2020. november 12. VI. évfolyam, 23. szám
Lakossági fórum a Hotel
Gottwaldban				
			2.oldal

Megújult a Kálvária-szoborcsoport

Megújult a Tatai Kistérségi
Idősek Otthonának fűtési
rendszere		
2.oldal

Békés demonstráció az aláírásokért
			4.oldal

Egy rockfotós naplója Tatán
			
			4.oldal

Lezárult az Által-ér Szövetség határon átnyúló projektje
		
4.oldal
Mikovinyi Sámuel emlékére
			7.oldal
Öt tatai indulóból öt érem		
			
			8.oldal

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság
Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk
minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.nél jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

Fotó: Baranyai Tibor

November 1-én rendezték a megújult Kálvária-szoborcsoport avatóünnepségét és megáldását Tatán,
a Kálvária-dombon.
A Kálvária-szoborcsoport több
szálon kötődik a tatai és környéki német nemzetiség szellemi és
vallásos kulturális örökségéhez,
ezért a Tatai Német Nemzetiségi
Önkormányzat pályázatot nyújtott
be, amelynek eredményeként az
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 25
millió forinttal járult hozzá a szoborcsoport méltó megújításához.
2017-ben kezdődött el Schweiger
Antal alkotásának restaurátori felmérése és a szakértői javaslat elkészítése. A szükséges dokumentumok, szakértői vélemények és
tervek elkészítését Tata Város Önkormányzata vállalta, mindezek
birtokában a szoborcsoport megújításával kiegészítették a vandálok által megcsonkított részeket is.
Dr. Schmidtmayer Richárd, a
Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese az

avatóünnepségen felelevenítve a
szoborcsoport történetét, elmondta: - A Kálvária-szoborcsoport a
török kiűzését követően az elsők
között emelt, legnagyobb hatású
szakrális emlék a tatai plébánia területén, amely a mai napig az eredeti helyén áll. Az új Golgota szoborcsoport olyan erővel hatott a
korszakra, hogy az addig használt
Szent Iván hegy elnevezést – annak ellenére, hogy a domb tetején
álló kápolna Keresztelő Szent Jánosnak (régi nevén Szent Ivánnak)
maradt dedikálva – lecserélték
Kálvária-dombra. A szoborcsoportot 1770 körül a kor jelentős kőfaragó mestere, Schweiger Antal
készítette. A homokkőből faragott
alkotásokat az időjárás nem kímélte, az első kisebb javításokra a
századfordulón került sor a hívek
adományából. A szoborcsoportot 1916-ban újíttatták fel Mohl
Adolf plébános javaslatára a jó
nevű szobrász, Fülöp Elemér közreműködésével. A 20. században
többször végeztek kisebb javításo-

kat az alkotáson, de ezek sokszor
csak tovább rontották a szobrok
állapotát. Az ’50-es évek termelési versenyőrületében magát a
Kálvária-szoborcsoportot és a kápolnát is majdnem elbontották. E
munkálatok eredményeként a kör
alaprajzú építmény mellett már az
egykori kőbánya meredek pereme
húzódik.
A városunk legmagasabb pontján,
a Kálvária-dombon található kör
alaprajzú kerítőfallal körbezárt
területen álló hat alakos szoborcsoport kompozíciójának közepén a megfeszített Krisztus alakja
emelkedik ki, keresztje mellett a
legkedveltebb tanítvány, Szent János apostol, akinek gondjára bízza
gyötrődő édesanyját, Szűz Máriát.
A kereszt tövében Mária Magdolna látható. Két oldalt mellettük
alacsonyabban állnak a latrok keresztjei.
Tata Város Önkormányzata jelentős mértékű önerő rendelkezésre
bocsátásával járult hozzá a szoborcsoport felújításához. Michl József

polgármester az avató ünnepségen
úgy fogalmazott: - 250 évvel ezelőtt a fantasztikus tehetségű művész, Schweiger Antal a város tetejére, a legmagasabb pontra alkotta
meg a szoborcsoportot, hogy mindenkor Jézus Krisztus széttárt, áldó
kezei adjanak erőt és biztonságot a
tataiaknak. Köszönet mindazoknak, akik az elmúlt 250 esztendő
alatt tettek valamit azért, hogy ez
az alkotás itt maradhasson, újítottak rajta, megvédték és vigyázták.
Köszönjük nekik, hogy most újra
itt lehetünk, s áldást kérhetünk
magunkra, a családunkra, és erre
a gyönyörűen megújult szoborcsoportra. A városvezető köszönetet mondott mindenkinek, aki a
megújításhoz hozzájárult, többek
között a Tatai Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak a sikeres pályázatért, az Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságnak valamint Bencsik János országgyűlési képviselőnek
a támogatásért, Szűcs Lászlónak
és munkatársainak a restaurálási
munkáért. Adjon erőt Tatának ez a
megújult szoborcsoport és segítsen
bennünket abban, hogy mindenkor
a jó úton járhassunk - zárta gondolatait Michl József.
Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkár a helyszínen ünnepi
beszédében hangsúlyozta: - Elfogadjuk és védjük a múlt és a jelen
kor értékteremtését, a kultúrát továbbadó törekvését, de nem tudjuk
elfogadni a romboló ideológiákat,
a mindent tagadó és pusztító, de
azért a mások munkája általi gazdagságot, szépséget élvező csoportosulásokat, a mai barbár törekvéseket. Velük szemben védeni
fogjuk mindazt, ami érték, az Isten
alkotását, az embert és a természetet.
Folytatás a 3. oldalon

Felhasználhatók maradnak az eddig összegyűlt aláírások
A magyar országgyűlés döntése
értelmében a Tatán november
5-én megszakadt helyi népszavazási aláírásgyűjtést a veszélyhelyzet megszűnését követően
nem kell elölről kezdeni, és a
korábban gyűjtött aláírások se
vesznek el.
A parlamentben november 10-én
zajlott le a koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvény vitája,
majd 180 igen szavazattal, egy
nem ellenében az országgyűlés
megszavazta a felhatalmazási
törvényt. A parlament a törvény
elfogadásával zöld utat adott az
Orbán Viktor miniszterelnök
által már egy nappal korábban,
videó üzenetben beharangozott
újabb intézkedéseknek a koronavírus-járvány
megfékezése
érdekében. Emellett a törvény a
Tatán zajló népszavazási kezdeményezésre is hatással van.
Dr. Horváth József jegyző november 6-án arról tájékoztatott,

hogy a veszélyhelyzet idejére
eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.)
Kormányrendelet
értelmében
a városunkban november 6-ig
zajló népszavazási aláírásgyűjtési folyamat megszakad, és a
népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény alapján
az addig összegyűjtött aláírásokat meg kell semmisíteni. A
határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődnek.
Michl József polgármester november 9-én levélben tett javaslatot Bencsik János ország�gyűlési képviselőnek arra, hogy
a november 10-i parlamenti
ülésnapon kezdeményezze a
koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslat olyan
módosítását, amely lehetővé te-

szi, hogy a Tatán november 5-én
megszakadt helyi népszavazási
aláírásgyűjtést a veszélyhelyzet
megszűnését követően ne kelljen elölről kezdeni, és a korábban gyűjtött aláírások se vesszenek el.
„Köszönöm Bencsik János képviselő úrnak, hogy a tatai választópolgárok érdekét szolgáló
javaslatomat képviselve szavazatával hozzájárul ahhoz, hogy a
veszélyhelyzet feloldása után a
már meglévő aláíróívek megmaradásával folytatódhasson az október 14-én indult népszavazási
aláírásgyűjtés városunkban!” –
fogalmazott Tata polgármestere
az üggyel kapcsolatban közösségi oldalán.
Bencsik János országgyűlési képviselő hivatalos Facebook-oldalán számolt be a parlamenti szavazás eredményéről:
„A népszavazási aláírások nem
vesznek el! A veszélyhelyzet
megszűnésekor folytatódhat az

aláírások gyűjtése Tatán. Az országgyűlés elsöprő többséggel
támogatta az erre vonatkozó indítványunkat.”
A november 11-től hatályos
törvény alapján a népszavazási
aláírásgyűjtésre vonatkozó határidő a 483/2020-as kormányrendelet hatályba lépésétől, azaz
2020. november 6-tól a veszélyhelyzet megszűnését követő napig szünetel.
Az eddig összegyűjtött aláírásokat tartalmazó aláírásgyűjtő
íveket a szervezőnek a koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló
törvény hatályba lépését követő
három napon belül át kell adnia
a Helyi Választási Irodának. A
határidőben át nem adott aláírásgyűjtő íveken gyűjtött aláírás érvénytelen. A szüneteltetés időtartama nem számít bele
a népszavazási törvény által az
aláírásgyűjtésre biztosított 30
napos határidőbe.
-áá-
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Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Tatai Öreg-tó Halászati Korlátolt
Felelősségű Társaság
ügyvezetői tisztségénk betöltésére
Tata Város Önkormányzata – mint
a társaság egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Tatai
Öreg-tó Halászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2890
Tata, Kossuth tér 1.) ügyvezetői
tisztségének betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30. napja.
A részletes pályázati kiírása a tata.
hu oldalon olvasható.

Helyettesítés a 9. körzetben
Tájékoztatjuk a tatai 9. számú felnőtt
háziorvosi körzethez (Dr. Reviczki
Sándor) tartozókat, hogy a körzetben
2020. november 4-től Dr. Mannaa
Abdul Nasser helyettesít a Tata, Május 1. út 61. szám alatti rendelőhelyiségben a következő rendelési időben:
Hétfő 		
10:00-12:00
Kedd		
9:00-11:00
Szerda
12:00-14:00
Csütörtök
9:00-11:00
Péntek		
11:00-13:00
Előreláthatóan 2020. december 1-jétől Dr. Peti Ildikó Edit veszi át a körzet praxisjogát és ezzel a háziorvosi
feladatok ellátását Dr. Reviczki Sándortól, így a helyettesítési rend megszűnését követően ismételten heti 15
órában kereshetik majd fel a Tata,
Május 1. út 61. szám alatti háziorvosi
rendelőt.
Dr. Peti Ildikó Edit Marosvásárhelyen született, 1990-ben végzett a
Marosvásárhelyi Orvostudományi
és Gyógyszerészeti Intézet általános
orvos szakán, 1999-ben belgyógyász
szakvizsgát tett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1991-től 1996-ig
a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórházban gyakornok orvosként
dolgozott, 1996-tól pedig a Szent
Borbála Kórház Árpád-házi Szent
Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet belgyógyász szakorvosa. - áá -
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Lakossági fórumot rendeztek a Hotel Gottwaldban

Fotó: Domokos Attila

Tata Építési Szabályzatának
módosításáról tartottak előzetes lakossági fórumot november 9-én a Hotel Gottwaldban, a
Tata 4507/17, 4507/22, 4507/23,
4507/24, 4536/3, 4537,4538,
4539, 4540,4541,4542, 4543
hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítása kapcsán.
Dr. Horváth József jegyző a fó-

rumon elmondta: - A Hotel Gottwald tervezett fejlesztésével kapcsolatban a tulajdonosok részéről
megkeresés érkezett a városhoz
abban az ügyben, hogy Tata rendezési tervében lehetőség szerint
egységesen szabályozni kell a hotel jelenlegi, fejlesztési területeit.
Mivel a fejlesztések forrása a gazdaságélénkítő csomag része, ezért

a beruházás határidőhöz kötött és
az önkormányzat a képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy döntött,
hogy tárgyalásos eljárásban megindítja a területfejlesztési eljárást
erre a szűken vett hotelterületre
vonatkozóan. Az volt a külön
kérés, hogy a tárgyalásos eljárásban a szokásos úttól eltérően egy
előzetes tájékoztatási szakasz is
legyen. Erre került sor november
9-én, a későbbiekben pedig egy
újabb lakossági egyeztetés is lesz
– tájékoztatott dr. Horváth József.
A helyszínen Kamarás Dorot�tya főépítész ismertette a jelenleg
érvényes illetve a tervezett szabályozást, mellyel kapcsolatban a
fórum résztvevői feltehették kérdéseiket. Ezt követően Gottwald
Zoltán tájékoztatott arról a pá-

lyázati támogatással megvalósuló
fejlesztésről, melynek nyomán a
hotel területén egy családbarát új
épületegység épül szállodai szobákkal, valamint a wellness részleg is bővül.
A településrendezési eszközök
módosításával kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a lakossági
fórumtól számított 8 napon belül
papír alapon vagy elektronikusan
lehet megtenni: levélben a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal
címére (2890 Tata, Kossuth tér
1.) vagy e mailben a foepitesz@
tata.hu címre.
A módosítással kapcsolatos
anyagok elérhetőek a http://
magyaryterv.etata.hu/telepulesrendezes/modositasok.php weboldalon.		
-áá-

Megújult a Tatai Kistérségi Idősek Otthonának fűtési rendszere
Fotó: Domokos Attila

A Fényes fasori intézmény új
kazánjairól november 3-án tartottak sajtótájékoztatót.
Az idősotthon 1996-ban beüzemelt régi fűtési rendszerében
már többször keletkeztek üzemzavarok, ami biztonsági szempontból szükségessé tette a régi
kazánok cseréjét és a rendszer
modernizálását.
Turza Károly intézményvezető
a sajtótájékoztatón elmondta: Bár még működőképesek voltak
a régi kazánok, már jelentkeztek

meghibásodások és szerették
volna elkerülni, hogy télen ezek
gondot okozzanak az ellátásban.
Az idősotthon saját megtakarítását fordította a fejlesztésre, és
tervezik, hogy a jövőben folytatódik a megújulás, ugyanis
az egyes helyiségek különböző
fűtési igényeinek figyelembevételével tovább fejleszthető és
finomítható a rendszer.
Az intézménybe 14.668.500
forint beruházási költséggel,
az esetleges bővítési szükség-

Hivatali ügyintézés
Magyarország Kormánya döntött a veszélyhelyzet kihirdetéséről. Egészségünk védelme érdekében felhívom szíves figyelmüket, hogy – amennyiben erre
lehetőségük van – hivatalos ügyeiket elsősorban elektronikus úton intézzék.
Amennyiben bármely ügyben tájékoztatást kérnek, azt lehetőség szerint telefonon (06-34/588-600) és e-mail útján (ph@tata.hu) tegyék.
Az elektronikus ügyintézés részleteiről a http://tata.hu/19684/elektronikus_
ugyintezes oldalon tájékozódhatnak. Amennyiben erre vonatkozóan bármilyen kérdésük lenne, kérem érdeklődjenek a 06-34/588-690, 588-600, 588-616
telefonszámokon.
Kérem, hogy ügyeiket személyesen csak abban az esetben intézzék, amelyben
azt jogszabály kötelezővé teszi, vagy az más okból elengedhetetlen. Személyes
ügyintézés kizárólag előzetes időpontkérés (regisztráció) után lehetséges.
Amennyiben személyes ügyintézésükhöz kizárólag okiratot kívánnak leadni,
ezt a portán, az erre kihelyezett gyűjtőládában megtehetik.
Együttműködésüket ezúton köszönöm!
Dr. Horváth József s.k. jegyző
A regisztrációt hétfőtől csütörtökig 8.00 és 15.00 óra, pénteken 8.00
és 12.00 óra között az alábbi telefonszámokon kezdeményezhetik:
települési támogatási ügyek			
588-638
hagyatéki, birtokvédelmi, ipari ügyek		
588-676
címkezelési, kereskedelmi ügyek		
588-637
anyakönyvi ügyek				
588-642, 588-611
intézményi ügyek				
588-694
adóhatósági ügyek				
588-648
költségvetési, közfoglalkoztatási ügyek		
588-632
hulladékgazdálkodási, fakivágási, kútbejelentési
ügyek, behajtási és tehergépjármű tárolási engedélyek
kiadása,útkezelői, vízrendezési, ebösszeírási ügyek,
méhészek letelepedésének engedélyezésével és
zöldterület igénybevétellel kapcsolatos ügyek,
projekt ügyintézés				
588-629
vagyoni ügyek, lakásügyek,
közterülethasználattal kapcsolatos ügyek
588-601
településképi és telekalakítási ügyek		
588-619

leteket is figyelembe véve két,
90 KW teljesítményű, kiválóan
szabályozható Viessmann kondenzációs kazánt építettek be. A
további szabályozhatóság miatt
a rendszer egy lemezes hőcserélő beépítésével két körössé
lett alakítva, ki lettek cserélve a
régi, elhasználódott szabályozó,
elzáró szerelvények és keringtető-szivattyúk is. Az átalakítások,
az üledék lerakódások és a vízkőképződés lehetőségét is csökkentik a kazánok oldalán, ezzel
szintén növelve az üzembiztonságot.
A munkálatok idején két villamos fűtőbetét biztosította a melegvíz szolgáltatást, amelyeket a
kivitelező a kazánok beépítését
követően sem távolított el. Ez további lehetőséget teremt arra is,
hogy az otthon a fűtési szezonon
kívül, még takarékosabban tudja biztosítani a szükséges meleg
vizet.
Michl József, a fenntartó Tatai
Kistérségi Többcélú Társulási
Tanács elnöke a sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott: - Évekkel

ezelőtt egy pályázat segítségével
sikerült a Fényes fasori telephely épületét energetikailag felújítani, most pedig az idősotthon
saját költségvetéséből fedezte a
fűtés korszerűsítését. Nagy köszönet jár ezért igazgató úrnak
és a gazdasági vezetésnek, hiszen nem kis dolog, amikor egy
intézmény folyamatosan képes
pénzügyi tartalékot gyűjteni,
majd azt egy-egy nagyobb beruházásba fordítani. A koronavírus
helyzetben különösen fontos az,
hogy mind az otthon lakói, mind
pedig az ott dolgozók komfortos,
biztonságos körülmények között
tölthessék a mindennapjaikat,
ezért köszönet az intézménynek
és a kivitelezőnek egyaránt.
A fejlesztés az ellátás biztonságán túl, a kazánok működési
jellege és a rendszer szabályozhatóságának javulása miatt minimum 10%-os megtakarítást jelent a gázfelhasználás oldaláról,
illetve a kisebb, de hatékonyabb
keringtető szivattyúk miatt további villamos energia megtakarítást is eredményez.
-áá-

Ügyfélfogadási tájékoztató
A COVID 19 járvány terjedésének megakadályozása érdekben
tett kormányzati intézkedésekkel összhangban a Tatai Járási
Hivatal az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:
A Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatai Járási
Hivatal valamennyi ügyfélszolgálatán 2020. november 11-től
ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen lefoglalt időpontban van
lehetőség, az alábbi elérhetőségeken:
Kormányablak
Telefon: 34/795-319
E-mail:
kormanyablak.tata@
komarom.gov.hu
1818
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Telefon: 34/795-775
(hatósági ügyek)
34/795-766 (szociális ügyek)
34/795-778 (gyámügyek)
E-mail: hatosag.gyamugy.tata@
komarom.gov.hu
Foglalkoztatási Osztály
Telefon: 34/383-799
E-mail: foglalkoztatas.tata@ko-

marom.gov.hu
A kormányablakba történő időpontfoglalással kapcsolatban tájékoztatják az ügyfeleket, hogy
a Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban történő időpontfoglaláshoz az ügyfeleknek nem
szükséges ügyfélkapus regisztrációval rendelkezniük, e nélkül
is foglalhatnak időpontot – kivéve a gépjármű ügyintézéssel
kapcsolatos ügyköröket.
A 2020. március 11. és 2020. június 18. közötti veszélyhelyzet
alatt lejárt okmányok továbbra
is 2020. december 15. napjáig
érvényesek!
A Tatai Járási Hivatal tájékoztatása kiterjed arra is, hogy a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat (KAB busz), valamint
a települési ügysegédi tevékenység 2020. november 11. napjától
szünetel. Ügyeik intézéshez az
állampolgárok a 06/34 795-319es telefonszámon, e-mailben a
kormanyablak.tata@komarom.
gov.hu elektronikus címen, továbbá postai úton a Tatai Járási
Hivatal, 2890 Tata, Ady E. u.
24. levélcímen kérhetnek segítséget. 			
- áá-
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Elhunyt dr. Szalai Margit

Elhunyt dr. Szalai Margit gyermek-háziorvos, a tataiak generációinak gyógyítója, s az 1956-os
tatai események feledhetetlen
alakja.
Dr. Szalai Margit Révkomáromban született. Szülei a kétkezi
munka szeretetére, tiszteletére
nevelték, már gyermekkorától
kezdve velük együtt dolgozott a
földeken. Éppen ott volt akkor is,
amikor 1956-ban Tatán kitört a
forradalom.
Nyugdíjba vonulásakor így vallott
erről az időszakról: - Kukoricát
szedtünk a szüleimmel, s egyszer
csak megjelent Baranyi József tanár úr és arra kért, szavaljam el a
Szózatot, amit már az énekkarral
korábban is szoktam. Hazasiettem,
átöltöztem, s a hősi szoborhoz
mentem, ahol már rengetegen gyülekeztek. Édesapám nagyon féltett,
mert lövések is eldördültek - mesélte. Önkéntes szereplése miatt
az igazgató meneszteni akarta az
Eötvös Gimnáziumból, de tanárai
kiálltak mellette. Végig kitűnő tanuló, s kiváló tornász is volt, több
megyei bajnokságot nyert. A János
Kórházban töltött gyakorlata alatt
döntötte el, hogy gyermekgyógyász lesz. Diplomáját 1965-ben
kapta meg, majd Kisbéren kapott
állást, ahol sok súlyos beteget is

kezelt a környező falvakból, tanyákról. Év végére sikerült visszajönnie
Tatára. Itt Mecseki főorvos szárnyai alatt látta el
feladatát, majd 1969-ben
szakvizsgázott.
A következő évben ment
férjhez, három fiuk született. Az orvosi munka
mellett nem volt egyszerű saját gyermekei nevelése, amiben
nagy segítséget nyújtott a férje.
Kollégáival, betegeivel kiváló
kapcsolatot ápolt. Hivatásáról korábban így nyilatkozott: - a gyermekorvosok célja, hogy megelőzzék a betegségek kialakulását,
egészséges, szeretetet adni és
kapni tudó felnőttek legyenek az
általuk kezelt kisgyermekekből. A
munkám legnagyobb elismerése a
gyermekek kedves mosolya.
Dr. Szalai Margitot 2012-ben Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a legmagasabb kitüntetésben, Tata Város Zsigmond
Király-díjában részesítette
több évtizeden keresztül példamutatóan végzett, lelkiismeretes
gyógyító tevékenységének és fiatalkori bátor kiállásának elismeréseképpen.
Köszönjük annak a 15 éves kislánynak, aki Tatán 1956-ban az
egykori járásbíróság épületénél, a
mai Hősök terén a Szózatot elszavalta, hogy rendületlen hittel, szeretettel és odaadással szolgált, és
gyógyította a tatai gyermekeket.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle, Tata
Város Önkormányzata mély részvéttel osztozik a család fájdalmában. Isten nyugosztalja!

Elhunyt Dúcz Zsigmond

Elhunyt Dúcz Zsigmond, a Vaszary János Általános Iskola
egykori igazgatóhelyettese.
Dúcz Zsigmond feleségével
1967-ben költözött Tatára, előtte mindketten Nagysápon tanítottak. A Vaszary Iskolában
először osztályfőnökként matematikát valamint fizikát tanított,
majd négy év után kérték fel
az intézmény vezető-helyettesi posztjára. A tanítás mellett a
beiratkozás, az alsó tagozatos
oktatás szervezése tartozott a fő
feladatai közé, de például sikeres esti tagozatos képzéseket is
szervezett felnőttek számára. 62
éves korában vonult nyugdíjba,
de két évig még ezt követően is
tanított. Elkötelezett pedagógusként munkája a hivatása is volt.
Egykori diákjai visszavonulása után is gyakran beszámoltak
neki sikereikről.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle,
Tata Város Önkormányzata
mély részvéttel osztozik a család
fájdalmában.
Isten nyugosztalja!
Az alábbiakban a Vaszary János
Általános Iskola búcsú gondolatait olvashatják, Varga Edit intézményvezetőtől:
„A búcsú kimondhatatlanul fájó,

Megújult a Kálvária-szoborcsoport
Fotó: Domokos Attila

Folytatás az 1. oldalról

Védeni fogjuk az emberi alkotásokat, a templomainkat,
papjainkat és híveinket, nagy
múltú eleink egyháziakról és
világiakról szóló alkotásait, s
a keresztény gyökerű Európát.
Itt Tatán, az elmúlt 10 évben
Michl József polgármesterrel
és a város vezetésével közösen
sok mindent tettünk, melyben
részt vállalt a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az egyház is. Így újulhatott meg a
Református Templom, részben
a Kapucinus Templom, a Szent
Kereszt Plébániatemplom és a

református iskola, valamint ez
a csodálatos szoborcsoport, 25
millió forintos támogatásból.
Soltész Miklós a helyszínen
bejelentette, hogy a nemzetiségek továbbra is folytathatják
a kereszténységet, a kultúrát
és a hagyományaikat megőrző
munkájukat, hiszen kiírták a
2021-es pályázatokat, s ezekből 200 ezer és másfél millió
forint közötti támogatásokat
nyerhetnek. Összességében ez
a támogatás 500 millió forinttal
segíti a nemzetiségek törekvéseit, kereszténységet megőrző
tevékenységeit.

A
Kálvária-szoborcsoport
restaurátori munkáját Szűcs
Lászlónak és munkatársainak
köszönhetjük. Szűcs László elmondta: - a restaurálást a múlt
század elejéről származó fényképek alapján végezték, melyek
pontos és hiteles részletességgel mutatták be a szobrokat,
így nagyon komoly segítséget
nyújtottak a munkához.
Az avatóünnepség végén, Havassy Bálint plébános áldotta
meg a felújított Kálvária-szoborcsoportot. 		
-ááTovábbi fotók Képriport c.
rovatunkban

hangtalan szavak ülnek
torkunkban, könnyekbe
burkolva.
Nehéz ilyenkor megszólalni.
Szeretnék Zsiga bácsitól elköszönni azok nevében, akik tanítványai,
kollégái voltak, a város
nevében, ahol hosszú évtizedeken át élt.
Reményik Sándor sorai jutnak
eszembe:
„Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Mert nincs napkelte kettő,
ugyanaz
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja…….”
Zsiga bácsi 1928. május 28án született Kocson. Édesapja
Dúcz Antal földműves, édesanyja Bátky Margit okleveles tanítónő. Az elemi iskolát Kocson
végezte. A tatai Piarista Gimnáziumba járt alsó tagozaton, majd
a pápai Református Gimnáziumban érettségizett. 1954-ben
megnősült, felesége Horváth
Vilma tanítónő. 1960-ban szerezte meg diplomáját a Pécsi
Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán. Gyermekeikkel, Vilmával és Györggyel
1967-ben költöztek Tatára. Ettől
kezdve a Vaszary János Általános Iskola pedagógusa, majd
1971-től nyugdíjba vonulásáig
igazgatóhelyettese volt intézményünknek. Több igazgató
munkáját segítette, másfél évig
megbízott igazgatói feladatokat
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is ellátott. Szakmai és vezetői
munkájában következetes, lelkiismeretes és pontos volt.
Most búcsúzunk Zsiga bácsitól, a Tanártól, aki a pedagógus
hivatás minden tudományával
felvértezve nevelte és oktatta diákjait, aki a szakma minden fortélyát ismerve nyerte meg tanítványait a matematika és a fizika
tudományának, akinek következetessége, szigora rendkívüli
humánummal, jókedvvel párosult. Valódi tekintélyt és tiszteletet vívott ki a gyermekek, kollégák és szülők körében. Őszintén
tisztelték őt tanítványai, a szülők, a pedagógustársak egyaránt. Igazságosság, segítőkészség jellemezte őt. Észrevételei,
tanácsai mögött nagy szakmai
tudás, pedagógiai tapasztalat és
emberi bölcsesség húzódott.
Búcsúzunk a Kollégától és Igazgatóhelyettestől, aki példaértékű
szakértelemmel, felelősségtudattal vezette tantestületét, akinek semmi sem kerülte el figyelmét, mert nagyon jól ismerte
kollégáit.
Búcsúzunk az Embertől, aki életével példát mutatott, feleségével, Vilma nénivel 66 szép évet
töltöttek együtt jóban-rosszban.
Szeretettel emlékezünk rá!
Nyugodjon békében, Zsiga bácsi!
Szeretettel és tisztelettel búcsúzom a Vaszary János Általános
Iskola tantestülete, dolgozói és
diákjai nevében.”
					
		
Varga Edit
intézményvezető

Rendelet maszk használatáról
Tata Város Önkormányzat Polgármesterének 30/2020. (XI.11.)
rendelete Tata városban a maszk
használatáról.
A katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdés szerinti hatáskörében
eljáró Tata város polgármestere
- a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Tata város belterületén az
alábbi közterületeken és nyilvános helyeken a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) szerint meghatározott
módon kötelező maszkot viselni
a) tömegközlekedési eszköz kijelölt megállóhelyein,
b) az üzletek és bevásárlóközpontok saját parkolójában,
c) a városi piac területén,

d) bármely üzlet, intézmény, hivatal, vagy szolgáltatói iroda (a
továbbiakban együtt: üzlet) előtti közterületen, vagy nyilvános
helyen, ha az üzlet előtt sorban
állás alakult ki.
2. § E rendelet értelmében:
a) közterület: az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 2. §
13. pontja szerinti földterület,
b) nyilvános hely: a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet 24. § c) pontja szerinti
hely,
c) maszk: orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült
maszk,
d) sorban állás: ha legalább két
személy várakozik bármely üzlet, intézmény, hivatal, vagy
szolgáltatói iroda előtti közterületen, vagy nyilvános helyen,
e) kijelölt megállóhely: az utak
forgalomszabályozásáról és a
közúti jelzések elhelyezéséről
szóló 20/1984. (XII. 21.) KM
rendelet melléklet VII. fejezet
25.3. pontja szerinti megállóhely.
3. § Ez a rendelet 2020. november 12-én lép hatályba.
Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző
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Békés demonstráció az aláírásokért
Szombat délutánra szervezett
demonstrációt a Kossuth térre
Szalay Ildikó, a helyi népszavazás elindítója és a Miénk a
Grund Városvédő Egyesület.
Szalay Ildikó a rendezvényről
a következő tájékoztatást adta a
tatai televíziónak:-Tegnap (pénteken) Jegyző úrtól értesültünk
arról, hogy az NVI (Nemzeti
Választási Iroda) kiadott egy
olyan állásfoglalást, miszerint
több mint 6000 aláírást kellene
megsemmisítenünk, amiről mi
azt gondoljuk, hogy ez gyakorlatilag 6000 tatai embernek a
véleményének az ignorálása és
semmibe vevése lenne, tehát mi
erre nem vagyunk hajlandóak.
A jogászaink dolgoznak azon,
hogy megtalálják a jogi megoldást. Egyébként úgy gondoljuk, hogy egy állásfoglalás az

nem jogszabály. Tehát ennek
függvényében, mi semmiképpen sem semmisítjük meg ezt
a jóval több mint 6000 aláírást,
mert akkor nem hiszem, hogy
demokráciáról
beszélnénk.
A mai rendezvénynek az a
célja, hogy megmutassuk a tatai embereknek, annak a több
mint 6000 aláírónak azt, hogy
nem hagyjuk a véleményeiket,
az aláírásaikat semmibe venni,
úgyhogy újra kezdjük az aláírást, ha kell, de bízunk abban,
hogy jogászaink meg fogják
találni a megfelelő megoldást
arra, hogy ne ez legyen az
egyetlen létező opció. A mai
demonstrációt úgy terveztük,
hogy alapvetően ez is egy békés, csendes demonstráció, egy
figyelemfelkeltő demonstráció
két-három beszéddel. Igazából

az irodalomnak szeretnénk
ezt
szentelni
főképpen -magyarázta Szalay
Ildikó.
A demonstráció szavalattal és a Szózat hangjaival
kezdődött. Ezt
követően a jogi
helyzet ismertetésére került
sor, majd a Miénk a Grund
Városvédő
Egyesület tagjai mondták el gondolataikat.
A szervezők arra is lehetőséget adtak, hogy a jelenlévők
közül bárki hozzászólhasson.
A demonstráció mécsesek fé-
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Fotó: Tatai Televízió

nye mellett, az esti órákban
ért véget.A demonstráció óta
a Parlament keddi ülésén a
Törvényalkotási Bizottság elnöke által benyújtott összesítő módosító javaslat, amely

a rendkívüli jogrendről szóló
törvényhez kapcsolódott, már
azt tartalmazta, hogy nem kell
megsemmisíteni az aláíró íveket. (Ennek részletei az 1. oldal alján olvashatók.)

állítás kurátora elmondta: - a mai
fiataloknak ezek a fotók a műfaj
történetét jelenthetik, hiszen annak, aki hangszert fog a kezébe,
ismernie kell az elődöket. Vértes
Györgyöt nem csupán fotósként
ismerik, az általa megörökített
zenészek nagy részével személyesen is jó kapcsolatot ápolt,
köztük élt és bizonyos zenekaroknak tiszteletbeli tagja volt.
A kiállításon Rigó Balázs mondott köszöntőt. Tata alpolgármestere kiemelte: - A tavaly
ősszel megnyílt Peron Music
Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ az elmúlt
egy évben számos eredményt ért
el.Többek között elhozták hozzánk a „Hangszert a kézbe” or-

szágos programot, helyet adtak
a Tehetségbarát Önkormányzat
díj átadásának valamint egy tatai
tehetségfesztiválnak, és két alkalommal szervezték meg a Zenemánia Tábort, emellett pedig
egyre több fiatalt tanítanak. A
mostani fotókiállítás több ponton
is kapcsolódik Tatához, hiszen
városunkban rendezték 1981ben azt a találkozót, melyen az
akkori könnyűzenei élet kiemelkedő szereplői vettek részt, így a
tárlat a legjobb helyre érkezett –
nyilatkozta Rigó Balázs.
A Peron Tehetségközpontban
Vértes György 40 fotója látható,
a kiállítás november 12-ig munkanapokon 12 és 19 óra között
tekinthető meg.
-áá-

Egy rockfotós naplója Tatán

Fotók: Domokos Attila

„Egy rockfotós naplója Tatán”
címmel nyílt kiállítás Vértes
György fotóiból november 3-án
a Peron Music Könnyűzenei Te-

hetséggondozó és Képző Központban.
Vértes György 1977-től dolgozik
fotográfusként. Volt fotóriporter,

képszerkesztő és dolgozott az
angol EMI-nál, mint retro-music
marketing menedzser. A Hungarotonnál a Mambo Records
„retró” kiadványt szerkesztette,
amely olyan CD-k kiadását tűzte ki célul, melyek addig nem
jelentek meg sem nagylemezen,
sem CD-n. Pályája során közel
60 hanglemez és CD borítója
jelent meg, pl: V’ Moto-Rock,
P. Mobil, Komár, Bill, Csepregi
Éva, Tátrai Band, P.Box. A világ
számos táján közel 200 sztárt
fényképezett a kisebb fellépésektől a giga koncertekig. A tatai kiállítás megnyitóján Vértes
György nem tudott részt venni,
egy levélben üzent az érdeklődőknek. Rozsonits Tamás, a ki-

40 diák ismerkedett a halakkal és a vízi világgal
Az EFOP - 1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary
Zoltán mintajárásában elnevezésű projekt keretében nyílt lehetőség arra az ismeretterjesztő programra, melynek során november 7-én a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. szakértő segítségével szerezhettek halászati ismereteket az Eötvös
József Gimnázium végzős, biológia tagozatos diákjai.
Karsainé Haris Hajnalka, a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezetője elmondta: - nem ez volt az első alkalom, hiszen októberben a Kőkúti Általános Iskola
diákjainak szerveztek egy élményekben dús napot, akkor 40 diák ismerkedett a
halakkal, a vízi világgal és az Öreg-tó környezetével.
A gimnazisták a napjukat a várárokban kezdték, ahol halászati szakmérnök segítségével ismerkedtek a halfajtákkal. Ezt követően a halászattal és a vízzel
kapcsolatos tatai értékek felfedezése során barlanglátogatáson és az Ugron Villában egy vízügy, vízkormányzás témájában elhangzott előadáson vettek részt,
valamint megtekintették a villa udvarán található különleges kutat. A diákok a
nap folyamán a Cifra malomba is eljutottak, ahol többek között a hálókészítés
rejtelmeibe is betekinthettek. 		
			
-áá-

Fotók: Domokos Attila

Lezárult az Által-ér Szövetség határon átnyúló projektje
Fotók: Domokos Attila

Végéhez ért az a kétéves projekt, melyben egy szlovák-magyar határon átnyúló támogatási
program keretében vett részt az

Által-ér Szövetség.
Az Interreg Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés keretében a Gerecse

Natúrpark területén 29 helyszínen információs pontokat, 20
helyszínen natúrpark kapukat és
50 helyszínen natúrpark táblákat
helyeztek ki.
Musicz László, az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója október 29-i sajtótájékoztatóján elmondta: - A projektet a szövetség
tíz partnerszervezetével együtt
valósította meg, melynek nyomán a Gerecse Natúrpark valamennyi településén többnyelvű
információs pontokat, natúrpark
kapukat állítottak fel, és olyan
táblákat helyeztek ki, amelyek
műemléki, tájképi vagy természeti szempontból jelentős értékeket mutatnak be a natúrpark

területén. Emellett a projektben
sok más tevékenység is megvalósult, számos diákcsoportot
igyekeztek közelebb hozni a
természethez különböző szakvezetések, tájékoztatók, táborok
keretében, tavaly például nyári
tábort szerveztek az Agostyáni
Ökofaluban felvidéki és határon
belül élő gyermekek részvételével. A projekthez tartoztak még
különböző eszközbeszerzések
is, például a vadludak életének
bemutatásához egy webkamera-rendszert építettek ki, amely
a Fellner Jakab kilátón valamint
a víz leeresztését követően az
Öreg-tó medrében üzemel – nyilatkozta Musicz László.

Az Által-ér Szövetséget 23 önkormányzat, 11 nonprofit szervezet és 14 gazdasági társaság
alkotja. A Gerecse Natúrpark
megalakításával további 26 partnerszervezettel kerültek munkaszervezeti kapcsolatba, így
jelenleg 74 önkormányzati, állami, nonprofit illetve gazdasági
szervezettel tartanak kapcsolatot. Az elmúlt öt évben a szövetség főbb tevékenységei közé
tartozott az Által-ér vízgyűjtő
rehabilitáció második ütemének
elősegítése, a Gerecse Natúrpark szervezése, a Réti 8-as tó
rehabilitációja, az értékőrzés
valamint az ismeretterjesztés,
környezeti nevelés is.
-áá-
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A megújult Kálváriaszoborcsoport képekben

Megjelent a Tatai Patrióta őszi száma
A legújabb számban, melynek köszöntőjét Boglári Zoltán önkormányzati képviselő írta, megemlékezünk az
önkormányzati rendszer 30 éves jubileumáról, dr. Kórósi Emőke korábbi jegyző mutatja be a tatai önkormányzati rendszer elmúlt három évtizedét, külön figyelmet fordítva a jogszabályi, valamint társadalmi változásokra.
Az őszi számban hosszabb interjúban mutatkozik
be Tata új jegyzője, dr. Horváth József, akinek
szakmai pályafutása végigkísérte az idén 30 éves
magyar önkormányzatiság történetét, melynek
számos kulcsfontosságú fordulópontját munkájával ő maga is alakította. A magazinban megismerkedhetnek a készülő Magyary-terv 3.0 újabb
részleteivel. Bemutatjuk a tóvárosi gróf Esterházy uradalmi ipartelep és a deszkametsző malom
múltját. Elkalauzoljuk olvasóinkat a környékbeli tanösvényekre, hogy megismerjék, értsék és
szeressék őket. Érdekes írást olvashatnak még a
lapban Schweiger Antal most megújult Kálvária-szoborcsoportjáról, a negyedszázada működő
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságról, valamint arról, miképpen vált Tata sportvárossá az
elmúlt 30 évben. Művész-világ című rovatunkban
Kövesdi Mónika művészettörténész ezúttal Muzsnay Ákos grafikusművészt mutatja be az olvasóknak, és végül, de nem utolsósorban megtudhatják
miképpen vált a tatai Vents Hungary, Bodorvent
Kft. piacvezetővé a szellőzéstechnikában.
A lapot megvásárolhatják a Tatai Rend-ház
Kft.-nél (Tata, Tanoda tér 5/A) és a Tatai várban, az előfizetők postaládájukba kapják a magazint. 				
-áá-
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Fotók: Domokos Attila

„Az én Tatám”

Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

Köszönjük
a szép fotókat

Emmer
Artúrnének!

„Az én Tatám”
című rovatunkban olvasóink
szemével
szeretnénk
bemutatni Tata szépségét és különlegességeit.
A fotókat a tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
email-címre várjuk.
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Mikovinyi Sámuel emlékére (1700-1750)
Tata város a természeti kincsekben építményeiben, de szobraiban
és emléktábláiban is gazdag barokkos város.
A 2001 ben alakult THE célul
tűzte ki, hogy emléket állít mindazoknak, akik munkásságukkal, a
tudományos művészeti tevékenységeikkel maradandót alkottak,
országos hírnévre is szert tettek,
Tata hírnevét öregbítették.
Összefogással, támogatással a
THE tagsága az Öreg-tó és a
Cseke-tó partján páratlan értékű
szoborcsoportot hozott létre,
tiszteletet érdemlő elődeinknek.
Öveges József Kossuth díjas fizikus, Dr Magyary Zoltán közigazgatási szakember jogászprofesszor szobrának felállítása után
került sor 2005 október 28-án, 15
évvel ezelőtt a 320 évvel ezelőtt
született Mikoviny Sámuelnek,
a 18. századi magyar technika
és tudománytörténet kiemelkedő
képviselőjének, a vizek mérnökeinek mellszobrának felállítására.A mellszobor Tóth Dávid
szobrászművész alkotása a THEnek az Öreg-tó partján kialakított szoborparkért az Által -ér
Szövetség 2005. október 28- án
„az Által -ér Völgy Természeti
és Kulturális Örökségek” díjat
adományozta. Mikoviny Sámuel 1700-ban Ábelfalván, egykori Nógrád megyében született
1746-ban. Mária Terézától megbízást kapott a komáromi almási
, -ószőnyi-, atai mocsarak lecsapolása. Ebben érdekelt volt Ga-

lánthai gróf Esterházy József és
a Szőnyi Zichy gróf. Gróf Esterházy Józseffel Mikovinyi Sámuel még Pozsonyban ismerkedett
meg. 1727-28 táján elképzelhető,
hogy Mária Teréziától a település mocsarainak
lecsapoláára
Gróf Esterházy József
ajánlására kapott. Tata
második felvirágzása
akkor kezdődött, amikor Gróf Esterházy
József megvásárolta a
települést 1727- ben és
tereprendezésbe kezdett. A térség a török
hódoltság a kuruc-labanc harcok után elnéptelenedett. A terület elmocsarasodott,
művelésre alkalmatlanná vált. Aa település benépesítéséhez, a
megélhetést biztosító
gazdálkodásra alkalmas területek kialakításához nagyszabású
vízügyi
rendezésre,
mocsarak lecsapolására, csatorna, gát, utak
építésére volt szükség. Erre a feladatra Mikovinyi kapott
megbízást. Mikovinyi
nagyarányú művelettel
biztosította az Öreg-tó medrét.
Gátakkal, zsilipekkel állandósította a víz szintjét. A tó felületét
szabályozás után 225 hektár jelölték meg.

Benne halászat, haltenyésztés
egyszerű eszközökkel folyt. A
malmok hajtására vízi erőt szolgáltatott és árvízgátló szerepe
is vol. A tó zárógátja 390 méter

hosszú és 5 méter széles kőtámfalas gát. A tó vizét levezető, már
meglevő vízfolyás az Által-ér
medrét kiszélesítette, kimélyítette, ezáltal kallómalom hajtására

és faúsztatásra is alkalmassá vált.
Naszálytól indítva a mocsarat kettészelő lecsapoló csatornát ásatott. Keresztezte a római töltést.
Dunaalmás és Füzitő közötti földnyelvet átvágva jutott
a Dunába.A mocsarat
lecsapoló csatorna még
létezik, bár szerepét átvette egy újabban ásott
„Mikovinyi árkának”
nevezett csatorna. Az
ingoványos területek
lecsapolása után Tatán
mintegy kétezer hold
terület földművelésre
alkalmassá vált. 1746ban rátalált a környék
felmérése során a római kori település
Brigétio romjaira és a
Tatáról hozzá vezető
vízvezeték maradványaira. Gróf Esterházy
József 1730 körül a
régi romos vár helyére
új kastélyt akart építeni. A vár felmérésével,
tervezésével Mikovinyit bízta meg. A terv
nem valósult meg.
Mikovényi mellett az
akkori Tata felvirágzásához
hozzájárult
az 1746-ban Tatára érkezett Fellner Jakab.
Együttműködésük,
barátságuk
hozzájárult ahhoz, hogy a kapucinus templom építkezésénél
munkálkodó 23 éves kőműveslegényből kíváló építész legyen.

Mikovinyi a tudós mérnök hasznos ismeretekkel gyarapította
Fellner műszaki tudását, kettőjük
munkája nyomán alakult ki Tata
város képe és a táj harmonikus
szépségének összhangja. A kincstári földek felmérése során talált
rá Almáson a református templom
szomszédságában a római fürdő
maradványaira, a kénes meleg
vízre. Az ingoványos területek
lecsapolása után 800 hold terület
vált földművelésre alkalmassá. A
hidak építésével is foglalkozott
1747-48 évi Tata környéki munkái
között szerepel az almási közútra
építendő híd tervrajza. Komáromban a Dunán cölöp építését kezdte
el. 1749-ben Mária Terézia érdemei elismeréseképpen a kamarai
mérnöknek nevezi ki és megbízza a budai várpalota építésével.
Mikovinyi Sámuel működésének
utolsó színhelye Trencsén volt,
ahol a Vág szabályozásának munkálataival bízzák meg. Esőben,
sárban dolgozott, megfázott valószínűleg tüdőgyulladást kapott.
1750. március 23-án hunyt el. Mikovinyi Sámuel kiváló mérnökről
tisztelettel emlékezik meg a THE
valamennyi tagja.
Szobra előtti megemlékezésünket
a járványhelyzet miatt halasztottuk el, melyet a járvány elmúltával szeretnénk megtartani. Emlékét 320 év elteltével is ápolunk
kell, hiszen a török pusztítás utáni
Magyarország egyik újjáépítője
volt.
dr. Kis Tiborné, a THE elnöke

Rendhagyó találkozás a fiatalokkal
Fotók: Domokos Attila

Tatán a Peron Tehetség Központban rendhagyó zenés irodalomóra
volt november 5-én Gerendás Péterrel és Turczi Istvánnal. A zenész
és költő találkozása nem véletlen.
Arra vállalkoztak, hogy a dalírás
rejtelmeibe vezessék az érdeklődőket. A Peron Tehetség Központ
küldetésében jelentős erővel bír a
Fizetett hirdetés

fiatal alkotók zene és dalszövegírásának támogatása, segítése.
Ezúttal a siker jellemzője volt, a
nagy érdeklődés. Így egy napon
két egymás utáni eseményre is sor
kerülhetett a két művésszel.
Két ismert kulturális személyiség,
Gerendás Péter dalszerző-szövegíró-előadóművész, a hazai

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

2020. októberben elhunytak

TATA - Környei ú.
temető
Nagy István Kálmán
Korpics Mártonné
Remport József
Ásoth Sándorné
Szabó Sándorné
Polyák Géza
Both Gáborné		
Földes Péterné

TATA - Almási ú.
temető
Friss Józsefné
Kompisné Mócz Éva
Mátrainé Németh Anna
Gruber Józsefné
KOCS
Szűcs Zoltán
SZOMÓD
Kiss Józsefné

NESZMÉLY
Kovács Katalin
Kurdi Lajosné
OROSZLÁNY
Palotai Lajos
Varga Erika
Lepsényi Jánosné
Farnadi László
Dr. Öveges Istvánné
Id. Solt Ignác
BÉKE PORAIKRA!

könnyűzenei kultúra egyik meghatározó alakja, és Turczi István
József Attila-, Babérkoszorú- és
Prima Primissima-díjas költő,
műfordító, egyetemi oktató, a
Parnasszus költészeti folyóirat és
kiadó főszerkesztője, mindketten
gyakorló dalszövegírók, akik fontosnak tartják a magyar szövegviFizetett hirdetés

OTTHONI MUNKA!

Cimkézések,csomagolások, összeállítások,
egyebek elérhetőségei
érd: 06-90- 603-610
audiopress.iwk.hu
635Ft/min.

06-20-496-3980

lág minőségének javítását a hazai
könnyűzenében, és a fiatalok kulturális nevelésében, orientálásában.
A rendhagyó óra játékosságában
bemutatásra kerültek az alkotás
folyamatai, titkai jó példákkal. A
dalok és versek tekintetében fellebbentek titkok a két alkotónak

köszönhetően. A két rendhagyó
óra túlnyomó többségben a fiatalok érdeklődését váltotta ki. Tuczi
István a két rendhagyó óra végén
kijelentette: Nagy élmény volt a
találkozás a fiatalokkal. Terveim
szerint folytatni kívánom küldetésemet az igényes magyar dalszövegekért a jövőben is. Szeretnék
még ezért visszatérni Tatára a Peron Tehetség Központba.
Pap Tibor a Peron Tehetség Központ vezetője nyilatkozta: Nagyon sok fiatal alkotó van a környezetünkben. Abban vagyunk
érdekeltek, hogy a fiatal előadók
szárnypróbálgatása sok inspirációval történhessen. Kaphassanak minél több segítséget a dalok írásában. A jövő zenészeinek
munkája, a munka jó alapozása
azt jelentheti, hogy egyre több és
jobb magyar nyelvű dalszövegíró
érhet el sikert. A siker nem is lehet más, mint az, hogy énekelni
lehet örömmel az újonnan születő
dalokat.
A programot az Nemzeti Kulturális Alap és a Hangfoglaló támogatta. 			
-áá-
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Sport

Programajánló
Asztalitenisz
november 15. vasárnap 11.00
TAC – High Life SE férfi NB I
Helyszín: a TAC csarnoka.
Kézilabda
november 15. vasárnap 9.00
TAC – Kisbér KC lány U14
10.00 TAC – Mosonmagyaróvár
lány U14
11.00 Kőkúti Sasok DSE –
Kisbér KC lány U14
13.00 Kőkúti Sasok DSE –
Lébényi KSE lány U14
18.00 TAC – PEAC férfi NB I/B
Helyszín: Güntner Aréna
9.00 TAC – TKC Tarján fiú U14
10.00 TAC – Komárom fiú U14
Helyszín: az Ádám Sándor
csarnok.
november 19. csütörtök
17.30 TAC – Csurgó férfi ifi
november 21. szombat 16.00
TAC – Esztergomi Vitézek
RAFC női ifjúsági
Helyszín: Güntner Aréna
Labdarúgás
november 14. szombat 11.00
TAC –Zsámbéki SK női U18
november 22. vasárnap 10.00
TAC – Környe SE női felnőtt
13.00 TAC – Sárisápi BSE férfi
felnőtt
Helyszín:a TAC Új úti pályája
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Nyergesi hetes

Fotó: Tatai Televízió

Szegény embert az ág is húzza,
tartja a mondás. Igaz lehet ez a
TAC labdarúgó csapataira is.
Nem a legsikeresebb ősz van a
szakosztály mögött, ráadásul
amikor hazai pályán játszhatnának akkor is idegenben lépnek
pályára. Erről Csákány József
szakosztályvezető a következőket mondta: amikor a pályánkat
építették nem gondoskodtak a
megfelelő vízelvezetésről, így
ha egy kis eső esik már nem tudunk sem edzeni, sem meccset
játszani. Így van ez most is, pénteken este döntöttünk úgy hogy
nem kockáztatunk és meccseinket Tatabányán, a műfüves
pályán játsszuk le. Bár ősz van,

de a megyei labdarúgó bajnokságban már a tavaszt kezdték és
az idő is szinte tavaszias volt. Az
ellenfél a Nyergesújfalu az 5. helyen áll, míg a TAC a 11. helyről
várta a mérkőzést. A hazaiak az
alábbi összeállításban kezdtek:
Csákány- Széles, Mezei, Visnyovszki, Dragonya, Velencei,
Kisék, Sziranidisz, Koronczi,
Zuggó, Martonfi.
13. perc: szabadrúgáshoz jutottak a vendégek a tatai kaputól
25 m-re. Hajnal állt oda és nagy
gólt lőtt a jobb felső sarokba 0-1
30. perc: Martonfi remek indításával Zuggó lépett ki a védők
között és Lakatos kapust is kicselezve lőtt a kapu közepébe

Öt tatai indulóból öt érem a Diák A és B korcsoportos országos bajnokságon!

November 7-én Egerben rendezték a Diák A és B korcsoportos országos bajnokságot.
A Tata AC öt sportolóval képviseltette magát és mind az
öten a dobogóra állhattak!
A Diák B korcsoportban a
27 kilósoknál szereplő Pápai
Stella ezüstérmes lett. Itt az
első három helyezett körbeverte egymást, amely után az
döntött, hogy ki milyen gyorsan győzte le ennefelét. Ennek
köszönhetően szorult Stella
a dobogó második fokára. A

1-1
33. perc: Nyergesi támadás végén a hazai védők nem figyeltek
eléggé és Nagy becsúszva közelről kotorta be a labdát a bal sarokba 1-2
38. perc: kissé jobbról 18 m-ről
rúghatott szabadrúgást Hajnal.
Ezúttal is rmemekül találta el a
labdát és az Csákány kapu fölött
a kapu közepébe vágódott 1-3
48. perc: labdát vesztett a TAC a
saját térfelén, a jobb oldalról érkezett a beadás amit Csákányról
középre pattant, érkezett Hajnal
és 8 m-ről középről a kapu közepébe lőtt 1-4
50. perc: a hazai védők nem tudtak felszabadítani, Tóth pedig 18

m-ről kilőtte a bal alsó sarkot.
Csákány nem érte el a labdát 1-5
57. perc: Visnyovszki indult
meg, de a 16-os előtt ütközött
egy védővel. A játékvezető szabadrúgást ítélt, amihez Zuggó
állt oda és lövésével kipókhálózta a bal felső sarkot 2-5
63. perc: a csereként 5 perccel
ezelőtt beállt Vass a védők között szerzett labdát és szerezte
meg a 6. vendég találatot 2-6
69. perc: ismét Vass . Ezúttal egy
indítással lépett ki a védők mellett, Csákány késett a kijövéssel,
a csatár ellőtte mellette a labdát
és az a bal sarokba kötött ki 2-7
A vendégek minden tekintetben
megérdemelték a győzelmet talán az aránya túlzott. Az első
félidő alapján nem tűnt ilyen
simának a meccs. Sok volt hazai oldalon a pontatlanság, több
esetben is az utolsó passzokon
múlt egy-egy jó helyzet. A vendégek gyorsan játszottak, szinte
minden hibát kihasználtak.
Wéber Roland edző, TAC: napok óta nem tudunk nagypályán
edzeni, ráadásul több hiányzónk
is van. Figyelmetlenek és lassúak voltunk. Sokat számított
a második félidő elején 5 perc
alatt kapott két gól. Remélem a
Vértesszőlős ellen már mindenki
hadra fogható lesz.
-ta-

Eredmények

45 kilósoknál Dégen Botond
Baltazár a bronzmérkőzésen
hatalmas ippont dobva szerezte meg első magyar bajnoki
érmét.
A Diák A korcsoportban a +
56 kilósoknál Török Eszter
nagyon magabiztosan szerezte
meg a legjobbnak járó aranyérmet. Eszti így már kétszeres
MAGYAR BAJNOK! Az 50
kilósoknál Tamtam Gréta három gyors ippon győzelemmel
jutott a fináléba, ahol ezúttal
ellenfele győzött, de az ezüs-

térem így is gyönyörű teljesítmény. A 60 kilós súlycsoportban Török Péter szintén három
győzelemmel jutott a döntőbe,
ahol hosszabbításban kapott
ki egri ellenfelétől, így Petike
is a második helyen végzett.
Ahogy Staudt Béla fogalmazott: „Ma nagyon jó volt tatai
edzőnek lenni Egerben”! Ezzel az eredménnyel a 87 induló klub 340 sportolója közül az
ötödikek lettünk!
Edzők: Staudt Béla, Szeles
-szvViktor.

Asztalitenisz
Férfi NB I TAC – PTE PEAC Kalo-Méh II 8-6
Pontszerző: Bak 3, Béres,Sipos
2-2, Krebs 1
Kézilabda
Fiú U15 Kőkúti Sasok DSE – Esztergomi Vitézek RAFC 17-22 (6-10)
Mikolik – Kőkúti Sasok DSE 2526 (15-14)
Góllövő: Szelőczei 12, Molnár K.
10, Mikó 8, Hufnágel 5, Jenei, Vámosi 3-3, Molnár B.,Strausz 1-1
Edző: Kőhalmi Zoltánné
Fiú U13 Győri FKKA II – Kőkúti
Sasok DSE 20-14 (11-6)
Grundfos Tatabánya KC – Kőkúti Sasok DSE 33-9 (19-4)
Edző: Gaál Szabolcs
Lány U13 Solymári SE – Kőkúti
Sasok DSE 27-9 (12-5)
Hét vezér SE – Kőkúti Sasok
DSE 25-9 (11-5)
Edző: Heitz András
Labdarúgás
Férfi felnőtt TAC – Nyergesújfalu SE 2-7 (1-3)
Góllövő: Zuggó 30,57 ill. Hajnal
13,38,48, Tóth 33,50, Vass 63,69
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 Nagyigmándi KSK TAC 0-4 (0-2)
Góllövő: Bezzeg 30, Lázár 43, Mezei 70, Varga 89

Az utóbbi hetekben a kézilabdában, kosárlabdában, vízilabdában
meccsek sora marad (maradt) el,
mert annyi beteg volt, hogy nem
tudtak kiállni a csapatok. A férfi
kézilabda NB I/B-ben a Nyugati
csoportban 14 mérkőzést nem lehetett lejátszani. A protokoll szerint a tünetek után 4-6 hétnek kell
eltelni, hogy újra edzésbe tudjon
állni egy sportoló. Amennyiben
korábban tenné ezt meg, komoly
szövődmények is felléphetnek.
Lásd pl. egy diósgyőri jégkorongos esetét. Ugyanakkor egy ilyen
hosszú kihagyás komolytalan-

ná tehet egy egész bajnokságot.
Mert ha ki is áll egy csapat csupa
fiatallal, szinte borítékolható a
vereség. (Bár a Puskás Akadémia
NB I-es labdarúgó csapata pont
ennek cáfolata.) Szintén labdarúgás NB I, ahol az Újpest 24 játékosa lett pozitív, így ki sem tudtak
állni a DVTK ellen. Amennyiben
egy csapat a betegségek miatt el
akarja halasztani a mérkőzést az
ellenfelének bele kell egyeznie.
Ha nem egyezik bele akkor az ellenfele 3-0-al megkapja a három
pontot. ( lásd DVTK –Újpest)
Lehetne itt beszélni a sportsze-

rűségről, a fair playról, de hát itt
pontokról, ezzel együtt komoly
pénzekről van szó. Mindenek
előtt első az egészség! Csak hát
az edzőképzésen ilyen helyzetre
nem lehetett felkészíteni a trénereket. Mindenki próbál a saját
feje után menve, a lehetőségek
szerint mindent megtenni azért,
hogy a játékos, a csapat visszatérhessen a megszokott munkához.
Mert a helyzet komoly. És eddig
csak a szakmáról volt szó. De hát
itt vannak a piszkos anyagiak is.
Mert a tesztelés pénzbe kerül,
tesztelni pedig kell, mert csak így

Edző: Schaffer Péter
Fiú U15 BVSC-Zugló – TAC 3-1
(1-0)
Góllövő: Kristóf 8, Nagy 64 Rácz
65 ill. Bencsik 52
TAC – II.ker. UFC
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14 BVSC-Zugló – TAC 6-0
(6-0)
Góllövő: Bandi 2,16,17, Domokos
20, Mogyorósi 26, Bense 35
TAC – II.ker. UFC 1-3 (1-1)
Góllövő: Hartmann 26 ill. Balázs 5,
Jakab 51,59
Edző: Schweininger Ferenc
Női U18 TAC – Szákszendi SE
1-6 (1-2)
Góllövő: Hartai 27 ill. Fekete
11,42,45, Szikszai 17,55, Bartos 65
Mezőfalva MEDOSZ SE – TAC
1-13 (0-12)
Góllövő: Kovács-Horváth 68
ill. Porpáczy 3,10,12, Hartai
4,16,35,44, Schaffer 8, Bencze
9,11,29,33, Kugler 31
Edző: Schaffer Péter
Röplabda
Lány U19 ÉDRA – Dunakeszi 3-2
ÉDRA – Bonyhád 3-0
Edző: Szabó Gergely
Lány U13 ÉDRA – Tatabányai
RC 1-2
ÉDRA – Székesfehérvár 3-0
Edző: Sinai Tímea
-ta-

lehet kiszűrni a pozitív eseteket.
A mérkőzések előtt két negatív
teszt szükséges ahhoz hogy valaki pályára léphessen. Az olvasóra
bízom a számolást, hogy hány
játékoson hány mérkőzés előtt
mennyi tesztet kell elvégezni. A
többi már egyszerű szorzás és a
végeredmény forintosítható. És
ez lassan milliókban mérhető.
Helyzet van. De a meccsen is jó
helyezkedéssel, megfelelő tudással minden helyzetben lehet jól
dönteni. Megfelelő tudással és
hozzáállással talán most is van
megoldás.
-ta-

Helyzet van!
Mégpedig komoly helyzet. Amikor egy-egy mérkőzés tudósításában azt olvassuk, halljuk, hogy
mennyi helyzete volt egyik vagy
másik csapatnak akkor megállapíthatjuk: jó meccs lehetett.
Most amikor más vonatkozásban
halljuk, olvassuk: helyzet van
akkor a vírus kapcsán nem tudunk örülni. Az ember azt hinné
a sportoló szervezete edzett, több
mindent kibír mint egy átlagos
emberé. Mégis egyre több hír
szól arról, hogy a sportágak szinte mindegyikében rohamosan
nő a pandémiás betegek száma.

