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Közös összefogással nagy sikert 
aratott a Richter Egészségváros 
Szeptember 26-án a Kossuth tér 
adott otthont idén a negyedik 
Richter Egészségvárosnak Ta-
tán. A program résztvevői a he-
lyi egészségügyet támogatták, 
hiszen a tatai gyermek szakren-
deléshez szükséges eszközök vá-
sárlására a Richter által felaján-
lott 3,5 millió forintos adományt, 
helyszíni vagy online aktivitással 
lehetett növelni. A nap végére a 
gyógyszergyár és a tataiak köz-

reműködésének köszönhetően 5 
695 700 forint gyűlt össze. 
Az egészségtudatosságot és a be-
tegségmegelőzést népszerűsítő 
rendezvénysorozat lehetőséget 
biztosított arra, hogy ingyen, elő-
zetes időpont egyeztetése nélkül 
vehessünk részt egészségügyi 
szűréseken, tanácsadásokon. A 
részvétellel ugyanakkor nemcsak 
a saját egészségükért tehettek a 
rendezvényre látogatók, hanem 
a Tatai Egészségügyi Alapellá-
tó Intézményt is támogathatták, 

mivel minden szűrésért, tanács-
adásért, meghallgatott előadá-
sért 300 forint értékű adomány-
ponttal bővült a Richter Gedeon 
Nyrt. által felajánlott 3.500.000 
forintos alapadomány, mellyel a 
gyermek szakrendelés indításá-
hoz szükséges eszközök vásárlá-
sát segítik.
A szervezők több, mint 30 sátor-
ban ingyenes szűrésekkel, egész-
ségügyi tanácsadásokkal és isme-
retterjesztő előadásokkal várták 
a résztvevőket. „Felelős magyar 

gyógyszergyártóként a Richter 
Gedeon Nyrt. számára kiemelten 
fontos a társadalmi szerepválla-
lás, a magyar egészségügy támo-
gatása. Ennek szellemiségében 
indítottuk útjára 2009-ben a Ri-
chter Egészségvárost, melynek 
szeptember 26-án Tata volt a 79. 
állomása. A programsorozat min-
den alkalommal bizonyítja, hogy 
hiánypótló szerepe van az egész-
ségtudatosságra nevelésben, és a 
helyi egészségügyi intézmények 
támogatásában. Ezt támasztja 
alá, hogy az eddigi eseményeken 
összesen közel 190 ezren vettek 
részt az ingyenes szűréseken, ta-
nácsadásokon, melynek köszön-
hetően a tatai eseményig  részt 
vevő 78 egészségügyi intézmény 
összesen közel 400 millió forint 
támogatást kapott vállalatunk-
tól” – nyilatkozta Csaba Lajos 
János, a Richter Gedeon Nyrt. 
PR és kormányzati kapcsolatok 
osztály osztályvezető-helyettese. 
Michl József, Tata polgármeste-
re az eseménnyel kapcsolatosan 
elmondta: -  Egészen biztos va-
gyok abban, hogy komoly ösz-
tönzést jelentett a tataiaknak az, 
hogy részvételükkel segíthetik 
a Tatai Egészségügyi Alapellátó 
Intézményt, hiszen ők maguk ve-
szik igénybe az intézmény szol-
gáltatásait, és közös érdekünk, 
hogy a közösségünk számára 
magas színvonalú ellátást nyújt-
son. Ezzel a céllal pedig bárki-
nek könnyű azonosulnia. 
Folytatás a 3. oldalon.

Szeptember 16-án rendezték a 
Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. 
új logisztikai központjának ünne-
pélyes átadását Tatán.
A rendszerváltás után a Güntner 
az első olyan német cégcsoportok 
közé tartozott, amelyek Magyar-
országon gyártóüzemet hoztak 
létre. A több, mint 80 éves múlt-
ra visszatekintő vállalat hűtés-és 
klímatechnikával kapcsolatos 
ipari felhasználású elpárologtató-
kat, léghűtőket, kondenzátorokat 
és különleges megoldásokat kí-
vánó speciális termékeket gyárt 
világszerte. A Güntner-Tata Kft. 
1990-ben 31 fővel, egy kis csar-
nokban kezdte el a hőcserélők 

gyártását, s az elmúlt 30 év során 
a cégcsoport legnagyobb gyár-
tóüzemévé vált. Tatán jelenleg 
1200 munkavállalóval működik 
és tavaly összesen 60,5 milliárd 
forint árbevételt ért el, termékeik 
több, mint 95%-át exportálják. A 
koronavírus járvány alatt a kór-
házak, az élelmiszeripar és az 
információs technológia számára 
gyártott termékeik még nagyobb 
prioritást kapnak, mint eddig 
valaha. A Güntner-Tatánál nem 
csak a gyártási feladatokon van 
a hangsúly: mérnökeik fejlesztik 
a teljes cégcsoport számára az új 
gyártástechnológiákat, fejlesz-
tő részlegük pedig aktívan részt 

vesz a termékfejlesztés folyama-
tában.
Az ünnepségen Bencsik János 
országgyűlési képviselő, a Ta-
tai-medence kiemelt járműipari 
térség összehangolt fejlesztéséért 
felelős miniszterelnöki biztos a 
cég jelentőségével kapcsolatban 
elmondta: - A Güntner-Tata jól 
példázza azt, hogy milyen fontos 
az egymásba kapcsolódó nemze-
dékek által létrehozott szakma-
kultúra és a magas szintű gyártás-
technológia ismerete, valamint 
annak gyakorlatban történő alkal-
mazása. A Güntner nem egy nagy 
telephely Magyarországon és 
Tata városában, hanem Tata min-

dennapi életébe beleszervesült, 
helyi gazdasági partner, amely 
a társadalmi felelősségvállalás 
területén is komoly hozzáadott 
értéket tud biztosítani a városnak.
A Güntner folyamatosan bővül, 
fejlődik. Beruházásai szempont-
jából  kiemelkedett az elmúlt két 
év, amikor mintegy 25 millió eu-
rót költöttek a tatai gyártás bőví-
tésére és egy európai logisztikai 
központ kialakítására.
Schwarczenberger Tamás a 
Güntner-Tata Kft. ügyvezető 
igazgatója a helyszínen úgy fo-
galmazott, ez a nap nem csupán 
a logisztikai központ átadásáé, 
hanem egyben a cég fennállá-
sának 30 éves jubileumi ünnep-
sége is. Kiemelt projektjeikkel 
kapcsolatban elmondta: - náluk 
gyártott hőcserélőkkel hűtik a 
londoni Royal Albert Hall-t, a 
dubaji fedett sípályát, több For-
ma 1-es csapat szélcsatornáját, 
de a kínai Alibaba szerverhűtésé-
ről is a termékeik gondoskodnak. 
Hazai projektjeik közül büszkék 
a mohácsi Pick vágóhíd, a Ze-
neakadémia és az Országgyűlé-
si Hivatal épületében található 
hőcserélőkre. Schwarczenberger 
Tamás hangsúlyozta, fejleszté-
seik megvalósításában kiemelt  
szerepet játszott Magyarország 
Kormányának aktív támogatása.
Folytatás a 3. oldalon

Átadták a Güntner-Tata új logisztikai központját

Összefogott a város
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Túl van a félidején az idei, őszi 
lomtalanítás városunkban. Az 
eddigi tapasztalatokról Purgel 
Zoltán alpolgármester és Acsai 
Zoltán, a Tatai Városgazda Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója 
tartott sajtótájékoztatót szep-
tember 23-án.
Szeptember 7-én kezdődött el 
a lomtalanítás, a kidobott lom-
hulladékok elszállítása hat kör-
zetben zajlik. Purgel Zoltán al-
polgármester a sajtótájékoztatón 
úgy nyilatkozott: - Köszönöm 
a tataiaknak, hogy a legtöb-

ben időben tették ki a már nem 
használt tárgyakat az utcákra, 
így nem volt szemetes a város a 
lomtalanító autó elhaladása után 
sem. Az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is voltak, akik a meg-
engedett 1 köbméternél több 
hulladékot helyeztek ki. Ennek 
elkerülése érdekében hasznos 
információ, hogy telefonon ke-
resztül minden tatai háztartás 
megrendelheti, és megszervez-
heti 1 köbméter mennyiségig 
évente egyszer a nem használt 
tárgyainak elszállítását. A ház-

hoz menő szolgáltatást az Orosz-
lányi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Zrt.-től lehet kérni, a 
34/361-411-es telefonszámon. 
Tata alpolgármestere hozzátette: 
- A családok által kidobott lom 
mennyisége az első 2,5 hét után 
körülbelül másfélszerese a tava-
lyinak, s ebből az is következik, 
hogy a lomtalanítás költsége 
meghaladja a tervezettet, így 
egészen biztos, hogy a munka 
költségvetési többletforrást igé-
nyel majd.
A lomtalanítás során 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. Acsai Zoltán, a 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója megerő-
sítette, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is tovább nő az 
elszállítandó lom mennyisége. 

Ez körzetenként átlagosan 10 
tonna többletet jelent, ehhez já-
rul még hozzá az elektronikai és 
a veszélyes hulladék. A statiszti-
kák azt mutatják, hogy az öt év-
vel ezelőttihez képest mostanra 
megduplázódott a tataiak által ki-
helyezett lomhulladék nagysága. 
Tavaly 510 tonna lom valamint 
közel 60 tonna elektronikai és 
veszélyes hulladék gyűlt össze, 
és várhatóan idén ez a szám to-
vább nő.
Az őszi lomtalanítás a jövő héten 
a következő helyszíneken folyta-
tódik: 
V. körzet: Tata Újhegy utcái és a 
IV. dűlőtől a X. dűlőig – Agos-
tyáni városrész. Időpont: 2020. 
október 5-től. (A lomhulladékot 
legkésőbb 2020. október 5-én 7 
óráig jól látható helyre helyez-
zék ki). 
A lomtalanítás utolsó hetén az 
üdülőövezetből szállítják el a hul-
ladékot a Tatai Városgazda Non-
profit Kft. munkatársai.         -áá-

Évről-évre nő az elszállított lomhulladék mennyisége

Készülnek a halászatra
Fontos részéhez érkezett az idei 
halászati munka, hiszen a Tatai 
Öreg-tó Halászati Kft. munka-
társai megkezdték a felkészü-
lést a szokásos, menetrendszerű 
halászatra. Ezzel kapcsolatban 
Karsainé Haris Hajnalka, a Kft. 
ügyvezető igazgatója tájékozta-
tott arról, hogy egy hétig a vá-
rárok rendszer teljes területén 
végeztek halászati tisztító mun-
kát, melynek során az ott lévő 
halakat - elsősorban az invazív 
ezüstkárászt (több mint 600 ki-
logrammot) - szállították el. A 
hagyományos, éves Öreg-tavi 
nagy halászat - az időjárás függ-
vényében - várhatóan novem-
berben kezdődik majd el.

Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete szeptember utolsó 
napján tartotta soron következő 
ülését, melyen 23 napirendi pont-
ban hoztak döntést a Városháza 
dísztermében.
Az ülés több napirend előtti felszó-
lalással kezdődött, melyekhez kap-
csolódva Michl József polgármes-
ter indítványára elsőként tárgyalta 
a testület az egyébként sorrendben 
20. napirendi pontot. A „Javaslat 
a képviselő-testület feloszlására” 
című előterjesztést dr. Popovics 
Judit, Gyűrüs Károly és Horváth 
László, az MSZP-DK-Jobbik-Mo-
mentum képviselői nyújtották be. 
A témával kapcsolatban Michl Jó-
zsef az ülést követő sajtótájékoz-
tatóján úgy nyilatkozott: - Ilyen 
előterjesztést az elmúlt 30 évben 
Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének egyik ellenzéki 
tagja sem adott be. Mi, képviselők 
városépítő munka elvégzésére vál-
lalkoztunk, melyet a választók 5 
évre bíztak ránk, s mi nem szeret-
nénk visszaélni ezzel a bizalommal 
úgy, hogy ellenzéki felszólításra 
lemondunk róla. Ha valamelyik 
képviselő úgy dönt: a jövőben 
nem szeretné, vagy nem tudja el-
végezni ezt a munkát, annak lehe-
tősége van egyénileg lemondani. 
Azonban az, hogy egy kisebbség 
a többség alkotta közösséget arra 
akarja kényszeríteni, hogy hagyjon 
fel a feladataival, nem túl elegáns 
megoldás. Azért javasoltam a téma 
tárgyalását, hogy meglássuk, az el-
múlt egy évben ki, mit tett a város 
érdekében. Képviselőtársaim több, 
mint 40 olyan fejlesztést, projek-
tet, programot soroltak fel, melye-
ket a mögöttünk álló 12 hónapban 
végeztünk el, míg az előterjesztés 
benyújtói csupán egy dolgot, a tó-

parti szállodaépítés elleni tiltako-
zást sorolhatják fel, mint elvégzett 
feladatot. Ezeket a tényeket kellett 
mérlegelni, megbeszélni. Végül 
három ellenzéki képviselő szava-
zott amellett, hogy a testület fel-
oszlassa önmagát. A városvezető 
hozzátette: - az ülésen azt kértem, 
hogy többet ne tárgyaljunk ilyen 
jellegű témákat, hiszen nincs ér-
telme és csak az időnket veszi el. 
A tatai önkormányzat munkájába 
nem szoktunk országos politikát 
keverni, mi Tatával foglalkozunk, 
és ellenzéki képviselőtársaimat is 
arra kérem, hogy tegyék ezt a jö-
vőben. 
Az ülés ezt követően rendelet-al-
kotáshoz kapcsolódó előterjeszté-
sekkel folytatódott. A képviselők 
döntöttek arról is, hogy meny-
nyit kell fizetniük azoknak, akik 
a Szociális Alapellátón keresztül 
igényelt ebédet házhozszállítással 
kérik. A szolgáltatásért a jövőben 
sávos rendszerben kell majd fizet-
ni, a díj, az igénylő havi jövedel-
mének nagyságától függ.
Szavaztak a képviselők az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 25/2014. 
önkormányzati rendelet felül-
vizsgálatáról is. Ezzel kapcsolat-
ban Michl József elmondta: - Az 
SZMSZT-t időről időre felülvizs-
gáljuk, és praktikusan átvezetjük 
benne az aktuális javaslatokat. Ge-
rébi Ákos (MSZP-DK-Jobbik-Mo-
mentum) és Kovács Attila (Fidesz 
– KDNP) képviselők több módo-
sítási indítványt is tettek, melyek-
nek nagy részét a polgármester az 
eredeti előterjesztésébe befogadta.
 A gazdasági társaságokhoz kap-
csolódó előterjesztések a Tatai Vá-
roskapu Közhasznú Zrt.-hez kap-
csolódtak, a cég 2019. évi üzleti 

jelentése, pénzügyi beszámolója 
és közhasznúsági melléklete is na-
pirendre került. Négy előterjesztés 
tartozott a vagyongazdálkodás té-
májához, ezek között hozta meg a 
testület az Agostyáni u 1-3. szám 
alatti ingatlanban található iroda-
helyiségekkel kapcsolatos dönté-
sét, mellyel a Tatai Televízió szá-
mára biztosít irodákat addig, míg 
a televízió helyiségének felújítási 
munkái folynak. A szeptember 
utolsó napján zajló ülésen hosszan 
tárgyaltak a képviselők a Cifra 
malomhoz kapcsolódó elővásár-
lási jog gyakorlásáról, melyről 
Michl József sajtótájékoztatóján 
elmondta: - Mivel műemléki épü-
letről van szó, ezért kellett az elő-
vásárlási jogunkról döntenünk. Ezt 
a lehetőséget törvény biztosítja az 
önkormányzatoknak a területükön 
lévő bizonyos ingatlanokra, pél-
dául termőföldekre vagy műem-
lékekre. Nemrégiben éltünk ezzel 
a jogunkkal egy Komáromi utcai 
ház megvásárlásával, azonban a 
Cifra malom esetében úgy kellett 
döntenünk, hogy – bár jó szívvel 
megtennénk – nem tudjuk meg-
vásárolni. Az épület vételára 160 
millió forint, a felújítása pedig leg-
alább 1 milliárdot tenne ki. Ekkora 
forrása erre a beruházásra jelenleg 
nincs az önkormányzatnak, de ha 
volna ilyen összegű szabad forrá-
sa, akkor is megfontolandó lenne 
a lehetőség, hiszen sok-sok min-
den mellett fel kellene újítanunk 
a szociális bérlakásainkat és újabb 
költségalapú bérlakásokat kellene 
építenünk, mert nagyon nagy rá 
az igény, és még hosszan lehetne 
sorolni.  Mindannyian szeretjük a 
Cifra malmot, de nincs megfelelő 
anyagi lehetőségünk a megvásárlá-
sához és a későbbi fenntartásához, 

hiszen egy ilyen beruházás hosszú 
távú elkötelezettséget igényel.  
Ezt követően pályázatokhoz kap-
csolódó témákkal folytatódott az 
ülés,  tájékoztató hangzott el az 
Európai Uniós pályázatokról, va-
lamint számos projekt esetében is 
többlettámogatás igényléséről sza-
vaztak a képviselők. A humánszol-
gáltatási előterjesztések közül több 
is érintette a helyi egészségügyi 
ellátást. Michl József sajtótájé-
koztatóján úgy nyilatkozott: - Dr. 
Reviczki Sándor körzetét Dr. Peti 
Ildikó Edit belgyógyász szakorvos 
veszi át. Köszönjük Dr. Reviczki 
Sándornak azt az áldozatos szol-
gálatot, melyet a tataiakért végzett 
hosszú éveken át, utódjának pe-
dig nagyon jó munkát kívánunk a 
9-es körzetben. Dr. Németh Ágnes 
gyermekorvos Dr. Seprődi Bence 
gyermekorvost szeretné utódjául, 
ők már 2016 óta dolgoznak együtt, 
ami egy nagyon szép példája an-
nak, hogyan lehet egy körzetet át-
adni. Dr. Németh Ágnesnek is na-
gyon szépen köszönjük az eddigi 
munkáját, Dr. Seprődi Bencét pe-
dig szeretettel várjuk a körzetben. 
Dr. Kadlecsik Teréz fogorvos a lá-
nyát szeretné bevonni a praxisába, 
aki ezentúl heti két napon fogja 
segíteni a munkáját.
Az ülésen döntöttek arról is, hogy 
önkormányzatunk idén ismét csat-
lakozik a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszerhez, így egészen 
biztos, hogy a rászoruló, felsőok-
tatásban tanuló tatai fiatalok újra 
pályázhatnak majd.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő ülését 
várhatóan október utolsó szerdá-
ján tartja.                       
       Ábrahám Ágnes

Első őszi ülését tartotta a képviselő testület a Városházán
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Szeptember 18-án az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központban ren-
dezték a „Humánszolgáltatások 
fejlesztése Magyary Zoltán minta-
járásában” elnevezésű EFOP-1.5.2-
16-2017-00043 azonosítószámú 
projekt munkáltatói fórumsorozatá-
nak újabb találkozóját.
Tata Város Önkormányzatának 
üzleti reggeli sorozata 2019-ben 
indult el azzal a céllal, hogy a tér-
ség munkaadói számára közvetlen 
találkozókon adjon lehetőséget a 
KKV szektorban (kis- és közép-

vállalkozások) jelen lévő globális 
folyamatokra és kihívásokra adan-
dó válaszok eszközrendszerének 
bővítésére, és a személyes tapasz-
talatcserére. Michl József polgár-
mester a programsorozat eddigi 
tapasztalatait összegezve az Új Ka-
jakházban elmondta: - A találkozók 
legnagyobb hozadéka az elmúlt 
időszakban az volt, hogy a város 
még több vállalkozással tudott szo-
rosabb kapcsolatot kiépíteni, és a 
cégek  között is erősödött a kapcso-
lat. A programoknak ez is a célja, 

hogy egy olyan állandó találkozási 
lehetőséget biztosítson a tatai vál-
lalkozásoknak, amelynek nyomán 
jobban megismerik egymást és le-
hetőségük nyílik a tapasztalatcse-
rére. A városvezető hozzátette: - A 
koronavírus-járvány második hul-
lámában vagyunk, amikor a legfon-
tosabb célok egyike a munkahelyek 
megtartása, a gazdaság működő-
képességének fenntartása. Ebben a 
helyzetben Tatának is fontos szerep 
jut, ezért nagy köszönet jár azoknak 
a helyi cégeknek, amelyek a jár-

vány első hulláma alatt sem álltak 
meg, és természetesen a munkavál-
lalóknak, a tatai családoknak is. A 
célunk most is az, hogy megtartsuk 
és megerősítsük a munkahelyeket, 
az álláshely kínálat pedig jelenleg 
is folyamatos és bőséges Tatán, így 
számos lehetőség áll rendelkezésre 
a munkát keresők számára.
A szeptemberi üzleti reggeli fő té-
máját a munkáltatói feladatok és 
a munkaerő megtartása adta a Co-
vid-19 tükrében. A fórum helyszí-
nén Ditzendyné Frank Mariann, a 

HROD Közösségi Gazdaság- és 
Társadalomfejlesztési Központ 
ügyvezetője úgy nyilatkozott: - Be-
széltek arról, hogy a munkáltatók-
nak milyen feladataik, kötelezettsé-
geik vannak a jelenlegi járványügyi 
helyzetben, illetve, hogy hogyan 
tudnak minél jobban felkészülni az 
ezzel járó kihívásokra. Az esemé-
nyen a munka törvénykönyvének 
várható változásairól is szó esett, 
kifejezetten az otthonról végezhető, 
home office munkavégzésre vonat-
kozóan.         -áá-

Folytatás az 1. oldalról
A mögöttünk álló időszakban 
Tatán épült meg a cégcsoport 
európai logisztikai központja, a 
Coolbridge Kft. Az új beruházás
sal létrehozott áruelosztó központ 
2019. december 1-én kezdte meg 
üzemszerű működését 70 fővel. 
Ez a fejlesztés része a tatai telep-
hely 30 éves sikeres növekedésé-
nek, a modern logisztikai központ 
fontos eleme a cégcsoport hosszú 
távú stratégiai terveinek. Szabó 
János, a Coolbridge Kft. ügyveze-
tő igazgatója ezzel kapcsolatban 
úgy nyilatkozott: - A Coolbridge a 
legújabb csillag a Güntner égbol-
ton, egy teljesen új fejezet a bajor 
vállalat példa nélkülien sikeres, 3 
évtizedes magyarországi történe-
tében. A logisztikai központ létre-

hozása a Güntner csoport számára 
nem csak egy stratégiai beruházás 
volt, hanem a 21. századba való 
belépés is. A magas szintű dig-
italizálás a legfontosabb elemévé 
vált az egyre gyorsuló és garantált 
időben történő szállítások lebo-
nyolításának, és különös aktu-
alitást kap a koronavírus elleni 
harcban is. A Coolbridge digitális 
rendszerei nyomon követik, mérik 
és hatékonyabbá teszik a folya-
matokat, valós idejű információ-
kat nyújtanak a munkatársaknak 
és ügyfeleknek az áru elindulá-
sától kezdve egészen a Güntner 
termékek vevőkhöz érkezéséig 
minden pillanatban, emellett pe-
dig minimálisra csökkentik a sze-
mélyes kontaktokat.A logisztikai 
bázis többek között megszervezi a 

bejövő-kimenő áruk fuvarozását, 
gondoskodik a gyártó vállalatok 
alapanyagainak és készáruinak tá-
rolásáról, illetve azok kiszállításá-
ról. Naponta átlagosan 60 kamion 
fordul meg a telephelyen, ami napi 
300-400 egység készáru rakodását 
és szállítását jelenti 5 kontinens 
több, mint 60 országába, több mint 
2500 címre. A Coolbridge Kft. te-
rülete 65.000 m2-en terül el, me-
lyen egy 6500 m2-es magas raktár, 
42.000 m2 egyéb tároló rendszer, 
valamint egy 536 m2-es irodaépü-
let található.
A tatai eseményen részt vett Szij-
jártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter, aki beszédében a 
koronavírus járvány hatásaival 
kapcsolatban hangsúlyozta: - Az 
államok és kormányok felelőssége 
most az élet és az egészség védel-
me, valamint annak biztosítása, 
hogy az emberek továbbra is dol-
gozni tudjanak, tehát két feladat 
van: az egészség védelme és Ma-
gyarország működőképességének 
megőrzése az elkövetkezendő 
időszakban. A magyar gazdaság 
a magyar emberek munkájától le-
het újra sikeres, s ahhoz, hogy a 
magyar emberek dolgozhassanak, 
egészségre és munkahelyekre van 
szükség, melyeket meg kell védeni 

és létre kell hozni. Ezért a kormány 
szövetséget kötött a hazai válla-
latokkal, és a munkanélküliség 
finanszírozása helyett a munka-
nélküliséggel szembeni harcot tá-
mogatja. Szijjártó Péter hozzátette: 
- Szövetségesünk minden olyan 
vállalkozás, amely beruházásokat 
hajt végre és ezekkel új munka-
helyeket hoz létre, vagy megvédi 
a meglévőeket. Aki most fejleszt, 
az óriási versenyelőnyre tesz szert 
nemzetközi összehasonlításban is, 
és nagymértékben hozzájárul ah-
hoz, hogy Magyarország az új vi-
lággazdasági rend nyertesei közé 
tartozzon. Ma egy olyan beruhá-
zást jelentünk be, mely a hazai ex-
port és gazdaság teljesítményét is 
növelni fogja a jövőben. A Güntner 
először egy kapacitásfokozó beru-
házást hajtott végre Tatán, majd 
európai logisztikai központját is 
ide hozta. A két beruházás össze-
sen 7,7 milliárd forintos értéket 
képvisel és 150 új munkahelyet te-
remt, melynek nyomán a kormány 
1,6 milliárd forintos vissza nem 
térítendő támogatást biztosít a vál-
lalatcsoport számára. Szijjártó Pé-
ter a helyszínen külön köszönetet 
mondott a Güntner dolgozóinak, 
akik szorgalmukkal és teljesítmé-
nyükkel kiemelkedően hozzájárul-

tak a vállalat sikerességéhez.
Mivel a Coolbridge Kft.-t a Günt-
ner vállalatcsoport logisztikai 
feladatainak elvégzésére hozták 
létre, dolgozóik szaktudását a digi-
tális technológiai megoldásokkal 
kombinálva a logisztika területén 
folyamatosan a vevői igényeket 
szem előtt tartva fejlesztik, és ja-
vítják alaptevékenységüket. Híd-
ként integráló szerepet töltenek be 
az európai és tengerentúli gyárak 
alapanyag ellátásában és a Günt-
ner csoport vevőinek kiszolgálá-
sában.
A logisztikai központ avatásán 
Michl József polgármester örömét 
fejezte ki, hogy a város legna-
gyobb vállalata tovább erősödött. 
Michl József elmondta: - Hálásak 
vagyunk azért, hogy a legnagyobb 
tatai adófizetők közé tartozó, és 
egyben a legtöbb családnak mun-
kát adó Güntner-Tata Kft. a társa-
dalmi felelősségvállalás terén is 
aktív, és mind a sport mind pedig 
a szociális területen való támo-
gatásával már 30 éve segíti Tata 
épülését. Természetesen nagy kö-
szönet jár a magyar kormánynak, 
amely ezt a hozzáállást is értékelte 
akkor, amikor a céggel stratégiai 
megállapodást kötött – mondta a 
városvezető.          -áá-

Folytatás az 1. oldalról
Michl József  köszönetet mondott 
a Richter Gedeon Nyrt.-nek és 
mindenkinek, aki az Egészségvá-
ros szervezésben közreműködött,  
mindazoknak, akik személyesen 
vagy online aktivitással segítették az 
adománygyűjtést,. Dr. Pálos Lajos-
nak, a tatai kórház korábbi igazga-
tójának, aki lelkes kezdeményezője 
volt a Richter tatai programjának, és 
Dr. Cseh Tamásnak, a Tatai Egész-
ségügyi Alapellátó igazgatójának, 
aki a kezdetektől támogatta ezt a le-
hetőséget. A városvezető hozzátette: 
- A koronavírus járvány időszaká-
ban az előadásokon, szűrővizsgála-
tokon való részvétel segíthetett el-
űzni a félelmeinket, és megerősíteni 
az egészségtudatosságunkat.
A Kossuth téren szeptember utol-
só szombatján ingyenesen elérhető 
volt többek között prosztataszűrés 
(PSA), csontritkulásszűrés, ko-
leszterinszint- és vérnyomásmérés, 
szív- és érrendszeri kockázatok-
hoz kapcsolódó felmérés, érszűkü-
let-vizsgálat, valamint neuropátia 
szűrés cukorbetegeknek. Emellett  
egészségügyi tanácsadásokkal is 
várták az érdeklődőket nőgyó-
gyászattal,  (fogamzásgátlás, vál-
tozókor, kismama-tanácsadás, 
meddőség, mell-önvizsgálat), me-
móriazavarokkal, szorongással, 
depresszióval kapcsolatos kérdé-
sekben, vagy gyógyszerészeti té-
mákban. A gyógytorna sátorban 

óránként induló foglalkozásokon 
segítettek a szakemberek. Idén két 
új elemmel is bővült a szűrések és 
tanácsadások sora. A 60 év feletti 
korosztály védelmében indította el 
Dr. Hegyi Péter vezetésével a PTE 
Transzlációs Medicina Központja, 
a Transzlációs Medicina Alapítvány 
és a Heim Pál Országos Gyermek-
gyógyászati Intézet a PROAK-
TÍV-19 programot. 
A PROAKTÍV-19 program célja, 
hogy életmódbe-
li tanácsok nyo-
mán minimali-
zálni lehessen a 
fertőzés egész-
ségkárosító hatá-
sát a 60 év feletti 
korosztály eseté-
ben. Ezen kívül 
külön szűréssel 
és tanácsadással 
készültek a szí-
velégtelenség-
ben szenvedők-
nek. A Richter a Nőkért sátorban 
olyan nagy érdeklődésre számot tar-
tó témákkal találkozhattak az ide lá-
togatók, mint az újrakezdés kihívá-
sai, vagy a kiégés elkerülése, Szily 
Nóra pszichológusnak köszönhető-
en. Zsiros László Róbert tudomány-
kommunikációs szakember, tréner 
a magánélet és az otthoni munka-
végzés útvesztőiről és kihívásairól 
tartott előadást. Jaksity Kata, aki a 
civil társadalomban is fontos kezde-

ményezések elindítója, kiemelten az 
egészségtudatosság fontosságáról, a 
női egészségért való felelősségről, 
továbbá a női betegségek kezelésé-
ről tartott motivációs előadásokat, 
érintve a veszteségekből újra talpra 
állás kérdéskörét is. Katus Attila, 
aerobik-világbajnok az egészségtu-
datos táplálkozásról adott hasznos 
gyakorlati tanácsokat, praktikákat 
a mindennapokra, Béres Alexandra 
fitnesz-világbajnok pedig a mozgás 

világáról mesélt.
Az Agora sátorban a Tatai Egész-
ségügyi Alapellátó Intézmény 
szakemberei várták a helyszínre 
látogatókat. Olyan témákban ad-
tak tanácsokat, melyek hasznos 
információval szolgálnak az egész-
ségtudatos mindennapokhoz és a 
preventív szemlélet kialakításához. 
Dr. Cseh Tamás a Tatai Egészség-
ügyi Alapellátó Intézmény vezető-
je a helyszínen hangsúlyozta: - Az 

egészségnek két jelentős alappillére 
van, az egyik az egészséges élet-
mód, a másik pedig a szűrővizsgá-
latokon való részvétel. Manapság 
már nagyon sokféle szűrővizsgálat 
segíti a prevenciót, ami azért is fon-
tos, mert csak egészségesen tudunk 
igazán helyt állni az életben, a társa-
dalomban.
Az Egészségváros előadásainak 
többsége online is követhető volt a 
Richter Egészségváros-Tata hivata-

los Facebook-esemé-
nyében és Tata Város 
Hivatalos Facebook 
oldalán, így azok is 
részt vehettek a ren-
dezvényen, akik sze-
mélyesen nem tudtak 
kilátogatni a Kossuth 
térre. Az online ak-
tivitás ugyanúgy ér-
tékes forintokat ért a 
Tatai Egészségügyi 
Alapellátó Intézmény-
nek, mint a személyes 

részvétel, ugyanis az online köz-
vetítésekhez fűződő aktivitásokkal 
(kedvelés, hozzászólás, megosztás) 
is nőtt a Richter által felajánlott 
3.500.000 forintos alapadomány. 
Minden egyes online aktivitás 1 
pontot ért, mely a nap végén pon-
tonként 300 forinttal növelte a tá-
mogatás összegét.
A délelőtt fél 10-től 17:00 óráig tar-
tó Egészségváros zárása után Dr. 
Kozma Róbert, a Richter Gedeon 

Nyrt. belföldi marketing- és értéke-
sítési igazgatója úgy fogalmazott: -  
A Richter Gedeon Nyrt. számára na-
gyon fontos az egészségfejlesztés, 
ezt mutatja az is, hogy a mai volt a 
79. Egészségváros rendezvényünk. 
A tatai programon több, mint 1000 
szűrést hajtottak végre a Kossuth 
téren, nagyon sokan vettek részt 
az előadásokon, az online térben 
pedig több, mint 1500 aktivitás tör-
tént. Nagyon elégedettek lehetünk, 
hiszen a mai napon átléptünk egy 
bűvös határt, és a velünk együttmű-
ködő egészségügyi intézményeknek 
összesen 403 millió forintot adomá-
nyoztunk.
Az élő, online közvetítésekhez 
fűzött aktivitásokkal az érdeklődők 
összesen 451 800 forintot gyűjtöt-
tek. A helyi összefogásnak, valamint 
a tataiak kiemelkedő aktivitásának a 
nap végére meglett az eredménye: a 
minden egyes tanácsadásért, előadá-
sért és szűrővizsgálatért járó 300 fo-
rintnak megfelelő adománypontok 
jelentősen megemelték az alapado-
mányt. Így a Richter Gedeon Nyrt. 
által felajánlott 3,5 millió forint a 
rendezvény végére 5 695 700 forint-
ra nőtt.
Köszönjük minden tatainak és a 
térségünkben élőknek, hogy a hely-
színen, valamint online is részesei 
voltak az adománygyűjtésnek, és 
segítették, hogy a Richter Egészség-
város Tatán is egy fontos célt támo-
gathasson!           -áá-

A koronavírus-járvány volt a fő témája a szeptemberi üzleti reggelinek

Összefogott a város

Átadták a Güntner-Tata új logisztikai központját

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila



A Menner Bernát Alapfokú Művé-
szeti Iskolában rendezték a Min-
dennapok Hősei szavazás díjátadó 
ünnepség szeptember 18-án.
A Tata és Térsége Civil Társulás 
2020-ban negyedik alkalommal 
hirdette meg a szavazást azzal a 
céllal, hogy kifejezhessük elisme-
résünket azok iránt, akik elhiva-
tottságuk, jellemük, tenni akarásuk 
révén tiszteletet vívtak ki környeze-
tükben munkájukkal, tevékenysé-
gükkel. A Mindennapok Hőseire a 
szokásoknak megfelelően tavasszal 
lehetett leadni a szavazatokat, ám a 
koronavírus járvány miatt az akció 
félbeszakadt és augusztus 30-án in-

dult újra, természetesen a korábban 
beérkezett szavazatok figyelembe-
vételével.
Domonkos Ágnes, a Tata és Térsé-
ge Civil Társulás elnöke az esemé-
nyen elmondta: - Ebben az évben 
minden eddiginél nagyobb volt az 
érdeklődés a szavazás iránt, 2353 
érvényes szavazat érkezett. A dí-
játadó idén rendhagyó volt, mert a 
koronavírus járvány miatt a díjazot-
tak csupán egy vendéget hívhattak 
meg. A honvédelem kategória leg-
jobbjai nem vettek részt az esemé-
nyen, mert a 25. Klapka György 
Lövészdandár őszi hadgyakorlatot 
tart, így a kategória nyertesei egy 

későbbi alkalommal vehetik majd 
át ajándékaikat. Domonkos Ágnes a 
díjátadón külön köszönetet mondott 
a szavazóknak, és az ajándékokat 
felajánló tatai vállalkozásoknak.
Idén 67 jelöltre szavaztak a tataiak, 
a kategóriák győztesei a követke-
zők lettek:
A civil kategóriában 21 jelölt 1006 
érvényes szavazatot kapott
1. Fuli Anikó könyvtáros, Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár (361)
2. Hornyák Lászlóné, Városi Nyug-
díjas Klub (223)
3. Gönczy Mihály, az Önkéntesség 
Tatáért csoport alapítója (196) 
Az egészségügy kategóriában 12 

jelölt 401 érvényes szavazatot ka-
pott
1. Radonics Tamás, beteghordozó 
Árpád-házi Szent Erzsébet Kórház 
(187)
2. Nagy Gergelyné, ápoló Ár-
pád-házi Szent Erzsébet Kórház 
(134)
3. Dr. Jónás Ágnes háziorvos (25)
A honvédelem kategóriában 16 je-
lölt 154 érvényes szavazatot kapott
1. Molnár Szabolcs zenész, szó-
lamvezető zászlós, MH 25. Klapka 
György Lövészdandár (52)
2. Kelemen-Sinka Judit tanácsos, 
Helyőrség támogató alegységek/
Személyügyi, Munkaügyi és Hu-
mánszolgálati alosztály, MH 25. 
Klapka György Lövészdandár (31)
3. Debreceni Tibor lövész zászlós, 
1. Lövészzászlóalj, /Felderítő rész-
leg MH 25. Klapka György Lö-
vészdandár (12)
Az oktatás kategóriában 10 jelölt 
650 érvényes szavazatot kapott
1. Pozsgainé Tóth Ildikó pedagó-
gus, Fazekas Iskola/ Református 
Gimnázium  (405)
2. Dr. Szeidemann Ákos pedagó-

gus, Eötvös József Gimnázium  
(150)
3. Belső Máté zenetanár, karmester 
Menner Bernát Alapfokú Művésze-
ti Iskola (46)
A szociális terület kategóriában 8 
jelölt 142 érvényes szavazatot ka-
pott
1. Tóth János Csaba, Tatai Szociá-
lis Alapellátó Intézmény Támogató 
Szolgálat, gépkocsi vezető (85)
2. Schenk Lászlóné, Esőembere-
kért Egyesület, elnök (21)
3. Bódis Tímea gyermekvédelem, 
Tatai Szociális Alapellátó Intéz-
mény Támogató Szolgálat (17)
A voksok leadói között idén is sor-
soltak a szervezők, 9 szavazó nyert 
ajándékot az akcióban való részvé-
teléért, őket nyereményeikről sze-
mélyesen értesítették. 
A díjátadó ünnepségen Michl Jó-
zsef polgármester mondott köszön-
tőt, közreműködött Prónik Fruzsi-
na, a Menner Bernát Zeneiskola 
növendéke, akit zongorán kísért 
Schmidt Mónika, valamint Som-
hegyi Kitti, a Tatai Televízió szer-
kesztő riportere.          -áá-
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Fotó: Ábrahám Ágnes

90. születésnapja alkalmából köszöntötte a tatai Ludas Gyulánét Michl József polgármester és Robozné 
Schőnfeld Zsuzsanna önkormányzati képviselő szeptember 23-án.
Ludas Gyuláné 1952 óta él Tatán, aktív éveinek utolsó két évtizedében a Volánnál dolgozott könyvelőként. 
Férje kamionsofőr volt, három gyermekük született, most öt unokája és öt dédunokája van.
Ilonka néni manapság is mozgalmas életet él, számos teendőt ellát a háztartásban, időnként eljár bevásárolni 
és ügyel arra, hogy a lakásához vezető három emeletet minden nap végigjárja. Nagyon szeret sütni-főzni, 
elmondása szerint legszívesebben a tepertőkrémből készült tepertős pogácsát készíti el. A hosszú élet titka 
szerinte a mozgás és a sok munka. Ilonka néni kisgyermekkorától fogva dolgozik, sokat segített otthon az 
édesanyjának, és az iskolai szünetekben is dolgozott. „Dolgozni kell, és soha nem szabad elhagyni magunkat, 
szükség van a mozgásra” - vallja az ünnepelt, akit családja túrótortával köszöntött a 90. születésnapján.-áá-

Az Öreg-tó partjának védelme ér-
dekében szervezett élőláncot a Stop 
Avalon Tata mozgalom. A mozga-
lom támogatói szeptember 19-én 
gyűltek össze az Öreg-tó partján, 
hogy részt vegyenek a tó ölelésen a 
szárazföldön vagy a vízen. 
A demonstráló tataiak és a Miénk 
a Grund Városvédő Egyesület által 
meghívott, az ország különböző 
pontjairól érkező környezetvédők 
alkottak élőláncot a lovardától 
egészen a Feszty-villáig. A levegő-
ben motoros sárkány húzott maga 
után molinót, amelyen „Védd a 
partot” felirat szerepelt. A táblá-
kon, molinókon osztották meg vé-
leményüket a demonstráció részt-
vevői. A tó vizén pedig kajakosok, 
suposok és vitorlások transzpa-
renseken üzentek. A Stop Avalon 
Tata Facebook-csoport alapítója 
és a Miénk a Grund Városvédő 
Egyesület elnöke értékelésében 
az összefogás erejét emelte ki. – 
Én mindig egy picit szkeptikusan 
indulok neki az ilyen rendezvé-
nyeknek. Valószínűleg csak azért, 
mert én valóban civil vagyok, így 
azt gondolom, hogy de jó lesz, ha 
lesznek emberek. De valahogy Ta-
tának mindig sikerül überelnie az 
én elképzeléseimet – magyarázta 
a Tatai Televíziónak adott interjú-
jában Szalay Ildikó. Az egyesület 
elnöke azt is elmondta, hogy ele-

inte félt attól, hogy lesznek olyan 
szakaszok, ahol nem lesznek ele-
gen, ennek ellenére volt olyan 
szektor, ahol két sorban álltak a 
demonstrálók. – Abszolút pozití-
van kell értékelnem ezt a dolgot, 
Tata megint fantasztikusan állt 
ki a céljaiért. Én továbbra is úgy 
gondolom, hogy Tata nemcsak 
a tataiaké. Igen elsősorban a mi 
tópartunk, és védjük meg mi ma-
gunk, de nagyon kevés olyan em-
ber van talán ebben az országban, 
aki ne járt volna még Tatán, aki 
ne ismerné ezt a területet,  és aki 
ne akarná ezt megvédeni – ma-
gyarázta a szervező, majd arról is 
beszélt, hogy szerinte ez nemcsak 
Tata, hanem egész Európa ügye, 
hiszen az európai szinten védett 
madár világnak ez egy kiemelt 
jelentőségű telelőhelye. – Hogy-
ha most azt kezdjük el nézegetni, 
hogy tataiak, nem tataiak, kérde-
zem én: a Vadlúd Sokadalomban 
tataiak vannak kizárólag? Tehát én 
továbbra is azt gondolom, hogy ez 
mindenki ügye – fejtette ki véle-
ményét Szalai Ildikó. Az egyesü-
let elnöke azt is elmondta, hogy a 
sárgával jelzett szektorba várták a 
vidékről érkező természetbaráto-
kat, így ott a testvér szervezetek 
jelentek meg saját molinóikkal, az 
összes többi szektort viszont tata-
iak töltötték fel.                      -pv-

Gratulálunk a Mindennapok Hőseinek!

Boldog születésnapot!

Gébert Judit környzetkutató, filo-
zófus vezetésével tartottak pódi-
umbeszélgetést szeptember 19-én 
a Kastélytéren. A Stop Avalon 
Tata civil szervezet által rendezett 
tóölelést a Vitatható Ökopolitika 
elnevezésű, politikamentes be-
szélgetésnek meghirdetett eszme-
csere követte a Karátson Gábor 
Kör szervezésében.
A Karátson Gábor kör az ország 
több településén is szervez és szer-
vezett hasonló pódiumbeszélgeté-
seket. A programon Szalay Ildikó 
és dr. Szeidemann Ákos a Stop 
Avalon Tata és a Miénk a Grund 
Városvédő Egyesület, Hartmann 
Johanna biológus a Friday For Fu-
ture és Bodnár Zsuzsa a Göd-ÉRT 
Környezetvédelmi és Városvédő 
Egyesület részéről mondta el véle-
ményét a vitatható ökopolitikáról, 
a Karátson-kör képviseletében pe-
dig  Lányi András író osztotta meg 
gondolatait.
– A beszélgetésen idéztem Sólyom 
Lászlónak azt a mondását, hogy 
„Adódnak helyzetek, amikor nem 
lehet tovább visszavonulni.” – 
kezdte Lányi András, aki szerint 
ez a gondolat illik a magyar ter-
mészetvédők és környezetvédők 
mostani helyzetére. – A rablógaz-
dálkodás oly mértékig emésztette 
föl Magyarország természeti erő-
forrásait, hogy most már minden 
talpalatnyi földet védenünk kell, 
különösen ilyen értékes, gyönyörű 
tájakat, mint a tatai Öreg-tó  kör-
nyéke, a Balaton vagy a sivatago-
sodástól fenyegetett homokhátság 
a Duna-Tisza közén, a  fuldokló 
Budapest maradék zöld területei. 

Ezeket a helyszíneket és ehhez 
hasonlókat szeretnénk körbejárni 
a Karátson Gábor kör által szer-
vezett Vitatható ökopolitika című 
rendezvénysorozatban, és valóban 
vitatkozni szeretnénk, beszélgetni 
a helybéliekkel, és egy kicsit tu-
datni velük, hogy nincsenek egye-
dül, hogy az ország különböző 
pontjain nagyon hasonló célokért 
küszködnek emberek – osztotta 
meg gondolatait a Tatai Televízió-
ban Lányi András.
–A tóölelésnek elképesztő emoci-
onális tapasztalata volt. Gyönyörű 
volt nézni, hogy ennyi ember kiáll 
a tóhoz, ez nagy lendületet adott 
a beszélgetéshez is – mondta el 
tapasztalatait Gébert Judit kör-
nyezetkutató, majd így folytatta: 
– Azt gondolom, hogy ezen a be-
szélgetésen igazából azt mutattuk 
meg, hogy ez nemcsak egy helyi 
jelentőségű ügy. Itt voltak sokan 
máshonnan is, és ez azért volt 
fontos, mert ez túlmutat azon, 
hogy mi történik Tatán. És iga-
zából arról szól, hogy a környe-
zetvédelem az milyen fontos ma-
napság. Érdekes volt látni, hogy 
az ország hány pontjáról érkeztek 

ide nagyon hasonló problémákkal 
küzdő civilek, és jó volt érezni ezt 
az összefogást és összetartást, jó 
volt beszélni ezekről. 
Hartmann Johanna biológus a Fri-
day For Future képviseletében így 
nyilatkozott a témával kapcsolat-
ban: – Madártani egyesületként 
mi főleg a szakmai részével fog-
lalkozunk a dolgoknak, de termé-
szetesen fontosnak tartjuk hogy a 
civileknek is beleszólásuk lehes-
sen a helyi ügyekbe.
Dr. Szeidemann Ákos, a Miénk 
a Grund Városvédő Egyesület 
szóvivője így nyilatkozott az ese-
mény kapcsán: – Úgy tűnik, hogy 
nem egyedülálló eset ez a tatai 
ügy, és az, hogy felfigyeltek erre 
az országban, többek között olyan 
emberek is, mint Lányi András, 
az jó hír a számunkra. És hajlan-
dóak együtt gondolkodni velünk, 
együtt gondolkodni arról, hogy 
mi lehet Tata pozitív jövőképe. És 
azt gondoljuk, hogy itt összecsat-
lakoznak a gondolataink, hogy 
nem feltétlen az, amit jelenthet 
egy ötcsillagos szálloda, hanem a 
fejlődést talán újra kellene defini-
álni.           -pv-

Élőlánccal demonstráltak „Vitatható ökopolitika”
Pódiumbeszélgetés a Kastélytéren

Fotók: Tatai Televízió

Fotó: Domokos Attila
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Hagyományosan, 2020 szeptem-
ber végén került sor a rendezvény-
sorozat megszervezésére. Tata Vá-
ros Önkormányzata, a Városkapu 
Zrt. és Tata és környéke Turiszti-
kai Egyesület az előkészítő tevé-
kenysége során  kikérte a város 
nyugdíjas klubjainak véleményét, 
javaslatait. 2020.szeptember  26-
án, hétfőn 15 órakor Rigó Balázs 
alpolgármester megnyitó gondo-
lataiban szólt a városi nyugdíjas 
közösségek  összetartozásáról, a 
Covid 19 időszakában is betartan-
dó szabályokról, a nagyszülőknek 
családokban betöltött szerepükről, 
felelősségükről. A megnyítót köve-
tően dr Orbán Péter a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem szemész 
főorvosa tartott előadást. Nagy 
érdeklődéssel hallgattunk meg, 
amit kérdések is követtek. Kedden, 
szeptember 27-én Tatabányára  a 
Bányászati Múzeumba  kirándul-
tunk autóbusszal, ahol Cseh Juli-
anna régész szakszerű vezetésével 
ismerkedtünk meg a bányászok 
életével, fáradtságos, felelősség-
teljes munkájukkal. A tárlatvezetés 
során közel hozta a jelenlévőkhöz 
a bányászok családi életét, min-
dennapjait, a gyermekek tanítta-
tását és nevelését is. A hét egyik 
emlékezetes eseménye a “Miénk a 
színpad”  szerdai programja volt. 
Valamennyi klub készült erre az 
eseményre. A Dalkörök a beteg-
ségek miatt csökkent létszámmal 
szerepeltek, csakúgy mint a vers-
mondók. Kéringer Gézáné Süveg 
Erzsébet Petőfi Sándor Apostol c. 
elbeszélő költeményéből mondott 
részlete nagy sikert aratott. A szép 

számú hálás közönség  nagy taps-
sal jutalmazta a  Mesterné Lupták 
Marianna  karnagy vezényelte 
Honvéd Bajtársi Klub Tata Ősziró-
zsa Dalkörét, akiknek vendégeként  
közreműködött: Ruzics Jolanda 
énekművész,  valamint a kecskédi 
Handl házaspár -Éva és Béla- akik 
saját koreográfiájú elegáns tánca-
ikat mutatták be.
A Városi Nyugdíjas Klub  ének-
kara megbízott vezetőjével Kónya 
Józseffel szép összeállítással lépett 
fel. Különösen emlékezetes maradt 
Rózsika és Anikó humoros jelenete, 
amely a covid járványról is szólt. 
Csütörtökön  Michl József polgár-
mester úr ajándékműsorát tekintet-
tük meg. Szikra  László humorista 
kedves a nyugdíjasokra  jellemző 
humorával szórakoztatta a népes 
közönséget. A szervezők Magyarics 
Gábor, Bódis Kinga felkérésére a 
gálaműsoron Herczog Ricsi har-
mónika, ének és billentyűs művész 
tatai fiatalember kiváló összeállítá-
sa méltán kapott nagy elismerést a 
tapssal. Pénteken a matiné kereté-
ben Fejes Tibor  “A  veréb is ma-
dár” cimű filmvígjátékot vetítette le 
nekünk. Sokat nevettünk, vidámak 
voltunk. Ezt követte a rendezvény  
bezárása, amelyet a polgármester 
úr hivatali elfoglaltsága miatt Bá-
lint Anita, a Humán Iroda vezetője 
zárta be és meghívta a jelenlévőket 
a fogadásra. Megköszönte a szer-
vezők és jelenlévők munkáját, se-
gítségét. „Jővőre veletek ugyanitt”  
gondolat jegyében kívánt családi 
életükben örömöket és jó egészsé-
get a jelenlévőknek.  

Sárközi József klubelnök

„Idősek hete” városunkban, sok vidámsággal

Zöld kerekasztal beszélgetést 
rendeztek szeptember 25-én a 
Városházán. A találkozóra azok 
a helyi zöld szervezetek kaptak 
meghívást, amelyek már hosszú 
ideje együtt dolgoznak az önkor-
mányzattal, és számos kérdésben 
bizonyították elkötelezettségüket 
városunk természeti értékeinek 
védelmében.
Michl József polgármester, az 
Által-ér Szövetség elnöke a ta-
lálkozón elmondta: - Korábban 
is szerveztünk már találkozókat a 
helyi zöld szervezetekkel, s eze-
ket az egyeztetéseket szeretnénk 

a jövőben rendszeressé tenni. A 
városban számos olyan kérdés, 
feladat van, melyekben a tatai 
zöldek véleményét meghallgatva 
fogunk döntést hozni. A konkrét 
ügyekbe most beletartozik ter-
mészetesen a tóparti szállodaépí-
tés és a város természetvédelmi 
rendeletének megváltoztatása is, 
melynek felülvizsgálata elkezdő-
dött. A rendeletet utoljára 8 éve 
módosította az önkormányzat, 
most a teljes megújítás előkészí-
tése zajlik. Michl József kiemel-
te: - Érdemes felülvizsgálni az 
Öreg-tó környezetét is, hiszen 

egyre több magánfejlesztés zaj-
lik a Fáklya utcától egészen a Lo-
vardáig húzódó területen. Ezen a 
tóparti szakaszon jelenleg négy 
olyan fejlesztésről is egyeztet a 
város a tulajdonosokkal, ahol vá-
rosfejlesztési megállapodásokat 
szeretnének kötni. Szintén nagy 
kérdéskör a Fényes Forrásvidék, 
melyen a mérések szerint a forrá-
sok vízhozama 2018-hoz képest 
folyamatosan mérséklődik, ami a 
csapadékbeszivárgás csökkené-
sének köszönhető, emellett pedig 
aktuális az Öreg-tóban az iszap 
vizsgálatának ügye is.

A találkozón Mürkl Levente, a 
Környezetvédelmi és Városüze-
meltetési Iroda vezetője tartott 
tájékoztatót a résztvevőknek. 
Ezzel kapcsolatban az irodave-
zető úgy nyilatkozott: - Azokat 
a zöldfelületek érintő feladato-
kat, jogszabályi változásokat és 
aktualitásokat gyűjtöttük össze, 
amelyek érintik a helyi zöld ci-
vil szervezetek munkáját is, s 
a felvetett kérdésekre várjuk a 
javaslatokat, észrevételeket. A 
város környezetvédelmi rendele-
tének megalkotása óta rengeteg 
jogszabályi változás történt, és 

új fejlesztések is megvalósultak 
- például a Gerecse Natúrpark - 
melyeket szükséges beintegrálni 
a helyi rendeletbe. Szeretnénk 
szigorítani is a helyi szabályo-
zást, és újabb rendelkezéseket 
hozni egyes területekre vonatko-
zóan.
A tájékoztatóban többek között 
szó esett még a tatai erdők ál-
lapotáról, az invazív növények 
térnyeréséről, a karsztvízszint 
csökkenéséről és a Fényes For-
rásvidék fejlesztési lehetőségeit 
vizsgáló munkacsoport tevé-
kenységéről is.          -áá-

A helyi zöld szervezetekkel egyeztetett az önkormányzat

Szeptember 29-én a Városháza dísz-
termében ülésezett a Tatai Kistérségi 
Többcélú Társulási Tanács.
A helyszínen három napirendi pontot 
tárgyaltak, köztük a Társulás 2020. 
évi költségvetésének módosítását és 
egy tájékoztatót a fogászati ügyeleti 
feladatok 2019. évi ellátásáról. Michl 
József a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulási Tanács elnöke a napiren-
dek kapcsán elmondta: - a költségve-
tés negyedéves módosítása határidős 
feladat. A költségvetés döntő része 

a kistérség két nagy intézményét, a 
Szociális Alapellátó Intézményt és a 
Kistérségi Idősek Otthonát érinti, s 
az ezekre vonatkozó rendelkezések 
átvezetését kellett megtenni. Emel-
lett a fogászati ügyelet adta a másik 
nagy témát. Az ügyeletet a tatabányai 
fogászati központ biztosítja a kistér-
ségben élők számára, az ellátásért a 
lakosság számának arányában fize-
tünk, s minden év őszén egy tájékoz-
tatót kérünk arról, hogy az elmúlt egy 
évben mely településekről hányan 

vették igénybe az ügyeleti ellátást.
A Kistérségi Többcélú Társulási Ta-
nács szeptemberi ülésén Vereckei Ju-
dit, a Tatabányai Tankerületi Központ 
igazgatója az aktuális és a járvánnyal 
összefüggő ügyekről, Ströcker Zol-
tán a Tatai Járási Hivatal vezetője az 
aktuális közfoglalkoztatási és egyéb 
munkaügyi kérdésekről, dr. Friedrich 
Gábor r.ezredes, Tata Rendőrkapi-
tányság kapitányságvezetője pedig a 
közbiztonsági helyzetről tartott tájé-
koztatót.                   -áá-

A Városházán tartotta soros ülését a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács

Fotó: Domokos Attila
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Szeptember 24-én Tatára, a Peron 
Music Könnyűzenei Tehetséggon-
dozó és Képző Központba láto-
gatott Demeter Szilárd, a magyar 
könnyűzene megújításáért felelős 
miniszteri biztos. A helyszínen a 
miniszteri biztos Bencsik János 
országgyűlési képviselővel, Michl 
József polgármesterrel, Rigó Ba-
lázs alpolgármesterrel, Pap Tibor-
ral, a központ szakmai vezetőjével 
és munkatársaival egyeztetett az 
intézmény fejlesztési lehetősé-
geiről, és a tehetséggondozásban 
valamint a könnyűzene oktatásá-
ban betöltött szerepéről. A  Peron 
Music Könnyűzenei Tehetséggon-
dozó és Képző Központ tavaly ősz-
szel nyitotta meg kapuit a Piarista 
Rendház épületében. A tehetség-
központ legfőbb célja az intézmé-
nyesített könnyűzenei oktatás és 
tehetséggondozás megvalósítása, 

egy nyitott, inkubátorként működő 
kreatív alkotó műhelyként, amely 
segít felfedezni a tehetségeket és 
támogatja az egyéni képességek 
fejlesztését. A Demeter Szilárd ál-
tal tervezett Magyar Könnyűzenei 
Stratégia a jövőben a tehetségkuta-
tóktól és az oktatástól kezdve a ze-
nészi életpályán át az exportig, hét 
pillérre épülve szeretné megújítani 
a műfaj hazai rendszerét. A  talál-
kozón arról is szó esett, hogy a ta-
tai központ milyen módon lehetne 
részese ennek az országos szakmai 
stratégiai fejlesztésnek. A Peron 
Music Könnyűzenei Tehetséggon-
dozó és Képző Központ Magyar-
országon egyedülálló, komplex 
oktatási rendszerrel rendelkező 
intézmény, amely a jövőben or-
szágosan is kiemelkedő szerephez 
juthat a könnyűzenei élet, a tehet-
séggondozás és oktatás területén. 

Hídavató ünnepség keretében 
adtuk át 2020. szeptember 18-án 
a Német  Nemzetiségi Múzeum 
idei esztendőben kialakított mú-
zeumi udvarát. A  Malom-patak 
túloldalán elhelyezkedő terület 
az egykori Nepomucenus-malom  
gazdasági udvara volt, de csak 
2013 után kerülhetett a múzeum 
fenntartásába. A folyamat ekkor 

még megakadt, majd 2017-től 
kezdve kis lépések vezettek az 
udvar kialakításához. 2019-ben a 
Mobil-Bár Bt. 
önkéntes munkájával egy komo-
lyabb tereprendezés tudott meg-
valósulni és ugyanebben az évben 
a fenntartó Önkormányzat támo-
gatásával megújult a patakmeder 

és a területet körülvevő kerítés, 
valamint több rossz állapotú fal-
szakasz. A falak és a patakmeder 
kivitelezését az FTK Építő Kft. és 
a T-Mátrix Kft. munkájának kö-
szönhetjük. Az építési munkákat 
követően, a törmelékek eltakarí-
tása után már a gyaloghíd követ-
kezett. A híd tervezése Markos 
Anikó építész-tervező jóvoltából 
valósult meg, majd a kivitelezést 
az MV Faipari Kft. nagy örö-
münkre vállalta.Augusztusban 
egy látványos hídbeemelés után 
már csak a tereprendezés maradt 
hátra, amiben hatalmas segítséget 
kaptunk a nyári diákmunka kere-
tében foglalkoztatott fiataloktól. 
Körülbelül 40 köbméter földet 
hordtak át a túlsó partra. Nem va-
lósulhatott volna meg a mai ün-
nepség az FTK Kft. 
felajánlása nélkül, akik ingyen 
befogadták a szintén önkéntes 

munkában elszállított törmeléket. 
A hónapok óta halmozódó építé-
si hulladék elszállítását ismét a 
Mobil-Bár Bt. vállalta magára. 
Köszönettel tartozunk Mürkl Le-
ventének és Komjáti Gergelynek, 
akiknek a szaktudására, tanácsa-
ira mindig számíthattunk, vala-
mint Fodermayer Ágnes minden 
eddig ötletéért és a szépen növő 
fűmagokért.Még leírni is hosszú, 
hogy mennyi segítséget kaptunk 
az új közösségi tér kialakításához, 
de ezúton is köszönünk minden jó 
szándékot, tanácsot, javaslatot, 
megbeszélést és egyeztetést. Azt 
gondoljuk, hogy egy igazán han-
gulatos, zöld területtel gazdago-
dott nemcsak a Német Nemzeti-
ségi Múzeum, hanem Tata városa 
is. A munkával persze nem állha-
tunk meg, de az első lépést meg-
tettük, hogy a múzeumunk egy 
igazi színfolt legyen városunk 

és a német nemzetiségi közösség 
életében.
A délután folyamán köszöntőt 
mondott dr. Schmidmayer Ri-
chárd a múzeum igazgatója, utá-
na Boglári Zoltán képviselő, a 
Pénzügyi, Környezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizottság Elnöke 
méltatta a beruházást, majd Wald-
mann-né Baudentisztl Éva a me-
gyei Német Önkormányzat elnö-
ke köszöntötte német és magyar 
nyelven az egybegyűlteket. A 
szalagok átvágása után (nemzeti 
színű illetve a német nemzetiségi 
önkormányzatokhoz kapcsolódva 
kék és fehér színű szalag) zene-
szóra sétáltak át a hídon a részt-
vevők: Dr. Major Mária a Baji 
Hagyományőrző Egyesület elnök 
asszonya sváb dallamokkal ör-
vendeztette meg a résztvevőket. 
Kötetlen hangulatú beszélgeté-
sekre került ezután sor. 

A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár állatasszisztált fog-
lalkozása nagy sikert aratott az 
elmúlt időszakban. A járvány-
helyzet okán a tanév első alkal-
mát a szabadban tartottuk 2020. 

szeptember 17-én, a Jázmin Ut-
cai Általános Iskola negyedik 
osztályosaival. 
Dr. Simon terápiás kutya és gaz-
dája Sugta Klára már nagyon 
várták, hogy ismét gyermek-

sereg vegye 
őket körül. Si-
mon ezúttal a 
friss levegőn, 
c s o d á l a t o s 
környezetben, 
a Várudva-
ron rendelt. 
„Kutyajó ősz” 
című fog-
lalkozásunk 
olyan sok-
színű volt, 
mint az őszi 
falevelek. A 
g y e r m e k e k 
bemutatkoz-
tak dr. Si-
monnak, majd 
egy kutyás 

történet figyelmes meghallga-
tása után az abban elhangzott 
tárgyakat pakolták a gyerme-
kek Simon kosarába. Vidáman 
elénekeltük a Kutyadalt, amely-
nek dalolásába főszereplőnk 
is bekapcsolódott, és a fiatalok 
memóriáját is teszteltük. A ki-
forgatós memória játék által a 
kutyafelszerelésekkel ismer-
kedtek meg a résztvevők. A 
puzzle sokunk számára kedvelt 
időtöltés, most a négylábú ked-
venc képmását raktuk ki belőle. 
A legnagyobb sikere a reklám-
fotózásnak volt a sportos, éhen-
kórász, szeretetteljes Simonnal. 
A lurkók maguk dönthették el, 
hogy mely kellékkel pózolnak a 
kutyus mellett. 
Az esemény zárásaként a szo-
kásos Simo(n)gatás sem ma-
radhatott el. A program az 
EFOP-4.1.8 jelű pályázat által 
beszerzett eszközök segítségé-
vel valósult meg.Goldschmidt Éva

Tatán a Városházán rendezték az 
Által-ér Szövetség tisztújító köz-
gyűlését szeptember 18-án.
Az Által-ér Szövetség tagságát 
jelenleg 23 önkormányzat, 11 
nonprofit szervezet és 14 gaz-
dasági társaság alkotja, évek óta 
változatlan formában. A Gerecse 
Natúrpark megalakításával továb-
bi 26 partnerszervezettel kerültek 
munkaszervezeti kapcsolatba, így 
mára 74 önkormányzati, állami, 
nonprofit illetve gazdasági szer-
vezettel tartanak kapcsolatot. Az 
elmúlt öt évben a szövetség főbb 
tevékenységei között volt az Ál-
tal-ér vízgyűjtő rehabilitáció má-
sodik ütemének elősegítése, a 
Gerecse Natúrpark szervezése, 
a  Réti 8-as tó rehabilitációja, az 
értékőrzés valamint az ismeretter-
jesztés, környezeti nevelés. Ko-
márom-Esztergom Megye ünnepi 

közgyűlésén 2015-ben adták át a 
Komárom-Esztergom megyéért 
díjakat és szakmai díjakat. Utób-
biak egyikét az Által-ér Szövet-
ség kapta. A Komárom-Esztergom 
Megyéért Szakmai Díj olyan tevé-
kenységek elismerését szimboli-
zálja, melyek hosszú távon szol-
gálják a megyét.
Musicz László szakmai igazgató 
a közgyűlés helyszínén elmond-
ta: - Több, mint 25 éve működik 
a szövetség, mely folyamatosan 
ápolja a partnerséget azokkal a 
szakmai, civil, önkormányzati és 
egyéb szervezetekkel, akik egyéb-
ként is kiváló ötletekkel rendel-
keznek, saját pályázatokat adnak 
be különböző fejlesztésekre, az 
Által-ér Szövetség pedig mindeh-
hez hozzáadja a natúrparki hátte-
ret, információkat és keretet, ami 
teljesebbé teszi az elképzeléseiket. 

Mivel most zárult le egy 5 éves 
ciklus és eljött a tisztújítás ideje, 
a következő 5 évre szeretnénk egy 
megújított programmal felkészül-
ni, hiszen sok a tennivalónk, így a 
közgyűlésen a következő időszak-
ra vonatkozó tervek első egyezte-
tése is megtörténik – fogalmazott 
Musicz László.
Az Által-ér Szövetség 2019-ben 
végzett tevékenységei között sze-
repelt a Gerecse Natúrpark fej-
lesztése, a szervezet a Szalézi 
Lelkigyakorlatos Ház partnereként 
járult hozzá a Gerecse Natúrpark 
bajóti látogatóközpontjának meg-
építéséhez. Az Interreg Szlová-
kia-Magyarország Határon Át-
nyúló Együttműködés keretében 
a Gerecse Natúrpark területén 29 
helyszínen információs pontot, 
20 helyszínen natúrpark kaput és 
50 helyszínen natúrpark táblát he-
lyeztek ki. Lábatlanon idén ősszel 
adják át a Dunamente Ökoturisz-
tikai Látogatóközpontot, a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program  támogatásával megvaló-
suló helyszín kiállítási tematikájá-
nak, mondanivalójának kidolgozá-
sában is részt vettek. A Neszmélyi 
Borút Egyesület gondozásában 
megvalósuló „Tájban élő ember” 
projekt számos szállal kapcsolódik 
az Által-ér Szövetség tevékeny-

ségéhez. E fejlesztés révén a bor-
vidék infrastruktúra-fejlesztésén 
túlmenően mintegy 100 km hosz-
szú mobil applikációs tanösvény 
jöhet létre a Gerecse Natúrpark 
tanösvény-hálózatát is erősítve. 
Emellett fontos szerepet játszottak 
az Által-ér vízgyűjtő rehabilitáció 
második ütemének elősegítésében, 
valamint folytatták ismeretterjesz-
tő, környezeti nevelés és partnersé-
gi programjaikat. Ennek keretében 
Musicz László szakmai igazgató a 
Debreceni Egyetem hidrobiológus 
hallgatóinak mutatta be városunk, 
a Ramsari Egyezmény végrehaj-
tásával kapcsolatos eredményeit, 
valamint a Kismosó-patak forrás-
medencéjének és medrének meg-
újításához kötődően egy tematikus 
sétautat alakítottak ki, mely a tatai 
karsztforrásokról nyújt áttekintést 
a látogatóknak.
Michl József az Által-ér Szö-
vetség elnöke úgy nyilatkozott: 
- A szövetség a legnagyobb és az 
egyik legrégebbi zöld szervezet a 
megyében, melynek legfontosabb 
célja az Által-ér vízgyűjtő területe 
és az Öreg-tó folyamatos rehabi-
litációja, fejlesztése. Ezt a fela-
datot a lehetőségeinkhez mérten 
igyekeztünk eddig is a lehető leg-
jobban elvégezni, s ehhez a mun-
kánkhoz járult hozzá a mögöttünk 

álló időszak egyik legszebb több-
letvállalása, a Gerecse Natúrpark 
létrehozása. A jövőt illetően Michl 
József elmondta: - Feladatunk az 
Által-ér mentén lévő tavak, fő-
leg az Öreg-tó teljes megújítása, 
iszaptalanítása és a vízminőség 
nagyfokú javítása. Ehhez renge-
teg pénz kell, és persze tervek, 
melyeknek elkészítéséhez a szö-
vetség hozzájárul. Az Öreg-tó víz-
minőségét folyamatosan mérjük, 
készítettünk egy szakmai anyagot 
a tatai tó iszapjának minőségéről 
is, és ezek felhasználásával tud el-
kezdődni a tervezés.
A közgyűlés napirendjén szerepelt 
egy beszámoló a szövetség 2015-
2019  között végzett tevékenysé-
géről, a 2019. évi közhasznúsági 
jelentés és a 2020. évi költségve-
tés  elfogadása. Az ülésen átadták 
az Által-ér Völgy Természeti és 
Kulturális Örökségéért Díjat, me-
lyet Grúber Zoltán, Kecskéd pol-
gármestere vehetett át, a Kecskéd 
környéki ökoturisztikai fejleszté-
sek mintaszerű kivitelezéséért. Az 
eseményen újraválasztották az el-
nököt és a felügyelőbizottságot, az 
Által-ér Szövetsége elnöke tovább-
ra is Michl József, Tata polgármes-
tere, a szervezet szakmai igazga-
tója pedig a következő években is 
Musicz László marad.         -áá-

Tisztújító közgyűlést tartott az Által-ér Szövetség

Dr. Simon a szabadban rendelt

Hídavató

Országosan is kiemelkedő szerepe 
lehet a Peronnak

Fotó: Domokos Attila

Fotók:Kuny Domokos Múzeum

Fotó: a szerző felvétele
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A hazai könnyűzenei ipar támo-
gatására indított koncertsorozat, a 
Raktárkoncert felvételei már au-
gusztus közepe óta zajlanak, szep-
tember 21-étől pedig bárki saját ott-
hona kényelméből élvezheti a közel 
200 koncert bármelyikét. A projekt 
egyik koordináló cégcsoportjának, 
a Lounge Groupnak köszönhetően, 
a közvetítések kezdetéig sem marad 
senki tartalom nélkül, a produkció 
honlapján és közösségi médiafelü-
letein bepillanthatunk a kulisszák 
mögé. 
„Egy magyar nyár sem telhet el 
koncert nélkül” – mondta közösségi 
oldalán Szentkirályi Alexandra kor-
mányszóvivő. A Raktárkoncert-so-
rozat olyan kikapcsolódási lehető-
séget jelent, amely segítségével a 
zenészek az elmaradt koncertjeiket 
online pótolhatják, rajongóik pedig 
járványhelyzetben is biztonságo-
san szórakozhatnak. A különleges 
raktárépületekben készült felvétele-

ken közel 200 előadó áll színpadra, 
köztük zenei legendák, fesztivál-
zenekarok és a mulatós zene jeles 
képviselői, egyenként 45 perces 
koncertet adva. A bulik helyszíni 
közönség nélkül zajlanak, kizárólag 
a technikai személyzet jelenlétében 
rögzítik az előadásokat.
A Raktárkoncert-felvételek az An-
tenna Hungária mindiGO TV al-
kalmazásában folyamatosan válnak 
majd elérhetővé. Az első előadások 
már szeptember 21-étől megtekint-
hetők – végigbulizhatók – lesznek, 
ezt követően a tervek szerint egé-
szen november végéig érkeznek 
majd folyamatosan az új koncertek. 
A felvételek megtekintéséhez csu-
pán egy díjmentes regisztrációra 
lesz szükség a mindiGO TV mo-
bilapplikáción, és máris elérhetővé 
válik többek között Keresztes Ildi-
kó, az EDDA vagy épp Tóth Gabi 
koncertje.
A raktárkoncertek nyilvánosságra 

kerüléséig sem maradnak tartalom 
nélkül a zenekedvelők, hiszen a 
Lounge Group ügynökség jóvoltá-
ból számos értékes tartalom válik 
elérhetővé a kulisszák mögül. A 
cégcsoport a Raktárkoncert-soro-
zat látványvilágának kialakítása 
mellett a koncertfelvételek techni-
kai véglegesítésében és kommuni-
kációjában is oroszlánrészt vállal, 
amelynek köszönhetően a rajongók 
bepillantást nyerhetnek a legfris-
sebb kulisszatitkokba. A fellépők-
ről készült fotók, videók, exkluzív 
tartalmak és a sztárok folyamato-
san bővülő listája a raktarkoncert.
hu oldalon és a produkció hivatalos 
Facebook és Instagram oldalán te-

kinthetők meg. A Lounge cégcso-
port már több, hasonló komplex 
produkciót vitt sikerre, többek kö-
zött rendezvényes területen, ilyen 
volt például az MVM Zenergia első 
online sugárzott, komolyzenei kon-
certjének megvalósítása is.  
A Raktárkoncerttel kapcsolatban 
szinte mindenki egyetért azzal, 
hogy a hazai könnyűzenei paletta 
sokszínűségét új, online platformon 
bemutató megoldás egyedi a maga 
nemében és várhatóan a zenerajon-
góknak is különleges élményt nyújt 
majd. Noha világszerte kísérletez-
nek hasonló megoldásokkal, az 
innovatív magyarországi módszer 
egyszerre képes a zeneipar támo-

gatására és a rajongók járványhely-
zet-kompatibilis szórakoztatására. 
A különleges virtuális színpad lám-
pái tehát hamarosan felkapcsolód-
nak, az egyedülálló koncertek pe-
dig beköltöznek az otthonokba. 
A  Raktárkoncert-sorozat közel 
200 fellépőjéből akik már színpad-
ra léptek: Balázs Fecó, Tóth Gabi, 
Tóth Vera, Demjén Ferenc, Skor-
pió, Edda, Neoton Família, Charlie, 
Tátrai Band, Mobilmánia, Radics 
Gigi, Török Ádám és a Mini, Zo-
rán, Dinamit, Ganxsta Zolee és a 
Kartel, Magna Cum Laude, Hobo, 
Hooligans, Emelet, Besh O Drom, 
Aurevoir, Rúzsa Magdi, Keresztes 
Ildikó.

Koncertélmény otthon
Raktárkoncert a könnyűzenei ipar támogatására
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Programajánló
Asztalitenisz
október 3. szombat 11.00 
TAC – BVSC-Zugló I. férfi NB I
október 10. szombat 10.00 
TAC – Club-Aréna Győr női 
NB I
13.30 TAC – Kanizsa Sörgyár II 
női NB I
16.00 TAC – Szombathelyi AK 
női NB I
október 11. vasárnap 14.00 
TAC – Ajkai ASE női NB I
A mérkőzéseket a TAC klubház-
ban játsszák.

Kézilabda
október 14. szerda 17.00 
TAC – Budai Farkasok fiú 
serdülő
október 15. csütörtök 17.30 
TAC – PLER-Budapest férfi 
ifjúsági
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában játsszák.

Labdarúgás
október 3. szombat 11.00 
TAC – Mezőfalva női U18
14.00 TAC – Vértessomlói KSK 
férfi U19
október 4. vasárnap 11.00 
TAC – Tatabányai SC női felnőtt
október 8 (csütörtök) 17.00 
TAC – Kisbér női U15
október 10. szombat 10.00, 
12.00 TAC – REAC SI SE fiú 
U14 és U15
október 11. vasárnap 15.00 
TAC – Wati-Kecskéd KSK férfi 
felnőtt

Szeptember 22-én a Városháza 
dísztermében adták át a városi 
sportösztöndíjakat. Az önkor-
mányzat támogatásában idén is öt 
fiatal részesült, őket a helyszínen 
Michl József polgármester és Pur-
gel Zoltán alpolgármester köszön-
tötte.
Az Esterházy Miksa „Viator” 
Sportösztöndíjra pályázatot nyújt-
hatott be minden tatai sportegye-
sületben vagy tatai egyesületből 
induló sportoló, aki olimpiai sport-
ágban válogatott kerettag, és a pá-
lyázat benyújtásának napján nem 
múlt el 30 éves.
Az ösztöndíj - amely havi 40 000 
forintot biztosít - célja azoknak a 
Tatán élő vagy itt sportoló sike-
res fiataloknak a támogatása, akik 
válogatott kerettagként nemzet-
közi rangadókon vesznek részt. A 
megmérettetésre való felkészülés 
és a külföldi versenyekre történő 
utazás komoly anyagi terhet ró a 
fiatalok családjaira, ehhez nyújt 
támogatást a város. Az ösztöndíj 

adományozásával biztosítható, 
hogy legeredményesebb sportoló-
ink továbbra is tatai színekben tud-
janak helyt állni a versenyeken. Az 
ösztöndíjra vonatkozó jogosultsá-
got Tata Város polgármestere álla-
pítja meg. 
Michl József polgármester a Vá-
rosházán elmondta: - Nagy szere-
tettel és tisztelettel gratulálunk az 
ösztöndíjhoz a szülőknek, akik sok 
munkát fektetnek be ifjú sportoló-
ink sikereibe, hiszen az ő felelős-
ségük, hogy a gyerekeik a lehető 
legjobbá váljanak akár a sportban, 
akár a tanulásban. Ugyancsak nagy 
köszönet jár az edzőknek, sport-
szakembereknek, akik hivatássze-
rűen arra vállalkoztak, hogy ne-
velnek és növelnek. A tatai edzők 
óriási munkát végeznek, amit az 
is bizonyít, hogy Tatának 4 ezer 
igazolt sportolója van, s köztük 
nagyon sokan érnek el kiemelke-
dő hazai és nemzetközi sikereket. 
Emellett természetesen leginkább 
a versenyzőknek gratulálunk. Az 

idei öt Esterházy Miksa „Viator” 
ösztöndíjas igazi példakép, akik-
nek nagyon jó egészséget és to-
vábbi szorgalmat, lelkesedést kí-
vánok – nyilatkozta a városvezető.
2020-ban tehát ismét öt tehetséges 
fiatal sportoló részesül az Esterhá-
zy Miksa „Viator” sportösztöndíj-
ban, amelynek pénzügyi fedezetét 
az EFOP – 1.5.2-16-2017-00043 
Humán szolgáltatások fejlesztése 
Magyary Zoltán mintajárásában 
című projekt keretén belül bizto-
sítja az önkormányzat.
Az idei ösztöndíjasok:
Adamik Csenge (asztalitenisz), 
a Tatai Atlétikai Club sportolója. 
Edző: Sipos Viktor, vezetőedző 
Lukács Csaba, az egyesület elnö-
ke Hanesz József. Legjobb ered-
ménye 2019-ben: Serdülő Európa 
Bajnokság csapat 11. hely, Serdü-
lő Magyar Bajnokság női páros 3. 
hely.
Büki Adél Lili (párbajtőr), az 
OMS Tata Iron Trade Vívóegyesü-
let sportolója. Edző: Partali Csaba, 

vezetőedző, az egyesület elnöke: 
Plásztán Attila. Legjobb eredmé-
nye 2019-ben: Magyar Bajnokság 
egyéni 1. hely, Magyar Felnőtt 
Bajnokság egyéni 3. hely, Kadét 
Európa Bajnokság 1. hely.
Kun Anna (párbajtőr), az OMS 
Tata Iron Trade Vívóegyesület 
sportolója. Edző: Partali Csaba, 
vezetőedző, az egyesület elnöke: 
Plásztán Attila. Legjobb eredmé-
nye 2019-ben: Felnőtt Szatelit Vi-
lágkupa egyéni 1. hely, Felnőtt Or-
szágos Bajnokság egyéni 3. hely.
Kovács Bence Ferenc (judo) a Ta-
tai Atlétikai Club sportolója. Edző: 
Staudt Béla, Szeles Viktor, az 
egyesület elnöke: Hanesz József. 
Legjobb eredménye 2019-ben: 
Serdülő Európa Kupa 1. és 2. hely, 
háromszoros országos bajnok.
Bohleradsky Szilveszter (kajak), 
a Tatai Hódy Sportegyesület spor-
tolója. Edző: Czina László, neve-
lőedzője Kun Tamás, az egyesület 
elnöke Hódy Kálmán. Legjobb 
eredménye 2019-ben: Országos 
Bajnokság kajak 1 1. hely, kajak 4 
1. hely, kajak 2 2. hely. Bohlerad-
sky Szilveszter sporttársa Horváth 
Mátyás, aki szintén a Tatai Hódy 
Sportegyesület kajakozója, ifjú-
sági válogatottként ugyanazokat 
a szép eredményeket érte el, mint 
Szilveszter, ő elismerő oklevelet 
vehetett át a Városházán.
Köszönjük fiatal sportolóink, 
edzőik és szüleik munkáját, a fel-
készülésben nyújtott támogatást, 
segítséget, jó egészséget és továb-
bi szép sikereket kívánunk!    -áá-

Tatai Civil napok – sport
Nagyon sok program várta az érdeklődőket a Tatai Civil Napok rendez-
vény sorozatban és ezek között a  sportot is meg lehetett találni. Az ÁHI 
Jóga Egyesület szeptember 19-én délután az Építők parkjában rendezett 
családi sport programot. A több mint egy éve átadott Park remek helyszí-
ne az ilyen sportos rendezvényeknek. Ezekből az eltelt időszakban már 
több is volt pl. a strandröplabda OB, HEXATLON, de az ÁHI Jóga Egye-
sület is tartott már itt rendezvényt. Ezúttal két sportágat próbálhattak ki 
az érdeklődők, megismerkedhettek a ground golf és a boccia rejtelmeivel. 
Sokan voltak kíváncsiak és szerencsére nem csak nézelődtek, hanem be 
is álltak és láthatóan élvezték a játékokat. Együtt sportoltak épek és sérül-
tek, hiszen mindkét sportágat a fogyatékkal élők is játszhatják. Akik ki-
csit komolyabban is akartak játszani azoknak versenyt is szerveztek, ahol 
a legjobbak érmeket vihettek haza. De hogy mindenki kapjon valamit, 
édességgel pótolták a szervezők az elvesztett energiát.     -ta-

Szombaton reggel sokan gyülekez-
tek a Kajakháznál. A Tatai Hódy 
SE ezen a napon rendezte meg 
azt az „emlékversenyt” amely-
lyel egykori edzőjére, vezetőjére 
Császár Attilára emlékeztek. Az 
idézőjel azért kellett mert nem 
igazi verseny volt ez, hiszen min-
denki annyit evezett az Öreg tavon 
amennyit akart, ugyanakkor mégis 
verseny volt, hiszen aki többet eve-
zett az lett a jobb. Az időjárás nem 
fogadta kegyeibe a résztvevőket, 
elég hűvös volt. Kezdéskor Czina 

László emlékezett Csaszira, fele-
levenítve versenyzői pályafutását, 
magyar bajnoki címet, világbajno-
ki bronzérmet. Aztán az edzőt, a 
vezetőt méltatta, aki megálmodta a 
Kajakházat és sajnos a sors finto-
ra, kevés ideig élvezhette a jobb 
körülményeket. De szelleme máig 
ott van a falak között. A család és 
az egyesület képviselői megkoszo-
rúzták az emléktáblát. A megható 
percek után gyorsan előkerültek a 
hajók és kajakban, kenuban, sár-
kányhajóban egyre többen száll-

tak vízre. A nap mottója: gyűjtsd a 
kilométereket az Öreg tóban. Egy 
meghatározott kört teljesítettek 
a résztvevők, kinek mennyi esett 
jól, hányszor tette meg ezt a kört. 
Közben lehetett pihenni, majd újra 
vízre menni. Délutánra kicsit az 
időjárás is megemberelte magát és 
szépen gyűltek a résztvevők és a 
kilométerek is. A versenyzőknek ez 
felért egy jó edzéssel, hiszen rájuk 
vár még egy verseny, a hétvégén a 
Maraton Magyar Bajnokságon kell 
helytállniuk Győrben.           -ta-

A megyei labdarúgó bajnokság I. 
osztályában elég nagy a szórás egyes 
csapatok között a lejátszott meccse-
ket tekintve. Van aki még csak ötször 
lépett pályára, de akad akinek a neve 
mellett már nyolc lejátszott mérkőzés 
szerepel. Az aktuális fordulóban a 
TAC az újonc Környe együttesét fo-
gadta. A hazaiak eddig egyszer nyer-
tek (Vértesszőlős ellen), míg ötször 
vereséget szenvedtek. A vendégek-
nek eddig nem sikerült a pontszerzés. 
Hazai oldalon mindenki győzelmet 
várt. A vendégeknél a jegyzőkönyvbe 
mindössze egy cserejátékos neve ke-
rült. A TAC kapujában ezúttal Battka 
kezdett.  Az első percek mezőnyjá-
tékkal teltek, komoly lehetőség egyik 
kapu előtt sem adódott. Így némiképp 
váratlanul jött a Környe vezető talála-
ta. A 13. percben Antalovics bolondí-
totta meg a hazai védelmet, majd ki-
csi jobbról a rövid sarokba lőtt. A gól 
után a TAC egyre nagyobb mezőny-
fölényben játszott, de egy rossz passz 
mindig véget vetett az ígéretes táma-
dásoknak. Aztán a 25. perc meghozta 
az egyenlítést ráadásul nem is akár-
milyen góllal. Jobb  oldali támadás 
végén a beadás Minárcsikot találta 
meg a 11-es táján, aki a védő mellett 

bravúros „Ronaldós” módra ollózva 
küldte a labdát a jobb alsó sarokba, 
Varsányi kapus csak beljebb tudta 
segíteni. Továbbra is sok volt a pon-
tatlanság mindkét oldalon, a nézők 
bosszankodtak a rossz megoldáso-
kon. A TAC siettette a támadásokat, 
a hosszú indítások nem sikerültek. 
A félidő vége meghozta a hazai ve-
zető gólt. Még előtte Mártonfi lövése 
a kapufáról a kapus kezébe pattant. 
Aztán az utolsó percben Minárcsik 
a vendég kispad elől végezhetett el 
szabadrúgást. A labda átszállt az ötös 
túloldalára –talán érintett egy fejet 
is- a kapufánál érkezett Koronczi aki 
1 méterről bekotorta. Már kezdésre 
sem volt idő. A második játékrész is 
hazai rohamokkal indult, bár a kör-
nyei támadásokban is benne volt a 
veszély. Aztán az 52. perc tudva a 
mérkőzés további menetét döntő le-
hetett. Velencei reklamált egy általa 
szabálytalannak vélt szerelést, de na-
gyon hevesen amit Széplábi játékve-
zető piros lappal honorált. Tíz ember-
rel is ment előre a TAC , ám közben 
Szabó lábában maradt az egyenlítés. 
Teljesen egyedül, a kapuval szem-
ben nem találta el a labdát.  Néhány 
perccel később viszont már nem hi-

bázott. Szinte ziccerik kijátszott ak-
cióü végén lövése a jobb kapufáról 
került a hálóba. (2-2) A 63. percben 
Minárcsik cselezgetett a 16-on belül, 
akit a védők buktattak, a játékvezető 
határozottan mutatott a 11-es pontra. 
Zuggó állt oda és magabiztosan lőtt 
a jobb alsó sarokba. (3-2) A TAC 
ahelyett hogy megnyugodott volna 
és járatva a labdát kereste volna a le-
hetőséget, idegesen és fegyelmezet-
lenül játszott. Még így volt helyzet, 
igaz hogy a másik oldalon is alakult 
veszélyes támadás. A végén tatai ol-
dalról nézve jött a fekete leves. A 89. 
percben jobb oldalról végezhettek el 
szögletet a vendégek és a beívelt lab-
dát Bihari az 5-ről fejelte be a kapu 
közepébe. (3-3)  
Győzelmet vártak  a hazaiak ami 
meg lehetett volna , de ehhez sokkal 
nyugodtabb, fegyelmezettebb játék 
kellett volna. A Környe amit lehetett 
kihozott ebből a meccsből és meg-
szerezte első pontját.   
TAC – Környe SE 3-3 (2-1)
Góllövő: Minárcsik 25, Koronczi 45, 
Zuggó 63 ill. Antalovics 13, Szabó 
57, Bihari 89
Kiállítva: Velencei (TAC) 52
Edző: Wéber Roland.            -ta-

Gólokban gazdag döntetlen

Csaszira is emlékeztek

A Városházán adták át az idei sportösztöndíjakat

Hirdetés

Fotó:Domokos Attila

Fotó: Tatai Televízió


