2020. december 10. VI. évfolyam, 25. szám
Polgármesteri döntések		
		
			

2. oldal

Befejeződött a második műfüves grundpálya építése
			
3.oldal

30 éve az elesettek szolgálatában
Fotó:Domokos Attila

Elkezdődött a halkitermelés
			
			
3.oldal
Biztonságosan vásárolhatunk
a városi piacon
			
4.oldal

Figyeljünk a vadludak nyugalmára!
			
4.oldal

Gyermekorvosok elérhetőségei és rendelési ideje
			
5.oldal
A Peron Tehetségközpont egy
éve Tatán
			
6.oldal
Vívó aranyak
			

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

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja közgyűléseinek elengedhetetlen része a közös ima

Ételosztás a rászorulóknak, ebédszállítás az időseknek, eszköz- és
bútoradományok kórházak, iskolák és óvodák számára, betegek
látogatása és még sorolhatnánk
az önzetlen segítségnyújtás formáit, amelyet a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Tatai Csoportja
végez három évtitzede.
1990 októberében a város polgármesterének felkérésére karitatív szervezet alakult Tatán. Az
alapítók a város szociális helyzetének felmérését követően meghatározták azokat a területeket,
ahol segítséget tudnak nyújtani
a rászorulóknak. A hatékonyabb
működés érdekében a szervezet
felvételét kérte a Magyar Máltai
Szeretetszolgálathoz, amelynek
jelszava (“a hit védelme, a rászorulók segítése”) tökéletesen pas�szolt a tatai csoport hitvallásához.
Így 1990. december 7-én alakult
meg 4 alapító taggal és 23 segítővel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja. Az első
hónapokban a tatai 4. számú iskolában kapott helyet a csoport,
majd rövidesen a Vasút utca 64.
szám alatti ingatlanba költözhettek a Kapucinus Plébánia jóvoltából. A csoport azóta is itt mű-

ködik.
Az önkéntesek alaptevékenysége
kezdetektől fogva idős embereknek napi ebédszállítás volt. Ez
később bővült ruha- és élelmiszer- adománygyűjtéssel és osztással. Bondor Lajos régióvezető
elmondása szerint óriási változás
volt, amikor a 90-es évek elején
jelenlegi helyükre költözhettek
és a baji laktanya legénységi épületének alagsorában tárolhatták a
bútoradományokat.
–A Vasút utcai telephelyünk rövid időn belül bővült egy osztóhelyiséggel és egy konténerrel,
ami ruharaktár lett. Hamarosan
szélesedett a feladatkörünk két
intézmény működtetésével –emlékezett vissza a régióvezető.
Bondor Lajos kezdeményezésére és szervezésével 2002-ben tatai vállalkozók, cégek, valamint
külföldi támogatók segítségével
megépült a Csilla von Boeselager
Idősek Napközi Otthona, ahol
közel 40 idős ember töltheti idejét kulturált körülmények között.
2004-ben a csoporthoz integrálódva megalakult a Sorstárs Támogató Szolgálat azzal a céllal,
hogy segítse a fogyatékkal élők
saját környezetükben történő se-

gítségnyújtását.
A következő meghatározó mérföldkő 2012-ben következett,
amikor Tata a Közép-Dunántúli Régió központja lett. Három
megye (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) 21 csoportja
tartozik ide. A régió vezetőjének
Bondor Lajost választották meg,
aki 1993 óta a Tatai Csoportot
is vezeti. Ugyancsak ebben az
évben bővebb és egészségesebb
raktározási lehetőséget kapott a
szervezet Bajon.
–Szükségünk volt erre, hiszen
már évente 30-40 tonna ruhaneművel és 10-15 tonna élelmiszerrel segítjük a város és a kistérség
rászorulóinak életét, és ezt a nagy
mennyiségű adományt valahol
tárolni kell –fogalmazott Bondor
Lajos.
Az utóbbi években ugrásszerűen
megnőtt a kiosztott élelmiszerek
és ruhák mennyisége köszönhetően a nagylelkű adományoknak.
A csoport működését kezdetektől segítette az MMSz Országos
Központja, Feldmann atya és
Ottó Sobotka németországi segítők, Virágh János atya, majd a Tatai Polgármesteri Hivatal, a Szent
Imre Plébánia, tatai vállalkozók,

cégek és lakosok. Német adományok is rendszeresen érkeznek a
csoporthoz 1991 óta. –Nem vagyunk egyedül. Az elmúlt 25 év
sikereit nagyban segítette, hogy
sokan felismerték segítő szándékunkat és munkánkat. Mellénk
állt a város önkormányzata, a
helyi szervezetek, a vállalkozók,
testvérvárosunk Gerlingen, valamint Höxter városa –fogalmazta
meg a régióvezető.
2015-ben a városi gyerekek örömére újabb feladatkörrel bővült a
MMSZ Tatai Csoportja. A Jázmin
utcai Máltai Játszókert tárta szélesre kapuját, ahol kinti és benti
játékok, programok, kézműves
foglalkozások várják a legkisebbeket nap-mint nap.
2015-ben a csoport munkájának
legnagyobb elismerése a megyei
Príma Közönség Díj átvétele
volt. Ezt a díjat a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom
Megyei Szervezete alapította 11
évvel ezelőtt. A gála különlegessége volt, hogy a díjat Kozma
Imre atya a MMSzE alapító elnöke adta át Bondor Lajosnak.
A felsorolt évszámok jól tükrözik a csoport gyarapodását, a
jobb munkakörülményeket és a
feladatok folyamatos bővülését.
Mindemögött ott van az önkéntesek napi és heti rendszerességgel végzett munkája, türelme,
odaadása. 2019-ben több mint
12 ezer órát dolgoztak az önkéntesek.
Bondor Lajos így értékelte az
elmúlt évtizedek munkáját: – A
szeretet nem egy elvont fogalom,
egy eszme, hanem cselekedet.
Közösségben élünk és felelősek
vagyunk egymásért. Aki segít,
gazdagabb lesz az élete. A nehéz
helyzetben lévők pedig érzik,
hogy nem hagytuk magukra. Minél közelebb kerülünk egymáshoz támogatók és támogatottak,
annál erősebb lesz a közösség.
Egy jól működő közösség pedig
hasznára van a városnak, vagy
akár az egész nemzetnek.

A járvány ellenére sem maradt el az idősek köszöntése Agostyánban
Hosszú évek óta hagyomány, hogy Tata Város
Önkormányzata minden
évben köszönti az időskorúakat. Tata két nagy
nyugdíjas klubját anyagilag is támogatja a város,
ősszel pedig évente megszervezi az Idősek Hete
programsorozatot. Mivel
a klubok tagjai legfőképp
tataiak, ezért az agostyáni városrészben az önkormányzat egy külön
rendezvénnyel szokta köszönteni a helyi időseket,
akik ilyenkor zenés vacsora mellett tölthetnek

el egy közös estét. Idén a
járványhelyzet miatt nem
kerülhetett sor a hagyományos összejövetelre, ám dr.
Varga András képviselő az
önkormányzat nevében felkeresett minden idős agostyánit, s a hölgyeknek édességgel, az uraknak egy-egy
üveg borral kedveskedett.
Dr. Varga András elmondta: - nagyon fontos, hogy
kifejezzük a hálánkat az
idősebb korosztály felé
mindazért, amit értünk
tettek, és amit szorgalmas
munkával megteremtettek
számunkra. Ábrahám Ágnes

Önkormányzat

FOGADÓÓRA
ROBOZNÉ SCHŐNFELD
ZSUZSANNA

a 4. számú egyéni
választókerület képviselője

2020. december 16án, szerdán 15.0016.00 óra között
telefonos fogadóórát tart.
A járványhelyzetre tekintettel telefonon, a 30/647-3859-es telefonszámon kereshetik meg kéréseikkel, problémáikkal.
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatalban
2020. december 24. csütörtök
munkanap áthelyezés miatt
munkaszüneti nap.
Fenti napon a Hivatal zárva tart.
Kérjük ügyeik intézésénél a fentiek
figyelembevételét.
Az ügyfélfogadás általános rendjéről a www.tata.hu weblapon tájékozódhat.
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Korona-INFO

Továbbra is él az infóvonalunk, forduljanak hozzánk bizalommal!
Információk első kézből! Célunk,
hogy rendkívüli helyzetben friss és
hiteles információkkal lássuk el a
lakosságot. Milyen kérdésekkel fordulhatnak hozzánk? Minden olyan
kérdést megválaszolunk, ami az intézmény megváltozott működésére
vonatkozik, hogy egy-egy szakrendelés, diagnosztikai vizsgálat hol
és milyen módon vehető igénybe,
segíthetünk eligazodni, tájékozódni,
melyik szakrendelő vagy fekvőbeteg osztály hová költözött, megadjuk ezek telefonszámait.
Tatabányán a 06 34 515 549-es telefonszámon állunk rendelkezésünkre.
E-mailben a koronainfo@tatabanyakorhaz.hu címen fordulhatnak
hozzánk.
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Testületi ülés helyett konzultáció alapján dönt a polgármester
A koronavírus járvány miatt Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a tavaszi első hullámhoz hasonlóan ismét nem tartja meg
hagyományos üléseit a Városházán.
A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján
a döntéseket a rendkívüli jogrend
következtében a testület hatás- és
feladatkörében eljárva a polgármester hozza meg. A polgármesteri
döntéseket megelőzően a Humán
és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi,
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság tagjai elektronikus
úton juttatták el Michl Józsefhez a
napirendre tűzött előterjesztésekre vonatkozó észrevételeiket. Ezek
alapján a novemberben kiküldött
előterjesztésekkel
kapcsolatban
Michl József döntést hozott többek
között a Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az építményadóról,
a telekadóról, az idegenforgalmi
adóról, a helyi iparűzési adóról és a
talajterhelési díjról szóló beszámolóról. Utóbbiról elmondható, hogy
a koronavírus-járvány jelentős mértékben megváltoztatta az adóbevételi várakozásokat és megnehezítette a
tervezést. Mivel a gépjárműadó idén
már nem önkormányzati bevétel,
ebben az évben az egyes adónemek
közötti megoszlás is másként alakul.

Az év során az adóbevételek alakulását két adathoz lehet hasonlítani, az
egyik az előző év azonos időszaka, a
másik pedig az adott évre tervezett
összeg. Idén az október 31-ig befolyt adóbevétel 6,11 %-kal haladta
meg az erre az időpontra tervezettet,
s mivel október 31. óta még további
összegek folytak be látható, hogy a
2020-ra tervezett adóbevétel várhatóan be fog érkezni.
A döntések témái között szerepelt a
Tata Város Önkormányzata valamint
a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület közötti támogatási szerződés
módosítása is. A turisztikai egyesület
és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodás szerint a
város, a beszedett idegenforgalmi
adó (mely 500 forint minden vendégéjszaka után) 50%-ának megfelelő
mértékű éves támogatást nyújt az
egyesületnek, mely minimum évi 15
millió, maximum évi 25 millió forint
lehet. A veszélyhelyzet következtében hozott intézkedések miatt a helyi
idegenforgalom nagysága ebben az
évben csökkent, és jóval kevesebb
szobát tudtak kiadni a szállásadók,
így a támogatási szerződésben meghatározott összeg minimuma, a 15
millió forint sem teljesült, ezért
2021-re vonatkozóan 10 millió forint összegű külön támogatást nyújt
az önkormányzat a Tata és Környéke
Turisztikai Egyesületnek.
A képviselők megismerhették a ta-

tai helyi autóbusz közlekedés 2020.
évi várható eredményéről szóló tájékoztatót is. Tata menetrendszerinti
helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózatát az önkormányzattal
megkötött közszolgáltatási szerződés szerint 2026. december 31-ig a
KNYKK Zrt. jogutódjaként a VOLÁNBUSZ Zrt. működteti. A tájékoztató alapján az erre az évre megállapított helyi járati közszolgáltatási
tevékenység a Volánbusz Zrt. részére
várhatóan negatív eredménnyel zár,
mivel a pandémiás helyzet megváltoztatta az utazási szokásokat, a
jegyeladások és az utazások száma
jelentősen csökkent, ugyanakkor ingyenes utazási lehetőséget is kaptak
az egészségügyben dolgozók. Emiatt
a tavalyi évhez viszonyítva a város
több önkormányzati ellentételezést
fog fizetni a Volánbusz Zrt. részére.
A novemberi előterjesztések sorában
szerepelt a Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztató is. A
képviselő testület ez évi munkatervének meghatározásakor döntött arról,
hogy a - korábbi évek gyakorlatának
megfelelően - tájékoztatást kér a járás munkaerő-piaci helyzetéről. 2020
októberének végén a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának
nyilvántartásában 957 álláskereső
szerepelt, ami 3,77 %-os arányt jelent a munkavállalási korú népességen belül. Az adatok alapján elmondható, hogy az ügyfelek körében idén

magas a fluktuáció, a járvány miatt a
szokásosnál több volt az új belépő,
akik azonban jellemzően rövid időn
belül új munkahelyet találtak maguknak. Az adatok azt mutatják, hogy a
járvány okozta változások ellenére
járásunk munkaerő-piaci helyzete
összességében kedvező, s ezt megerősíti az is, hogy számos munkáltató
további beruházásokat és bővítéseket
tervez térségünkben.
Sor került a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett jelentkezések elbírálására. Tata Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
szeptemberi ülésén döntött arról,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan
ismételten csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz,
amelynek
célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása. Idén 32
érvényes pályázat érkezett, melyeknek teljes támogatási összege 1 millió 700 ezer forint.
A polgármesteri döntések sorában
szerepelt még többek között a képviselő-testület 2021. I. félévi munkatervének valamint a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal december 30-ra
és 31-re elrendelt igazgatási szünet
elrendelésének elfogadása is. A polgármesteri döntések, és az azokhoz
kapcsolódó előterjesztések elérhetőek a tata. hu weboldalon.
-áá-
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Újabb műfüves grundpályát vehetnek birtokba a tataiak, mely a
Kazincbarcikai utcai játszótéren
található. A második tatai grundpálya megépítése befejeződött,
és hamarosan elkészül a helyszínen a világítás is.
Tata Város Önkormányzata a

Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen korábban a Bacsó
Béla út 66. szám alatti lakótelep
közterületi részén meglévő sportolási lehetőségeket fejlesztette,
amikor júniusban új műfüves
grundpályát adtak át a helyszínen. Az MLSZ olyan stratégiai

Rendeletmódosítás
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről
szóló
314/2012. (XI.8.) Korm.
Rendelet 42.§ (1) bekezdésében és a 43/A.§-ában
foglaltaknak
megfelelően
ezúton tájékoztatom, hogy
Tata Város Önkormányzata a
Képviselő-testület 84/2020.
(VII.9.) határozatának 1.
pontja szerint módosítja a
településképi rendeletet, továbbá a 182/2020.(X.28.)
Képviselő-testületi határozat
alapján a Tata, Gottwald Hotel és környezete településrendezési eszközeit.
A rendezési terv és a településképi rendelet módo-

sításához az önkormányzat
partnerségi tájékoztatást és
egyeztetést folytat le elektronikus úton a veszélyhelyzet
ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi
szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.
2.) Korm. rendelet 2.§ (1)
bekezdésnek megfelelően.
A módosítási anyagok 2020.
december 18-tól megtekinthetők a város honlapján, a
www.tata.hu weboldalon.
A településrendezési eszközök és a településképi rendelet elkészült tervezetével
kapcsolatos észrevételeket,
javaslatokat 2021. január
4-ig lehet megküldeni, kizárólag elektronikus úton
a foepitesz@tata.hu e-mail
címre.

fejlesztési koncepciót dolgozott
ki, melynek keretében az önkormányzatokkal együttműködve
országosan futballpályákat létesít. A labdarúgópályák építésére
benyújtott tatai pályázat sikeres
volt, az MLSZ-szel a kivitelezésre vonatkozó szerződést
megkötötték. A futballpályákat
az MLSZ építette egyrészt TAOból, másrészt pedig önkormányzati önerő segítségével.
A Kazincbarcikai utcai pálya 26
méter hosszú és 14 méter széles,
megépítésének teljes költsége
bruttó 20 millió forint, melyből Tata Város Önkormányzata
6 millió forintot biztosított. A
pályát 50 mm szálhosszúságú
műfű szőnyeg borítja fehér vo-

nalazással, rajta két kézilabda
kapu található. A játékteret 1,1
méteres focipalánk veszi körbe,
és hamarosan elkészül a terület mesterséges megvilágítása
is. Purgel Zoltán alpolgármester, a körzet önkormányzati
képviselője december 9-én a
helyszínen elmondta: - a pálya
90%-ban elkészült, már csak
a világításhoz szükséges kandeláberek hiányoznak, melyek
külföldről érkeznek. Ettől függetlenül a pályát napközben már
ki lehet próbálni. Tata alpolgármestere hozzátette: - Örömteli sportolást kíván, és arra kér
mindenkit, hogy felelősségteljesen, tudatosan használják az új
grundpályát.
-áá-

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásai
A rendkívüli jogrend következtében a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§
(4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva
Tata város polgármestere a 128/2020.

(XII.2.) határozatában döntött a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett hallgatók pályázatairól.
Az alábbi pályázati azonosítóval rendelkező hallgató számára havi 5 000 Ft
összegű támogatást ítélt meg:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójára beérkezett pályázatok
„A” típusú pályázatra beérkezett pályázatok
Pályázati azonosító
11 BURSA-2021-A-7732
21 BURSA-2021-A-14493
1 BURSA-2021-A-3862
12 BURSA-2021-A-8840
22 BURSA-2021-A-14618
2 BURSA-2021-A-4171
13 BURSA-2021-A-9608
23 BURSA-2021-A-14974
3 BURSA-2021-A-4927
14 BURSA-2021-A-10146
24 BURSA-2021-A-15046
4 BURSA-2021-A-5647
15 BURSA-2021-A-10432
25 BURSA-2021-A-15356
5 BURSA-2021-A-5657
16 BURSA-2021-A-10445
26 BURSA-2021-A-15360
6 BURSA-2021-A-5659
17 BURSA-2021-A-11848
27 BURSA-2021-A-16008
7 BURSA-2021-A-5889
18 BURSA-2021-A-13162
28 BURSA-2021-A-17071
8 BURSA-2021-A-5946
19 BURSA-2021-A-13176
29 BURSA-2021-A-17654
9 BURSA-2021-A-7001
20 BURSA-2021-A-13756
30 BURSA-2021-A-17716
10 BURSA-2021-A-7730
31 BURSA-2021-A-17895
		
„B típusú pályázatra beérkezett pályázatok
1 BURSA-2021-B-0536
Az alábbi pályázati azonosítóval rendelkező pályázatok érvénytelenek:
Pályázati azonosító
1 BURSA-2021-A-16759
2 TEST-TENDER-A-0004
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Bőkezű adomány a Szociális Alapellátó Intézménynek
November 30-án Topolcsik Melinda, a
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója adta át azokat az adományokat, melyeket a Bridgestone ajánlott
fel a Szociális Alapellátó Intézménynek.
A vállalat 1000 darab eldobható arcmaszkot, 60 liter fertőtlenítőszert, 11 overallt
és 500 darab egyszer használatos gumikesztyűt ajándékozott a tatai intézménynek, a védőfelszerelésekért városunk
nevében Purgel Zoltán alpolgármester
és Németh-Zwickl Nikoletta, a Szociális
Alapellátó Intézmény vezetője mondott a
helyszínen köszönetet. Topolcsik Melinda
elmondta: - vállalati filozófiájuk fontos
része, hogy támogassák a helyi közösségeket és adományukkal a rászorulókat,
legelesettebbeket megsegítő intézmények mindennapi áldozatos munkájához
szeretnének hozzájárulni. A Bridgestone
Tatabánya a Tatai Kistérségi Időskorúak
Otthonában zajló munkát is támogatta,
az idősotthon számára 60 liter fertőtlenítőszert, 12 overallt és 400 gumikesztyűt
-áájuttattak el.

Elkezdődött a halkitermelés

A Tatai Öreg-tó Halászati Kft.
november 26-án kezdte meg az
idei halállomány kitermelését a
várárokban.
Az éves munka a tervek szerint halad. Július végén már
próbahalászatot végeztek azzal
a céllal, hogy a halakat megmérjék, megnézzék a súlygyarapodásukat, és ellenőrizzék a
takarmányadagokat. A nyár folyamán megérkezett az éves állategészségügyi vizsgálat eredménye is, amely szerint a tatai
halak egészségesek és kiváló
minőségűek.
2020 tavaszán a korábbiakhoz
képest több tükrös hal került

az Öreg-tóba, mert a
tapasztalatok azt mutatják, hogy az év végi
forgalomban a gyorsan
megtisztítható és feldolgozható választék a
legnépszerűbb, amely
szeletből, filéből, halászlé
alapanyagból
áll, ezt az igényt pedig
jobban kiszolgálják a
tükörpontyok.
Karsainé Haris Hajnalka a Tatai
Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: - Az állomány nagyon szépen növekedett az év során. Az Öreg-tóból
egy kerítő módszerrel a Vecserei
zsilipen keresztül kormányozták
le a halakat a várárokba, ahol a
kitermelés és az autóra rakodás
történt. Idén a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 155315 kilogramm
halat termelt ki.
A tervek szerint idén is lesz
karácsonyi halvásár a várárokban, várhatóan december közepétől.
-áá-

Járványügyi tájékoztatás a Tatai Kistérségi Idősek Otthonából
A 2020. november 26-i számban
már tájékoztattuk az olvasókat a
Tatai Kistérség Időskorúak Otthona
koronavírussal való érintettségéről.
Az azóta eltelt időszak fejleményeiről az alábbiakban számolunk be.
Az intézményvezető, Turza Károly
a vezető főnővér, Zigó Istvánné,
a háziorvosok, dr. Reisz Kornélia
és dr. Horváth Róbert, valamint az
otthon és a Szociális Alapellátó Intézmény dolgozóinak körültekintő
és felelősségteljes munkavégzésének köszönhetően a Fényes fasori
telephelyen továbbra sincs sem fertőzött, sem tünetekkel rendelkező
gondozott.
2020. december 4-én újabb
PCR-tesztet végeztek az otthonban. Az intézmény két telephelyén
élő 147 lakó közül a tesztelés során
a Kocsi utcai épületben ellátott 39
gondozottnak lett pozitív az eredménye. Az ott lakók közül 9 főt
kezelnek kórházban koronavírusos
tünetekkel, és november 20-a óta 8
fő hunyt el a koronavírus-fertőzés-

sel összefüggésbe hozhatóan. Az
elhunytak átlagéletkora 86 év volt,
és valamennyien rendelkeztek valamilyen alapbetegséggel.
Az intézmény dolgozói közül jelenleg 16 fő van karanténban, 6
munkatárs már visszatérhetett az
intézménybe a hatósági karantén
lejártát követően. A Fényes fasori
telephelyen továbbra is a Szociális
Alapellátó Intézmény munkatársainak részvételével zajlik a munka.
December 17-én ismét mindkét
telephelyen teljes körű tesztelést
fognak végezni a dolgozók és gondozottak körében.
Az intézményben továbbra is nagy
figyelmet fordítanak a fertőtlenítésre, a helyiségek megfelelő időközönként történő szellőztetésére,
emellett a fertőtlenítés hatékonyabbá tétele érdekében az intézményt
az önkormányzat ellátta két ózongenerátorral is, és továbbra is minden szükséges védőeszközt, illetve
támogatást biztosít az otthon számára.

Rendkívüli kölcsönzési rend a városi könyvtárban
A kormány döntésének értelmében a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár 2021. január 11ig továbbra is zárva tart, ezért lehetőséget
biztosítunk előre összekészített könyvcsomag kölcsönzésére, ehhez kérjük, adja le előre az igényét!
Az összekészített könyvcsomag átvétele
2020. december 14-én, 15-én, 17-én és 18-án
lehetséges, 9.00 és 11.00, valamint 13.00 és
15.00 óra között.
Helyszín: a Magyary Zoltán Művelődési
Központ főbejárata.

Igény leadható:
- Telefonon: 34/380-281
- online: a TextLib katalóguson keresztül:
http://81.183.220.153/tlwww/
- A segítő videók: https://www.youtube.com/
watch?v=ybdK4iI8Q_4...
- emailen: olvasoszolgalat@mzsvktata.hu és
gyerek@mzsvktata.hu
- Honlapon: https://mzsvktata.hu/ „Segíthetünk?” funkcióval
Könyvek visszaadására kérjük használják a
Biblioboxot! A könyvleadás 2020. december

18-án 15.00 óráig lehetséges!
A Bibliobox 2020. december 19-től 2021. január 3-ig zárva lesz!
További információ:
- Megnöveljük a kikölcsönözhető könyvek
számát 10 db-ra, ebből maximum 4 db új
könyv kölcsönözhető olvasónként.
- A késedelmi díjakat elengedjük.
- Új beiratkozásra nincs mód! Meglévő tagság hosszabbítása a tagdíj utólagos fizetésével lehetséges!
- Az előjegyzés ingyenes!

Országos tervpályázatot írnak ki a Várkanyar fejlesztésére
Bencsik János országgyűlési képviselő és miniszterelnöki biztos kezdeményezése nyomán még
novemberben döntött a
kormány arról, hogy 200
millió forintot biztosít a
Magyary Zoltán Művelődési Központ átalakítással
egybekötött korszerűsítésének előkészítésére. Így
amellett, hogy a városi
könyvtár elköltözik az épületből az egykori Helyőrsé-

gi Klubba, arra is lehetőség
nyílhat, hogy egy korszerű
közművelődési és rendezvényközpont alakulhasson
ki a városban - nyilatkozta
Rigó Balázs. Tata alpolgármestere hozzátette: - az
a célunk, hogy a jövőben
minden generáció, fiatalok,
családosok és idősek egyaránt kulturáltan, tartalmasan és egyben szórakoztató
módon tölthessék el szabadidejüket a művelődési

központ épületében. Igazi
közösségi teret kívánunk
létrehozni, amely mind
infrastruktúrájában, mind
szolgáltatásaiban megfelel
a mai igényeknek, és kedvelt találkozási helye lesz a
kultúra művelőinek illetve
fogyasztóinak egyaránt.
Tata Város Önkormányzata a Városkapu Zrt.-vel
az elmúlt években már
összeállított egy tervet a
Művelődési Központ fel-

újítására, új tartalommal
való feltöltésére. Bencsik
János országgyűlési képviselő most azt kérte, hogy az
önkormányzat az Országos
Tervtanács közreműködésével hirdessen egy olyan
országos tervpályázatot,
amely nemcsak a Magyary
Zoltán Művelődési Központ, hanem az egész Várkanyar megújítását és ezen
a területen egy új közösségi
és rendezvénytér kialakítá-

sát tartalmazza. Ezzel kapcsolatban Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, a körzet
önkormányzati képviselője
elmondta: - Mindez abba
a folyamatba illeszkedik,
ami már megkezdődött az
Esterházy-kastély rekonstrukciójának első ütemével, és reményeink szerint
tovább folytatódhat a tatai
vár Nemzeti Várprogram
keretében történő fejlesztésével. 		
-áá-
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Elhunyt
Csics Gyula

Csics Gyula az Eötvös Loránd
Tudományegyetem
történelem-orosz
szakán
végzett, majd a Vörösmarty Gimnáziumban helyezkedett el, ahol két tanévet
töltött. Ezt követően a Tatabányai Bányák Vállalatnál
lett műszaki könyvtáros,
később dokumentációs és
igazgatási
osztályvezető,
majd titkárságvezető. Néhány szemesztert járt a Budapesti Műszaki Egyetem
Építőmérnöki Karára és a
Veszprémi Vegyipari Egyetemre az 1970-es években.
1979-ben a Nemzetközi
Számítástechnikai Oktatóközpontban rendszerszervezői, az ELTE-n pedig
1983-ban szakinformátori
diplomát szerzett. 1994 és
2001 között a Vértesi Erőmű
osztályvezetője és PR főmunkatársa volt. 2001-től
tíz éven át volt igazgatója
a tatabányai Városi Könyvtárnak. Nevéhez fűződik a
könyvtár – benne a fiókhálózat – elektronikus adatbázisának létrejötte, a digitális
írástudás szélesebb körben
való terjesztése.
Gyermekkori naplója, melyet az 1956-os forradalomról írt, 2006-ban jelent meg
könyv formájában, film is
készült belőle. Csics Gyula az ’56-os eseményeknek
Budapesten volt tanúja.
Ahogyan a könyv egyik
ajánlója fogalmaz: „Egy 12
éves fiú, Gyula, 1956. október 23-án elhatározza, hogy
naplót ír. Közel van a tűzhöz
– szó szerint, hiszen Budapesten, a Somogyi Béla utca
10-ben laknak, a Corvin
áruház háta mögött. Gyűjt,
sétákat tesz a városban, és
mindezt lejegyzi. Fejében
és naplójában keveredik a
pesti gyerekvilág, a gangok
világa és az éppen zajló történelem.”
Köszönjük, hogy naplóján
keresztül sok gyermeknek
segített megismerni, megérteni az 1956-ban lezajlott
eseményeket. Rendszeresen
járt író-olvasó találkozókra,
missziónak tekintette, hogy
a fiataloknak meséljen a forradalomról. A tatabányai
Városi Könyvtár igazgatójaként 2007-ben vette át a Tatabánya Kultúrájáért Díjat.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle,
Tata Város Önkormányzata
mély részvéttel osztozik a
család fájdalmában.
Isten nyugosztalja!
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Felismeri magát a képen?
Eredics Béláné Réső Máriától
kaptuk az itt látható 1950-ben
készült óvodai csoportképet.
Mária azzal a kéréssel fordult
hozzánk, hogy tegyük közzé a
tatai csoportról készült fotót,
hátha valaki felismeri magát
vagy egy felmenőjét.
Az akkori óvónő Fojtné Erzsike
volt, az óvoda támogatója pedig gróf Esterházy Ferencné.
Réső Mária szeretettel várja
korábbi csoporttársainak a jelentkezését, hogy a karácsony
közeledtével akár telefonon,
akár levélben lehetőségük legyen egy közös kis nosztalgiázásra! A fotó tulajdonosát a
következő elérhetőségek valamelyikén kereshetik:
Eredics Béláné
(Réső Mária)
2890 Tata, Fürdő utca 20.
06-34/480-657

Biztonságosan vásárolhatunk a városi piacon
Az év végi ünnepekre készülődve is
biztonságosan vásárolhatunk a tatai városi piacon, ahol december 2-án tartott
sajtótájékoztatót Purgel Zoltán alpolgármester és Kiss Sándor, a piac üzemeltetője.
Purgel Zoltán a helyszínen elmondta:
- Idén júniusban nyílt meg az új városi
piac, melyet a tataiak azóta már megszoktak és megszerettek. A tatai piacon
eddig is szigorú szabályok vonatkoztak
a vásárlásra a koronavírus járvány miatt,
s kérjük, hogy a következő időszakban
ezeknek a szabályoknak a betartására
továbbra is kiemelten figyeljenek. Az
idősek számára létrehozott védett vásárlási sáv a piac területére - a négy üzlethelyiség kivételével - nem vonatkozik,
ezért a magunk és a többiek egészségére
vigyázva, az év végi bevásárlások alkalmával is viseljünk maszkot a piacon és
igyekezzünk betartani a védőtávolságot. Purgel Zoltán hozzátette: - a várhatóan növekvő decemberi forgalomra
való tekintettel arra kérte az üzemel-

Fotók: Domokos Attila

Megújul a kerítés
Megkezdődött az Almási úti temető Bacsó
Béla úti szakaszán lévő kerítésének felújítása. A munkálatok anyagi hátterét a Tatai Szent
Imre Római Katolikus Plébánia és a Libitina
Kft. biztosítja. A felújítás alatt álló kerítésszakasz hossza 100 méter. Az új kerítés 15 centiméteres zsalukőből épül vissza, ezek a munkálatok várhatóan karácsonyig befejeződnek. A
kerítés felületét kívülről, az utcafronton a lebontott Esterházy téglákból szeletelt anyaggal
fogják borítani. A kapu és a kétoldali szárny
masszívan megépített része eredeti formájában marad meg, a kaput és a két oldalán lévő
falazatot megerősítő fugázással újítják fel
és a díszítő elemek is megújulnak. A munka
végső szakaszában a ragasztott téglaburkolat
és az eredetiben megmaradó kapuszakasz is
impregnáló bevonatot fog kapni. A kivitelezés
jövő év tavaszára fejeződik be.
-áá-

Fotók: Domokos Attila

Figyeljünk a vadludak nyugalmára!

tetőt, hogy a következő időszakban az
árusok standjait az eddiginél is nagyobb
távolságra helyezzék el egymástól.
Kiss Sándor, a tatai piac üzemeltetője
a sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott: Mivel, főleg szombatonként sokan látogatják a piacot és decemberben ez a
forgalom tovább nő, ezért kibővítik az
eddigi 2 méteres távolságot az asztalsorok között. A büfékocsikat a parkolóba
telepítik, így az elárusítóhelyek sorai
között 3-3,5 méteres távolságot tudnak
biztosítani. Kiss Sándor kiemelte: - Biztonságosan lehet vásárolni a piacon, hiszen a szabad levegőn sokkal kisebb a
koronavírus terjedésének kockázata és
a tapasztalatok szerint a vásárlók betartják a maszkviselés szabályait, karácsonyra készülve pedig vásárlásainkkal
a helyi termelőket is támogatjuk.
A tatai piac decemberben reggel 7 órától várja a vevőket és péntek délutánonként is nyitva tart, a következő hetekben
pedig fenyőfa vásárral is várja az érdeklődőket. 			
-áá-

JEGYZET
Futógondolatok
Nem szeretek futni, mert nincs benne labda, de a munkahelyi feszkót valahogy le kell vezetni…
Elnézegetem, milyen szép a sétány. Az ezerszínű hullatja
lombját… Zizeg az avarszőnyeg a futtom alatt… A vöröslő napnyugta holnapra szelet jósol…
Ez a legszebb évszak, gondolom… de eszembe jut a tél.
Milyen szép a nagy fehérség, a hulló hóban a percéletű
lábnyom, a zúzmarás faágak jégkristályos világa, a szikrázó jégen korcsolyázó napsugár és az a leheletfinom
csend…

Fotók: Domokos Attila

Munkagéppel az Öreg-tavon telelő
vadludak védelméért címmel tett
közé bejegyzést a Tatai Vadlúd Sokadalom közösségi oldala december 4-én.
Ahogyan a sokadalom szervezői
fogalmaztak: - Az Öreg-tavon pihenő vadludak nyugalmának biztosításához kulcsfontosságú, hogy a
tómederben csak az ott kihelyezett
táblákon megjelölt időkorlát betartásával tartózkodjunk. Ezt a tataiak
és idelátogatók döntő többsége az
elmúlt évek során meg is szokta,

és betartja. Van azonban egy pont,
amely sajnos minden évben kritikus
helyszínnek minősül, ez a Kajakház
előtti földnyelv, amely hosszan nyúlik be az Öreg-tó közepe felé. Az ide
begyalogolókat nyilván a kíváncsiság és egy-egy jobb fotó elkészítése
ösztönzi és nem is gondolják, hogy
itt még a szabad időintervallumban
történő tartózkodásukkal is néha
mekkora zavarást idéznek elő a sok
ezernyi madár életében.
A szervezők köszönik a megértést
és együttműködést!
-áá-

És persze a rügyfakasztó tavasz is szép a virágszivárvánnyal, amikor ébred téli álmából a csodavilág, amikor
a varjú károgást felváltja a csicsergés. Ilyenkor talál kéz
a kézre…
Az erdő nyári zöldje is szép… a hullócsillagok romantikája… amikor a lombok közt beszűrődő napfény sugarait teszi láthatóvá a minimaratonosok pora…
…és már újra itt az ezerszínű.
Minegyik évszak mástól és másnak szép, de tudjuk;
Az a szép, ami érdek nélkül tetszik!
Az a fotógondolatom támadt, hogy ha ez igaz, akkor;
Az a csúnya, ami érdek nélkül nem tetszik!
Futok tovább a sétányon…		

-pf-

Képriport
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Fotók: Baranyai Tibor

Ünnepi hangulatba öltözött Tata. Az
adventi időszakban városszerte kivilágított épületek, feldíszített karácsonyfák, kihelyezett égősorok jelzik
a karácsony közeledtét. A körforgalomnál hagyományosan a város adventi koszorúja ékeskedik, míg a Kossuth
téren a kivilágított Városháza és a feldíszített fák nyújtanak szép látványt.
A tóvárosi részen pedig a Haranglábon
és a villanyoszlopokon elhelyezett
fényfüzérek ragadják magukkal a járókelőket.

Gyermekorvosok elérhetőségei és rendelési ideje
Orvosok, körzetek

Hétfő		
Kedd		
			

Szerda		

Csütörtök		

Péntek

Dr. Lakos Ildikó		
Kocsi utca 44.
384-031		

1. körzet

8:00-12:00		

9:00-13:00		

10:00-13:00			

8:00-12:00

Dr. Varga Mária		
Ady E. út 7.
480-316

2. körzet

ps 13:00 - 16:00
ps 13:00 - 16:00
pt 07:30 - 10:30
pt 07:30 - 10:30
						
						

ps 13:00 - 16:00
ps 13:00 - 16:00		
pt 07:30 - 10:30
pt 07:30 - 10:30		
11:00 - 13:00
csecsemő tanácsadás

ps 13:00 - 16:00
pt 07:30 - 10:30

Dr. Válóczi János
3. körzet
2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
589-674		

ps 08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
pt 13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
						
						

08:00 - 11:00
08:00 - 11:00		
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00		
11:00 - 12:00
csecsemő tanácsadás

08:00 - 11:00
13:00 - 16:00

Dr. Kicska Zsuzsanna 4. körzet
Ady E. út 7.
480-316

ps 07:30 - 10:30
pt 13:00 - 16:00
			
			

07:30 - 10:30
07:30 - 10:30
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
11:00 - 13:00
csecsemő tanácsadás

07:30 - 10:30		
13:00 - 16:00

07:30 - 10:30
13:00 - 16:00

Dr. Németh Ágnes
Váralja út 6.
+36 70 315 3117

5. körzet

08:00 - 11:00

13:00 - 16:00

13:00 - 16:00

08:00 - 11:00		

08:00 - 11:00

Dr. Seprődi Bence Dr. Németh Ágnes

Dr. Seprődi Bence

Dr. Németh Ágnes		

Dr. Seprődi Bence

Dr. Honti Anna		
Váralja út 6/A
950 775

6. körzet

7:30 - 10:30		

7:30 - 10:30		

8:00 - 11:00 tanácsadás

11:00 - 13:00

Dr. Szabó Dénes
Váralja út 6/A
589-674

7. körzet

11:00-15:00		

12:30 - 15:30

									

12:00 - 15:00 rendelés

ps 13:00 - 16:00

13:00 - 16:00

13:00 - 16:00

13:00 - 16:00		

13:00 - 16:00

pt 08:00 - 11:00

08:00 - 11:00

08:00 - 11:00

08:00 - 11:00		

08:00 - 11:0

			

11:00 - 12:00

			

csecsemő tanácsadás		
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A Peron Tehetségközpont egy éve Tatán

Tatán a könnyűzenei tudásátadás
alapjait tette le az önkormányzat,
illetve az ezt szakmailag vállaló
Peron Music Alapítvány. Ami a
szakmai részét illeti, az új központban van hangszeres oktatás,
kompetencia és közösségfejlesztés, zeneipari fejlesztés, hangszeres és zeneipari workshopok,
előadások és persze sok minden
más. Ami az infrastrukturális
fejlesztéseket illeti, beüzemelt
a koncertterem, oktató és képző termek, iroda és kiszolgáló
egységek. Igazi zenei központ
jött létre a zenei fejlesztés széles spektrumával. Az elmúlt egy
évben kiváló előadók, zenekarok
és fejlesztők várták az érdeklődőket. Az Omega együttes tagjaitól a Margaret Island csapatáig,
Gerendás Péter gitáros, dalszerzőtől Lombos Marci dalszövegíróig rendkívüli szakemberek
fogadták a fiatalokat rendhagyó
találkozásokon. Legutóbb három szakmai látogató csoportot fogadtak sok fiatallal a két
szomszéd megyéből. A ZeneMá-

Tata a könnyűzenében óriási lépést tett 2019 őszén, amikor átadásra került Magyarország első
könnyűzenei tehetség központja,
a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ.
ZeneMánia táborok, koncertek,
workhopok, fejlesztési lehetőségek nagyszerű sorozata áll az
elmúlt egy év mérlegében. A
tavalyi ZeneMánia táborban járt
a Petőfi Televízió, az ősz folyamán a Peron Tehetségközpontban pedig a Duna Televízió. A
volt Piarista Rendházban a Peron
Music Alapítvány szakmai stábja lehetőséget kínál nemcsak a
városnak, hanem az egész régiónak. Tatán és környékén nagyon
sok könnyűzenében jártas vagy a
műfaj iránt érdeklődő fiatal zenész él, akikre büszkék lehetünk.
A tehetségközpont nem csupán
iskola, hanem igazi műhely, ahol
az érdeklődők megtanulhatják a
szakmai alapokat, igénybe vehetik a hozzá szükséges technikai
eszközöket, felszereléseket.

nia tábor két évada kiemelkedő
eredményeket hozott. A városban, a régióban és a határokon
túl is nagy lépéseket tettek meg
a szakemberek a Peron név alatt.
Pap Tibor szakmai vezető, a Peron Music Alapítvány elnöke
mesélt az elmúlt egy év munkájáról:
Mikor és milyen programokkal
indult a szezon 2019-ben?
Kedvet szereztünk a zenéhez, a
zenéléshez több korosztályban.
Nemcsak az a célunk, hogy különleges gyerekekkel foglalkozzunk, hanem az is, hogy mindenki fölfedezze saját tehetségét
és megszeresse a zenét. Ennek
érdekében elhoztuk Tatára az országos zenei expót, a Hangszert
a kézbe című egyhetes programot, amelynek keretében ki lehetett próbálni több száz hangszert, hangszercsoportot (dob,
gitár, basszusgitár, zongora,
akusztikus hangszerek, népzenei
hangszerek, komolyzenei hangszerek), közben pedig különle-

ges hangszerismertetőkön és zenetörténeti előadásokon lehetett
ingyenesen részt venni. Több,
mint 2000 fő vett részt ezen a
rendezvénysorozaton.

kező év elé, amelyek megvalósíthatóak, de fejlődő szemléletűek. Szeretnénk fejleszteni a
Tehetségközpont akusztikáját, az
infrastruktúrát és a humánerőforrást is. Mindegyikre látok esélyt.
Optimista ember vagyok.

Mi volt az egy év eredménye a
Peron Központban?
Fontos eredmények születtek az
eltelt egy esztendőben. Kialakult
a csapat, akikre bizton számíthatok, és számíthatnak a velünk
kapcsolatba kerülő diákok és
szülők is. Elértünk egy olyan diáklétszámot (45 fő), amely már
bizakodásra ad okot. Olyan fiatalokat és szülőket ismertünk meg,
akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak. És természetesen fontos,
hogy olyan kiemelkedő feladatot
látunk el, amely a könnyűzene
térképére helyezte Tatát, és a Peron Tehetségközpontot.

Pontosabban milyen változásokat, eredményeket remél a következő évtől?
Remélem, hogy újra lehet koncerteket és egyéb rendezvényeket szervezni. Hiszem, hogy
mindenki vágyni fog rá, és elmúlik a félelem. Ehhez fejlesztjük a nagyterem akusztikáját.
Elkészítjük a hangstúdiót, és
kiszolgáljuk az ez irányú igényeket. Remélem, hogy a létszám
tovább gyarapszik, és a jövőben
is örömmel járnak majd hozzánk
zenét tanulni. Mi ehhez a tanításon kívül továbbra is szervezünk
majd különféle szakmai workshopokat, fejlesztő programokat,
amint lehet.

Derűsnek látja-e jövőt?
Igen, derűsen állok elébe. Fontos, hogy tudjunk optimistán, de
realistán is gondolkodni. Ezért
olyan tervekkel állunk a követ-

(Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ)

Hirdetés/Ajánló

Ételosztás a hideg téli napokon
Tata Város Önkormányzata és a helyi vállalkozók
nagylelkűségének köszönhetően a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat szervezésében nyilvános
melegétel osztással várjuk a kedves
érdeklődőket a következő napokon:

2020.december 12. 19. 23. 30.
2021. január 09. 16. 23. 30.
Az ételosztás a Magyary Zoltán Művelődési Központ
előterében történik.
Az étel helyben való elfogyasztására nincs lehetőség, csak elvitelre tudjuk átadni a jelzett napokon 15-től 17 óráig,
illetve az adagszám erejéig.
A várakozáskor és az étel átvételekor kérjük betartani a járvány
idejére előírt szabályokat (maszkviselés, 2m távolság), hogy így is
vigyázzunk magunkra és embertársainkra egyaránt.

Köszönjük a segítséget:
Tata Város Önkormányzata
Szent Imre Plébánia
Pannon Lézer Hungária Kft.
Kölyök Kft.

TeltHáz Étkezde
Nemes Hentes
Marco Polo Gyorsétterem
Boxer Kft.
L-System Kft.

Gottwald Kft.
Pikante-Gasztro Kft.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Tatai Csoportja
és minden önkéntes segítőnknek.

Tisztelt Klubtársaink!

A Covid 19 járványügyi intézkedések miatt 2020.december 11 és 2021.
január 11 között a Honvéd Bajtársi
Klub Tata Egyesülete által szervezett rendezvények elmaradnak,amelyet a későbbiekben megtartunk.
Köszönjülk a tagság megértését,türelmét.
Kívánunk családjaitokkal együtt
boldog karácsonyt és egészségben
szerencsés covidmentes újesztendőt!
Vigyázzunk magunkra,vigyázzunk
egymásra!

www.tata.hu
Tatai TV Képújság

OTTHONI MUNKA!
Cimkézések, csomagolások, összeállítások,
egyebek elérhetőségei
érd: 06-90-603-610
audiopress.iwk.hu

Sárközi József
nyá.ezredes klubelnök

635Ft/min.

06-20-496-3980

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

2020. novemberben elhunytak

TATA - Környei ú. temető
Dénes Endréné		
Kiss Katalin		
Jungvirth Gyula
Vágy Józsefné
Szűcs István
TATA - Almási ú. temető
Szelőczey József
Végh László
Balla Lászlóné
KOCS
Cziráki János

DUNASZENTMIKLÓS
Beck Gergelyné
DUNAALMÁS
Németh Ferenc
SZOMÓD
Mosolics Vilmos
Németh Géza
Palócz János
OROSZLÁNY
Szabó Sándorné		
Kürti Andrásné		

Barna József		
Greskó János
Balázs István
Nádudvari Zsigmondné
DAD
Csillag István
Halászné Csejtei Eszter
NYERGESÚJFALU
Benedek Attiláné
Kele József
BÉKE PORAIKRA!
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Sport

Programajánló
Az ajánlatban szereplő mérkőzések megrendezése függ a
koronavírus járványtól.
Kézilabda
december 11. péntek 18.00
TAC – NAKA férfi NB I/B
december 12. szombat 9.00
TAC – Kőkúti Sasok DSE lány
U12
9.55 TAC - Győri ETO KC II
lány U12
10.50 Kőkúti Sasok DSE –
Győri ETO KC I. lány U12
december 13. vasárnap 9.00
Kőkúti Sasok DSE - TAC fiú
U12
9:55 Kőkúti Sasok DSE – Cunder TU Kézisuli fiú U12
10:50 TAC – Hét Vezér SE fiú
U12
december 19. szombat 15.00
TAC – BFKA Balatonfüred
Akadémia férfi ifjúsági
A mérkőzéseket zárt kapuk
mögött játsszák.

A TAC szereplése számokban
11. TAC 12 2 2 8 21 – 50
8 pont
Góllövőlista: 7 Zuggó
4 Minárcsik
3 Koronczi, Martonfi
1 Felső, Molnár, Nagy, Suhai
Sárga lap: összesen 34-t kapott a
csapat, a legtöbbet Felső és Minárcsik (5-5)
Piros lap: Velencei
Rúgott és kapott gólok a mérkőzések bizonyos szakaszában:
rúgott
perc
kapott
4
1 - 15
6
5
16 – 30
10
3
31 – 45
8
--------------------------------------2
46 – 60
7
3
61 – 75
11
4
76 – 90
8
A 25 fős keretben 9 fő 20 év alatti, 12 fő 20 – 25 év közötti és 4 30
évnél idősebb játékos található.
Az elhalasztott mérkőzések miatt
a tavaszi idény nagyon hamar, már
február közepén elkezdődik. Wéber Roland edző úgy tervezi, hogy
január második hetében indul a felkészülés. Amennyiben a Megyei
Szövetség megrendezi a műfüves
tornát azon a TAC részt vesz. -ta-
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Vívó aranyak

A dobogó tetején az OMS-Tata női együttese

Néhány sportágban a járvány ellenére folynak a bajnokságok,
rendeznek versenyeket. A Magyar Vívó Szövetség (MVSZ)is
úgy döntött, hogy újra elindítja a
versenyszezont. Az év elején még
nemzetközi szinten is versenyezhettek a vívók, de azután a COVID
véget vetett a szezonnak. Egyelőre
ősszel is csak a hazai versenyeket
tartják meg, a nemzetközi versenyek talán 2021 februárjában indulhatnak el. Maradnak tehát a hazai pástok. Párbajtőrben valóban
hazai pástokról van szó, hiszen a

Magyar Kupa
második fordulóját november
utolsó hétvégéjén a Tatai
Edzőtáborban
rendezték. Az
MVSZ szigorú protokollt
írt elő a versenyrendezőknek, így most
is zárt kapuk
mögött
zajlott a verseny.
Az OMS-Tata
mind egyéniben, mind csapatban elindult
a nőknél és a
férfiaknál is. A Magyar Kupa első
fordulóját a nők két ezüstéremmel
zárták, Kun Anna és a csapat is a
dobogó második fokára állhatott
fel. Most Plásztán Attila edző ismét két dobogós helyezést várt és
szíve szerint ezek magasabb fokot
jelentettek. Nagy mezőnyök jöttek
össze, hiszen a férfiaknál száznál,
míg a hölgyeknél nyolcvannál
többen neveztek. A nőknél a hazaiak négy versenyzőt indítottak:
Büki Lili, Héder Hanna, Kovács
Sarolta és Kun Anna lépett pástra.
Ahogy várni lehetett Büki és Kun

Foci ősz számokban
Tavasszal nem volt végeredménye a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságnak, hiszen a COVID-járvány miatt nem tudták
befejezni. A nyár elején a csapatok úgy kezdték el a felkészülést
az új idényre, hogy az augusztus
16-án elkezdődik. A mezőny egy
kivétellel megegyezett az előző szezon indulóival, egyedül a
Környe jelentette a kivételt, ők
feljutóként kerültek a mezőnybe. A TAC jelentős átalakuláson
ment át ismét az idény előtt. A
csapatok az első néhány fordulót
gond nélkül lejátszották, azután
megint közbe szólt a vírus. A tataiaknak az 5. fordulóban elmaradt
a Nagyigmánd elleni mérkőzése,
innentől pedig szinte minden fordulóban akadt elhalasztott meccs.
Nyergesújfalun vereséggel kezdett a TAC, majd a második fordulóban hazai pályán magabiztos

vezetés után végül 4-3-ra győzött
a Vértesszőlős ellen. Következett
4 vereség ebből kettő hazai pályán. Szeptember végén az újonc
Környe látogatott Tatára, aki eddig győzelem nélkül állt a tabella végén. Fordulatos mérkőzésen
– 0-1,3-1 – az utolsó percben kapott góllal csak egy pontot tudott
otthon tartani a TAC. Zsámbékon
egy nagyon súlyos (9-0) vereség
után egy hazai bravúr volt a Kecskéd 3-1-es legyőzése. Esztergom
ellen 1-1 otthon majd egy „hazai”
meccs Tatabányán és 7-2-es vereség a Nyergestől. A folytatás már
elmaradt, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség a csapatokra bízta
az alacsonyabb osztályokban a további menetrendet és a megyében
úgy döntöttek az együttesek, hogy
ennyi volt az ősz. Így az őszre
szánt három tavaszi fordulóból
kettő valóban tavaszra került. -ta-

Góllövő: Szivek 8, Rácz, Sebestyén 7-7, Staudt 6, Simon, Tompa
3-3, Kurcsik, Willi 2-2, Csordás,
Ercsey, Jagodics, Kiss 1-1
Dorogi ESE – TAC 27-47 (13-20)
Góllövő: Staudt 10, Szivek 7, Willi 6, Csordás, Sebestyén 5-5, Jagodics 4, Kiss, Rácz, Simon 2-2,
Tompa 1
TAC – Váci NKSE II 24-31 (8-11)
Góllövő: Willi 14, Kiss, Simon,
Sebestyén 2-2, Csordás, Staudt,
Szivek 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Lány U14 Lébényi KSE – TAC 2728 (14-14)
TAC – Győri ETO KC 16-31
Góllövő: Deli, Hatvani 10-10,
Flaskár 7, Bogdola, Pruzsina 5-5,
Makai 4, Kovács 2, Szebeni 1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Fiú U14 TAC – Győri FKKA 2223 (10-10)
Esztergomi Vitézek RAFC –TAC
12-28 (4-10)
Góllövő: Szombati 13, Dudás 11,

Nagy, P Tóth, Zalavári 6-6, Benke,
Sebestyén 3-3, Lantos 2
Edző: Bóna Brigitta
Fiú U13 Kőkúti Sasok DSE –
Cunder TU Kézisuli 17-16 (11-7)
Kőkúti Sasok DSE – Alba Regia
KSE 12-14 (5-8)
Edző: Endrédi dezső
Fiú U12 Grundfos Tatabánya
KC – Kőkúti Sasok DSE 19-20
Grundfos TKC-Tarján – Kőkúti
Sasok DSE 16-32
Edző: Kőhalmi Zsófia
Grundfos Tatabánya KC II – TAC
29-17
Grundfos TKC-Tarján – TAC
17-18
Edző: Nagy Róbert
Lány U12 Hét Vezér SE – Kőkúti
Sasok DSE 18-14
Kőkúti Sasok DSE – Bicske TC
39-8
Edző: Endrédi Dezső
Hét vezér SE – TAC 27-14
TAC – Bicske TC 25-7
Edző: Willi Attiláné
-ta-

Eredmények
Kézilabda
Férfi NB I/B AGROFEED- ETO
SZESE – TAC
Góllövő: Schneider 9, Schekk 7,
Győrffi 4, Kiss, Sárosi 3-3, Csányi,
Dósa, Pulai, Tass 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági TAC – NEKA 17-33
(9-15)
Góllövő: Lukács 5, Marx 3, Steczina, Szi-Benedek 2-2, Csányi, Hegedűs, Vincze, Zubek, Willi 1-1
Edző: Márton Ádám
- a mérkőzés első felében jól játszottunk, keveset hibáztunk. Amikor a NEKA felgyorsította a játékot védekezésben lemaradtunk.
A második félidő elején 10 perc
alatt 1-7-et csinált az ellenfél és
innen már nem volt visszaút. Sok
lépéshiba, eladott labda is hozzájárult az ilyen arányú vereséghez.
Tudtuk, hogy a NEKA jobb csapat,
de többet vártam magunktól.
Női ifjúsági TAC – Salgótarjáni
Strandépítők 42-20 (22-6)

vitte legtovább. A legjobb nyolc
közé mindketten simán jutottak,
Ott Anna két 15-6-os asszóval
már döntőben volt. Lili először
Kolczonayval vívott és nyert 1511-re, majd a tavalyi bajnokkal
Muhari Eszterrel került szembe. Jól vívott, de a bajnok 15-8s győzelme azt is jelentette hogy
nem lesz tatai döntő. A döntőben
tehát ismét összejött a Kun-Muhari csata. A válogatottban együtt
szerepelnek, de egy-egy versenyen hatalmas meccseket vívnak.
Most sem volt másképp, de végül
Kun Anna behúzta az utolsó tust
amivel az előző forduló második
helye után most a dobogó legfelső
fokára állhatott. Büki Lili 3. helye
nagyon szép teljesítmény. Nem
sok pihenője volt a lányoknak,
hiszen a szombat délutáni egyéni
után vasárnap délután a csapatversenyben mutatták meg magukat.
Két nyertes meccs kellett a döntőbe jutáshoz, amit a Debrecen
(45-20) és az Alba Regia (45-32)
ellen meg is oldottak. A döntőbe
a két legjobb csapat az OMS-Tata és a BVSC jutott. A hazaiaknál
Büki , Kovács és Kun vívott, míg
az ellenfélnél Borsodi, Tóth és
Turcsák várta a finálét. Kun Anna
magabiztos 5-2-vel indított, majd
Kovács vesztett 5-3-ra, Büki pe-

dig 7-6-ra verte Turcsákot. Az
első kör végén 15-13 vezetett az
OMS-Tata. A második kört Kovács egy 6-2-es vereséggel kezdte, de Kun remek asszóban 8-2-t
csinált, Büki pedig egy kiélezett
meccsen kapott ki 4-3-ra Borsoditól. Az utolsó körre 28-25-ös tatai
vezetéssel mentek a csapatok. Egy
találatokban gazdag asszóban Kovács 9-7-re vereséget szenvedett
Turcsáktól, de Büki hátrányból
visszahozva asszóját 5-2-re nyert,
így Kun 40-36-os vezetésnél léphetett pástra az utolsó asszóban
Borsodi ellen. Látva Anna egész
napos vívását sok kérdőjel nem
maradt és egy szoros meccsen
5-4-re nyert ami azt is jelentette
hogy az egyéni után a csapatot is
az OMS-Tata nyerte. OMS-Tata –
BVSC 45-40. A döntőben szereplő három lány mellett a Debrecen
elleni mérkőzésen Héder Hanna is
vívott és 5-2-es sikerrel járult hozzá az aranyéremhez. A férfiaknál
is indított csapatot a tatai egyesület. Az első mérkőzést a nyolc
közé jutásért elvesztették, utána
viszont jöttek a győzelmek és az
alsó házat megnyerve a 9. helyen
végzett az Esztergályos Patrik,
Horváth Levente, Kátai Bence,
Kovács Kristóf összeállítású gárda. 		
Tompa Andor

Szilveszter futás nélkül
Illusztráció

A vírushelyzet ezt is felülírta. Több mint 30 éve az óévet futással búcsúztatták Tatán a futás szerelmesei. Most is úgy tervezték a szervezők, hogy
december 31-én délelőtt elindulhat az év utolsó futó eseménye. Sajnos
ezt a COVID miatti rendelkezések az idén nem teszik lehetővé. Egyelőre
január 11-ig meghosszabbították a rendkívüli állapotot. De a szervezők
nem adják fel és pillanatnyilag barátkoznak azzal a gondolattal, hogy január vége felé egy utószilveszteri, farsangi futásra hívják majd a futókat.
Nincs még határozott elképzelés, de január 11 után már lehet látni a következő időszakra tervezhető közösségi programokat. Tehát ne csüggedjen senki ami késik nem múlik, ha nem is szilveszterkor, de szilveszteri,
farsangi hangulatban lehet majd futni.				
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