordulni a Győri Tör-
vényszékhez, mivel úgy látom, 
hogy az – teljesen függetlenül a 
szállodaberuházástól – meggátol-
na a jövőben minden magánerős, 
valamely közcél megvalósítására 
irányuló befektetést, amely közös 
kincsünk, Tata Szívének megújí-
tásához, vitalitásának megőrzésé-
hez járulhatna hozzá. Ezzel pedig 
az önkormányzatot korlátozná ab-
ban, hogy gyakorolja a törvények 
adta feladatát és felelősségét a 
közjó, a tataiak szolgálatát.
Ahhoz a korábbi kijelentésemhez 
is tartom magam, hogy bármilyen, 
a város érdekében tevékenykedő 
egyesületnek aktív tagja kívánok 
lenni, ezért ezúton is jelzem, hogy 
az ÉLŐ VIZEK VÁROSÁÉRT 
elkötelezett civilként az elsők kö-
zött jelentkezem a Miénk a Grund 
Városvédő Egyesületbe. Bízom 
benne, hogy a tisztelt elnökségnek 
nem lesz kifogása ellene.

Polgármesteri állásfoglalás



2020. augusztus 19 és 26 között 21. alkalommal kerül megrendezésre a Tatai Barokk Fesztivál. A fesztivál célja továbbra is Tata csodálatos természeti adottságait, 
barokk építészeti, művészeti emlékeit bemutatva, az Esterházy család szellemiségének hátterével komplex művészeti programmal kívánjuk gazdagítani városunk 
művészeti életét. Fontosnak tartjuk, hogy a helyi művészeti együttesek, intézmények mellett nemzetközi hírű alkotó és előadóművészek is szerepet kapjanak a ren-
dezvényeken. A program mottója ebben az évben: az „Esterházyak városa” címet viseli, A fesztivál ünnepélyes megnyitójának az Angolkert  gyönyörű környezetében 

felépített Esterházy kiskastély (nyári lak) ad otthont..
A 21. Tatai Barokk Fesztivál továbbra is szorosan összefonódik a Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus szervezésével, amely idén 14. alkalommal kerül 

megrendezésre.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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A Magyar Kerékpárosklub szá-
mos jó tanáccsal látja el mind-
azokat, akik két keréken köz-
lekednek. A szervezet egyik 
közleményében a gyermekek 
biciklin történő szállításával fog-
lalkoznak. 
Eszerint gyermekünket vihetjük 
magunkkal előre vagy a csomag-
tartóra szerelhető gyermekülés-
ben. Így a biciklizéssel jó példát 
mutatunk a gyermekeinknek is, 
szokják a forgalmat, egyensú-
lyérzéküket edzi.
A KRESZ szerint kerékpáron 
csak 10 évnél nem idősebb gyer-
meket szállíthatunk, és kizárólag 
csak az erre a célra kialakított 

pótülésen. Ha több ilyen kialakí-
tott pótülés van, akkor akár több 
gyereket is vihetünk magunkkal. 
Az ilyen speciális családi bicik-
lik nyugaton nem számítanak 
kuriózumnak, Hollandiában és 
Dániában például sokan családi 
autó helyett használják ezeket, 
és már hazánkban is kaphatóak. 
A  bukósisak használata a gye-
rekeknek sem kötelező, de java-
soljuk, főleg kisgyerekeknek.  
Fontos: Egyre jobban terjednek 
Magyarországon is a gyermek-
szállításra kialakított kerék-
pár-utánfutók. Ezek nyugaton 
nagyon népszerűek, azonban 
hazánkban a jelenleg hatályos 
KRESZ szerint sajnos nem sza-
bad ilyenekben gyereket szállí-
tani.  
Amint gyerekeink megtanulnak 

kétkerekű kerékpárjaikon teker-
ni, érdemes az önálló közleke-
désre is tanítani őket.

További szabályok - KRESZ

• Tilos a kerékpárhoz oldalko-
csit, illetve egyéb vontatmányt 
kapcsolni a kerékpár-utánfutó 
kivételével.
• Tilos kerékpáron ülve állatot 
vezetni.
• Tilos a kerékpárt más járművel 
vontatni.
• Tilos elengedett kormánnyal 
kerékpározni.
• Kerékpáron csak olyan csomag 
szállítható, amely a kormányzást 
nem akadályozza.
• Tilos autópályán és autóúton 
kerékpározni, továbbá ott, ahol 
ezt tábla tiltja.

12 év alatti gyerek főútvonalon 
nem kerékpározhat.
• A kerékpárosnak is, mint min-
den járművezetőnek, jeleznie 
kell minden irányváltoztatási 
szándékát, mégpedig balra ka-
nyarodva bal, jobbra kanyarodva 
jobb kézzel. Az irányjelzést az 
irányváltoztatás előtt megfelelő 
távolságban és időben kell meg-
kezdeni.
• Kétkerekű kerékpáron 16. élet-
évét betöltött személy szállíthat 
10 évnél nem idősebb, a kerék-
párt nem hajtó utast a kerékpár 
pótülésén. Kettőnél több kerekű 
kerékpáron 17. életévét betöltött 
személy szállíthat a kerékpárt 
nem hajtó utast. Utast tehát csak 
az erre a célra kialakított pótülé-
sen szabad szállítani kétkerekű 
kerékpáron - ha több ilyen ülés 

van, akkor akár több gyereket is 
magunkkal vihetünk.
• Kerékpárral lakott területen 
belül legfeljebb 40 km/h sebes-
séggel szabad közlekedni. La-
kott területen kívül sisakban 50 
km/h a megengedett legnagyobb 
sebesség, de csak ha utast nem 
szállítunk, sisak nélkül pedig 40 
km/h. (40 km/h felett tehát köte-
lező a sisak!) Kerékpárúton 30 
km/h, gyalog- és kerékpárúton 
20km/h a megengedett maximá-
lis sebesség.

Prokl Violetta

Gyerekkel a biciklin

Augusztus 20. csütörtök 10.00 
– augusztus 22. szombat 12.00

Kertesi  Ingrid 
Liszt díjas, Bartók-Pásztory díjas, Érdemes és Kiváló 

művész, operaénekes 
2. Barokk Ének Mesterkurzusa 

Augusztus 21. péntek 19.00 
 Szent Kereszt Templom

Fassang László 
Liszt Ferenc díjas orgona és zongoraművész, 

Érdemes művész  orgonahangversenye

Augusztus 22. szombat 10.00  - 17.00  
Angolkert - Esterházy Kiskastély 

BAROKK UDVARI MULATSÁGOK
korabeli táncok, zene és irodalom, 

Komárom- Esztergom Megyei képző és iparművészek, 
KEM Népművészeti Egyesület, Tata és Térsége Kézmű-

ves Egyesület alkotóinak kiállítása és vására

Közreműködnek:

Tatabánya Szimfonikus Zenekarának Rézfúvós együtte-
se – Román Géza

Komáromi Újhold régitánc együttes – Gábor Klára
Esterházy énekegyüttes – Schmidt Mónika

a Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus és 
Kertesi Ingrid barokk ének mesterkurzusának hallgatói

Petrozsényi Eszter színművész
Kövesdi Mónika művészettörténet

Vendég: Dr. Szabó András irodalomtörténész,

előadóművész
Szentessy László grafikusművész, 

Lévai Ádám képgrafikus,
Juhász Zsuzsanna iparművész, 

Sulyok Teréz festőművész,
Hajdú Zsófia tervező grafikus,

Molnárné Tamás Anetta fazekas, népi iparművész,
Nyikus Anna  textiles népi iparművész,

Bertáné Lőcsei Krisztina fazekas, népi iparművész,
F. Nagy Edit és  Nagy Judit tűzzománc, 

Pintér Andrea - üvegtárgykészítő,
Erdélyi Krisztina - dekupázsolt termékek, 

Földesné Bálint Ilona - üvegdíszítés, gravírozás, 
Berendi Zoltánné Viktória – horgolás, textil, 
 Pálházi Nagy Zsuzsanna - sújtás ékszerek, 

Szűcs Orsolya - gyöngyfűző 
Vass Henrik fafaragó

Kovács Iván Péter – antik régiségek

Augusztus 23. vasárnap 17.00 
Hotel Kristály Imperiál barokk díszudvara

FOURTISSIMO 
rézfúvós együttes hangversenye

a négy Kuna testvér:
Valéria (ének, trombita), Gyula (trombita), Márton (har-

sona) 
Bence (kürt, ütőhangszerek).

Augusztus 24. hétfő 16.00 
Kuny Domokos Múzeum

Párhuzamos családfák – az Esterházyak fraknói és 
cseszneki ága

Veszprémben és a Pozsony melletti Szencen megjelent 
tanulmánykötetek szerzőinek előadása: Márkusné Vörös 

Hajnalka - MNL Veszprémi Levéltára, 
Strešňák Gábor - Senec-Szenc, Városi Múzeum, 

Dr. Fülöp Éva Mária, Kövesdi Mónika Tata, Kuny 
Domokos Múzeum

Közreműködnek a 14. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei 
mesterkurzus hallgatói

 Augusztus 25. kedd 18.00  
 Református templom

„Crudel Amor” – Barokk lantdalok, áriák és szonáták
Kónya István lantművész és Kafalszky Adriána opera-

énekes koncertje

Augusztus 26. szerda 19.00  
Szent Kereszt Templom

A 21. Tatai Barokk fesztivál ünnepélyes zárása
14. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus gála 

hangversenye
Művészeti vezető: Sebestyén Katalin hegedűművész

A rendezvény az EFOP -1.5.2-16-2017-00043 Humán 
Szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásá-

ban pályázatából kerül megvalósításra.

Részletes információ:
www.concertotata.hu

0620 9694127

21. Tatai Barokk Fesztivál 
2020. augusztus 19 - 26.

Az elmúlt napokban az ország 
más településeihez hasonlóan 
Tatán is komoly viharok voltak, 
amelyek a város egyes pontjain 

nagy károkat is okoztak. A me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság tájékoztatása szerint 
részükről 2020. augusztus 15. 

és 18. között a viharok miatt 37 
alkalommal került sor fakivá-
gásra, 29 esetben volt szükség 
vízszivattyúzásra és 1 esetben 
műszaki mentésre. A Tatai Vá-
rosgazda Kft. munkatársai is fo-
lyamatosan részt vettek a károk 
elhárításában, az életveszélyes 
helyzetek megszüntetésében. A 
lakossági jelzések alapján a lehe-
tő legrövidebb időn belül levág-
ták a leszakadt vagy fennakadt 
ágakat, megtisztították az elzárt 
utakat és egyeztettek az önkor-
mányzattal az elvégzett beavat-
kozásokról, illetve megkezdték a 
károk felmérését. A Városgazda 

adatszolgáltatása alapján 100 fö-
lött volt Tatán azoknak a fáknak 
száma, amelyek olyan mérték-
ben sérültek, hogy intézkedésre 
volt szükség. Az Öreg-tó partjá-
nak hátsó a Lovardától a Fáklya 
útig terjedő szakaszát lezárták, 
ezen a területen még zajlik a 

kármentesítés. Köszönjük a Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, a 
Városgazda Kft. munkatársainak 
és az Agostyáni Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület tagjainak a gyors és 
hatékony intézkedéseket, ame-
lyeket biztonságunk megőrzése 
érdekében tettek.

Viharkárok
Fotók:tata.hu
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VAKOK ÁLLAMI 
INTÉZETE 
telephelyére

(2890 Tata, Deák Ferenc utca 
5/B.) 
KERES 

telephelyvezetőt, osz-
tályvezető 

ápolót, teljes és/vagy 
részállásban 

ápolókat, szakácsot, 
konyhai kisegítőt. 

Pályázati feltételek: 
www.vakokintezete.hu/

allaspalyazatok.
Jelentkezés: 
872-9515, 

titkarsag@vakokinteze-
te.hu

„Az én Tatám”    
Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

„Az én Tatám” cím-
mel indul új rovatunk, 
amelyben olvasóink 
szemével
szeretnénk bemutatni 
Tata szépségét és kü-
lönlegességeit. A fo-
tókat a tataivaroska-
pu.ujsag@gmail.com 
email címre várjuk. 

Vitovszki Szilárd:
Napfénybe merülve

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság
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Könyvbemutató: Zilahy György

Augusztus 07-én délután hatal-
mas érdeklődés mellett mutatták 
be a Kuny Domokos Múzeumban 
Kövesdi Mónika: Zilahy György 
című kötetét.
Dr. Schmidtmayer Richárd a mú-
zeum igazgatója köszöntötte a 
vendégeket. Kiemelte: megtisz-
teltetés, hogy itt, a vár lovagter-
mében a művész családja körében 
mutathatjuk be ezt a különleges 
kötetet, amely – ilyen formában – 
elsőként összegzi, a majd 55 év-
vel ezelőtt elhunyt művész életút-
ját. Felidézte az egy évvel ezelőtti 
Zilahy emlékkiállítást, ahol a mű-
vész születésének 90. évfordulója 
kapcsán a múzeum gyűjteményé-
ben fellelhető Zilahy alkotásokat 
mutatta be az intézmény. A fes-
tőművész Tata szülötte volt, a 60-
as évek művészeti életének nagy 
reménysége, ezzel a kiadvánnyal 
rá kívánunk emlékezni.

Ezt követően Kerti Károly György 
versrészletekkel, a művész barát-
jának,  Kürthy Sándor gondolata-
inak felidézésével elevenítette fel 
életútjának mozzanatait.

A kötetet és a tragikus sorsú 
művész életútját Wehner Tibor 
művészettörténész mutatta be. 
Zilahy György festőművész tra-
gikusan rövid művészpályájának 
eredménye, alkotásainak nagy 
része a tatai múzeumba került. 
Művészete a modern magyar 
képzőművészet jelentős fejezete, 
a maga megrázó, katartikus lelki 
magasságaival és mélységeivel, 
melyekre árnyékot vet sorsa, 
életútja. A könyv első felében 
művészi útja, szimbólumrend-

szere, egészen az 1966-os Csók 
Galéria-beli első kiállításáig ele-
venedik meg. A kötet az alkotá-
sokon keresztül, szemelvények-

kel, fotókkal és adattárral válik 
teljessé.
Kövesdi Mónika elmondta, hogy 
csodálatos, de hatalmas volt a 
vállalás, a szakmai munkát azon-
ban fantasztikus alkotótársak 
segítették. A kötet grafika ter-
vezése Szabó Andrea Ferenczy 
Noémi-díjas grafikusművész ér-
deme. A más múzeumok gyűjte-
ményében fellelhető Zilahy alko-
tások, valamint az archív fotók 
reprodukcióit Varga Edit fotós 
készítette. A művész ikerfiai kö-
zül, Zilahy György is képviselte 
a családot, a tanítványok közül 
Ferk Ilona festőművész is részt 
vett az eseményen.
A program végén Michl József 
polgármester és Dr. Schmidt-

mayer Richárd tiszteletpéldányo-
kat nyújtott át a könyvből, majd 
a köszönet virágaival fejezték ki 
elismerésüket az alkotóknak a 
kötet elkészítésében nyújtott ki-
magasló szakmai munkájukért.
A könyvbemutató hivatalos ré-
szét követően, kötetlen beszélge-
tésre került sor, és természetesen 
sok vendég immár – a kötetet 
jegyző Kövesdi Mónika által – 
szignózott példánnyal távozha-
tott az esemény végeztével.
A Zilahy életművet bemutató 
művészeti album Vármúzeu-
munk főpénztárában, valamint a 
várpresszó bejárata melletti in-
formációs pont faházban is meg-
vásárolható.

Kuny Domokos Múzeum

Értékes helytörténeti és 
zenetörténeti vonatko-
zású műtárggyal gyara-
podott a Kuny Domokos 
Múzeum történeti gyűj-
teménye. 
Az utolsó tatai gróf, Es-
terházy Ferenc (1896 – 
1939) közéleti és Tatához 
köthető tevékenységeinek, 
rendkívüli személyiségé-
nek csak igazán kis szele-
tét ismerhetjük a hiányzó, 
máig lappangó források 
miatt. Mindez a második 
világháború pusztításának 
és az ennek következtében 
átformálódó világrendnek is 
az eredménye. Azon túl, hogy 
a tatai gróf az uradalmában 
keveset foglalkozott gazdasági 
kérdésekkel, mélységesen elítélte 
Tata és Tóváros testvértelepülé-
sek egyesítését, turisztikai és ok-
tatási fejlesztéseket hajtott végre, 
és mindemellett zeneszerzéssel 
is foglalkozott, vajmi keveset tu-
dunk életéről.

Ezen 
hiányos ismere-

teket egészíti ki és a gróf zenei 
munkásságának jelentős mivoltát 
bizonyítja az a zenedoktori okle-
vél, melyet a mai napon Kaszál 
József úr ajándékozott múzeu-
munknak.
A tragédiákkal átszőtt második 
világháború utolsó éveiben a 

grófi család, azaz egészen ponto-
san gróf Esterházy Ferencné sz. 
Zichy Mária grófnő is elhagyni 
kényszerült tatai kastélyát. Ester-
házy Ferenc gróf 1939-es halála 
miatt a háború borzalmait már 
nem élte meg, egyetlen gyerme-
kük, Miklós gróf pedig ekkor a 
fronton harcolt. Az özvegy gróf-
nő a személyes tárgyaknak csak 
a töredékét tudta magával vinni, s 
amikor a háborút követően Mik-
lós gróf hazatért, már nem enged-
ték be volt kastélyukba. A grófi 
család személyes tárgyainak nagy 
része megsemmisült vagy elve-
szett, másik részét az uradalmi 

alkalmazottak, 
a családhoz 
hű személyek 
i g y e k e z t e k 
megmenteni 
a fosztoga-
tóktól. Fe-
renc gróf 
zenedoktori 
o k l e v e l é t 
P a t o n y i 
Rudolf ka-
p u c i n u s 
atya őriz-
te meg 
az utó-
kornak – 
mond ta 
K a s z á l 
József–, 

ő a rend nagyra becsült tagja 
és a grófi család egykori gyónta-
tópapja volt. Az oklevelet Pato-
nyi atyától Kaszál József kapta 
meg, aki azt most a Kuny Domo-
kos Múzeumnak ajándékozta és 
átadta Dr. Schmidtmayer Richárd 
múzeumigazgatónak.
Jelentős eszmei értékkel bíró fel-
ajánlásáért ezúton, a nagyközön-

ség előtt is szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni.
Esterházy Ferenc grófot a New 
York-i College of Music 1933. 
október 9-én a doctor honoris 
causa, azaz tiszteletbeli doktori 
címmel tüntette ki. A zeneszer-
zés és a zenei tudományok terén 
végzett munkásságáért a zene-
tudományi intézet tehát a zene 
doktorává avatta. Magyar zene-
szerzőként ő vehette át először a 
megtisztelő elismerő oklevelet, 
melyet egy nagy volumenű egy-
házi mű, egy „Te Deum” kórusra 

és nagyzenekarra való komponá-
lásáért nyert el. Esterházy Ferenc 
gróf, „az utolsó főúri zeneszerző” 
zenei munkásságát érzékeltetik 
az 1930-as években megrende-
zett tatai angolkerti szabadtéri 
előadások és saját szerzemé-
nyei, többek között a „Danaidák” 
táncdráma, „A szerelmes levél” 
vígopera és a „Thekla” opera.
Az archív kép Esterhá-
zy-Blackwell Franciska tulajdo-
na, mely Esterházy Ferencről a 
kastélyban készült, zeneszerzés 
közben.      Kuny Domokos Múzeum

Gyarapodik a gyűjtemény

Fotó: Varga Edit

Fotó: Varga Edit
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Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a ke-
resztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. 
Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ün-
neppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete 
végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő 
maga is azon a napon halt meg.
Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a 
napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még abban 
az évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, 
ami szentté avatásával volt egyenértékű.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt tovább e nap. 
István kultusza ugyan bajor és német városokban, valamint Namurben és Monte Cassi-
nóban is elterjedt, de az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban XI. Ince pápa nyilvá-
nította szentté. A pápa akkor elrendelte, hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának 
évfordulóján az egész katolikus világ évente emlékezzen meg Szent István ünnepéről, 
amelyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart.
1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s így a Szent 
István-nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia (1740-1780) ismét elrendelte a 
Szent István-nap megtartását, sőt azt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 1771-
ben ő hozatta Bécsbe, majd Budára István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ez 
időtől körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án.
István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor épen találták a koporsó-
jában, s már az 1222-es Aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét. Valószínűleg a tatár-

járás vagy a török idők alatt veszett el, később (1590 körül) a raguzai 
(dubrovniki) dominikánus kolostorban találtak rá, talán még IV. Béla 
vitette oda menekülése során. (A Szent Jobbot - amelynek ezüst erek-
lyetartóját 1862-ben készítették - ma Budapesten a Szent István-ba-
zilikában őrzik.)
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták 
meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar ál-
lam szimbóluma volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot, 
amely országszerte nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867-es kiegyezést 
követően az ünnep visszanyerte régi fényét, majd 1891-ben Ferenc 
József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvání-
totta, 1895-ben pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek fel-
lobogózását címeres zászlóval.
A két világháború között az ünneplés kiegészült az össznemzeti cél-
kitűzésre, a Szent István-i (Trianon előtti) Magyarország visszaállítá-
sára való folyamatos emlékeztetéssel. Augusztus 20. 1945-ig nemzeti 
ünnep volt, ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-
ig ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét a Szent Koronával 
együtt a második világháború végén a nyilasok Nyugatra szállítot-
ták. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza Ausztriá-
ból Budapestre, és 1947-ig ismét szereplője volt a Szent István-napi 
ünnepnek. (A Szent Korona csak 1978-ban került vissza az Egyesült 
Államokból.)

A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vál-
lalható, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését sem látta célszerű-
nek, és ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy részével történt, inkább tartalmilag újította 
meg. Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány 
hatályba lépését mint új - szocialista - államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. 
Ezután 1949-1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték. 1950-ben 
az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította.
A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta ennek megfelelően 
rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 
1991-ben történt meg: az első szabad választáson létrejött Országgyűlés 1991. március 
5-i döntése a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent 
István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára. A 2012. 
január 1-jén hatályba lépett Alaptörvény (alkotmány) is Magyarország hivatalos állami 
ünnepeként, az egyik nemzeti ünnepként rögzíti augusztus 20-át.
Augusztus 20-án rangos állami kitüntetéseket adományoznak, ekkor adják át többek kö-
zött a 2011-ben alapított Szent István Rendet, a legmagasabb állami kitüntetést, amely a 
Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életmű-
vek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál. Először 2013-ban 
adományozták oda.

Az új kenyér

Szent István napjához szorosan hozzátartozik a kenyér megáldása. Sokan úgy tartják, 
hogy az úgynevezett új kenyér ünnepe a II. világháború után jutott szerephez, és a kom-
munista vezetés szovjet mintára honosította meg hazánkban, ugyanakkor első uralko-
dónk napja és az új kenyér ünnepe ennél régebb óta összetartozik már.
A Szent István-napi aratóünnep gyökerei Mária Terézia koráig nyúlnak vissza. A király-
nő rendeletben tette „nemzeti ünneppé” az István-napot, amely aztán egészen 1848-ig 
állami és egyházi ünnep is volt. Mária Terézia uralkodása alatt a budai várhegyen tartott 
István-napokra messze földről sereglettek a látogatók, hogy díszes arató mulatsággal ün-
nepeljék az új kenyér megszegését. Ezek a hagyományok is felelevenedtek napjainkban.
Kenyér szavunk valószínűleg ősmagyar jövevényszó. Eredeti jelentése, rokon nyelvi 
adatokból következtetve, „darából készült kásaszerű ételféleség” lehetett, egyfajta le-
pénykenyér. Igaz, nyelvi adatunk csak egy 1315 körüli egyházi szövegben maradt fenn 
róla. Amikor az elitkultúrában megjelent az erjesztett kenyér, a szó jelentését arra is 
kiterjesztették, és a XVII. századig együtt használták mindkettőre.
A kenyér az élet szimbólumaként szerepel mondásainkban, verseinkben, imádságaink-
ban. Jézus több példabeszédének is központi eleme: eszünkbe juthat a miatyánk min-
dennapi kenyere, a csodálatos kenyérszaporítás, a „ha megdobnak kővel, dobd vissza 
kenyérrel” vagy a „nem csak kenyérrel él az ember” közmondás, vagy az a kinyilatkoz-
tatás, amikor Jézus ezt mondta: „Én vagyok a mennyből alászállott kenyér, aki e kenyér-
ből eszik, örökké élni fog.”
Bármennyire szerették volna is elvenni az ünnep spirituális tartalmát a kommunista párt-
ideológusok, nem sikerült nekik. Ők maguk választottak egy olyan tiszta, ősi szimbólu-
mot, amely túlél minden ideológiát. Ma is, holnap is.

Forrás: Múlt-kor történelmi magazin/ Magyar Kurír

Augusztus 20.
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Rendező: 
Tata Város Önkormányzata, Footour Futó, kerékpáros 
és Triatlon Sportegyesület, Városkapu Zrt. Tata
A verseny fővédnöke: 
Michl József Tata polgármestere
Időpont:
2020. augusztus 30. szombat 10:00
A rendezvény megrendezéséről a hatóságokkal tör-
tént egyeztetést követően, az esemény előtt 2 nappal 
adunk tájékoztatást!
Versenyközpont: 
Tata, Új Kajakház és Ökoturisztikai Központ (Tata, 
Tópart sétány 2.)
Versenytávok, rajtidők:
3800 m: 10:00
1700 m: 12:30
Úszás az Öreg-tóban, a várható vízhőfok 17-24 ºC
Szintidő:
3800 m: 2 óra 30 perc
1700 m: 1 óra
Időmérés:
A versenyen chipes időmérés lesz! Az időmérést az 
EVOCHIP csapata végzi.
Díjazás:
Korosztályonként az 1-3 helyezett érem díjazásban 
részesül.
Korosztályok:
1700 m    3800 m
8-9   -
10-14   -
15-19   15-19
20-29   20-29
30-39   30-39
40-49   40-49
50-59   50-59
60+   60+

Nevezési információk: 
Nevezés: info.footour@gmail.com címen, név, szüle-
tési dátum és telefonszám megadásával!
A nevezési díjakat a Footour SE bankszámlaszámára 
kell utalni: 11600006-00000000-66933966, a neve-

zést követő 5 napon belül (a nevezés a nevezési díj 
beérkezésével válik érvényessé)!
Létszámlimit: 300 fő
Helyszíni nevezésre az előnevezés függvényében kor-
látozott létszámban lesz lehetőség!
Számlaigényedet a regisztráció során vagy a helyszí-
nen tudod jelezni! 
(Az adószám is szükséges!)
Nevezési díjak és határidők:
Nevezési sávok  1700 m   3800 m
2020. 08.12-26-ig 4000,-  4500,-
helyszíni nevezés 5500,-  6500,-
A nevezési díj tartalmazza:
- Úszósapkát
- Frissítést a célban
- Chipes időmérést.
- Orvosi felügyeletet a verseny ideje alatt.
- Rajtcsomag felvétel:
A rajtcsomagok átvétele 2020. augusztus 30-án a ver-
senyközpontban. (Tata, Új Kajakház és Ökoturisztikai 
Központ)
08.00-09.30 –ig 3800 méteren indulók
08.00-12.00 –ig 1700 méteren indulók
Chipet 1000 Ft letét ellenében biztosítunk. 
A verseny után a chipért cserébe a letétet természete-
sen visszaadjuk.
Egyéb tudnivalók:
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával vagy az elő-
nevezés leadásával elfogadja a szervezők szabályait, 
és betartja a benne foglaltakat. Ezzel a versenyzők el-
ismerik, hogy saját felelősségre indulnak a versenyen, 
és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való 
részvétel feltételének.
A versenyközpontban, illetve annak környékén ha-
gyott értéktárgyakért a Szervezőbizottság felelősséget 
nem vállal.
Frissítést a versenyközpont célterületén biztosítunk a 
beérkezettek számára.

Információ:
e-mail: info.footour@gmail.com
tel.: Róth Balázs (0036-20-433-96-07)

Programajánló

Íjászat
augusztus 21-23. péntek-vasár-
nap
Történelmi Íjász Szabadtéri és 
Távcéllövő Országos Bajnok-
ság
Labdarúgás
augusztus 23. (vasárnap)
18.00 TAC – Vértesszőlősi SE 
férfi megyei I. osztály
augusztus 30. (vasárnap)
18.00 TAC – OBSK Oroszlány 
férfi megyei I. osztály
Szabadidősport
augusztus 27. (csütörtök)
14.00 HEXATLON vetélkedő 
középiskolák között
Helyszín: Építők parkja

Amennyiben nincs a korona-
vírus járvány, már javában tar-
tana a városban a Történelmi 
Íjász VB. A rendezés jogát még 
2019-ben nyerte el a Magyar 
Íjász Szövetség és bízta meg 
a lebonyolítással a Tatai Tö-
megsport és Tájfutó Honvéd 
Sportegyesület(TTTHSE) Íjász 
Szakosztályát a Tatai Celő-
kéket. Sajnos a vírus ebben a 
sportágban is megakadályozta 
a nemzetközi versenyek meg-
rendezését és a VB-t 2022-re 
halasztották. De nem marad 
verseny nélkül az íjász társa-
dalom, hiszen augusztus 21-
23 között Tatán a Történelmi 
Íjász Szabadtéri és Távcéllövő 
Országos Bajnokságon mutat-
hatják meg tudásukat a ver-
senyzők. A három napos ren-
dezvényen az ország legjobb 
történelmi íjászai és az össze-

tartozás szellemében a külhoni 
magyar versenyzők vesznek 
részt. A hagyományos öltöze-
tet viselő versenyzők látványos 
versenyére érdemes lesz kiláto-
gatni. Az OB programja a kö-
vetkező:
augusztus 21. (péntek)
10.00 – 16.00 Távcéllövő OB
16.00 Eredményhirdetés
Helyszín: Honvéd Szálló, Fé-
nyes fasor
augusztus 22. (szombat)
10.00 – 15.00 Történelmi Íjász 
OB rangsoroló forduló
Helyszín: Tatai Vár
17.00 Tábortűz, kötetlen kiegé-
szítő programok
augusztus 23. (vasárnap)
9.00 – 14.00 OB egyéni és csa-
pat döntők
Helyszín: Tatai Vár, Kastély tér
14.00 Eredményhirdetés
Helyszín: Tatai Vár              -ta-

Az elmúlt években a férfi ké-
zilabdában sikeresek szere-
peltek az utánpótlás csapatok, 
főleg a serdülőkre volt ez igaz 
akik megnyerték a II. osztá-
lyú bajnokságot, majd  a most 
félbeszakadt küzdelemben is 
az élen álltak. A TAC Kézilab-
da Szakosztályának vezetése  
mindent megtett azért, hogy a 
2020/2021-es bajnokságban az 
immár ifi korba lépett csapat az 
I. osztályban szerepelhessen. 
Az erőfeszítéseket siker koro-
názta, így feljebb léphetett a 
gárda. Az elmúlt évben Márton 
Ádám irányította mind a ser-

dülő, mind az ifi együttest, de 
az új bajnokságra már csak az 
ifisták maradtak, de persze má-
sodedzőként a felnőtteknél is a 
padon ül.
Az együttes hazai mérkőzései 
az őszi szezonban:
09.03.  17.30 TAC – AGROFE-
ED –ETO SZESE
09.17. 17.30 TAC – BFKA –
Balatonfüred Akadémia
09.24. 17.30 TAC – Budakalá-
szi Kézilabda Zrt
10.15. 17.30 TAC – PLER Bu-
dapest
11.19. 17.30 TAC – Csurgói KK
12.02. 17.30 TAC – NEKA -ta-

Ifik az I. osztályban

Biztos nagyon sokan nézték az 
egyik kereskedelmi TV csator-
nán látható EXATLON műsort. 
Az első sorozatban egy tatai 
sportoló, a vívó Esztergályos 
Patrik lett  a férfi győztes. Tata 
Város Diákönkormányzata 

gondolt egy nagyot és 2019 
őszén megszervezte a közép-
iskolások számára a HEXAT-
LON vetélkedőt amely végül 
nagy sikert aratott. Négy iskola 
vetélkedett egymással külön-
leges feladatokat végrehajtva . 

Az Építők park- jának strand-
röplabda pályája adott helyet a 
versenynek. Ezt egy téli prog-
ram követte a Jégsátorban. 
Most pedig elérkezett az idő 
egy újabb HEXATLON meg-
rendezésének. Ezúttal augusz-

tus 27-én (csütörtökön) délután 
ismét az Építők parkjában ta-
lálkozhatnak az extrém spor-
tot kedvelő fiatalok. Ráadásul 
most nem csak tatai iskolák, 
hanem az országból meghívás 
alapján ide érkező városi diák-
szervezetek csapatai vesznek 
részt. A TAVIDÖK KUPÁÉRT 
küzdenek a 6 fős együttesek 
(3-3lány és fiú). Akik szeretnék 
megnézni a programot azok au-
gusztus 27-én 14-16 óra között 
akár szurkolhat is a neki tetsző 
gárdáknak. A feladatok kö-
zött golf, traktorgumi forgatás, 
kúszás,homokzsák cipelés, sár-
kányhajózás is fog szerepelni. 
Természetesen jelen lesz és a 
zsűri munkáját segíti Esztergá-
lyos Patrik is.         Tompa Andor

Úszóverseny az Öreg tóban
Aki rendszerese sétál, fut vagy hétköznapokon kerékpározik az Öreg tó körül az láthatja hogy sokan fürdenek. 
Az OLD LAKE MAN triatlon versenyen pedig több százan úsztak egy jót. Nos akik kedvet kaptak arra, hogy 
részt vegyenek egy úszóversenyen azoknak eljött az idő. Augusztus 30-án immáron másodszor rendezi meg a 
FOOTOUR SE a Tó átúszást. 

Íjászok Tatán

Extrém sport

Illusztráció: Tata Város Facebook oldala

Fotó: facebook.com/Tacferfikezilabda 

Illusztráció:misz.hu
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