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Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
szervezésében az államalapító
Szent István királyunk tiszteletére rendezett városi ünnepségnek augusztus 20-án ezúttal is a
Kossuth tér adott otthont, ahol a
hagyományoknak megfelelően
átadták a városi kitüntetéseket is.
A programban először Havassy
Bálint plébános mutatott be ünnepi szentmisét a Szent Kereszt
Plébániatemplomban, majd a
rendezvény a Kossuth téren
folytatódott, ahol ünnepi beszédet mondott Michl József, Tata
polgármestere. A városvezető a
helyszínen így fogalmazott:
„ Szent királyunk ünnepét az
idén még inkább megüljük, még
ha annyi baljós jel el is akarna
minket tőle távolítani. Júniusban a trianoni békének csúfolt
diktátum 100 éves évfordulóján
csak azért is nemzeti összetartozásunkra emlékeztünk, ha a tervezettnél szerényebben is, mert
lecsapott ránk egy régen nem
látott méretű és rég nem látott
bizonytalanságot, s e miatt so-

kakban félelmet okozó világjárványos esztendő. Nem csak az
elmúlt száz év hazát, nemzetet,
családokat próbáló tragédiáival
és nehézségeivel, hanem a századik év nem tudjuk honnan eredő,
és még mit tartogató vírusával is
meg kellett, meg kell küzdenünk.
Ilyenkor talán még inkább belénk
hasít az igény, a vágy, hogy valakibe kapaszkodhassunk, hogy
valahonnan erőt meríthessünk.
A Teremtő hozzánk is hűséges
és kifogyhatatlan áldása mellett
nemzeti örökségünk, nyugodtan
mondhatjuk kimeríthetetlen tárházából is minden időben erőt
meríthetünk. Szent István királyunk ennek a nemzeti örökségnek nem csak a legfényesebb
alakja, hanem a fundamentuma
is egyben. A Gondviselő által
ősein keresztül olyan hitet, erényeket, erkölcsi és szellemi adományokat, életvezetésében olyan
biztonságot kapott, melyből egy
következetesen élő autonóm, de
mégsem egyénieskedő, hanem
önmagának is törvényt szabó,
tanácsot mindig meghallgató,

ten: felfelé is és befelé is!
Államalapítónak, országépítőnek mondjuk helyesen. Az evangéliumok Jézusában való hite,
a Kárpát-haza magyarságában
való élete így lett követendő
példa. Őseinek lelki és szellemi
tudását az országépítés jövőjébe
akarta átforgatni. Ezért teremtett
államot is a területi közigazgatás
újszerű megszervezésével, melyet viszont csak erős törzsekkel,
nemzetségekkel, családokkal tudott létrehozni, mert látta, tudta,
hogy nem ellentét van a törzsi és
a területi szervezettség között,
hanem a továbblépés, fejlődés,
a nemzet jövője. A megtért, hazaért gondolat, melyet a szent
király felismert, adott esélyt az
együtt élni akaró törzseknek,
hogy el ne vesszenek a nagyhatalmak szorításában, se Bizánc,
se a Német-római Birodalom ne
tudja beolvasztani, eltüntetni,
feloldani, felmorzsolni. Építenie
kellett tehát erős területi országot is, mely képes megszervezni,
fenntartani és megvédeni magát.
Folytatás a 3. oldalon.

Birtokba vették a gyermekek a megújult Keszthelyi utcai játszóteret
játszóterek korszerűsítését, így került sor most erre a helyszínre. Michl József polgármester az átadáson elmondta: - Az önkormányzat
saját erőből, 18 millió forintból
építette át a játszóteret, amely
hamarosan még tovább szépül,
ugyanis az új tanév megkezdése
után a Talentum Iskola diákjai színesebbre festik majd a padokat és
a rugós játékokat. A városvezető
külön köszönetet mondott a helyszínen Páhi Cecília kertépítő és
zöldfelület fenntartó szakmérnöknek a tervezésért, a Kobold 2003
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de önálló akarattal bíró erős, és
ugyanakkor alázatos uralkodóvá
nőhetett.
Az elmúlt ezer évben ezt az
örökséget hol elherdáltuk, hol
vakon követtük, hol eltagadtuk,
hol csak kiválogattuk a nekünk
tetszőt belőle, vagy megpróbáltuk aktualizálni, de talán sokszor
igyekeztünk, próbáltuk megérteni is, tanulni is tőle. Szent István
életéből mindannyian, mindig tanulhatunk. Olyan vezető volt, aki
maga is vezetett volt – Isten által.
Látó ember, aki nemcsak a mélyben futó erővonalakat látta, de a
helyes megoldásokat is. Aki nem
tévedt el a zűrzavarok idejében
sem, mert akkor is volt kapaszkodója. Aki képes volt a reábízottakat a válságból is kivezetni,
mert ismerte az utat. Szakrális
király volt, Isten választotta őt
ki, tőle kapta a képességet és erőt
királyságához. A jelent igazgatta,
de a magyarság sok évszázados
jövőjét építette. Szent királyunk
ebben a jövőért való munkálkodásában ismerte fel, hogy új
rendre van szükség minden szin-

Fotó: Domokos Attila

Teljesen megújult Tatán a Keszthelyi utcai játszótér, melynek felújítási munkálatai nyár közepén
kezdődtek el.
Az augusztus 25-én átadott játszótérnek különleges, színes gumiburkolata van, melyen a víz, a
zene és a virág szimbólumai láthatóak. Emellett az újjáépítés nyomán helyet kapott a területén egy
mászókombináció, egy bölcsőü-

léses és egy lapülőkés hinta, egy
forgó, egy libikóka és egy 3x3-as
homokozó is. A homokozó fölé
napvitorla került, s a helyszínen
megújult a vízvételi lehetőség is,
ami nagy segítség a meleg nyári
napokon.
A körzet önkormányzati képviselője Robozné Schőnfeld Zsuzsanna
és Purgel Zoltán alpolgármester
közösen kezdeményezték a tatai

Kft.-nek a kivitelezésért, valamint
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.nek az előkészítési munkákért.
Városunk játszóterei mind kialakításukat, mind pedig felszereltségüket tekintve számos korszerűsítésen estek át az elmúlt években.
Többek között újjáépült a Bartók
Béla úti lakótelep játszótere, befejeződött egy új játszótér megépítése a Dadi út 22. szám alatt, az
Építők parkjában pedig tavaly egy
öntött gumiburkolatos gyermekjátszótér és egy kamaszjátszótér is
létesült.		
Ábrahám Ágnes
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Önkormányzat

Próbanépszámlálást tart a KSH
Országszerte 72 település mintegy
14 000 háztartása segítheti a jövő
évi népszámlálás előkészítését.
Reprezentatív, azaz a teljes magyar társadalmat leképező adatgyűjtés keretében próbanépszámlálást indít augusztus 31-én
a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH). A próbafelvétel célja,
hogy adatokkal segítse a 2021. évi
népszámlálás szakmai előkészítését. A részvétel önkéntes, de fontos, hiszen egy-egy kitöltő közel
350 háztartást képvisel.

Vadgesztenyefa permetezés szeptemberben
Tata Város Önkormányzata
megbízásából a kecskeméti Növényvédő és Kártevőirtó Kft.
szakemberei a vadgesztenyefák
permetezését végzik 2020. szeptember 1-től szeptember 6-ig
20.00 és 23.00 óra között a város
területén. A használt permetszer
az egészségre nem ártalmas, de az
élelmezési várakozási idő 21 nap
zöldség és gyümölcs esetén.
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www.tata.hu
Tatai TV Képújság
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Megújult környezetben kezdik a tanévet a kisdiákok a Jázmin Iskolában
Fotó: Domokos Attila

A Tatabányai Tankerületi Központ,
a „Vaszary János Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projektjének keretében a
Jázmin utcai Tagintézményt érintő
fejlesztésről rendeztek sajtótájékoztatót augusztus 26-án a Jázmin
Iskolában.
A Tatabányai Tankerületi Központ
eredményes pályázatának és Tata
Város Önkormányzatával fennálló szoros együttműködésének
köszönhetően az EFOP-4.1.2-172017-00083 kódszámú, a „Vaszary
János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű
pályázat keretében a magyar kormány és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma jóvoltából közel 1,2
milliárd forintból újul meg a Vaszary János Általános Iskola székhelyintézménye és Jázmin utcai Tagintézménye.
A Tankerületi Központ és az önkor-

mányzat közötti kiváló munkakapcsolatnak köszönhetően a 97 millió
forint összegű támogatással érintett
Jázmin Iskolában a közbeszerzési
eljárás lezárása után a BJB-System
Kft. július elején megkezdte a kivitelezést. André Zsuzsanna tagintézmény vezető elmondta: - nagyon jó
az együttműködésük a kivitelezővel, s a belső teret érintő munkákat
a terveknek megfelelően augusztus 31-én be is tudják fejezni, így
a szeptemberben már 55. tanévét
megkezdő iskola diákjai megszépült környezetben folytathatják
vagy kezdhetik el tanulmányaikat.
A beruházás első szakaszában az
épületben épületgépészeti, villamossági, akadálymentesítési kivitelezési munkákat végeztek el.
Ezzel kapcsolatban Vereckei Judit
a Tatabányai Tankerületi Központ
igazgatója tájékoztatott arról, hogy
a felújítás során burkolat és nyílás-

Őszi lomtalanítás

Értesítjük a tataiakat, hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. (Tata,
Belterület 460/143. hrsz., tel.: 34/708-102) ingyenesŐSZI 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 lomhulladékok
1 m3! térfogathatárig (egyéb, daruzást nem igénylő berendezési tárgyak).
Nem kerül elszállításra az ingatlanok elé kihelyezett veszélyes hulladék
(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 ÓRÁTÓL
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), növényvédőszer (2 l/fő), fáradt olaj (5 l/fő), akkumulátor (2 db/fő)

záró cserékre, egy új csoportszoba
kialakítására, akadálymentesített
feljáró és mosdó építésére került
sor, s emellett az épület régi radiátorait korszerű fűtőtestekre cserélték.
Dr. Takács Ádám a Tatabányai Tankerületi Központ szakmai vezetője
elmondta, hogy 2017-ben jelent
meg az a pályázati felhívás, mely
lehetőséget adott a tankerület intézményeinek
infrastrukturális
fejlesztésére. Az elnyert pályázat
három iskola, egy oroszlányi, egy
nagyigmándi és a tatai Vaszary János Általános Iskola korszerűsítését teszi lehetővé.
A kivitelezési munkák a Jázmin
Iskolában kezdődtek, és két ütemben zajlanak. A belső teret illető
fejlesztést követően ugyanis az
udvar is megújul, ott jelenleg még
előkészületi fázisban van egy 15
m × 24 méteres rekortán borítású
sportpálya kialakítása, melyet a
kivitelező legkésőbb 2020 decemberéig fog befejezni.
A sajtótájékoztatón Michl József
polgármester köszönetet mondott
Vereckei Juditnak és Bencsik János országgyűlési képviselőnek
a sikeres projektért. A városvezető hozzátette: - az épület energetikai korszerűsítését korábban
még az önkormányzat végezte el,
s a városnak továbbra is nagyon
fontosak az intézményei, hiszen
kiemelt jelentősége van annak,

hogy gyermekeink milyen környezetben tanulnak.
A nyertes projekt Országgyűlés
tér 4. szám alatti, a Vaszary János
Általános Iskolát érintő beruházásának kapcsán a sajtótájékoztatón
elhangzott, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás jelenleg is zajlik, a
Tankerületi Központ tervei szerint
hamarosan ott is szerződés köthető és a munka megkezdhető.
A tervezett fejlesztés tartalmazza
a jelenlegi tornaterem folytatásaként, új építésként egy féltornaterem (225 m2) valamint az egykori
laktanya épületében a tetőtér beépítésével új csoportszobák kialakítását, a főépület és kaszárnya
épületrész felújítási munkálatait
és egy sportudvar megépítését.
Közben több vonalon is folytatódik a Tatai-medence közoktatás-fejlesztési projektje, mellyel
kapcsolatban Bencsik János országgyűlési képviselő tájékoztatott arról, hogy megújul a baji
Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola, új tornatermet
fognak építeni a szárligeti általános iskolában, hamarosan megtörténik a Tatabányai Szakképzési Centrum műszaki átadása és
zajlik a tatabányai Szent Margit
Gimnázium és Általános Iskola új
gimnáziumi épületének fejlesztése is.
- áá -

Az elektronikai és a veszélyes hulladék leadása-átvétele a Közterület-felügyelet ellenőrzése mellett történik.
I. körzet: Országgyűlés tér – Agostyáni út a vasúti átjáróig – Somogyi
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. október 5-én 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)
A lomtalanítás folyamatát a Közterület-felügyelet ellenőrzi, ha szabálytalanságot észlel, helyszíni bírságot szabhat ki.
Segítő közreműködésüket köszönjük:
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.

A Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany Fokozatában részesült Sárközy Klára
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a Köz Szolgálatáért Érdemjel
Arany Fokozatát idén négy személynek adományozta. Az elismeréseket augusztus 25-én a Belügyminisztériumban adta át Pogácsás
Tibor önkormányzati államtitkár. A
díjazottak között volt Sárközy Klára, a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal szervezési csoportvezetője.
Sárközy Klára 1977 óta dolgozik
a Városházán, amely nem csak jelenlegi, hanem egyben első munkahelye is. Közvetlenül segíti a
képviselő-testület, a bizottságok,
a nemzetiségi önkormányzatok és

a Kistérségi Többcélú Társulási
Tanács munkáját, koordinálja és
szervezi a különböző választások lebonyolítását. Tavaly, Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Év Közszolgálati
Dolgozója-díjban részesítette. A
Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany
Fokozatához Michl József polgármester, dr. Horváth József jegyző
és a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozói is személyesen
gratuláltak Sárközy Klárának,
akinek munkájához további sok
sikert és nagyon jó egészséget kívánunk.		
-áá-

Fotó: Domokos Attila

Közélet

2020. szeptember 3. VI. évfolyam, 18. szám

3

Nyolcan vettek át városi kitüntetést augusztus 20-án a Kossuth téren

Fotó: Domokos Attila

Folytatás az 1. oldalról.

Csak az együtt megélt több évszázados testvéri kapcsolat és a
Fennvaló iránti egységes tisztelet
tarthat meg népeket 1000 éveken
át. Minden más csak ideiglenes és
önmagát számolja fel. Ezért volt
elpusztíthatatlan Magyarország a
tatár, a török, a ruszki próbálkozása, az éppen száz évvel ezelőtti
trianoni csonkítás, a nemzeti és
a nemzetközi szocializmus múltbéli erőfeszítései ellenére is. De
elpusztíthatatlan Magyarország
ma is, a hamis szabadságot kiáltó, de nihilizmust, elidegenedést
és rombolást hozó erők próbálkozásai ellenére mindaddig, amíg
erős, a gondok ellenére összetartó
dolgos családok, az Isten akaratát
őszintén kereső és értő hívő emberek továbbra is szeretik, és mindent megtesznek hazájukért!
Ma is fölfele és befele figyelve a
rendteremtés, az országépítés, a
városépítés, a családépítés a feladatunk! Ezt a rendet szeretnénk
építeni a sokat szenvedett, sokkal
jobb sorsa érdemes Európában

is. Nincs Európa önálló, erős
nemzetállamok
nélkül. Egyre
többen belátják
már ezt is, most
éppen a járvány
kapcsán.
Az ünnepünk
hétköznapokból
való
kiemelkedettségébe,
a mindennapi,
sokszor kicsinyes
gondjaink helyett az
életünk igazi magasztosságába
ilyenkor nem fér bele az egymást
bántó vita, és a veszekedés! Ezért
jók ezek a pillanatok, megállások
is, amikor az ünnep segítségével
is van lehetőségünk békés szívvel megpróbálni megérteni az értetleneket, van alkalom a közös
város és ország építő munkánkhoz lelkesedést és erőt meríteni,
amit elődeink, és mi magunk is
együtt élhettünk meg, végezhettünk el. Vállalva önmagunkat és
a másikban is – nem biztos, hogy
elfogadva, de – tudomásul véve
azokat a különbségeket és azt az
igyekezetet, amelyek természet
adta állapotunkból, neveltetésünkből, munkánk tapasztalataiból,
tudásunkból, és még nagyon sok
mindenből erednek. Van, akinek
ez, mint a kárhozat, megváltoztathatatlan és soha nem akarja,
vagy tudja gyűlöletét átfordítani
elfogadó, megértő szeretetté, tiszteletté. Vannak viszont sokkal, de
sokkal többen, akik a mindennapi
különbségeik ellenére is képesek

együttélésükből, egymásra figyelésükből fakadóan teremtéssé
nemesíteni munkájukat. Ezt a teremtéssé nemesített munkát szeretnénk ma megköszönni mindazoknak, akik a város kitüntetéseit
átveszik.
Köszönet a közszolgának, aki arra
tette fel az életét, hogy az emberek
boldogulását a közösség ügyeinek
intézésével segíti.
Köszönet az értékmentőnek, aki
arra vállalkozott, hogy amit eleink felismertek, megfogalmaztak
vagy megalkottak, megépítettek,
azt a mai eszközeinkkel újra megtanítsák, megépítsék, gyönyörűvé
tegyék, átörökítsék.
A gyógyítóknak, és a nyomorultakon segítőknek is köszönet, akik
arra esküdtek, hogy a legdrágábbat, a lelkeket és az életet mentik.
De nagy köszönet a kultúrát és hagyományt átadó nevelőnek, pedagógusnak, mert neki azt köszönhetjük, hogy soha el nem múló
odaadottsággal tanít és lelkesít,
szervez közösséget és segít boldogabbá nevelni!
Sokan, sokféle módon látjuk a
világot. De abban talán mindenki
egyetért, hogy a gyümölcseiről
ismerszik meg a fa. Nem a hangerő, nem a kiabálás, de nem is a
lekicsinylő gúnyolódás, hanem a
termés, a teremtett, a létrehozott
alkotás akár szellemi vagy fizikai
megvalósulás, a beteljesített álom
az, ami a mérője lehet egy-egy
életútnak, legyen az akár egy emberé, akár egy közösségé. Hálásan
köszönöm mindannyiuknak, Isten
segítse kitüntetettjeink és családjaik életét!

Itt szeretném újra kifejezni köszönetemet azoknak is, akiknek
segítségével átvészelhettük a járványidőszakkal sújtott elmúlt
hónapokat. Köszönet az adományozóknak, az önkénteseknek, a
papjainknak, a lelkészeinknek,
a szociális területen dolgozóknak, az orvosoknak, ápolóknak
és minden segítőjüknek, a média
munkatársainak, és a sokszor észrevétlenül, de a háttérben dolgozó
közszolgáknak. Mindenkinek köszönet a türelemért, az egymásra
figyelésért.
Tisztelt Ünneplő Közösség! Szent
István királyunk ünnepén a gyönyörűen megújult Szent Kereszt
Templomunkban adhattunk hálát
az elmúlt ezer esztendőért. Köszönet és hála a város, az egyházmegye, a megye nagytemplomának
a megújulásáért. Köszönet a magyar kormánynak, Bencsik János
országgyűlési képviselő úrnak,
Havassy Bálint plébános úrnak,
és természetesen Dr. Veres András
győri megyéspüspök úrnak valamint a kivitelezőnek és mindenkinek, aki részt vállalt abban, hogy
a Kossuth tér megújulását követően néhány épület után most örülhetünk annak, hogy szeptember
13-án Dr. Veres András püspök
úr felszentelheti a megújult Szent
Kereszt Plébániatemplomot.
A templom előtt áll egy homokszobor, Monostori Ferenc alkotása, mely emlékeztet bennünket
az elmúlt száz évre. Rigó Balázs
alpolgármester úr a szoboravató
beszédében egy nagyon szép példát hozott, amikor arról beszélt,
hogy az összekapcsolódó, szoro-

san összedöngölt homokszemek
között csak víz van, mégis így
együtt, minden vihart képesek
kibírni. Erre jó példák voltak az
elmúlt egy hét viharai, melyek
nem tudták szétrombolni a szobrot. Minden vihart ki tud bírni a
szorosan egymás mellé állított
szemekből álló és valamilyen csoda kötőanyaggal összekötött homokszobor. Ugyanígy bennünket,
embereket is, amikor a kötőanyag
köztünk nem más, mint az egymás
iránti tisztelet és szeretet, ez tud
minket szorosan egymás mellett
tartani, erőssé, egységessé tenni.
Egyetlen dolog teheti ezt tönkre: a
fagy, mely belülről indul el. Csak
a fagy hasíthatja majd szét télen a
homokszobrot, és csak a gyűlölettel, a köztünk lévő szeretet megfagyasztásával győzedelmeskedhet
a gonosz a mi egységünkön, ös�szetartozásunkon is. Segítsen bennünket a Mindenható, a hitünk és
az akaratunk abban, hogy ez a fagy
soha ne érkezzen el közénk. Ahogyan az elmúlt 100 esztendőben
csak azért is túlélte a magyarság a
trianoni döntést, az elkövetkezendő sok-sok 100 esztendőben is az
a szeretet tartson össze bennünket,
amely a családokból, a nemzetségekből igaz, erős nemzetet képes
kovácsolni. Isten óvja Tatát, Isten
éltesse a tataiakat!”
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020-ban nyolc
városi kitüntetést adományozott,
melyeket a hagyományoknak
megfelelően augusztus 20-án adtak át. 			
- áá A kitüntetettekről részletesen a 6.
oldalon olvashatnak.

XVII. Tata és Térsége Civil Napok
2020. szeptember 11-26.
Dátum

Időpont

Helyszín

Program

Szervező

09. 11. péntek

18.00

Piarista kápolna
Tata, Tanoda tér 5/a

09. 12 szombat

10:00

Magyar Piarista Diákszövetség
Tatai Tagozata és a Tatai Gimnázium
Öregdiákjainak Szövetsége
Tata és Térsége Civil Társulás

09.12. szombat

10:15

Piarista kápolna
Tata, Tanoda tér 5/a
Piarista kápolna
Tata, Tanoda tér 5/a

PATROCINIUM
a piarista rend megalapítójára emlékező mise
celebrál: Ruppert József ny. igazgató
A XVII. Tata és Térsége Civil Napok megnyitása
Megnyitja:Michl József Tata Város polgármestere

09. 12. szombat

10:0013:00

Agostyán Ágoston- liget

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért
(KÁMME) Alapítvány szervezésében fotókiállítás
a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatására.
Az ökofalu megtekintése
Séta, vezetéssel, csoportoknak, családoknak Az alapítvány programjainak bemutatása.

ARS SACRA FESZTIVÁL,
egyben a KÉSZ Tatai Csoport
Trianon 100 megemlékezése
Előzetes bejelentkezés szükséges
Labanc Györgyi 06-30-419-50-80

09. 12 szombat

16:00-tól

Baj IKSZT

Baj IKSZT

09.12. szombat

15:00

Kuny Domokos Múzeum
Tatai Vár

Szüreti felvonulás és bál
Rossz idő esetén az iskola tornatermében
„Papp Albert emléke”
Papp Albert festőművész kiállításának megnyitója

09.13. vasárnap

10:00

Szent Kereszt plébániatemplom
Tata, II. János Pál pápa tér 15.

A SZENT KERESZT templom búcsúja és megáldása alkalmából
Menner Bernát G dúr Missa Brevisének 200 év után újbóli előadása az Esterházy Énekegyüttes
által

ARS SACRA FESZTIVÁL
Szent Kereszt plébánia
Tatai Esterházy Énekegyesület

09. 14. hétfő

10.00 13.00

Agostyán
Ágoston- liget

Az ökofalu megtekintése
Séta, vezetéssel, csoportoknak, családoknak. Az alapítvány programjainak bemutatása.

Előzetes bejelentkezés szükséges.
Labanc Györgyi 06-30-419-50-80

09.14. hétfő

15:00

09. 14-20.
hétfő-vasárnap

18.0022.00

Kuny Domokos Múzeum
Lovagterem
Agostyán Ágoston- liget

Fejezetek a tatai vízimalmok történetéből
Előadó: Stegmayer Máté segédmuzeológus
Szarvasbőgés és csillagok a holdfényben!
RÉSZVÉTELI DÍJ: 2200 Ft/fő, kedvezményes: 1200 Ft/fő

Tatai Helytörténeti Egyesület Kuny
Domokos Múzeum
Előzetes bejelentkezés szükséges!!!
Czumpf Attila 06-30-663-46-51

09. 15. kedd

10.0013.00
17:00

Agostyán Ágoston- liget

312 Meridián torna
A meridiántorna az egészség és a hosszú élet titkos receptje.
„Mintaradír” szülő tréning
Téma: Szülői kompetenciafejlesztés
Az ökofalu megtekintése

Előzetes bejelentkezés szükséges
Labanc Györgyi 06-30-419-50-80
Háztűzőrző Nők Egyesülete
Magyary Zoltán Népfőiskolai T.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Labanc Györgyi 06-30-419-50-80
Magyary Zoltán Népfőiskolai T.

09. 15. kedd
09. 16.szerda

09. 17. csütörtök

14:0016:00
15:0016:00
19:00

09. 18. péntek

16:00

09. 19. szombat

14:00

09. 16.szerda

Háztűzőrző Nők Egyesülete
Bacsó B. u. 66/1
Agostyán Ágoston- liget
Piarista Rendház
Tata, Tanoda tér 5/a
BorDóHázi Vendégház Tata, Fazekas utca 6.
Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola
Építők Parkja

Az esemény további programjait a következő lapszámunkban olvashatják.

Borecset - Művészeti alkotó műhely
Téma: Fa ékszerdobozt dekorálása festéssel és decoupage
A KÖZÉLET KERESZTÉNY KARAKTERE
Beszámoló a KÉSZ kérdőíves felmérés eredményéről
MINDENNAPOK HŐSEI DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG
ÁHI Jóga Grund Golf Családi Nap

Tatai Helytörténeti Egyesület

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Tatai Csoport
Tata és Térsége Civil Társulás
Tata Város Önkormányzata
ÁHI Jóga Egyesület
Bacsárdi József 30/349 32 63
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Éves közgyűlést tartott a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
Augusztus 24-én a Piarista Rendházban tartotta éves, beszámoló közgyűlését a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság.
Az eredetileg áprilisra tervezett közgyűlés a koronavírus helyzet miatt
tavasszal elmaradt, ahogyan a tanfolyamokat is fel kellett függeszteni.
Utóbbiakat júliusban és augusztusban
pótolták. Borsó Tibor a népfőiskola
elnöke a helyszínen elmondta: - sokan hiányolták már a közös összejöveteleket, így a közgyűlés jó alkalmat
teremtett a tájékoztatáson túl a személyes találkozásra is. Borsó Tibor
hozzátette: - a közgyűlés feladata el-

Fotó: Domokos Attila

A Bajtársi Klub családi napja a Balatonon

sősorban a számviteli szabályoknak
megfelelően a tavalyi évre vonatkozó
mérlegbeszámoló és a közhasznúsági
jelentés elfogadása volt, ezt az évet
illetően pedig többek között az üzleti
tervet kellett jóváhagyniuk.
Az eseményre meghívást kapott Michl József polgármester, aki köszöntőjében külön gratulált Domai Jánosnak, a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság munkatársának, aki odaadó
munkája, közösségszervező tevékenysége elismeréseképpen a Tata
Városáért kitüntetés bronz fokozatát
vehette át az augusztus 20-i városi ünnepségen. „Ez a gratuláció a népfőis-

Bringázzunk a hétköznapokon is!

Fotó: a szerző felvétele

Kirándulást szervezett augusztus 13-án a tatai Honvéd Bajtársi
Klub Balatonkenesére a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége támogatásával. Az elmúlt
évek során a Magyar Honvédség
Rekreációs Központjában kerültek megrendezésre a családi
napok, azonban idén rendhagyó
módon a balatonkenesei strandra mentünk.
A környék nem csak lélegzetelállító természeti szépségéről
ismert, a település ugyanis nem
csekély történelmi jelentőséggel
bír. Balatonkenese már a Római
Birodalom térhódítása előtt is

lakott terület volt. A honfoglalás óta magyar lakta helység a
török hódoltság idején a környező településekkel együtt elpusztult. Nagyot ugorva az időben,
egészen 1707-ig, említést kell
tennünk a kuruc hadjárat egyik
legnagyobb Balaton környéki győztes ütközetéről, melyre
Balatonkenesétől nem messze,
Hosszúmezőn került sor.
A ma ismert fürdőtelep 1900ban kezdett igazán fejlődni. Itt
működik a Magyar Honvédség Rekreációs Központja is.
A családi napon a klubtagok az
unokákkal együtt – Nagy Luca,

Nagy Lilla, Puttó Melinda, Visnyovszki Vanessza, Visnyovszki
Martin, Recsák Kristóf, Fodor
Tamás – sokszínű programokon
vehettek részt. Sárközi József
a résztvevőknek tornát, úszóversenyt,
kosárlabdameccset
szervezett a magyar tengeren.
Kiváló alkalom volt ez a rendezvény arra, hogy generációk
újra együtt tudjanak szórakozni,
kikapcsolódni, minőségi időt eltölteni, hatalmas élményt nyújtott mindenki számára.

Fotó: Domokos Attila

májú festményeit. A Martyn
család a feltételezések szerint a
16. században költözött Magyarország területére. Városunkkal
kapcsolatban Ronan Gargan a
Tatai Televíziónak úgy nyilatkozott: - Először jár Tatán és
nagyon szépnek találja a várost,
s a jövőben szívesen tér vissza
személyes látogatásra is a szabad idejében.
Michl József polgármester a
találkozó kapcsán elmondta: Egy kiállítás megszervezéséről
egyeztettek, mert a nagykövetség szeretné kölcsönkérni a Vá-

A Magyar Kerékpárosklub, az
Aktív Magyarországért felelős
kormánybiztosság valamint az
Innovációs és Technológiai Minisztérium nyáron is folytatja a
rendhagyó Bringázz a munkába!
kampányt.
A járványhelyzet miatt tavasszal
az Inkább bringázz! szlogennel,
a kerékpározás jótékony hatásairól indítottak kommunikációs
kampányt, s az adatok alapján az
elmúlt hónapokban nagyon sokan

kezdtek el kerékpározni. A nyári
időszakban és amíg tart a jó idő,
szeretnék megszólítani a szabadidős, hétvégi kerékpárosokat azzal az üzenettel, hogy bringázzanak a hétköznapokon is.
A
www.bringazzamunkaba.hu
weboldalon olvashatnak a kampány részleteiről, hasznos információkat találnak a mindennapi
kerékpározással kapcsolatban és
egy játék segítségével értékes
nyereményeket is nyerhetnek az
érdeklődők.

Fényes Sporttábor 2020
Fotó: a szerző felvétele

Fodor Tamás
A Református Gimnázium diákja

Tatára látogatott Írország nagykövete

Augusztus 24-én feleségével
Tatára látogatott Ronan Gargan,
Írország nagykövete, dr. Szegedi Joó Marianna attasé kíséretében. A vendégeket Michl József
polgármester, Rigó Balázs alpolgármester, Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referens és Dr.
Schmidtmayer Richárd, a Kuny
Domokos Múzeum igazgatója
fogadta.
Ronan Gargan látogatásának
apropója az volt, hogy a nagykövetség szeretné bemutatni
a Tatán is élt Martyn Ferenc ír
származású festőművész ír té-

kolai társaság közösségének is szól,
hiszen minden ilyen elismerés a díjazott személye mellett a közösséget is
erősíti” – fogalmazott a városvezető.
A közgyűlésen széleskörű tájékoztatást kapott a tagság a 2019-es évben
elvégzett feladatokról. Mivel nagyon
sűrű volt a tavalyi program, sokan
nem tudtak minden eseményen részt
venni, de a szervezetfejlesztés kapcsán minden területnek van egy vezetője, aki részletesen beszámolt az
elmúlt időszak munkájáról. Emellett
a helyszínen szó volt az újabb partneri kapcsolatokról valamint az idei
tervekről, feladatokról is.
-áá-

rosháza Martyn-termében található festményeket, melyeket a
tervek szerint a nagyköveti rezidencián állítanak majd ki. Ronan
Gargan nagykövet úr szerette
volna személyesen is megnézni a képeket, melyek egyébként
egy állandó kiállításként láthatóak a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal földszintjén.
A nagykövet vendéglátóival egy
rövid városnéző sétát is tett, a
Városháza és a Kossuth tér mellett ellátogatott az Esterházy
kastélyba valamint a várudvarba. 			
-áá-

Tata Város Önkormányzata és
a Tatai Városkapu Közhasznú
Zrt. 2020 nyarán is szervezett
napközi felügyeletet is biztosító tábort a város alsó tagozatos
gyermekei számára a Fényes
Fürdő területén.
A tábor szervezői sok segítséget és támogatást kaptak. A 25.
Klapka György Lövészdandártól katonai sátrat kaptak, ami
rossz idő esetére is biztosította
a gyerekek számára, hogy fedett helyen, de jól szellőztethető
térben a szabályok betartásával
tölthessék az időt. A sok más
program mellett a gyerekek a
Fényes Tanösvényre is ellátogattak, a Tatai Rendőrkapitányság
munkatársai a korábbi évekhez
hasonlóan játékos bemutatót is
tartott számukra. Nagy élmény
volt a táborozóknak a városnéző

kisvonatozás, amelyre a Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezetének támogatásával nyílt
lehetőség.
A tanítók minden nap játékos
foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek; rendeztek különböző
sport-, sor- és váltóversenyeket,
focibajnokságot, homokvár építő versenyt, volt „Ki mit tud?”,
agyagozás, batikolás, sőt még
fodrászverseny is.
Az idei évben összesen 106, napi
szinten 45-70 kis diák töltött
több-kevesebb időt a táborban.
Idén csak úgy, mint az elmúlt
két évben térítésmentes volt a
tábor a „Humán szolgáltatások
fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című, EFOP-1.5.216-2017-00043 azonosító számú
pályázati forrásnak köszönhetően.
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Agostyáni búcsú
Augusztus 29-én délután rendezték az Agostyáni Szent
Ágoston-napi Búcsú egyik fő programját, a hagyományos
ünnepi felvonulást. A helyi rendezvényháznál Michl József
polgármester és a városrész önkormányzati képviselője, dr.
Varga András mondott köszöntőt. A búcsú két napos programjában vasárnap ünnepi szentmise kezdődött 11 óra 30
perckor, majd kézműves vásár, gyereksarok és zenés műsor
várta az érdeklődőket Agostyánban.

Fotók: Domokos Attila

Ajánló/Hirdetés
VAKOK ÁLLAMI
INTÉZETE
telephelyére

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

telephelyvezetőt, osztályvezető
ápolót, teljes és/vagy
részállásban
ápolókat, szakácsot,
konyhai kisegítőt.
Pályázati feltételek:
www.vakokintezete.hu/
allaspalyazatok.
Jelentkezés:
872-9515,
titkarsag@vakokintezete.hu
A Honvéd Bajtársi Klub
2020. szeptemberi programjából:
2020.09.10. Csütörtök 14:00
Magyary Zoltán Művelődési Ház
50. évfordulós ünnepi közgyűlés
2020.09.19. vagy 26.
Az MH 57. Híradózászlóalj Emlékoszlopának koszorúzása
Május 1. út és Komáromi út sarok

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

2020. augusztusban elhunytak

TATA - Környei ú. temető

Klausz József
Sebestyén Miklósné
Mészáros István
Tóth Mihály
Tóth Mihályné
Fehér Sándor
Balogh Gyula
Kovács Gábor
Rigó Károly
Tevesz Imréné

Fejes József
TATA Almási úti temető
Erdők József
Németh András
NASZÁ LY
Lelkes Józsefné
ÁCS
Pirger Károly Csaba
BAJ
Bunkhardt Ferencné

OROSZLÁNY
Káka Zoltánné
Bögre Gábor
Széll László
Lázár László
Mohácsi Istvánné
NESZMÉLY
Kurdi Sándor
AGOSTYÁN
Blaschek Jánosné

BÉKE PORAIKRA!
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Tata Város kitüntetettjei
Tata Város Zsigmond Király
Díja
DR. KÓRÓSI EMŐKE a köz
szolgálatáért, a közügyekért végzett több évtizedes kiemelkedő,
példamutató köztisztviselői, vezetői tevékenységének elismeréseként részesült a kitüntetésben.
Dr. Kórósi Emőke a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomát. A
köz szolgálatáért, a közjóért tevékenykedett közel három évtizedig a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatalban, illetve jogelődjénél,
Tata Város Polgármesteri Hivatalában, először közigazgatási és
ügyfélszolgálati irodavezetőként,
1995-től aljegyzőként, majd 2011
júniusától városunk jegyzőjeként.
Az államigazgatási ügyekben
történő döntések meghozatala, a
hatósági ügyek intézése területén magas színvonalú szakmaiság, jogszerűség, megbízhatóság,
precizitás, kötelességtudás, szolgálatkészség jellemezte munkáját.
Az önkormányzat működésével
kapcsolatos feladatok ellátása során mindig arra törekedett, hogy
megalapozott jogi és szakmai lehetőségek széleskörű feltárásával
segítse a döntéshozók munkáját.
A folyamatosan változó jogszabályi környezetben mindent megtett
az ügyfélbarát ügyintézés kiterjesztéséért. Személyes példamutatásával előmozdította az együttműködő, támogató, jó közösségi
kapcsolatok és légkör kialakítását,
fenntartását. Kollégáit motiválta a
jogszabályok által meghatározott
kötelezettségek teljesítésére, tudatosította a folyamatos szakmai
megújulás jelentőségét, az új kihívásokra való fogékonyságot.
Tata Város Mátyás Király Díja
KUN IMRE a tatai nyugdíjas
klub vezetőjeként végzett sokirányú közösségfejlesztő tevékenységének elismeréseképpen részesült az elismerésben.
Kun Imre a Városi Nyugdíjas
Klub tagja, majd 2011-től elnöke a mai napig. Neki köszönhető, hogy a klubtagok száma 170
főről 260-ra emelkedett. Elhivatott népművelőként önzetlenül
tevékenykedik a közösségért, a

klubtagoknak
ismeretterjesztő
előadásokat, zenés-táncos programokat, kirándulásokat szervez.
Részt vállal a testvérkapcsolatok
ápolásában is. Szőgyénből kitelepítettként szívügyének tekinti a jó
kapcsolatot tágabb szülőföldjével
és különösen testvértelepülésünkkel, Szőgyén községgel. Jó példa
erre az általa irányított egyesület
több éve tartó testvérkapcsolata a
gútai nyugdíjas klubbal, valamint
a Szőgyéni Szépkorúak Klubjával
nemrégen aláírt testvérszervezeti
megállapodás is. Kapcsolatépítő
munkája elismeréseként 2014ben Szőgyén Község elismerő oklevelét, majd 2017-ben a Szőgyén
díszpolgára kitüntetést vehette át.
Tata Városáért kitüntetés
arany fokozata
DR. VIRÁG ZSOLT Tata kiemelt műemléke, az Esterházy-kastély helyreállításában és
közkinccsé tétele érdekében végzett tevékenységének elismeréseként részesült a kitüntetésben.
Virág Zsolt művészettörténész
a kecskeméti Piarista Gimnázium elvégzését követően szerzett
jogászdiplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Karán, majd
ugyanezen az egyetemen művészettörténész oklevelet szerzett.
Számos publikáció, kiadvány,
könyv fűződik a nevéhez, jellemzően a magyarországi és a Kárpát-medencei műemlék kastélyok
témakörében.
2003 és 2014 között a Magyar
Országgyűlés
Idegenforgalmi
Bizottsága Kastélyok, Kúriák,
Várak Albizottságának szakértőjeként dolgozott kastély ingatlanfejlesztés, kastélytörténet, kastélyturizmus témakörökben. 2016
óta a Miniszterelnökség Nemzeti
Kastélyprogramjának és Nemzeti
Várprogramjának végrehajtásáért
felelős miniszteri biztos. A tatai
Esterházy-kastély felújítására és
hasznosítására vonatkozó tervek
az ő tevékenységének ideje alatt
kaptak zöld utat. Felügyelete mellett az építési munkák 2018-ban
indultak el és a főépület tekintetében az idén fejeződtek be. Ahhoz,
hogy a kastélyra újra büszkén tekinthessenek a tataiak, Dr. Virág
Zsolt miniszteri biztos széleskörű

szakmai tudáson alapuló vezetői
közreműködése elengedhetetlenül
szükséges volt.
Tata Városáért kitüntetés
ezüst fokozata
GÖRÖZDINÉ VOJNITS KLÁRA
az oktatás-nevelés területén végzett empatikus és kreatív óvodapedagógiai
tevékenységéért,
magas szakmai színvonalú munkásságának elismeréseképpen részesült a kitüntetésben.
Görözdiné Vojnits Klára a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán
szerzett óvodapedagógusi oklevelet, majd a Tessedik Sámuel Főiskola Gyógytestnevelői szakán
diplomázott.
2011-től vezeti a Tatai Kincseskert Óvodát, hat éve annak tagintézményét is, a Tatai Szivárvány
Óvodát. A közelmúltban fejeződtek be a tagintézményben a korszerűsítési munkálatok, melyeket
folyamatosan figyelemmel kísért
és felügyelt. Magas szintű szaktudással irányítja mindkét óvoda
gyermeknevelő munkáját. Neki
köszönhető, hogy a szakember
ellátottság kiemelkedő szintű, az
intézmény rendelkezik főállású
gyógypedagógussal, gyógypedagógiai asszisztensekkel, óvodapszichológussal. A gyermekek
érdekét mindenek fölé helyezi.
Minden helyzetben korrekt, empatikus magatartást tanúsít a szülők irányába, és ugyanezt várja
el munkatársaitól is. Fontos számára az esélyegyenlőség biztosítása, a sajátos nevelési igényű
és hátrányos helyzetű gyermekek
integrált nevelése és fejlesztése.
Több mozgásfejlesztő programot
valósított meg, az óvoda udvarán
a mezítlábas ösvényt felnőttek és
gyermekek egyaránt nagyon kedvelik.
HÁKLÁR IMRÉNÉ több évtizedes felelősségteljes, lelkiismeretes,
megbízható szakmai munkájának
elismeréseként részesült a kitüntetésben.
Háklár Imréné könyvelői, vállalati
tervezői, statisztikusi, majd felsőfokú költségvetési oklevelet, mérlegképes könyvelői végzettséget
szerzett. Pályája során rendszeresen képezte magát, a továbbkép-

zéseket mindig örömmel vállalta
és kiváló eredménnyel teljesítette.
1994-től dolgozik jelenlegi munkahelyén a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában, illetve annak
jogelődjénél, a Városi Szociális Intézményben. Munkáját pontosság
jellemzi, melyet munkatársaitól is
megkövetel. Több évtizedes gyakorlata és tapasztalata jelentősen
hozzájárul az intézmény biztonságos működtetéséhez. Nélkülözhetetlen munkát végzett az idősek
otthona felújításaival kapcsolatosan, a pályázatok pénzügyi lebonyolításának terén, valamint az
intézmény mindennapjainak költségvetési és szakmai gazdálkodásában.
HERMANN GÁBOR az egyházi
műemléképületek, köztük a Kálvária kápolna speciális felújításáért végzett önzetlen tevékenységének elismeréseként részesült a
kitüntetésben.
Hermann Gábor a Pannonhalmi
Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát. 30 éve az
építőiparban dolgozik vállalkozóként, a korábban általa szabadalmaztatott elektromos falszigetelési eljárás hasznosításával
foglalkozik. Szabadalma alapján
készült el a Nemzeti Múzeum,
a Sándor-palota, a Pannonhalmi
Turisztikai Központ, a jáki templom és a fertődi Esterházy-kastély
speciális elektromos falszigetelési
megoldása. 15 évig, mint a Szent
Kereszt-templom egyháztestületi
tagja segítette a közösség munkáját, a nagytemplom harang felújításának szervezését.
Az egyházi műemlék épületek
felújításáért létrehozott Fellner
Jakab Kulturális Közhasznú Alapítvány elnökeként tett felajánlására elkészült a Kálvária kápolna
speciális elektromos falszigetelése. Jelenleg is a kápolna teljes felújításáért dolgozik.
Tata Városáért kitüntetés
bronz fokozata
DOMAI JÁNOS odaadó munkája, közösségszervező tevékenysége elismeréseképpen részesült a
kitüntetésben.

Domai János pályáját eladóként
kezdte, majd üzletvezető lett. Ezt
követően a Magyar Honvédség
25. Klapka György Lövészdandár kötelékében lövegjavító-logisztikusként dolgozott, végül
kulturális területen kezdett tevékenykedni, először, mint kulturális közfoglalkoztatott. 2018 óta
a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság személyügyi ügyintézőjeként dolgozik.
A népfőiskola mindennapjainak
meghatározó szereplője, hiszen a
munkaügyi feladatokon túl a társaság által szervezett programok,
előadások, képzések megvalósulásának, a termek berendezésén,
a vendégek fogadásán, a fotózáson, a tagsággal való kapcsolattartáson át az eseményekről szóló
elszámolások elkészítéséig aktív
résztvevője. Munkájával nagyban
hozzájárul a népfőiskola, így Tata
közéleti tevékenységének magas
színvonalához.

KUN TAMÁS a kajak-kenu sportág megismertetésében, népszerűsítésében, oktatásában végzett
önzetlen tevékenysége elismeréseképpen részesült a kitüntetésben.
Kun Tamás gyermekkorától kötődik a vízhez, az Öreg-tóhoz. Kisdiákként kezdett kajakozni, már
abban az időszakban több bajnoki
érmet szerzett. Versenyzői pályafutását junior versenyzőként fejezte be.
Megbízható, lelkiismeretes edzői
munkájának köszönhetően egyre
többen kezdtek kajakozni a Tatai Hódy Sport Egyesületnél. A
szülők és a gyermekek körében
is népszerűvé vált a sportág. A jelenleg 11 főből álló korosztályos
válogatott tagjai közül mindenkit
ő tanított meg kajakozni, közülük nyolc versenyző edzését ma
is ő irányítja. Utánpótlás nevelőmunkájának elismeréseképpen a
kölyök válogatott edzőtáborába
edzői feladatok elvégzésére kérték
fel. A kajakházban mindig számíthatnak rá. Ha kell, hajót javít,
csónakmotort szerel, fest, takarít,
virágot ültet, edzőtábort szervez, a
vízben térdig állva oktatja a kezdő
kajakosokat, vagy éppen halászlét
főz a társaságnak. Nélküle elképzelhetetlen a tatai kajak-kenu sportélet.

A Honvéd Bajtársi Klub Tata egyesület szeretettel meghívja Önt
2020. szeptember 10-én 14.00 órától, a Klub 50. évfordulója tiszteletére tartandó Ünnepi Közgyűlésre
a Magyary Zoltán Művelődési Központ színháztermébe (2890 Tata, Váralja u.4.)

I. rész:
Ünnepi Műsor
A rendezvény megkezdésétől:
Nosztalgia filmvetítés az elmúlt 30 év tatai híradóiból
- Himnusz
- Ünnepi megemlékezés az elmúlt 50 évről
- Néhány vendég visszaemlékezése
- Emléktárgyak átadása
- Szózat
-Ökrös zenekar műsora
Szünet
II. rész:
A Honvéd Bajtársi Klub Tata egyesület éves rendes 2019
évi beszámoló közgyűlését 2020. szeptember 10-én 15.30
órától tartja, melynek helyszíne a Magyary Zoltán Művelődési Központ színházterme (2890 Tata, Váralja u.4.)
Regisztráció: 15.30

A rendezvény programja:
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés az
eredeti napirendi pontokkal, az eredeti helyszínen összehívásra kerül 2020. szeptember 10-én 15.30-16.00 óra
között.
A közgyűlés napirendje:
1. Megnyitó, napirend elfogadása
2. Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető megválasztása
3. Az Elnökségi beszámoló a 2019. évi feladatok végrehajtásáról
4. Pénzügyi, gazdasági költségvetési beszámoló, közhasznúsági jelentés a 2019. évről
5. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2019. évi feladatokról
6. 2019. évben az elnökség által hozott határozattal felvett tagok közgyűlési
határozattal történő megerősítése

7. Hozzászólások
8. A 2019. évi Elnökségi beszámolónak, a közhasznúsági
mellékleteknek, a Felügyelő Bizottság beszámolójának
elfogadása külön-külön
határozattal
9. 2020. évi munkaterv bemutatása, feladatainak meghatározása
10. 2020 évi költségvetés meghatározása
11. 2020 és 2021. évi tagdíj összegének, esedékességének
meghatározása
12. Hozzászólások
13. Szavazás a 2020. évi munkaterv, költségvetés és tagdíj elfogadásáról külön-külön határozattal
14. Szavazás a 2021. évi tagdíj elfogadásáról
15. Tisztségviselők választása
16. Hozzászólások
17. Elismerések átadása
18. A Közgyűlés bezárása
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Nyárzáró tóátúszás

Fotó: Domokos Attila

Nyárzáró eseményként harangozta be a FOOTOUR SE az általa
rendezett II. Tóátúszó versenyt.
Végül a nyár legmelegebb napján,
augusztus 30-án vasárnap több
mint 200 fiú, lány, férfi, nő gondolta úgy hogy kipróbálja magát
az Öreg tóban. Ahogy a levegő,
úgy a víz is meleg volt, hiszen 25
fok felett mérték a hőmérsékletét a
szervezők a verseny előtt. A triatlon verseny úszó számának hely-

színe szolgált most is rajthelyként
az Ökoturisztikai Központ melletti partszakaszon. Nagy volt a
mozgás, mert a Tóátúszás mellett
többféle vízisportot és más mozgásformát is ki lehetett próbálni.
Pontban 10.00 órakor a hosszú
táv, a 3.8 km mezőnye tempózott
először. A zöld sapkások –kötelező volt az úszósapka- nagy
lendülettel kezdtek, legtöbben
gyorsúszásban, de néhányan a

Íjász OB Tatai érmekkel

kényelmesebb mellúszást választották. Persze ilyen hosszú távon
nincs olyan ami kényelmes lehet.
Az indulók jó 200m-t beúsztak a
tó közepe felé, aztán egy jobb kanyarral a vár irányába indultak.
A fordító Keresztelő Szent János
szobránál volt, innen egyenes út
vezetett a célba, ami megegyezett
a rajthellyel. Hamar kialakult egy
6-os boly az élen, majd néhány
száz méterre a céltól négy fősre

csökkent. Ki-ki próbálta a legjobb
helyet megtalálni a hajrára, nagy
volt a helyezkedés. Az utolsó méterek a budapesti Fülöp Bálintnak sikerültek legjobban, így a
II. Tóátúszó verseny hosszútávú
győzteseként köszönthette a szurkolók tapsa.
Fülöp Bálint: meglepően jól esett
az úszás. Bár medencében is versenyzek, de a nyíltvizet jobban
szeretem. Tavaly is itt voltam,
de akkor nem sikerült ilyen jól
a versenyzés. Gyerekkoromben triatlonoztam, azóta inkább
csak úszok. A női győztesre sem
kellett sokáig várni, hiszen egy
hölgy is benne volt a korábban
kialakult vezető bolyban. Elsőként Balogh Barbara az oroszlányi triatlon versenyző ért partot.
Balogh Barbara: jól éreztem magam a vízben. Igyekeztem ott
maradni a fiúkkal, de néha iramot

Vereség a nyitányon

zőnek. Először egy háromdimenziós őzikére lőtt Balázs, majd egy
vaddisznót kellett eltalálni lehetőleg minél több pontot hozó helyen.
Minkét cél jól sikerült, mint ahogy
a lőlapra is pontosan célzott. A második cél a „szemafor” volt és itt
bizony becsúszott a hiba, lett egy 0
pontos lövés. De nem csak ő hibázott, szinte minden versenyzőnek
jöttek rontott lövései: nagy volt a
tét. Az utolsó két cél ismét jól sikerült, a háromszög és az ablak is
megadta magát. Ahogy hallhatták
a szurkolók a célonkénti eredményeket várható volt hogy sikerülni
fog a dobogó. Az utolsó lövés után
kiderült, hogy a nyugodt versenyzés meghozta az eredményt és Kocsi Balázs a távcéllövő bronz után
itt is felállhatott a dobogóra újabb
bronzérmet nyerve.
Kocsi Balázs: nagyon nyugodt
voltam, nem volt elvárás eredményt tekintve. Kicsit meg is lepődtem amikor a vaddisznót ilyen
jó pontokkal lőttem meg. Sajnos
a szemafornál hibáztam, de ennyi
belefért. Nagyon büszke vagyok
erre a bronzéremre. Eddig mindig
rontottam a döntőkön, most hazai
pályán sikerült javítanom.
Eredetileg ebben az időpontban
Világbajnokságnak adott volna otthont Tata, de a koronavírus átírta a forgatókönyvet. A
VB-t 2022-ben rendezheti meg a
TTTHSE Tatai Celőkék szakosztálya. Ez az Országos Bajnokság
jó főpróba volt és a szervezők jól
vizsgáztak.		
-ta-

Az új idényben egy osztállyal magasabb bajnokságban szerepel a TAC
U14 és U15 labdarúgó csapata. Különösen a kicsikre vár nagy munka, hiszen nagyobb kapu, nagyobb
pálya szerepel a versenykiírásban.
Eddig 8+1 játékos volt a pályán a
két 16-os között, most 11 játékos
igazi nagy pályán játszik. Hazai
pályán mutatkozhatott be az U14,
megyei rangadón az FC Esztergom
csapatát fogadták. Az U15-ös mec�cset később játsszák le. Meglepően
sok néző látogatott ki az Új úti pályára, sokan érkeztek Esztergomból is. A mérkőzés elején látszott
hogy szokatlan a nagyobb játéktér,
nem tudták kihasználni a csapatok
a területet. Sok volt a pontatlanság,
az eladott labda. Talán a TAC játszott némi mezőnyfölényben és a
23. percben Szotyori révén közelről
megszerezte a vezetést. Még volt
lehetőség az előny növelésére, bár
a vendégek is veszélyeztettek. Szünet után rákapcsolt az Esztergom
és hamarosan ki is egyenlítettek.
Ehhez kellett a hazai védelem és

Az augusztus 20-i hosszú hétvégén a Magyar Íjász Szövetség
Tatán rendezte meg a Történelmi
Íjász Távcéllövő és Szabadtéri
Országos Bajnokságot. A szervezéssel a TTTHSE Tatai Celőkék
szakosztályát bízta meg. Először
a távcéllövők versenyeztek, ők
a Fényes fasori Honvéd Szálló sportpályáján lőttek 40 és 120
méteres távokon. Jelentős szórás
mutatkozott a találatok között, a
távolság megrostálta a mezőnyt.
Hazai induló is lőállásba állt. Kocsi Balázs remek versenyzéssel a
3. helyet szerezte meg. A Szabadtéri OB indulóira kemény munka
várt szombaton, hiszen 24 célt
leküzdve derült ki, hogy közülük
kategóriánként, korosztályonként
kik lőhetnek a vasárnapi döntőben. A nagy meleg nem könnyítette meg a versenyzők dolgát.
Háromféle célt állítottak fel a szervezők: lőlapokra kellett célozni,
ügyességi feladatokat teljesíteni és
3 dimenziós állatalakokat kellett

eltalálni. Sokat számított a nyugalom és a jó állóképesség, hiszen
kategóriánként, korosztályonként
csak 6-6 versenyző jutott a döntőbe. A Tatai Vár , a Kastély tér és
a Lovarda mögötti erdős rész jelentette a versenypályát. Vasárnap
reggel az időjárás megkönyörült
a résztvevőkön, kicsi hűvös, szeles időben lőtték a döntőket. A 6
célt a Vár udvarán állították fel a
szervezők egymás mellett, így a
nézők számára is élvezetes lett a
verseny. Hangosítás is volt, így a
szurkolók, érdeklődők célonként
hallhatták az egyes versenyzők
eredményeit., Több tábor is biztatta kedvenceit és persze volt szurkolótábora a hazai versenyzőnek,
Kocsi Balázsnak is. A TTTHSE
versenyzője a szombati kvalifikáción a negyedik helyen biztosította
magának a döntőt. Szoros volt az
élmezőny, így akár az előrelépés
lehetősége is benne rejlett ebben
a 18 lövésben. Mert célonként 3-3
lehetősége volt minden verseny-

Programajánló

Augusztusi esélynap a tatai Diákotthonban

Kézilabda
szeptember 3. (csütörtök)
17.30 TAC – AGROFEED-ETO SZESE férfi ifjúsági
szeptember 9. (szerda)
17.00 TAC – CUNDER TU
Kézisuli férfi serdülő
szeptember 12. (szombat)
18.00 TAC – KK Ajka férfi
felnőtt
szeptember 17. (csütörtök)
17.30 TAC – BFKA Balatonfüred Akadémia férfi ifjúsági
A mérkőzéseket a Güntner
Arénában játsszák.

A Tatai Diákotthon udvarán és tornatermében rendezték meg az ÁHI Jóga
Egyesület tagjai és önkéntesei az augusztusi esélynapot.
A rendezvényre a Diákotthon lakóotthonos tanulói mellett a tatabányai Humanitás SE tagjai közül és a
tatai Sorstársak Klubjából is érkeztek
mozgássérült és egyéb fogyatékkal
élő résztvevők.
A sport délutánt az iskola udvarán
Bacsárdi József, az ÁHI Jóga egyesület elnöke nyitotta meg, majd bemelegítő légzőgyakorlatokat végeztek a
résztvevők. Felhívta a figyelmüket a
sport, egészségmegőrzés fontosságára is. Elmondta, hogy a sportban való
koncentráció fejleszti tanulási készségüket is.
A regisztráció után megkezdődtek a

váltottak amit nem mindig tudtam
felvenni. Most még elmegyek futok egy 7km-t, azután rajthoz állok
a rövidtávon is.
A rövidtávon meglepetésre női versenyző érkezett először a célba. A
10-14 éves korosztályban induló
Jackl Viviennek még ahhoz is volt
ereje, hogy a végén pillangózva is
ússzon. A legjobb férfi versenyző
Kovácshegyi Bence lett.
Abszolút eredmények:
3.8 km nők: 1. Balogh Barbara
55:13, 2. Balla Mónika 58:21, 3.
Horváth Rebeka 1:01.31
férfiak: 1. Fülöp Bálint 55:06, 2.
Bartos Dávid 55:10, 3. Ábel Zoltán
55:11
1.7 km nők: 1. Jackl Vivien
26:20, 2. Balla Mónika 26:50,
3. Sajben Lara 28:05 férfiak: 1.
Kovácshegyi Bence 27:42, 2.
Egresits-Bartos Márk 27:57, 3.
Galambos Márk 26:01
-ta-

játékok.
Az iskola udvarán a gyerekek és a
Sorstársak klubja tagjai tapadókorongos íjászatban, korong dobásban,
darts játékban és karikadobáló játékban versenyeztek.
A mozgásszervi sérültek játékát, a
bocciát a tornaterekben bonyolították
le a szervezők.
A játékvezetők, akik az ÁHI Jóga
Egyesület és a Humanitás SE tagjai
voltak, elmagyarázták a játékszabályokat és segítettek a fiataloknak.
Figyeltek arra is, hogy a gyerekek közötti megfelelő távolságot betartsák.
Az íjászatban és a darts játékban
megmutatták a sporteszközök helyes
használatát, a dobás technikáját.
A korongjátékban megmutatták a fiataloknak, hogyan is kell helyesen

Eredmények

Labdarúgás
Férfi felnőtt TAC – Vértesszőlősi
SE 4-3 (3-1)
Góllövő: Minárcsik 7, Nagy 12,
Molnár 26, Martonfi 49 ill. Szőke
25, Kiprich 63,89
Sárisápi BSE – TAC 5-0 (1-0)
Góllövő: Terplán 35,62,68, Budaházi 60, Válent 91
TAC – OBSK Oroszlány 2-5 (2-4)
Góllövő: Koronczi 5, Suhai 44 ill.
Földi 8, Hideg 18,45, Szerencse

dobni a szőnyegre a korongot, és
együtt számolták a gyerekekkel a találatokat is.
A karikadobáló játékban is ügyeskedtek a fiatalok, hamar megértették
ennek a játéknak is a lényegét.
A jól teljesítők többször is odajöttek
megkérdezni, hogy még mindig az ő
eredményük a legjobb.
Ezután következett az ünnepélyes

Gelencsér kapus ügyetlenkedése
is. Megfogta a hazaiakat a bekapott
gól és egy jobb oldali beadás után
a vendégek a vezetést is átvették.
Úgy tűnt a vendégek jobban bírják
erővel, míg a TAC-nál most is sok
hiba tarkította a játékot. A védők
le-le maradtak a vendég támadókról amit gólok követtek. Kétszer
is betalált a Duna parti együttes. A
második félidő második felében vezetett néhány jó támadást a Tata, de
vagy egy rossz passz, vagy a vendégek kapusának védése miatt nem
született újabb hazai találat.
TAC – FC Esztergom 1-4 (1-0)
Vezette:Tóth H.
Góllövő: Szotyori B.23 ill. Horváth
48,60,66, Varga 52
Edző: Schweininger Ferenc
-bele kell szoknunk ebbe a bajnokságba. Nincs semmi baj, tudtuk
hogy nehéz lesz, de azért indultunk
hogy a gyerekek fejlődni tudjanak,
jobb csapatok ellen tudjanak játszani. Többet kell edzeni és akkor jobbak leszünk. A második félidőben
főleg fejben fáradtunk el.
-ta26, Felső (ö) 59
Férfi U19 Koppánymonostori SE –
TAC 5-1 (3-1)
Góllövő: Tóth Á. 29,44, Fekete
40,63,85 ill. Lázár 33
Kézilabda
Liga Kupa TAC – AGROFEED
ETO-SZESE 28-28 (17-17)
Góllövő: Schneider 8, Schekk 7,
Iváncsik 5, Győrffi,Kiss, Lukács
2-2, Balogh, Dénes 1-1
Edző: Sibalin Jakab
-ta-

eredményhirdetés.
Bacsárdi József és a segítők átadták
az érmeket a fiataloknak.
Minden résztvevő szervezet oklevelet vehetett át.
Ezután a győztesekkel és az összes
résztvevővel közös fénykép készült.
A sport délután azzal fejeződött be,
hogy minden gyerek és felnőtt csokoÁhi Jóga Egyesület
ládét kapott.

