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„Azt kívánom mindenkinek, 
hogy ne térjenek vissza a járvány 
előtti kerékvágásba” – nyilat-
kozta 2020 során több ízben is 
Michl József, Tata polgármeste-
re. A városvezető ezzel kapcso-
latban úgy fogalmazott: - bizony 
ez a pandémia kilökött minket a 
megszokott kerékvágásból, min-
dennapi rutinból, amely talán 
sokszor elkényelmesedést, puszta 
megszokást, esetleg túlzott maga-
biztosságot szült az életünkben. 
A járvány egy komoly figyelmez-
tetés lehet számunkra arra, hogy 
újra és újra átértékeljük, megerő-
sítsük az életünket, változtassunk 
az eddigi gondolkodásmódunkon 
és saját magunkon is. 
Változásokban igazán bővelke-
dett a 2020-as esztendő, amely-
nek váratlan fordulatai szemé-
lyes életünkön túl természetesen 
városunk közösségére is komoly 
hatást gyakoroltak. Hogy hogyan 

élte meg Tata ezt a rendkívü-
li évet a városvezető szemével, 
arról nyilatkozott Michl József 
polgármester évösszegző interjú-
jában 2020 decemberében.
A 2020-as év számos olyan hely-
zetet hozott, melyeket egy év-
vel ezelőtt még nem láthattunk 
előre. Ezek közül is a legjelen-

tősebb a koronavírus-járvány, 
amely abban a tekintetben is 
re n d k í v ü l i , 
hogy a meg-
oldásokat il-
letően nem 
álltak előt-
tünk tapasz-
talatok, nem 
voltak haté-
kony példák, 
amelyekhez 
fordulhattunk 
volna, pedig 
nagyon gyors 
r e a g á l á s r a 
volt szükség. 
Hogyan élte 
ezt meg az önkormányzat, főleg 
az első hullám betörésekor?
-Az ember a saját életében is úgy 
van, ahogyan ezt a Szentírás is 
mondja, hogy: „Aki áll, vigyáz-

zon, el ne essen”. Ez azt jelenti, 
hogy amikor jól működik az éle-

tünk és rend 
van körülöt-
tünk, akkor 
is figyelnünk 
kell arra, hogy 
a váratlan 
h e l y z e t e k r e 
legyenek meg-
oldásaink. Az 
önkormányzat 
év közben, nor-
mál helyzetben 
is folyamato-
san benne van 
egy kataszt-
ró f avéde l m i 

rendszerben, melyet a kormány-
hivatal irányít, és járási szinten is 
meg van szervezve. Ez a rendszer 
városon belül is működik, van-
nak felelősei, van saját védelmi 
rendszerünk, és bár ezt nem kel-
lett teljes egészében bevetnünk, 
de komoly segítséget jelentett. 
Emellett a járvány betörésekor 
felállítottuk az operatív törzsnek 
megfelelő munkacsoportunkat, 
és mindennek köszönhetően az 
önkormányzat zökkenőmentesen 
tudta elvégezni a rá háruló fel-
adatokat. Az első hullámban per-
sze nagyobb volt a félelem, ezért 
is tartottunk naponta online és 
televíziós sajtótájékoztatót, a má-
sodik hullámra pedig már számos 
tapasztalatot szereztünk. 
Folytatás a következő oldalon

„Azt kívánom mindenkinek, hogy ne 
térjenek vissza a járvány előtti kerékvágásba…" 

Évösszegző beszélgetés 
Michl József polgármesterrel

Rendkívüli települési 
támogatásban városunk-

ban  2020-ban  284 fő ré-
szesült (522 esetben) ösz-
szesen: 8.197.333 forint 
értékben. Lakhatási támo-
gatást 116 fő kapott, ennek 
teljes összege 3.778.000 
forint volt, míg gyógyszer-
támogatásban 47 - en ré-
szesültek, melynek éves 
összege 1.992.000 forint.

Boldog új évet, Tata!

Fo
tó

k:
 D

om
ok

os
 A

tt
ila



Kiváló munkatársaim vannak, 
akiknek a hozzáállása sokat se-
gített a védekezés megszerve-
zésében, az ételosztástól kezdve 

az adományozáson át az intéz-
ményeink ellátásáig, rendkívül 
sokrétű munkát végeztünk és 
végzünk most is a biztonságos 
működés érdekében. Egyébként 
a városvezetés minden területét 
érinti a pandémia, például 2020 
rendkívüli volt abban a tekintet-
ben is, hogy az előző időszakhoz 
viszonyítva nagyon kevés képvi-
selő-testületi ülést tudtunk meg-
tartani a Városházán. Érdekes, 
hogy ez pont a 
magyar önkor-
mányzat i ság 
létrejöttének 
30 éves jubi-
leumi évében 
történt így. A 
direkt, szemé-
lyes találkozá-
sok számának 
csökkenésével 
egyenes arány-
ban nő a pol-
gármester felelőssége, hiszen az 
élet megy tovább, és a döntése-
ket meg kell hozni. Éppen ezért 
én minden egyes előterjesztést 
előzetesen véleményeztettem az 
összes képviselővel és bizottsági 
taggal, s a döntéseimet az ő vé-
leményeik figyelembevételével 
hoztam meg. Ezúton is köszönöm 
a képviselő-testület és a bizottsá-
gok tagjainak együttműködését 

ebben a munkában.
-Az egészségügy mellett világ-
szerte a gazdaságot szokták 
kiemelni, mint a járvány által 
leginkább érintett területet. 
Hogyan alakult ez Tatán a gaz-

dasági környezet és a városi 
költségvetés szempontjából?
-Először is szeretnék köszönetet 
mondani a tatai vállalkozásoknak, 

mert nagy erőfeszítéssel végezték 
a munkájukat. Őket év közben fo-
lyamatosan külön is tájékoztattuk 
a járvánnyal kapcsolatos intézke-
déseinkről, és igyekeztünk minél 
szorosabban kapcsolatban marad-
ni velük. A munkanélküliek szá-
ma átmenetileg valamivel - nem 
számottevően - nőtt ugyan, de 
mostanra a korábbiakhoz hason-
lóan újra 3,7 %-os a munkanélkü-
liek aránya a járásunkban. Ez az 

adat is mu-
tatja, hogy 
a cégeink 
tudnak mű-
ködni. A tu-
risztikai és 
a vendéglá-
tó ágazatot 
t e r m é s z e -
tesen Tatán 
is súlyosan 
érintette a 
koronavírus 

megjelenése. Cégek megszűné-
séről még most végleges adata-
ink ugyan nincsenek, de az eddig 
ismertek alapján elmondható, 
hogy ezen a téren sincs rendkívü-
li helyzet a városban. Örömmel 
mondhatom, hogy a helyi adófi-
zetési morál továbbra is kiváló, 
ezért külön köszönetet mondok 
mindenkinek. 2 milliárd 252 mil-
lió forint adó folyt be jelen állás 

szerint (2020. december elején) a 
város kasszájába, ami még a pan-
démia előtti várakozásainknak 
megfelelő. Az adóbevételeinkből 
egyébként két tétel hiányzik, az 
egyik a gépjármű adóból a város-

nak járó rész, a másik pedig az 
idegenforgalmi adó, ami nagyon 
elmarad a korábbi évektől. Az 
államtól 2020-ban is nagyságren-

dileg 1,5 milliárd forint működési 
támogatást kaptunk. Ugyanakkor 
jövőre mind az adóbevétel, mind 
az állami támogatás jelentősen 
módosulni fog az iparűzési adó-
val kapcsolatban nemrégiben be-
jelentett változásoknak köszön-
hetően. A hitelekkel kapcsolatban 
elmondhatom, hogy 2019 végén 
felvettünk 543 
millió forint 
fejlesztési hi-
telt, ebből 240 
millió forin-
tot költöttünk 
el 2020-ban. 
Emellett az 
előző hitele-
inkre 112 mil-
lió forintot fi-
zettünk vissza. 
A folyószám-
la-hitelünket 
ugyan a biz-
tonság kedvé-
ért felemeltük 
1,5 milliárd 
forintra, de 
nem kellett 
belőle pénzt igénybe vennünk az 
év végére, s ez egy másik jó hír, 
hiszen így a törvénynek megfele-
lően tudunk átmenni az új évbe. 
Hogyan alakult a város cégei-
nek működése?
-A cégeink költségvetését átalakí-

totta a pandémia, s a legnagyobb 
károkat a Városkapu Zrt. szen-
vedte el, hiszen a kulturális prog-
ramok nagy része elmaradt. A 
jegyvásárlásokból érkező bevéte-
lek elenyésző méretűre csökken-

tek, egyedül a Fényes Tanösvény 
tudott működni, ami 2020-ban is 
nagy népszerűségnek örvendett, 
így valamennyi bevételt hozott 
a Városkapunak. A Városgazda 
Kft. megkapta a szokásos önkor-
mányzati támogatást, így a vá-
rosüzemeltetési feladataikat fen-
nakadások nélkül tudták végezni. 
Nekik külön nagyon köszönöm a 
megfeszített munkát, mert a jár-
vány elleni védekezéshez kapcso-
lódóan nagyon komoly segítséget 
nyújtottak. Emellett a két kisebb 
cégünk, a Rend-Ház Kft. és a Ta-
tai Öreg-tó Halászati Kft. is tudta 
teljesíteni az elvárásokat. 
A járvány okozta nehézségek 
mellett a város számos pontján 
látható volt a fejlődés 2020-ban. 
Hogy csak néhány példát említ-
sek: elkészült az új városi piac, 
megújult a Komáromi utca és 
átépült, biztonságossá vált az 
Új úti kereszteződés, két mű-
füves grundpálya épülhetett az 
MLSZ-el együttműködésben, 
újjászületett a Kálvária szobor-
csoport, befejeződött a Szent 
Kereszt Templom külső meg-
újítása, megszépült a Szivár-
vány Óvoda, elkészült a Tata és 
Agostyán közötti kerékpárút. 
Emellett pedig számos pályá-
zati projektünk esetében is elő-

relépések 
történtek.
-Igen, jól 
ha ladtunk 
a projekt-
jeinkkel, és 
a korábbi 
időszakhoz 
hasonlóan  
f i gye l t em 
arra, hogy 
a képvise-
lő-testület 
h ó n a p r ó l 
h ó n a p r a 
kapjon egy 
friss össze-
foglalót a 
pályázata-
ink aktuális 

helyzetéről. Közel 20 projektet 
viszünk most, ezek között van 
a tatai Kőfaragó-ház kézműves 
aktív ökoturisztikai látogatóköz-
pontként való rehabilitációja. A 
projekt szépen halad előre, kívül-
ről már láthatják a tataiak a meg-
újulást, azonban a befejezéshez 
többlet forrás biztosítására van 
szükség, mert a műemlék épület 
munkakezdés után feltárt állapota 
további, előre nem látható falada-
tokat adott. A műszaki tartalom 
módosítására, a projekt határide-
jének meghosszabbítására, több-
lettámogatás igénylésére szerző-
dés-módosítás van folyamatban. 
A megvalósulása 2021. nyarára 
várható. Aztán a bölcsődei kapa-
citás növelése férőhelybővítéssel 
Tatán című pályázatot is érdemes 
kiemelni, melynek célja egy há-
rom csoportos korszerű bölcső-
de építése Újhegyben. Erre 350 
millió forintos támogatási ösz-
szeget nyertünk el. A műszaki 
dokumentáció elkészült, a közbe-
szerzés előkészítése folyamatban 
van, a projekt befejezése 2022 
őszére várható a terveink szerint. 
Az említett agostyáni kerékpá-
rút mellett, a Baji úti kerékpárút 
megvalósításán is dolgozunk, itt 
egy 1255 m hosszúságú bicikli-
út építéséről van szó, melynek 
kezdőszelvénye a Vértesszőlősi 
út - Baji úti csomópont, végszel-
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Bővül a szelektív 
hulladékgyűjtő 
rendszer
Házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtő-rendszer is segíti 
a jövőben a környezettudatos 
hulladékgazdálkodást váro-
sunkban, ugyanis Tatán 2021-
től bevezetik a házi szelektív 
hulladékgyűjtést. 
Tatán több,  mint 5 ezer ( ház-
tartásonként 1 darab) 110 literes 
gyűjtőedényt osztanak ki janu-
ártól a családi házas övezetek-
ben. Ezekbe a gyűjtőedényekbe 
a fém, és a papírhulladékot, va-
lamint a PET palackokat lehet 
majd elhelyezni.
Az új gyűjtőedények a csalá-
di házas övezetekben kerülnek 
kiosztásra, a társasházi öveze-
tekben pedig korszerűsíteni és 
bővíteni fogják a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigeteket.
Az új gyűjtőedényekkel kap-
csolatban a tataiaknak nincsen 
teendőjük, a Tatai Városgaz-
da Nonprofit Kft. munkatársai 
ugyanis 2021 januárjától min-
den háztartást külön értesíteni 
fognak a hulladékgyűjtő edé-
nyek kiszállításával és szemé-
lyes átvételével kapcsolatos in-
formációkról.

A Szociális Alapellátó 
Intézmény munkatár-

sainak közreműködésével 
2020-ban  582 - en kaptak 
napi egyszeri meleg ebédet, 
összesen 28342 adag étel 
került kiszállításra. A bevá-
sárláshoz és gyógyszerkivál-
táshoz 562-en kaptak segít-
séget.

A Richter Egészségváros 
prevenciós programsoro-

zatának 79. állomásán tavaly 
szeptemberben Tatán több 
mint 30 fontos szűrésen, 
tanácsadáson és egészsé-
ges életmódhoz kapcsolódó 
előadáson vehettek részt az 
érdeklődők. A tatai Egész-
ségvároson több, mint 1000 
szűrést hajtottak végre a 
Kossuth téren, rengetegen 
vettek részt az előadásokon, 
az online térben pedig több 
mint 1500 aktivitás történt.
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vénye pedig a Székely Bertalan 
utca. A közbeszerzés előkészítése 
folyamatban van, 2021 őszére zá-
rulhat le a kivitelezés, ha minden 
a terveink szerint halad. Bencsik 

János országgyűlési képviselő 
úrnak köszönhetően nagyon fon-
tos előrelépést sikerült tenni két 
olyan projektünkben, amelyeket 
már régóta tervezünk. Képvise-
lő úr közbenjárásának nyomán 
890 millió forintos kormányzati 
támogatást kaptunk arra, hogy a 
Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tár új helyre, az egykori tiszti klub 
épületébe költözhessen az Ady 
Endre utcára, ahol egy modern 
tudásközpontot fogunk kialakíta-
ni. Emellett pedig egy 200 millió 
forintos kormányzati támogatás 
eredményeként megkezdődhet 
a Magyary Zoltán Művelődési 
Központ és a környező terület 
megúj í tásá -
nak elő-
készítése. 
Az önkor-
m á n y z a t 
az Orszá-
gos Terv-
t a n á c c s a l 
együttműkö-
désben országos tervpályázatot 
fog hirdetni a Várkanyar egészé-
nek rendezésére. A fejlesztése-
ink kapcsán hálásan köszönöm a 
magyar kormány, Bencsik János 
országgyűlési képviselő és a Me-
gyei Önkormányzat támogatását, 
segítségükkel tud tovább épülni, 
szépülni a városunk.
A különböző támogatások köre 
2020-ban kibővült, hiszen a 
pandémia miatt a város folya-
matos segítséget nyújtott az in-
tézményeknek, a helyi egészség-
ügynek, de emellett például az 
ösztöndíjrendszerünk is tudott 
tovább működni.
-Így van, továbbra is tudtuk biz-

tosítani az ösztöndíjainkat, ide 
tartozott az Esterházy Miksa „Vi-
ator” Sportösztöndíj, az Öveges 
József Tanulmányi Ösztöndíj, a 
Tata Város Legszorgalmasabb 

Diákja elismerések illetve a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat. A gyermekeink 
támogatása és a tehetséggondo-
zás nagyon fontos számunkra, 
ebben az évben 50 fiatalt tudtunk 
külön is támogatni a városi ösz-
töndíjrendszeren keresztül, közel 
5,5 millió forinttal. És természe-
tesen a járvánnyal kapcsolatban 
is folyamatosan igyekeztünk se-
gíteni. Tavasszal, az első hullám 
idején a háziorvosaink és fogor-
vosaink 250 000 forintos járvá-
nyügyi támogatást kaptak fejen-
ként (21 fő), decemberben pedig 
további 200 000 forintot. A tatai 
mentőállomásnak 1 millió forint 

rendkívüli támo-
gatást adtunk 
a járvány elle-
ni védekezés-
sel összefüggő 
többletkiadá-
sok fedezésé-
re, valamint 

a szolgálatot 
teljesítő szakemberek munkakö-
rülményeinek javítására. Ebből 
a mentőállomás hűtőszekrényt, 
mikrohullámú sütőt, televízi-
ót, érintésmentes lázmérőket és 
egy ózongenerátort vásárolt. És 
persze minden intézményünkre 
figyeltünk, felmértük az igénye-
ket, az érettségi vizsgák kapcsán 
például a középiskolákat is meg-
kerestük, és ahol kérték, segítet-
tünk. Összességében a járvány-
hoz kapcsolódóan a december 
10-i adatok alapján 7110 masz-
kot, 2007 doboz fertőtlenítő gélt, 
354 fertőtlenítő kendőt, 8425 gu-
mikesztyűt, 275 gyorstesztet, 34 
érintésmentes lázmérőt, 10 higié-

niai állomást, és 6 szenzoros fer-
tőtlenítőszer adagolót osztottunk 
ki, valamint elvégeztük a Fürdő 
utcai óvodánk teljes fertőtleníté-
sét - mindezt közel 10 millió 800 

ezer forint értékben. Nagyon sok 
támogatást is kaptunk, cégektől, 
magánszemélyektől egyaránt. Itt 
most külön is szeretném megkö-
szönni a tataiak segítségét, akár 
az ételkiszállításban vettek részt, 
akár anyagilag támogatták a vé-
dekező munkánkat, vagy ha kel-
lett, maszkokat varrtak és küldtek 
be hozzánk. 16 millió forint tá-

mogatást kaptunk adományként 
a védekező munkánkhoz,  nagy 
köszönet érte.
Bár a járvány a legnagyobb 
érdeklődést kiváltó téma volt 
2020-ban városunkban, emel-
lett fokozott figyelem kísérte az 
Öreg-tó partjára tervezett szál-
loda beruházás kérdését is. Ho-
gyan értékeli az ezzel kapcso-

latban lezajlott eseményeket?
-Talán nem is volt még a városban 
olyan fejlesztés, amely ekkora ér-
deklődést, és ezen belül ekkora 
vitát váltott volna ki. Rendkívüli 
helyszínen egy rendkívüli fejlesz-
tésről beszélünk, ami természetes 
módon rendkívüli helyzetet ered-
ményezett. Arról van szó, hogy 
Tatának egy különleges  pontjára 
egy 5 csillagos 
szállodát tervez-
nek, ami teljesen 
érthető módon  
késztetett soka-
kat vélemény-
nyilvánításra. Az 
ellenzők nép-
szavazást kez-
deményeztek, a 
kérdéseik bent 
vannak a jegyző-
nél, és ahogyan a 
hírekben olvashattuk, 6 ezer kö-
rüli aláírás gyűlt össze, tehát egé-
szen biztos, hogy ebben a témá-
ban népszavazás lesz, valamikor 
2021 második felében. A pontos 
időpontot azért nem tudjuk még 
meghatározni, mert a pandémia 
ideje alatt minden, a népszava-
záshoz kötődő folyamat fel van 
függesztve. Azt azonban a Győri 
Törvényszék döntése alapján már 
biztosan tudjuk, hogy nem lehet 
helyi népszavazást tartani arról, 
épüljön-e szálloda az Öreg-tó 

partján. Időközben az önkor-
mányzat a tataiak kérésére meg-
szervezett egy 9 állomásos lakos-
sági fórumsorozatot, amely 46 
órán át zajlott közel 2 ezer részt-
vevővel, s ez rekordot jelent a tatai 
lakossági fórumok történetében 
mind az idejét, mind pedig a rész-
vétel nagyságát tekintve. Ennek 
köszönhetően nem maradt senki - 
legyen szó tatai vagy környékbeli 
lakosról - aki nem kapott szót és 
nem mondhatta 
el a véleményét. 
A fórumokról 
j e g y z ő k ö n y v 
készült, és kö-
szönhetően a 
Tatai Televízi-
ónak valamint 
a város közös-
ségi oldalának 
akár otthonról 
is figyelemmel 
lehetett kísérni 
ezeket a találko-
zókat. Ez tehát 
egy újabb szép 
példája volt an-
nak, hogy a városban működik a 

demokrácia. Köszönet mindenki-
nek, aki részt vett a fórumokon. 
Türelemmel meghallgattunk min-
denkit, azokat is, akik kendőzet-
lenül, és gyakran indulatoktól 
sem mentesen fogalmazták meg a 
véleményüket. A  beruházó azóta 
elküldte számunkra azokat a ha-
tástanulmányokat, amelyeket az 
áprilisi határozatomnak megfele-

lően ugyanaz 
a cég készí-
tett, amellyel 
együtt dolgo-
zunk az egész 
városra kiter-
jedő helyi épí-
tési szabályzat 
módosításán. 
Az elsődleges 
h a t á s t a n u l -
mány tehát el-
készült, s azt 

az önkormányzat munkatársai, 
szakemberei nagyon alaposan 
feldolgozták. Közel 100 kérdést 
és szempontot soroltak fel. Ko-
rábbi ígéretemnek megfelelően 
ezeket az észrevételeket, magu-
kat a tanulmányokat és a szerzőik 
által készített összefoglalókat el-
juttattam a képviselő-testület tag-
jaihoz, valamint bárki számára el-
érhetővé tettük a város internetes 
oldalán. Most arra várunk, hogy a 
felvetéseinkre is megérkezzenek 
a válaszok. Ha megkapjuk majd a 

kiegészített tanulmányokat, csak 
azt követően dönthet a képvise-
lő-testület arról, hogy elfogadja-e 
az azokban foglaltakat, és módo-
sítja-e a szóban forgó terület sza-
bályozási tervét, de én arra kértem 
a cég képviselőit, hogy a jelenleg 
érvényben lévő szabályozásnak 
megfelelően próbálják az épü-
letet megtervezni és felépíteni. 
Eddig is és továbbra is figyelem-
be vesszük a tataiak véleményét 

a beruhá-
zással kap-
csolatban, 
ezért pél-
dául arra 
kértük a 
céget, hogy 
az első 
l á t v á n y -
tervekhez 
képest sok-
kal inkább 
a környe-
zetbe illő 
megjelené-
sű épületet 
tervezzen. 

Erre válaszul megszületett egy 

Tavaly húsvétkor az ön-
kormányzat 800 fő ré-

szére adott át tartós élel-
miszerekből álló csomagot, 
csomagonként 5.000 forint 
értékben. 

Sportolói ösztöndíj-
ban tavaly 5 fiatal ré-

szesült városunkban, 
az Öveges ösztöndíjat 
10 diák részére bizto-
sította az önkormány-
zat, a Tata Város Leg-
szorgalmasabb diákja 
ösztöndíjakat 8 tanuló 
kapta meg, míg a Bursa 
Hungarica ösztöndíj 27 
fiatalt érint.

A Magyar Nemzeti Mú-
zeum Szenvedő szer-

kezet - Hétköznapi Tria-
non című kiállítása, mely 
október 22-én a Kossuth 
téren nyílt meg, a 6 kiál-
lítási napon 4003 látoga-
tót vonzott a különleges 
gömbsátorba.
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új terv, amit a beruházó közzétett 
mind a közösségi oldalán, mind 
pedig egy kis tájékoztató füzet 
hasábjain, melyet eljuttattak a 
tataiak postaládáiba. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy a fejlesz-
tés terveivel 
kapcsolato-
san kialakult 
helyzet egy 
természetes 
folyamat. Az 
ügyben min-
denki végzi a 
maga dolgát:- 
az emberek 
e l m o n d j á k 
a véleményüket, az önkormány-
zat pedig ezt figyelembe veszi és 
becsatornázza az adott beruhá-
zó felé, hiszen támogat minden 
olyan fejlesztést, ami Tata érde-
keit szolgálhatja. Amennyiben 
minden érintettel sikerül közös 
nevezőre jutni, megtesszük azo-
kat a lépéseket, amelyek a lehe-
tő legjobb megoldás irányába 

vezetnek. Mindebben persze az 
illetékes hatóságoknak is nagyon 
fontos szerep jut, hiszen a külön-
böző engedélyek kiadása már az 
ő feladatuk. 
A mögöttünk álló évben zajlott 
számos változás egyike közvet-
lenül is érin-
tette a Tatai 
Közös Önkor-
mányzati Hi-
vatalt, hiszen 
új jegyzője 
lett városunk-
nak.
-Így van, hosszú idő után dr. Kó-
rósi Emőke jegyző új kihívásokat 
és egy másik szakmai területet 
keresett magának, neki utólag 
is köszönöm az itt eltöltött időt, 
azt a precíz, a törvényi előírá-
soknak mindig pontosan meg-
felelő munkát, mellyel Tatát és 
az önkormányzatot szolgálta. A 
jegyzői posztra négyen pályáz-
tak, közülük dr. Horvát Józsefet 

bíztam meg a jegyzői feladatok 
elvégzésével, aki egyébként ezt 
megelőzően, 2020 januárjától a 
Polgármesteri Kabinetet vezette, 
s augusztus közepe óta pedig már 
a hivatalunk élén áll.
Tatát nem csupán a természeti 
és épített öröksége teszi külön-

legessé, hanem az a változatos 
rendezvénykínálat is, amely 
végigkíséri az évet. Ezen ese-
mények túlnyomó része idén 
elmaradt, mint ahogyan az a 
tervezett városi rendezvény 

is, melyet 
az önkor-
m á n y z a t 
a trianoni 
békediktá-
tum aláírá-
sának 100. 
évfordulója 
alkalmából 
szervezett 
a Nemzeti 

Összetartozás Évében. Gon-
dolom, egyetért azzal, hogy a 
kulturális élet Tatán is nagyon 
megszenvedte ezt az esztendőt?
-Valóban, a járvány miatt sajnos 
elmaradtak a kulturális rendezvé-
nyeink, a fesztiválok, a Trianon 
100 megemlékezésünk, és még 
sok minden más, például nem tu-
dott ünnepi ülést tartani a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Tatai 
Csoportja, mely idén lett 30 éves. 
Ennek ellenére a járvány visz-
szafogottabb időszakaiban azért 
sikerült néhány különleges ren-
dezvénynek helyet adnunk. Ilyen 
volt a Richter Egészségváros 

programban 
való rész-
v é t e l ü n k , 
a m e l l y e l  
közös ösz-
szefogással, 
a tanács-

adásokért, előadásokért és szűrő-
vizsgálatokért járó  adománypon-
toknak  köszönhetően a Richter 
Gedeon Nyrt. által felajánlott 3,5 
millió forint a rendezvény végé-
re 5 695 700 forintra nőtt. Ezt az 
összeget a Tatai Egészségügyi 
Alapellátó Intézményünk kapta. 
Ugyancsak a Kossuth téren zaj-
lott egy másik kiemelt esemény, 
a magyar Nemzeti Múzeum el-
hozta Tatára a „Szenvedő szerke-

zet - Hétköznapi Trianon” című 
vándorkiállítását egy különleges 
gömbsátorban, ahol alig egy hét 
alatt több mint 4000 látogatót 
fogadtak. Nagy szó ez, hiszen a 
fővárosban két hét alatt 6000 fő 
látogatott el a tárlatra. Köszön-
jük a Nemzeti Múzeumnak ezt a 

lehetőséget, amely talán részben 
kárpótolt is minket azért, hogy 
a városi trianoni megemlékezé-
sünkre sajnos nem kerülhetett sor. 
Talán a sporteseményeinket érin-
tette a legkevésbé ez a helyzet, 
így nyáron, amikor lecsendesült 
a járvány, meg tudtuk rendezni 
az Old Lake Man triatlonbajnok-
ságot, az országos strandröplab-
da-bajnokság első fordulóját és a 
Minimaratont. Persze az is igaz, 
hogy sajnos a Giro d’Italia me-
zőnye az idén nem roboghatott át 
a városon a vírus miatt…
Érdekes pár-
huzam látha-
tó a Nemzeti 
Összetartozás 
Éve és a pan-
démia között, 
hiszen régóta 
nem volt szük-
ség annyira az 
összefogásra, 
a segítségre, 
az egymásra 
figyelésre és 
az egymással 
szembeni fe-
lelősségválla-
lásra, mint az 
elmúlt hóna-
pokban. Hogy látja, mennyire 
nyilvánult meg városunk kö-
zösségének ereje egy ilyen rend-
kívüli időszakban?
-A nyár folyamán egy szép emlé-
ket állítottunk a Kossuth téren a 
templom elé, ez volt Mo-
nostori Ferenc homokszob-
ra a trianoni centenárium 
alkalmából. Nagyon szép 
jelkép, ahogyan két angyal 
tartja a magyar címert, s 
ez mindenkinek eszébe 
juttathatja, hogy bizony 
Magyarországot sokszor 
az angyalok hordozzák és 
védik meg. Az elmúlt 100 
esztendőben erre számos 
példa volt. 2020 nagyon 
sok nehézséget, szenve-
dést hordozott és sokakat 
elvesztettünk ebben a csa-
tában, de azért legyünk 
őszinték magunkhoz: az 
elmúlt 100 év háborúihoz, 
a szovjet megszálláshoz, a dikta-
túrához, 1956 leveréséhez mér-
ve 2020 hála Istennek nem volt 
olyan rossz év. Ugyanakkor az, 
hogy ezt a 100 esztendőt kibírta 
a magyar nemzet és 2010 után át 
tudott kapcsolni arra a gondolko-
dásra, miszerint nekünk nem Tri-
anont kell siratni, hanem egymást 
átölelve az összetartozásunkat 
megélni, egy óriási lépés. A ko-
ronavírus járvány abban a tekin-
tetben hozhat egy másik óriási 

lépést, hogy a családok egymás-
ra találjanak. Huzamosabb ideig 
voltak a családok be és összezár-
va, mintegy rákényszerítve arra, 
hogy egymással foglalkozzanak, 
beszélgessenek, tovább mélyít-
sék a kapcsolataikat. Persze tu-
dom, hogy mindenkinek voltak 
nehézségei, de abban bízom, 
hogy sokaknak segített ez az idő-
szak abban, hogy még közelebb 
kerüljenek egymáshoz, megerő-
sítsék a szeretet szálakat. Fontos 
tehát arra is gondolnunk, hogy mi 
minden jó származott a pandémi-

ából az életünkben. Például az, 
hogy családok, közösségek ösz-
szefogtak, és segítséget nyújtot-
tak a rászorulóknak. Nagyon jó 
volt látni, ahogyan ez Tatán mű-
ködött. Köszönöm a tataiaknak, 

hogy a szabályokat, változásokat 
elfogadták, és köszönöm, hogy 
sokan áldoztak az idejükből vagy 
az anyagi lehetőségeikből azért, 
hogy támogassák a segítő  mun-
kánkat!
Mi lehet ezek után 
a végszó, az üzenet, 
amely utat mutat 
2021-re?
-Az Öreg-tó vizében 
ott áll Keresztelő 
János szobra, arra 

figyelmeztetve, hogy alakítsuk 
át a gondolkodásmódunkat. Az 
életünket csak úgy tudjuk átala-
kítani, ha a gondolkodásmódun-
kat is megváltoztatjuk. Erre utal 
Keresztelő János, amikor Jézust 
bemutatva azt mondja, hogy az 
eddigi gondolkodásotok Istenről 
nem megfelelő, azt megváltoztat-
va tudjátok csak Jézust megérteni. 
Nekünk is ez a dolgunk és fela-
datunk, hogy a mostani világban, 
Európában és Magyarországon 
az előrelépéshez megváltoztas-
suk a gondolkodásmódunkat.  Ez 

pedig nem a régi elvetését jelen-
ti, sokkal inkább azt, hogy a régi 
gyökereinkre támaszkodva kell 
a változtatást megtennünk. A ma 
kihívásait a magyarság történe-
tébe, szellemiségébe, ősi hagyo-

mányaiba eresztett gyökereink 
által van csak esélyünk megérteni 
és feloldani. Ezzel a gondolattal 
kívánok minden tatai családnak 
egészséges, boldog új esztendőt!

2020 decemberében 
700 fő részére juttatott el 

az önkormányzat élelmiszer 
csomagot.

A Tatai Városgazda Non-
profit Kft. tavaly 6400 tő 

árvácskát valamint 46 ezer 
tő egynyári virágot ülte-
tett ki Tata közterületeire, 
emellett pedig több, mint 6 
ezer üzemórát dolgoztak a 
fűnyíróik.

A következő lapszámainkban 
az önkormányzati képviselők 

beszámolóit olvashatják arról, 
"2020-ban mivel tudták segíteni 
városunk fejlődését?"
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Tájékoztatjuk Tata Város Tisz-
telt lakosságát, hogy a gépjár-
műadóval kapcsolatos adóha-
tósági feladatokat 2021. január 
1-jétől az állami adó- és vámha-
tóság látja el az egyes adótörvé-
nyek módosításáról szóló 2020. 
évi CXVIII. törvény szerint.
A 2021. január 1-jét megelő-
ző időszakra eső gépjárműadó 
ügyekben (2020. december 31-
ig terjedő időszak adókötele-
zettségének megállapítása, ezen 
időszak adójának beszedése, 
végrehajtása, erre az időszakra 
vonatkozó ellenőrzés és szank-
ciók megállapítása) az adóha-
tósági feladatokat továbbra is 
az illetékes Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal végzi.
Így az önkormányzati adóható-
ság továbbra is élhet a végrehaj-
tás lehetőségével, akár a gépjár-
mű forgalomból való kivonására 
vonatkozó kezdeményezés lehe-
tőségével, ha az adótartozás az 
egy évi adótételt meghaladja, 
feltéve, hogy a fizetési kötele-
zettség 2020. december 31-ig 
keletkezett. 
A 2020. december 31-ig fenn-
álló gépjárműadó tartozásokat 
továbbra is az önkormányzati 
adóhatóság számlájára kell meg-
fizetni.
/Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Gépjárműadó beszedési 
számla: 50440016-10030455/
Általánosságban a gépjármű tu-
lajdonosoknak és üzembentar-
tóknak továbbra sem kell adat-
bejelentést tenni az adóhatóság 
felé. A közúti közlekedési nyil-
vántartási szerv a járműnyilván-

tartásából a 2021. január 1-jei 
állapotnak megfelelő adatokat 
január 20. napjáig közli majd az 
állami adó- és vámhatósággal. 
Ezt követően havonta frissül az 
adatbázis.
Az önkormányzati adóhatóság 
2021. január 15-ig adatot szol-
gáltat az állami adó- és vám-
hatóság számára a nála 2020. 
december 31-én nyilvántartott 
adómentes gépjármű forgal-
mi rendszámáról és a gépjármű 
üzembentartójának, tulajdono-
sának azonosító adatairól, va-
lamint a mentesség jogcíméről, 
így ezekről az adózóknak külön 
bejelentést nem kell tenniük.
Új mentességekről (a gép-
járműadóról szóló 1991. évi 
LXXXII. törvény 5. §) vagy 
adókedvezményekről (ugyan-
ezen törvény 8. §) 2021. január 
1-jét követően kizárólag az adó-
zó bejelentéséből értesülhet az 
állami adó- és vámhatóság. Az 
adózók bejelentési kötelezettsé-
ge csak azon esetekben szüksé-
ges, amelyekben az állami adó- 
és vámhatóság nyilvántartásából 
a mentességre való jogosultság 
ténye nem állapítható meg.
A 2021. évi gépjárműadóval 
kapcsolatos információk az álla-
mi adó- és vámhatóság hivatalos 
honlapján lesznek megtekinthe-
tők. / https://www.nav.gov.hu  /
Köszönjük az adózóknak, hogy 
az elmúlt évtizedekben a gépjár-
műadó kötelezettségek betartá-
sával és adófizetéseikkel hozzá-
járultak Tata Város fejlődéséhez.  
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

A Kuny Domokos Múzeum ki-
adásában jelent meg Körmen-
di Géza: Emlékek az életemből 
című könyve, melyet online ese-
ményen mutattak be az érdeklő-
dőknek december 16-án a Város-
háza dísztermében.
Ahogyan a kiadvány Körmendi 
Izabella által írt előszavában is 
olvasható, Körmendi Géza visz-
szaemlékezéseit az általa papír-
ra vetett formában adja közre 
a könyv az elejétől a végéig, a 
tartalomjegyzéktől a lábjegyze-
tekig változatlan formában. Kör-

mendi Géza nyugdíjas éveitől 
kezdve párhuzamosan dolgozott 
a könyvein és emlékiratain. Nem 
egyszerre, és nem az események 
időrendjében keletkeztek a törté-
netek, hanem ahogyan felvillan-
tak az emlékezetében. Később 
rendszerezte, szerkesztette meg 
a könyvben található formában 
őket. Az emlékirat hét nagy feje-
zetbe tömöríti az ötvenhárom tör-
ténetet és egy hosszabb novellát, 
pár éves korától kezdve 1989 au-
gusztusáig, 60 éves koráig.
A Kuny Domokos Múzeum és 

Tata Város Önkormányzata szer-
vezésében - tekintettel a járvány-
helyzetre - egy online eseményen 
mutatták be a könyvet december 
16-án a Városháza dísztermében. 
Az eseményen Michl József pol-
gármester, Dr. Schmidtmayer Ri-
chárd, a Kuny Domokos Múzeum 
igazgatója és Körmendi Izabella, 
Körmendi Géza lánya, s egyben a 
könyv szerkesztője vett részt.
A könyvet a Városházán bemu-
tató Körmendi Izabella így fo-
galmazott : - Nyugodtan mond-
hatom, hogy Körmendi Gézától 

bizony nem ilyen könyvbemuta-
tókhoz szoktunk. A helyzet fur-
csaságához tartozik, hogy éppen 
a legfontosabb, az élő publikum 
hiányzik, bár igaz, hogy a tv se-
gítségével most talán még több 
tatait szólíthatunk meg. Köny-
vének bemutatása természetesen 
nem lehetséges anélkül, hogy őt 
magát, jellegzetes alakját is fel 
ne idéznénk. A valamiképpen 
minden helyzetben nyugalmat 
árasztó, derűs, mesélős, mosoly-
gós, Alma Máteres lényét. Ha ő itt 
lenne, biztosak lehetnénk abban, 
hogy felülemelkedne minden ép-
pen aktuális körülményen, és így 
a mindenkori, a klasszikus em-
beri értékekről hallhatnánk tőle. 
Arról az útról, amin félelem nél-
kül mindannyiunknak járni érde-
mes. Körmendi Géza különleges 
egyénisége - az előadásai közben 
- szinte mindig megteremtette azt 
a kifinomult varázslatot, amire az 
emberi léleknek olyannyira szük-
sége van. Ami a lélek felfrissülé-
sét szolgálja, amivel aztán tovább 
lehet lendülni a mindennapok 
monotóniáján, nehézségein, ami-
től a lélek képes megújulni is. 
Ezért vártuk annyira az előadása-
it, a könyvbemutatóit, akárcsak a 
játékra váró kisgyermekek... És a 
csoda - mindig megtörtént.
Michl József polgármester az on-
line könyvbemutató kapcsán el-
mondta: - Körmendi Géza bácsit 
mindenki ismerte Tatán. Számos 

helytörténeti munkával tisztelte 
meg szülővárosát és nem csak 
szakmai indíttatásból írt róla 
anyagokat, hanem azért is, mert 
nagyon-nagyon szerette az ott-
honát. Egy igazi patrióta volt, 
akinél Tata mindig a legfelső pol-
con szerepelt, s mindent megtett 
azért, hogy a lehető legtöbb infor-
mációt megossza velünk. Köve-
tendő gondolat az, hogy a tudást 
itt hagyjuk az utókornak, ennek 
pedig szép példája az „Emlékek 
az életemből” című könyv. A vá-
rosvezető hozzátette: - nagyon 
köszönöm a Körmendi család 
tagjainak, hogy megkerestek min-
ket és mindent megtettek a könyv 
megszületésének érdekében. 
Emellett köszönet a kiadónak 
Dr. Schmidtmayer Richárdnak, a 
Kuny Domokos Múzeum igazga-
tójának. A jó az lenne - fogalma-
zott Michl József - ha ez a könyv 
egy sorozat első kötete lenne, s a 
tatai patrióták, a tataiságot egész 
életükben tápláló és erősítő tata-
iak az életük összegzéseként egy 
szép könyvet írnának arról, hogy 
nekik mit jelent a városunk, és mi 
mindent szeretnének továbbadni 
ebből az utókornak.
Körmendi Géza: Emlékek az éle-
temből című könyve megvásárol-
ható az Agora Könyvesboltban és 
a Tourinform Irodában, az online 
könyvbemutatót az érdeklődők 
Tata Város Facebook oldalán te-
kinthetik meg.          -áá-

Megjelent Körmendi Géza: Emlékek az életemből című könyve

Változik a gépjárművek 
adóztatása

Az idei esztendőben a járványügyi előírásokra 
való tekintettel szűk körben, Michl József pol-
gármester, Purgel Zoltán és Rigó Balázs alpol-
gármesterek, dr. Horváth József jegyző és Cel-
lár József, Szomód polgármestere részvételével 
emlékeztek meg az 1945-ös sortűz áldozatairól. 
1945. január 3-án gyilkolták meg Dunaszentmik-
lós közelében a Magyarországot megszálló Vörös 
Hadsereg katonái azt a 26 környékbeli civilt, aki-
ket egy nappal korábban ejtettek fogságba, miköz-

ben a későbbi áldozatok épp a német csapatok ál-
tal felszabadított agostyáni szovjet fogolytáborból 
próbáltak hazajutni.
Emléküket 1996 óta kopjafa őrzi a szomódi te-
mető sírhantjai között, 2014 óta pedig kereszt és 
emléktábla jelzi értelmetlen és könyörtelen halá-
luk helyszínét a Dunaszentmiklós feletti erdőben. 
A tragikus eseményeket a Tata Város Önkormány-
zata által 2019-ben „Jégbefagyott sikoly” címmel 
kiadott könyv dolgozza fel.

Fotó:Domokos Attila

Fotó: Tata Város Facebook oldala

A Volánbusz Zrt. kezdemé-
nyezte a helyi autóbusz köz-
lekedésben a menetdíjak és 
bérletek áttekintését, módo-
sítását, a kombinált bérlet 
megszüntetését. A javaslatot 
áttekintve Tata Város Ön-
kormányzata úgy döntött, 
hogy 2021. február 1-től a 
kombinált bérlet megszűnik. 
A továbbiakban az eddig is 
használt bérletek megváltása 
esetén (összvonalas, vonalas, 

diák, nyugdíjas) biztosítjuk 
a helyközi járatok igénybe-
vételét helyi viszonylatban. 
2021. február 1-től a helyi 
autóbuszjáratokra az elővé-
telben árusított vonaljegy ára 
230 Ft, az autóbuszon árusí-
tott vonaljegy ára 270 Ft lesz.
A tarifarendszer módosítá-
sa egyben lehetőséget adott 
arra is, hogy áttekintsük az 
önkormányzat részéről is a 
jelenlegi tarifaelemeket. E 

lehetőséggel élve Michl Jó-
zsef polgármester javaslatot 
tett arra, hogy a nyugdíjas 
bérletek árát a jelenlegi havi 
1640 forintos összegről havi 
500 forintra csökkentsük. Új 
tarifaelemként 6000 forintos 
áron éves, nyugdíjas bérlet 
megvásárlására is lehetőség 
nyílik.
Az új bérletárak 2021. febru-
ár 1-től kerülnek bevezetés-
re.         -áá-

Jelentősen csökken a nyugdíjas buszbérletek ára Tatán

Megemlékezés az 
1945-ös sortűzről



19,92 millió forint európai 
uniós vissza nem térítendő 
támogatás segítségével va-
lósult meg a Tatai Televízió 
Közalapítvány TOP-7.1.1-16-
H-ERFA-2019-00518 azono-

sító számú „Digitális törté-
nelemírás” című pályázata, 
amelyhez Tata Város Önkor-
mányzata 9 millió forinttal, a 
Tatai Televízió Közalapítvány 
8 millió forinttal járult hozzá.

Az NMHH Média-
tanácsánál sikeresen 
pályázott a Köz-
alapítvány további 
4,9 millió forintra, 
amely a rendszer-
technika kiépítését 
szolgálta. A Közala-
pítvány a hálózatba 
kapcsolt televíziók 
reklámbevételéből 
finanszírozta ezt az 
összeget.
A beruházás össz-
költsége 36,92 mil-
lió forint. 
A pályázati finan-
szírozás eredménye-
képpen az archívum 
és szerkesztőség 
újulhatott meg. Az 
épületrész levá-

lasztása megtörtént az iroda-
házról. Ez az elektromos és 
vízhálózatot is érintette. Új 
bejáraton keresztül közelít-
hető meg a televízió, illetve 
energiatakarékos nyílászárók 
kerültek beépítésre. A bel-
ső átalakításoknak köszön-
hetően elérhetővé vált a 
korábban külön épületszárny-
ban működő archívum. 
Ez a födém áttörésével 
és lépcső létrehozásával 
valósult meg.  A Tatai Te-
levízió 30 éves archívu-
ma közel 8900 óra saját 
készítésű műsor, amely 
különböző adathordozó-
kon található meg, a be-
ruházásnak köszönhetően 
mindenki számára elérhe-
tővé vált. Az elektromos 
vezetékezés mellett a te-
levíziós-műsorszolgál-
tatáshoz és az archívum 
használatához szükséges 
belső hálózat teljes átépí-
tésre került. A munkafel-

tételek nagymértékben javul-
tak, megőrizve 10 főállású és 
6 külsős munkatárs munkahe-
lyét. Kialakításra került egy 
új vizesblokk, amely az itt 
dolgozók és a vendégek ren-
delkezésére áll. 
A fejlesztés során az is cél 
volt, hogy a mozgáskorlá-
tozottak is bejuthassanak az 
épületbe, és igénybe vehes-
sék az archívum szolgáltatá-
sait. 
A többletforrásból egy étkező 
helyiség kialakítása, a vezérlő 
festése és ablakcseréje, a stú-
dió ablakainak gipszkartono-
zása, új muenkaállomások és 
vágók kialakítása történt meg. 
Klimatizált fűtés és korszerű 
árnyékolástechnika jött létre. 
A kivitelezési munkálato-
kat végző Fenyvesi és Társa 
Kft rövid határidővel, kiváló 
minőségben végezte munká-
ját úgy, hogy közben a Tatai 
Televízió folyamatos műsor-
szolgáltatói tevékenységét 
fenn tudta tartani.                -áá-

Fotó: Prokl Violetta
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A Komárom-Esztergom Megyei 
Család, Esélyteremtő és Önkén-
tes Ház  kilencedik éve díjazza 
a másokért önkéntesen cselekvő 
személyeket, közösségeket. Ta-
valy év végén is az Önkéntesség 
Világnapja alkalmából adták át 
„Az Év Önkéntese”, „Az Év Ön-
kéntes Szervezete” és az „Az Év 
Önkéntes Programja” elismeré-
seket, melyek közül az Önkén-
tesség Tatán és környékén cso-
port vehette át a szervezeteknek 
járó elismerést december 17-én a 
Városháza dísztermében.
A 2020-as koronavírus járvány 
még inkább felértékelte a sze-
mélyes kapcsolatokat, előtérbe 

került szűkebb, tágabb környe-
zetünk segítése. A díjakkal az eb-
ben a nehéz időszakban helytálló 
személyek és szervezetek önkén-
tes, önzetlen munkáját ismerték 
el. A díjakra magánemberként, 
intézményként, és közösségként 
lehetett javaslatot tenni 2020. 
november 22-ig. 
Mecseki Melinda, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Család, 
Esélyteremtő és Önkéntes Ház 
programvezetője a díj átadásán 
elmondta: - Az önkéntesek világ-
napja alkalmából a Miniszterel-
nökség és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a Család, Esély-
teremtő és Önkéntes Házakkal 

együtt minden évben meghirdeti 
felhívását. Az erre érkezett ja-
vaslatok, a begyűjtött vélemé-
nyek alapján 2020-ban megyénk 
önkéntes szervezetei közül az 
Önkéntesség Tatán és környé-
kén csoport nyerte az elismerést, 
amelynek tagjai szabadidejükben 
aktívan és önzetlenül vesznek 
részt a környezetük szépítésé-
ben, a rászorulók megsegítésé-
ben, támogatásában.
A díjat átvevő Gönczy Mihály 
2019-ben indította el csoportját a 
Facebook közösségi oldalon Ön-
kéntesség Tatán és Környékén 
címmel. Irányításával számos 
jótékonysági és városszépítési 

akciót szerveztek az elmúlt idő-
szakban. Az indulás óta sokan 
csatlakoztak a kezdeményezés-
hez és részt vállalnak a segítő, 
támogató munkában. Az önkén-
tes csapattal már több beteg kis-
gyermeknek segítettek sportren-
dezvényekkel, fotóaukciókkal, 
kupakgyűjtéssel, pénzadomá-
nyokkal. Emellett többek között 
jótékonysági futást szerveztek, 
számos tatai családnak szállítot-
tak ingyenesen felajánlott tűzifát, 
elvégezték a Tatai Vár falán el-
szaporodott növények ritkítását, 
felajánlásból érkezett bútorokat 
juttattak el családoknak. Meg-
újították a Cseke-tó partján levő 
Kazinczy-padot, és a járvány 
elleni védekező munkába be-
kapcsolódva védőmaszkokat is 
kiszállítottak. Gönczy Mihály a 
tavaly tavaszi veszélyhelyzetben 
naponta vitt ki ebédet idős em-
bereknek, s a napi bevásárlásban 
is sokaknak segített. Az Öreg-tó 
partján elszaporodott aljnövény-
zetet önkénteseikkel összefogva 
ritkították meg és rendbe tettek 
két ivó kutat valamint egy szo-
bor talapzatát. A csoport több 
szemétszedési akciót indított a 
tóparton, s kezdeményezésükre 
az Old Lake Man Triatlon verse-
nyen két beteg kisgyermek gyó-
gyítására 450 000 forintot sike-
rült gyűjteni. 
A díjat átadó Michl József pol-
gármester a Városházán elmond-
ta: - Szívből gratulálok a tatai 

csoportnak, amelynek áldoza-
tos munkája példamutató vá-
rosunkban. Tatán nagyon szép 
hagyományai vannak az önkén-
tességnek, többek között a Mál-
tai Szeretetszolgálat 30 éves he-
lyi csoportja, a Vöröskereszt és a 
Karitász Csoport is hosszú ideje 
élen jár a rászorulók támogatá-
sában. Ez a kör bővült tovább az 
Önkéntesség Tatán és Környé-
kén közösség megalakulásával. 
Igazán szép és felemelő olyan 
valakinek adni, aki nem tudja 
visszaadni a segítséget, s ez az 
érdeknélküliség adja az önkéntes 
munka értékét - fogalmazott a 
városvezető.
Gönczy Mihály, a csoport ala-
pítója a díjátadón megköszönve 
az elismerést úgy nyilatkozott: - 
tovább folytatódnak az önkéntes 
akcióik, melyekhez egyre többen 
csatlakoznak. Eddig több, mint 
százan vettek részt a munká-
ban, köztük közel 30 gyermek. 
A csoport egyik fontos célja az, 
hogy a gyerekek minél korábban 
megismerkedjenek az önkéntes-
ség jelentőségével, és kövessék 
a látott példát: ne szemeteljenek, 
szépítsék a környezetüket, vala-
mint lehetőségeik szerint nyújt-
sanak támogatást azoknak, akik-
nek szükségük van a segítségre. 
Nagyon szépen köszönjük az el-
ismerést, és továbbra is mindent 
megteszünk, hogy a közösséget 
szolgáljuk - fogalmazott Gönczy 
Mihály.         -áá- 

Fotó: Domokos Attila

JEGYZET 
Futógondolatok

Nem szeretek futni, mert nincs 
benne labda...Idén elmaradt 
a szilveszteri futás. Azért egy 
"lovardaodavisszát" nyomtam. 
Közben eszembe jutott az első 
szilveszteri futások egyike. 
Nem ma volt, még telesportos 
koromban...
Kezembe akadt egy szórólap. 
Rajta ez állt: " Gyere futni 
Szilveszterkor! Rajt 11-kor 
és képletesen átfutunk az új 
évbe!"
 A hetiszerkesztő megrendelte 
az anyagot. Lehet akár 15 perc 
is, ez lesz az év első sportese-
ménye -mondta.
Ugrott a szilveszteri buli, al-
kohol semmi...
11-kor nagy sötétség fogadott 
bennünket a kajakháznál. Át-
rohantunk a Fáklya utca vé-
géhez, de ott sem volt senki. 
Visszavágta telefonálni a szer-
kesztőségbe, merthogy akkor 
még nem volt mobil. Nagy ne-
hezen elértem a főszervezőt. 
Buli volt náluk, alig értettem 
mit mond, de azt sajnos kris-
tálytisztán, hogy nem este, 
hanem délelőtt 11-kor volt a 
verseny. Boldog új évet kívánt.
Bevallom én nem. Hát így tör-
tént akkor...
Most pedig több futógondola-
tom is támadt. Milyen könnyű 
mást hibáztatni, saját figyel-
metlenségünk okán! Meg az 
is, hogy sohasem késő belátni 
tévedésünket!
Kedves Zoli! Ne haragudj, 
hogy akkor Téged okoltalak és 
csak most kívánok boldog új 
évet!           -pf-

Megújult, modern szerkesztőségben folytatja munkáját a Tatai Televízió

Az Önkéntesség Tatán és környékén csoport nyerte el az Év Önkéntes Szervezete megyei díjat 2020-ban

Fotó: Domokos Attila



Vízkeresztet január 6-án ünnepli a 
Katolikus Egyház, parancsolt ün-
nepként. Az epifánia – „epiphania 
Domini”, az „Úr megjelenése” – 
néven is ismert nap Jézus Krisztus 
megjelenésének ünnepe. A magyar 
vízkereszt elnevezés a hagyomá-
nyosan ilyenkor végzett vízszente-
lésből ered.
A IV. század elejétől lett ez a nap li-
turgikus ünneppé, és ennek szoká-
sa gyorsan elterjedt előbb keleten, 
majd nyugaton. A keresztények 
körében 312–325 között kezdett 
terjedni mint Jézus Krisztus szü-
letésének, keresztségének, a kánai 
menyegzőnek és a Háromkirályok 
(napkeleti bölcsek) látogatásának 
ünnepe. Később az ünnep elsődle-
ges témája Keleten Urunk kereszt-
sége (erre emlékeztet a vízszente-
lés) és Nyugaton a Háromkirályok 
látogatása lett. A római egyház 
szertartásai szerint ezen a napon 
vizet és tömjént szenteltek. A víz 
megszentelésének, azaz megke-
resztelésének szertartásából ered a 
magyar vízkereszt elnevezés is.
Az ünnep görög neve – epifánia 
(megjelenés) – utal arra, hogy Is-
ten megjelenik dicsőségében. Víz-
kereszt ünnepe emlékeztet tehát 
arra, hogy Jézus Krisztusban Isten 
megjelent emberként, eljött kö-
zénk, és elhozta nekünk az üdvös-
séget. Vízkeresztkor Jézus három 
megjelenésére emlékezünk:
A keleti egyházakban sokáig egyet 
jelentett a születés és az epifánia 
ünnepe. Jézus születése által Isten 

megjelent a világban. A napkele-
ti bölcsek által a pogányokhoz is 
eljutott a Megváltó születésének 
örömhíre. Máté evangéliuma (Mt 
2,1–12) szerint a bölcsek a bet-
lehemi csillag által vezéreltetve 
jöttek keletről Júdeába, hogy az 
újszülött kis Jézusnak kifejezzék 
hódolatukat: aranyat ajándékoztak 
a Királynak, tömjént az Istennek 
és mirhát az Embernek. Az evan-
gélium mágusnak nevezi őket, de 
nevüket nem említi. A hagyomány 
szerint hárman voltak, a 8. század-
ban élt Beda Venerabilis nevüket 
is említi: Caspar, Melchior, Balt-
hasar – azaz Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár.
A vízkereszt második evangéliumi 
története (Mt 3,13–17) szerint Jé-
zus elment a Jordán folyóhoz. Ke-
resztelő Szent János megkeresztel-
te őt, és Jézus ettől kezdve tanítani 
kezdett. Jézus megkeresztelkedé-
sekor a Jordán folyónál a mennyei 
Atya szózata kinyilatkoztatta a sze-
retett Fiút, és a Szentlélek galamb 
képében alászállt Krisztusra. A tel-
jes Szentháromság kinyilatkoztatta 
önmagát az emberiség előtt.
Az Egyház nemcsak Jézus Krisz-
tus megkeresztelkedéséről emlé-
kezik meg január 6-án, hanem an-
nak hatásairól is, amelyek között a 
víz megszentelése is fontos helyet  
kap. Ezt a szent hagyományt meg-
őrizte a bizánci egyház is, kettős 
formában: vízszentelés ugyanis 
nem csupán az általában január 
5-én, nagy alkonyati zsolozsmá-

val végzett Szent Bazil Liturgiája 
végéhez kapcsolódik, hanem a ja-
nuár 6-ai Szent Liturgiához is. Az 
előesti vízszentelés a görögkato-
likus egyházban templomokban 
történik; január 6-án néhány pap 
és a püspök a folyókhoz is kimegy, 
hogy megszenteljék azok vizét, 
még inkább bekapcsolódva a Jézus 
Krisztus megkeresztelkedésekor 
megvalósuló eseménybe.  „Ma a 
vizek természete megszenteltetik, 
és a Jordán kettészakad, s hullá-
mainak folyását visszatartóztatja, 
látván a vizében keresztelkedő 
Üdvözítőt” (vízszentelési sztihira).
Az ünnep harmadik evangéliumi 
jelenete: Jézus a kánai menyegzőn, 
édesanyja kérésére, az elfogyott 
bor pótlására első csodatételeként 
a vizet borrá változtatta (Jn 2,1–
12). Jézus első csodájával a kánai 
menyegzőn kinyilvánította isteni 
erejét: „Kinyilatkoztatta dicsősé-
gét, s tanítványai hittek benne” 
(Jn 2,11). Ebben a csodában Isten 
megmutatja dicsőségét, hogy az 
embernek segíteni akar, meg akar-
ja megmenteni, és végül meg akar-
ja váltani.
A magyarság körében a vízkereszt 
ünnepéhez kötődően különböző 
népszokások alakultak ki a szá-
zadok során. A magyar vízkereszt 
kifejezés a víz megszenteléséből, 
megkereszteléséből ered.
A víz és a tömjén megszentelésé-
ből alakult ki a házszentelés ha-
gyománya is. Megszentelték a víz-
zel a házakat és az ólakat, még a 

bölcsőre is szentelt vizet hintettek. 
Régebben otthon a szenteltvízzel 
megitatták az állatokat, hogy ne 
legyenek az év folyamán betegek, 
vagy az emberek magukra locsol-
ták betegségek vagy rontás ellen. 
Egyes helyeken a ház földjét is 
meglocsolták, hogy áldás legyen 
a házon. Vízkeresztkor még egy-
szer meggyújtják a karácsonyfa 
gyertyáit, szétosztják a megmaradt 
édességet, a fát tűzre teszik, csak 
egy ágacskát tűznek belőle a szent-
kép mögé a gonosz ellen. Délben 
és este még folyik a vendégeske-
dés, esti harangszó után kezdődött 
a kántálás és a „csillagjárás” (misz-
tériumjáték), amely a 16. századtól 
alakult ki. Az úgynevezett „csilla-
gozás” (csillagének) vagy három-
királyjárás dramatikus játékában a 
bibliai királyokat megszemélyesí-
tő alakok vonulnak fel, akiket – a 
betlehemezés mintájára – gyerekek 
személyesítettek meg. Legfőbb 
kelléke a csillag volt, amely mutat-
ta az utat Betlehembe. Jellegzetes 
viseletdarabjuk a díszes papírsü-
veg. Minden esetben elénekelték a 
csillagéneket, melynek utolsó két 
sora így hangzik: „Szép jel és szép 
csillag / Szép napunk támad.”
Vízkeresztkor kezdődik meg a ház-
szentelések időszaka, amely a 15. 
századtól kialakult szokás. A ház-
szentelés szertartása során a pap 
az újonnan megáldott szenteltvíz-
zel meghinti a lakásokat, házakat; 
megáldja a benne lakókat, dolgo-
zókat. Szokás szerint a házszente-

lés után az ajtóra fölírják az évszá-
mot és a népi értelmezés szerint a 
Háromkirályok nevének (Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 
20 + G + M + B + 18. Az erede-
ti értelmezés szerint a három betű 
a latin áldásformula kezdőbetűi: 
Christus Mansionem Benedicat 
(„Krisztus áldja meg e házat”).
„Ő az Isten Báránya, aki elveszi a 
világ bűneit” (Jn 1,29–34). Vízke-
reszt ünnepe megmutatja nekünk, 
hogy Isten minden emberhez el-
küldte Fiát, hogy a megváltó Jézus 
születésével elhozza számunkra az 
üdvösséget, az örök élet reményét.
Ahogy Seregély István érsek az 
Adoremus 2019. januári számába 
írta: „Isten Fiának emberként el-
fogadott keresztáldozata mindent 
helyreigazíthatóvá tett. Ezért új-
évi tervünkből nem hiányozhat a 
megtérés készsége és gyakorlata. 
Mindez csak Isten előtti őszin-
te imával kérhető az új esztendő 
kapujában. Elsőként a közvetlen 
családi körben készen kell lennünk 
arra, hogy segítsük egymást ebben. 
Bízzunk abban, hogy az átalakuló 
és ezért zavaros világban Isten 
megígért áldásával és egymást tá-
mogató önzetlen emberi szeretettel 
iparkodva 365 nap múltán lesz mi-
ért hálát adnunk Istennek és egy-
másnak.”.
Az ünnepen és azon túl is fordítsuk 
szívünket a megjelenő Isten felé, 
hogy megláthassuk életünkben ke-
gyelmi ajándékait!

Forrás: MKPK Sajtószolgálat
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Közélet

„Az én Tatám” című rovatunkban 
olvasóink szemével szeretnénk 
bemutatni Tata szépségét és kü-
lönlegességeit. A fotó-
kat a tataivaroskapu.
ujsag@gmail.com 

Köszönjük 

a szép fotót 

Emmer 

Artúrnének!

Vízkereszt – Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

A karácsonyi szolidaritási ak-
ció részeként nyújtott segítséget 
a helyi rászoruló családoknak 
és időseknek a Baloldali Szoci-
ális és Kulturális Alapítvány. A 
szervezet 1993 óta rendszeresen, 
országszerte támogatja a nehéz 
körülmények között élőket. Az 

ünnepek előtt a járványügyi hely-
zetre tekintettel állították össze az 
adománycsomagokat. 
Gerébi Ákos az alapítvány ne-
vében úgy nyilatkozott, hogy a 
szervezet már megalakulása óta 
szervez ilyen és ehhez hasonló 
akciókat.

- Elsősorban a város környékére 
koncentráltunk, egyszerűen azért, 
mert a város közalapítványa és a 
nagy karitatív szervezetek itt a vá-
rosi ügyeket többé-kevésbé elren-
dezik-magyarázta az önkormány-
zati képviselő, majd elmondta, 
hogy idén élelmiszerrel, ruhával, 
bútorokkal és különféle technikai 
eszközökkel segítettek a rászoru-
lóknak az ünnepek előtt.
A képviselő azt is elmondta, hogy 
ez a vírus más helyzetet teremtett 
ebben az évben.
- A koronavírus-járvány átírta a 
közösségi kapcsolatokat és ezért 
úgy gondoltuk, hogy nem is any-
nyira az adomány értéke a fontos, 
hanem hogy érezzék azok, aki-
ket meglátogatunk, főleg idősek, 
hogy segíteni kívánunk nekik. 
Érezzék azt, hogy nem feledkez-

tünk el róluk, érezzék, hogy nin-
csenek egyedül. Szerencsére az 
országgyűlési képviselő csopor-
tunk segítségünkre volt ennek az 
akciónak a lebonyolításában, így 
azért több emberhez tudtunk el-
jutni  magyarázta a képviselő.
Az év végi segélyakció részeként 
több mint 200 háztartásba juttat-
tak el adományt, amelynek tar-
talmát úgy állítottak össze, hogy 
a szokásos karácsonyi ajándékok 
mellett a járványügyi védekezést 
is könnyebbé tegyék a rászorulók-
nak.
- A koronavírus alatt a maszkok-
tól a tisztítószerekig, a tartós élel-
miszerekig minden volt ebben a 
csomagban - nyilatkozta a Tatai 
TV-nek Dr. Gurmai Zita országy-
gyűlési képviselő, aki szintén 
részt vett az adományozásban.

- Ez volt az utolsó, negyedik akció 
az évben, 10 millió forint érték-
ben. Nagyon nagy örömmel jöt-
tem Tatára is, ahol természetesen 
az önkormányzati képviselők és a 
nőtagozat is segít. Ez azt jelenti, 
hogy az én drága barátnőim rakták 
össze ezt a csomagot, és tulajdon-
képpen ők azok, akik leginkább 
ismerik, hogy kik azok a valóban 
rászorultak, akik annyira szégyel-
lik a szegénységüket, hogy nem 
is szívesen beszélnek róla. Ennek 
megfelelően nyilvánvalóan most 
ebben a csomagban a karácsony-
ra való tekintettel természetesen 
bekerült egy kis szaloncukor, egy 
kis édesség is. Nagyon fontosnak 
tartottam, hogy mindenképpen 
szóljunk a gyerekekhez is, hiszen 
sok szegénysorsú gyerekről is 
tudunk-nyilatkozta a képviselő.        

Rászoruló családoknak nyújtottak segítséget

Tata Város Önkormányzata 2019-ben 
sikeresen pályázott a KEHOP-1.2.1-18 
konstrukció keretében kiírt felhívás-
ra, és közel 20 millió forintnyi vissza 
nem térítendő pályázati forrást nyert. 
A „Helyi klímastratégia átdolgozása, 
valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Tata térségében” 
nevű projekt keretében az önkormány-
zat vállalta, hogy a térségünkben élők 
számára helyi programsorozatot szer-
vez a klímatudatosság erősítése érde-
kében, valamint a helyi klímastratégia 
elkészítésével és elfogadásával felelős-
séget vállal a helyi-térségi klímaválto-
zás elleni küzdelemben. A projekt át-
fogó célja az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés 
és kezelés előmozdítása, a környezet-

védelem és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása, vala-
mint az energia- és klímatudatosság 
elterjesztése a lakosság körében.
A sikeres klímavédelem és klímaalkal-
mazkodás alapfeltétele, hogy pontos 
információkkal rendelkezzünk a helyi 
üvegházhatású gáz kibocsátásról, a 
helyben várható klímaváltozási hatá-
sok jellegéről és mértékéről, valamint 
a település lehetőségeiről, beleértve 
mind a pénzügyi teherbíró képességet, 
mind pedig az itt élők motivációját. 
A klímastratégia egyeztetési változata 
elkészült, ezt Ön is véleményezheti az 
alábbi elérhetőségen:
https://tudatostata.hu/klimastrategia/
Várjuk a tataiak véleményeit, javasla-
tait!           -áá-

Elkészült a város klímastratégiája - 
véleményezze Ön is!

„Az én Tatám”   
Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!
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Kézilabda
NB I/B Rév TSC – TAC 28-35 
(16-16)
Vezette: Garay B., Varasdi L.
Góllövő: Sárosi 6, Kiss, Tass 5-5, 
Bognár, Iváncsik, Schekk 4-4, 

Győrffi 3, Lukács 2, Blázsovits, 
Schneider 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági TAC – BFKA Bala-
tonfüre 32-43 (13-21)
Vezette: Obermayer B., ifj. Rácz L.

Góllövő: Lukács 8, Csányi 7, 
Steczina 6, Czunyi, Hegedűs, Willi 
2-2, Kádár, Szi-Benedek, Szalay, 
Takács, Zubek 1-1
Edző: Márton Ádám
- koncentrációban, gyorsaságban 

elmaradtunk a Füredtől. Az első 
félidőben gyengén védekeztünk 
és egész meccsen sok volt a pon-
tatlanság  játékunkban. Rövid lesz 
a pihenő hiszen január 15-én már 
újból mérkőzésünk lesz.           -ta-

Néhány éve már, hogy a Ma-
gyar Vívó Szövetség rendezi az 
év utolsó Magyar Bajnokságát. 
Az idén az arany vasárnapi hét-
végén álltak pástra a vívók. Va-
lamennyi fegyvernem egyéni- és 
csapatbajnoki címe dőlt el három 
nap alatt. A COVID járvány mi-
att nagyon kevés lehetősége volt 
versenyen indulni mindenkinek, 
így különösen nagy jelentőségű 
lett a bajnokság. Aki élt és moz-
gott elindult. Természetese nem 
hiányozhattak az OMS-Tata 
Vívó Sport Egyesület párbajtőrö-
zői sem. Az őszi Magyar Kupa 
(MK) fordulókon jól szerepeltek 
a tatai lányok, így a bajnokságon 
is jó eredményeket vártak ma-
guktól. Kun Anna  a MK-n egy 
arany és egy ezüstérmet nyert 
egyéniben, míg Büki Lili bron-
zéremmel gazdagodott. Ezekkel 
az eredményekkel joggal bízhat-
tak a jó szereplésben. Egyéniben 
137 női párbajtőröző neve került 
fel az indulók listájára. A csopor-
tokban mind Büki Lili, mind Kun 

Anna jól vette az akadályokat, 
majd a szombati folytatásban 
sem ment rosszul a lányoknak. 
Ennek eredményeként mindket-
ten bejutottak a legjobb 4 közé. 
A ranglista alapján itt egymással 
kerültek szembe amiből Anna 
jött ki győztesen. A másik ágon 
az olimpiai bajnok Szász-Ko-
vács Emese a győzelme után 
várhatta a döntőt. A két legma-
gasabban jegyzett vívó állhatott 
fel a bajnoki döntőre. Sokáig 
kiegyenlített volt a küzdelem, 
jelentős előnyre egyik vívónak 
sem sikerült szert tennie. Anna 
nagyon taktikusan, koncentráltan 
vívott és ez a végén meghozta a 
gyümölcsét, 15-10-re győzött. 
A tatai vívó történelem első női 
egyéni bajnoka lett Kun Anna. 
A Magyar Vívó Szövetség hon-
lapjának az alábbiakat mondta:” 
nagyszerűen alakult ez a nap. 
Emesét legyőzni hatalmas dolog 
és eddig versenyeken hiába pró-
bálkoztam vele. Ez tovább emeli 
számomra az aranyérem értékét. 

Ahogy haladt a nap egyre jobban 
ment a vívás és a végén feltettem 
az i-re a pontot”.
A női párbajtőr csapatversenyben 
19 csapat indult. Az OMS-Tata 
Vívó Sport Egyesület eddig 7 
alkalommal állhatott dobogóra, 
legutóbb 2018-ban meg is nyerte 
a versenyt. Három olyan csapat 
volt a mezőnyben aki komoly el-
lenfél lehetett: a Honvéd, a VA-
SAS és a BVSC.  A Honvéddal 
az elődöntőben kerültek össze és 
ez hozta a bajnokság talán legna-
gyobb küzdelmét. Az ellenfélnél 
Muhari Eszter vitte a prímet, aki-

nek az egyéni nem sike-
rült, míg a tataiaknál az 
egyéni aranyérmes Kun 
Anna volt a befejező em-
ber. Ahogy várható volt 
nagy csata folyt a pás-
ton. Az utolsó asszóban 
Kun-Muhari párharcra 
került sor és  a Honvéd 
41-40-re vezetett. Ahogy 
az egyéni döntőben úgy  
most sem volt ellenszer 
Anna ellen és az utol-

só 5 tust ő adta, ezzel pedig az 
OMS-Tata lányai újra a döntőbe 
kerültek. A másik ágon a VA-
SAS-BVSC meccsen nagy küz-
delemben a vasutasok jutottak a 
fináléba. A döntő azután sokkal 
simább lett, a BVSC nem tudott 
felnőni a tatai csapathoz és tulaj-
donképpen izgalommentes mér-
kőzésen 45-33-as győzelemmel 
az egyéni után a csapat aranyérem 
is Tatára került. Egyedüli vidéki 
klubként duplázott az OMS-Tata. 
A csapat tagjai voltak: Büki Lili, 
Gnám Tamara, Kovács Sarolta, 
Kun Anna. Edzők: Plásztán At-

tila és Partali 
Csaba.
Plásztán Attila: 
„ennél szebben 
nem is alakul-
hatott volna ez a 
hétvége. Egyé-
niben csak egy-
mástól kaptak ki 
a lányok, a csa-
paton pedig na-
gyon egységes 
t e l j e s í tmény t 
nyújtva nyer-
tünk aranyér-

met. Két arany és egy bronz a 
mérleg, ilyen még sose volt.”
Kun Anna a bajnokság után még 
Budapesten maradt, majd ami-
kor hazajött nyilatkozott a Tatai 
TV-nek:  nem volt egyszerű ez az 
év. Márciusban hirtelen véget ért 
az idény, nem voltak versenyek. 
Igyekeztem kihasználni ezt az 
időt arra hogy pihenjek. Öt hó-
napig nem volt tőr a kezemben, 
de fizikálisan sokat erősödtem. 
Nekem kellett a pihenés, hogy 
pengeélesen várjam amikor el-
kezdődnek a versenyek. Nyáron 
már lehetett tudni hogy nemzet-
közi versenyek nem lesznek és 
itthon is csak három kerül meg-
rendezésre. Úgy vágtam neki 
hogy mindet megnyerem. Sajnos 
„csak” kettőt sikerült, de a leg-
fontosabb az egyéni magyar baj-
noki cím az enyém lett. Nagyon 
boldog vagyok, mert igaz hogy 
csapatban már voltunk magyar 
bajnokok, de az egyéni most si-
került először. Az ünnepek alatt 
jól fog esni a pihenés de ha lesz 
kedvem azért lemegyek edzeni. 
A felkészülés január 4-vel foly-
tatódik.                     Tompa Andor

A 2020-as évre valószínűleg a ké-
zilabdások is sokáig fognak emlé-
kezni. Tavasszal nem tudták befe-
jezni a bajnokságokat, míg ősszel 
ugyan elkezdődött a 2020/2021-es 
pontvadászat, de meccsek csak 
itt-ott voltak. A TAC NB I/B- ben 
szereplő csapata szeptember köze-
pén annak rendje és módja szerint 
lejátszotta első bajnoki mérkőzé-
sét. Hazai pályán az újonc Ajka 
ellen nyertek 30-27-re. A második 

fordulóban idegenben 2 góllal ki-
kaptak a PLER-től. Aztán elma-
radt egy mérkőzés, majd játszottak 
kétszer, aztán újra elmaradt ezúttal 
négy mérkőzés majd ismét játszot-
tak három meccset. Ezzel a hét 
lejátszott találkozóval a PEAC-al 
együtt a legtöbbször tudtak ját-
szani. A legnehezebb helyzetben a 
BFKA Veszprém és a Budai Farka-
sok vannak, ők mindössze egy-egy 
alkalommal tudtak pályára lépni. 

Az előbbiekből is lehet látni, hogy 
nem egyszerű kiigazodni a tabel-
lán. Mindenesetre a TAC a hét le-
játszott meccsel ( 5 gy, 2 v) 10 pon-
tot szerzett és a NEKA mögött a 2. 
helyen áll. Hazai pályán mindösz-
sze kétszer lépett pályára, az Ajka 
elleni győzelem mellett a NEKA 
elleni vereség (25-33) szerepel a 
listán. Idegenben kimondottan jó a 
mérleg, hiszen a Pécsi VSE, Győr, 
Budai Farkasok és a RÉV ellen is 

begyűjtötték a két pontot. Az ősz 
folyamán 18 játékos lépett pályára, 
közülük 11 valamennyi találkozón 
szerepelt. A góllövőlistára 15 játé-
kos került fel, a három S betűs (Sc-
hekk 36, Schneider 31, Sárosi 30) 
lőtte a legtöbb gólt.  A heteseket 
rendszerint két játékos lőtte, Iván-
csik 16/15, Schneider 14/11 muta-
tóval és ez (86 %) jónak mondható. 
A lőtt gólokkal elégedett lehet Si-
balin edző, hiszen 4x is 30 fölött 
volt ez a szám és ha 30-t lőttünk 
akkor a csapat nyert is. Hogy mit 
hoz a tavasz arra nehéz tippelni, hi-
szen ősszel a bajnokságban a 27 le-
játszott meccs mellett 23 elmaradt. 
Ezeket valamikor be kell pótolni és 
akkor még a kötelező Liga Kupa 
mérkőzések is ott lesznek. A TAC-
nak a 11 tavaszi forduló mellett 4 
mérkőzést kell pótolni. Hivatalo-
san a tavaszi szezon 2021. február 
14 – május 22 között tart.
Sibalin Jakab edző: nem volt egy-
szerű az ősz, a vírus miatt kialakult 
helyzetet nem tanítják az edzői 
kurzusokon. A félbeszakadt tava-
szi szezon után megpróbáltunk 
jól felkészülni az új bajnokságra. 
Érkeztek új játékosok és az újak 
beépítése nem megy gyorsan. Jól 

kezdtünk, majd a PLER-től bal-
szerencsés vereséget szenvedtünk. 
Ezután kezdődött a kálváriánk: ná-
lunk vagy az ellenfeleknél történt 
pozitív esetek miatt október köze-
pe és december eleje között nem 
tudtunk játszani. Nehéz így fenn-
tartani a motivációt, de úgy gon-
dolom sikerült jól megoldani ezt a 
szokatlan helyzetet. A decemberi 3 
mérkőzésen két idegenbeli győzel-
met arattunk, sajnos hazai pályán 
a NEKA-tól kikaptunk. A tabella 
persze nem mutat reális képet, de a 
7 mérkőzésen szerzett 5 győzelmet 
sikerként értékelem. Nem vár ránk 
könnyű tavasz, a sok mérkőzés mi-
att a felkészülést is át kell alakíta-
ni. Nagyon jó lenne a tavasszal már 
nézők előtt játszani.
NB I /B Nyugati csoport élme-
zőnye:
1. NEKA  5  5  0  0  157 – 118   10
2. TAC    7  5  0   2  211 – 184   10
3. BFKA Balatonfüred    
    4  3  1  0  128 -  112   7
4. Szigetszentmiklós       
    6  3  0   3  170 – 162   6
5. ETO – SZESE Győr       
    5  3  0  2  142 – 141   5
6. KK Ajka 5  2  1  2  142 – 132   5

Tompa Andor

Programajánlat
Kézilabda
január 15 (péntek)
17.30 TAC – BFKA Veszprém 
férfi ifjúsági
A mérkőzést zárt kapuk mögött 
játsszák.

Aranyak a fa alá

Covidos kézilabda ősz

Eredmények
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