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Újabb jelentős fejlesztés indul el 
városunkban, melynek nyomán az 
Ady Endre úton található egyko-
ri tiszti klub megújuló épülete ad 
majd otthont a Magyary Zoltán Tu-
dásközpontnak, valamint az új vá-
rosi könyvtárnak. A beruházásról 
Tata Város Önkormányzata szerve-
zésében tartottak sajtótájékoztatót 
január 21-én a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárban.
„A tudás érték, az érték teremtőerő-
vel bír, a tudás alapú értékteremtés 
pedig a kultúránk része”- mondta 
a sajtótájékoztatón Bencsik János. 
Az országgyűlési képviselő kiemel-
te: - Tata esetében fordulóponthoz 
érkeztünk, hiszen a kormány, őszi 
döntései során kezdeményezésem-
re 890 millió forintot biztosított a 
beruházás megvalósítására, amely 
kiegészül egy korábban elnyert 
CLLD-s pályázattal, így összes-
ségében 1 milliárd forintot meg-
haladó összegű fejlesztésre kerül-
het sor. Számunkra ugyanennyire 
fontos, hogy a jelenlegi Magyary 
Zoltán Művelődési Központ szin-
tén megújul a következő években, 
a kormány a beruházás előkészí-
tésére és a tervek elkészíttetésére 

jelentős költségvetési támogatást 
biztosított, ennek a részleteiről egy 
következő alkalommal adunk rész-
letes tájékoztatást. Fordulóponthoz 
érkezett tehát a város kulturális 
élete, amellett, hogy létrejön a tu-
dásközpont, költözhet a könyvtár, 
egy új, interaktív találkozási lehe-
tőségeket is biztosító közösségi tér 
születik a tóvárosi városrészben, s 
a művelődési központ is meg fog 
újulni a kormány támogatásával.
A Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tárat 1949-ben alapították, 1961 
decemberében költözött a művelő-
dési központ épületébe, ahol közel 
440 négyzetméter alapterületen 
egy korszerűen felszerelt felnőtt 
könyvtár és egy 90 négyzetméte-
res, 11 000 kötetes gyermekrészleg 
várta az olvasókat. Önálló gyerek-
könyvtár 1995-től került az épület-
be. A Magyary Zoltán Művelődési 
Központ korszerűtlen állapota, 
illetve szűkös kapacitása miatt a 
városi könyvtár új helyszínre köl-
töztetése időszerűvé vált. Az intéz-
mény áthelyezése tudatos városfej-
lesztési lépés, mely összhangban 
van a művelődési központ teljes 
körű megújulásával. A könyvtár új 

helyszínének kiválasztása kettős 
célt szolgál. Egyrészt hasznosul a 
jelenleg leromlott állapotú, egykori 
Helyőrségi Művelődési Otthon az 
Ady Endre úton, másrészt a jövő-
ben két helyszínen lesznek elérhe-
tőek városunkban közművelődési 
lehetőségek. 
Michl József, Tata polgármeste-
re a sajtótájékoztatón úgy nyi-
latkozott: - Köszönjük szépen 
Bencsik János országgyűlési 
képviselő úr segítségét, támo-
gatását. Köszönet a magyar 
kormánynak is, hiszen évek-
kel ezelőtt döntés született ar-
ról, hogy a Magyar Honvédség 
használatában álló tiszti klubot 
ingyenesen átadja a városnak a 
honvédség. Ennek köszönhe-
tően lehetőségünk nyílt arról 
gondolkodni, hogy mit tegyünk 
az épülettel, és hogyan tudunk 
egy kulturális központot létre-
hozni Tóvárosban. Így merült 
fel az ötlete annak, hogy a tatai 
könyvtár átkerüljön az egykori 
tiszti klub épületébe. A támo-
gatásoknak köszönhetően elké-
szülhetett az új könyvtár terve, 
melyet összekapcsoltunk egy  

pályázattal. Egy TOP-os pályá-
zat keretében ugyanis sikerült 
egy másik funkcióra  is pénzt 
szereznünk. Ez egy olyan talál-
kozóhely lesz, mely egy kisebb 
kávéházzal összekapcsolva al-
kalmas összejövetelek, rendez-
vények számára teret biztosítani 
a földszinti, utcafronti részen. 
Az épület többi részét a könyv-
tár fogja elfoglalni többek kö-
zött egy nagy előadóteremmel, 
tárgyalóval, és különböző tech-
nikai eszközökkel. A városveze-
tő hozzátette: - indulhat a beru-
házás a közbeszerzéssel, majd 
folytatódik a kivitelezéssel, és 
reményeink szerint jövő ősszel 
egy olyan könyvtárat adhatunk 
át a tataiaknak, amely hosszú 
időn át nagy örömet fog szerezni 
mindenkinek.
A beruházás során egyrészt a 
Magyary Zoltán Tudásközpont 
kialakítása keretében az épület ut-
cafrontjának infrastrukturális fej-
lesztése fog megtörténni. Az épü-
let megújult állapotában helyet 
és szolgáltatásokat biztosít majd 
közösségek, civil szervezetek, 
innovatív induló vállalkozások 
számára. A TOP-7.1.116-2017-
00117 azonosítószámú pályázat 
megvalósítása során Tata Város 
Önkormányzata a „CLLD”, „Tata 
Város Helyi Közösségi Fejlesztés 
Stratégiája – Kulturális és közös-
ségi terek infrastrukturális fejlesz-
tése és helyi közösségszervezés a 
város helyi közösségi fejlesztési 
stratégiájához kapcsolódva” című 
pályázatában a volt Helyőrségi 
Klub helyén a pályázat kulcspro-
jektjeként az Ady Endre utcai 
épületrészben kávézó és közös-
ségi funkciókat ellátó terek kiépí-
tését tervezi. Ebben az ütemben 
a fejlesztés hasznos alapterülete 
387,08 m2, a kialakítására elkülö-
nített összeg 137 millió forint. 
Folytatás a 2. oldalon.

Új kulturális, közművelődési központ

Tavaly decemberben ünnepelte 
fennállásának 30. évfordulóját a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Tatai Csoportja, mely ebből az 
alkalomból ételosztást szervezett 
Tata Város Önkormányzatának tá-
mogatásával.
Az eredetileg egy alkalomra ter-
vezett ételosztáshoz örömmel 
csatlakozott az önkormányzat, 

kezdeményezve, hogy helyi vál-
lalkozások segítségével több idő-
pontban is sor kerülhessen az étel 
és élelmiszer csomagok kiosztásá-
ra. A városi kezdeményezéshez 10-
en csatlakoztak, így lehetővé vált, 
hogy 2020. december 12-től  2021. 
január 30-ig, heti rendszeresség-
gel nyolc alkalommal kerüljön 
sor ételosztásra a Magyary Zoltán 

Művelődési Központ előterében 
a járvány idejére előírt szabályok 
megtartása mellett. Bondor Lajos, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Közép-dunántúli Régió valamint 
tatai csoportvezetője tájékoztatott 
arról, hogy az eseménysorozaton 
összesen 1800 adag ételt osztottak 
ki az önkéntesek. Január 30-án, az 
utolsó ételosztáson a művelődési 

házban Michl József polgármes-
ter elmondta: - Szeretném nagyon 
megköszönni mindenkinek a se-
gítségét, és arra bíztatom magun-
kat, hogy az önkéntesség, a segít-
ségnyújtás nem karácsony vagy 
időjárás függő, hanem azt mindig 
mindenkor gyakorolnunk kell a 
környezetünkben élőkkel. A Jóisten 
segítse a városunkat abban, hogy 
mindig legyenek ilyen jó szívű em-
berek, mint akik ebben a nyolc hét-
ben a Tatán élő, szegényebb sorsú 
családokat közösen segítették - fo-
galmazott a városvezető.
Köszönet a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Tatai Csoportjának 
szervező munkájáért és az ételosz-
tás támogatásáért: 
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.                -áá-
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Folytatás az 1. oldalról
A  földszinten kap majd helyet a 
közösségi kávézó, amelyhez a bal 
oldalon a gazdasági bejárat és ki-
szolgáló helyiségek kapcsolódnak. 
Jobbra a coworking tér kap helyet. 
A jobb oldali bejáraton keresztül 
közelíthető meg az emeleti szint, 
ahol a coworking-hez kapcsolódó 
további három közösségi tér talál-
ható majd. 
Emellett az 1710/2020. (X. 30.) 
Kormányhatározattal Magyar-
ország Kormánya a tatai Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár új el-
helyezésére, a folyamatban lévő 
megvalósítás befejezése érdeké-
ben 890 000 000 forint központi 
költségvetési támogatást nyújtott 

az Ady Endre úti épület teljes 
felújítására, átalakítására. A cél 
egy könnyen, akadálymentesen 
elérhető, a hazai előírásoknak, a 
nemzetközi ajánlásoknak, illetve 
az energiatakarékos és hatékony 
működtetésnek megfelelő, több-
funkciós, olvasóterekkel, gyer-
mekkönyvtárral, számítógépes 
teremmel, irodákkal, kutatószo-
bákkal, klubhelyiséggel, előadó-
teremmel és raktárral rendelkező 
új városi könyvtár létrehozása az 
épület felújításának folytatásaként.
Az új könyvtár kialakítása nyo-
mán:
-A jelenlegi 715 m2 -rel szemben 
1141 m2 hasznos alapterület jön 
létre

-Akadálymentes, 2 szintes épület 
áll az olvasók rendelkezésére
-Nő az olvasói terek/termek szá-
ma: a felnőtt- és gyerek kölcsönző, 
valamint kézikönyvtári tereken túl 
lesz tanuló és helytörténeti kuta-
tószoba, Infobázis, tudástár, gyer-
mek rendezvényterem, babaszoba, 
kettéosztható 100 fős konferencia-
terem, audio-sarok
-Bővülő 24 órás szolgáltatás válik 
elérhetővé: könyvvisszavétel Bib-
liobox segítségével elsőként Ma-
gyarországon a tatai könyvtárban 
valósult meg (2014. januárja óta 
működik). Ennek egy korszerűbb 
változata segíti majd a könyvek 
automatikus visszavételét (Flex 
Return), s a lefoglalt könyvek át-
vétele (Remote Locker segítségé-
vel) is lehetségessé válik a csoma-
gátadó automaták mintájára
-Bővülnek a funkciók: babaszoba, 
gyermek rendezvényterem, audio-
sarok nemcsak tiniknek, saját IKT 
eszköz (laptop, tablet, telefon) 
használatának lehetőségei több 
helyen, nyugodt tanulás biztosí-
tása, tanfolyamok megtartásának 

lehetősége (tanulószoba), külön 
helytörténeti kutatószoba, RFID* 
rendszer
-Könyvlift segíti majd a könyvek 
emeletre jutását, könyvfertőtlení-
tő használatával pedig nem kell 
karanténba tenni a visszajuttatott 
könyveket
-Tömörraktárt alakítanak ki, amely 
megszűnteti a polcok zsúfoltságát, 
s megoldja a jelenlegi raktározási 
gondokat
A beruházásról szóló tatai sajtó-
tájékoztatón Páhy László építész 
mutatta be a fejlesztés terveit. A 
Magyary Zoltán Tudásközpont 
és az új városi könyvtár együttes 
létrehozásával a kor kihívásainak 
megfelelő szolgáltatásokat vehet-
nek majd igénybe a látogatók. A 
kivitelezés során az épület előtti 
terület is teljesen megújul, s létre-
jön egy újabb  közösségi találkozá-
si pont kerékpártárolókkal, kültéri 
kiülőkkel és városi terasszal.
(A sajtótájékoztatóról készült, a 
Tatai Televízió által készített fel-
vételt Tata Város Facebook oldalán 
nézhetik meg az érdeklődők. )-áá-
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Tisztelt Tatai Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a köz-
ponti címregiszterről és a címke-
zelésről szóló 345/2014. (XII.23.) 
Kormányrendelet jogszabályainak 
rendelkezései alapján szükségessé 
vált több, Tata területén található 
ingatlan címének felülvizsgálata.
A települési címek felülvizsgálata 
– amellett, hogy ez törvényi köte-
lezettségünk – minden ingatlan-
tulajdonos, illetve az adott címre 
bejelentkezett személy érdekét is 
szolgálja. A felülvizsgálat, valamint 
a címet megállapító határozat vég-
legessé válását követően a helyrajzi 
számhoz tartozó címet, illetve pon-
tos koordinátáit a Központi Cím-
regiszterbe rögzítjük, amely által 
ingatlana könnyebben beazono-
síthatóvá válik a mentők, tűzoltók, 
valamint a rendőrség számára is 
egy esetleges segélyhívás esetén. Az 
eljárásunk során megállapított, il-
letve rendezett házszám, illetve cím-
adat átvezetésre kerül az ingatlan 
nyilvántartásba is, ezáltal az ingat-
lan helyes címe feltüntetésre kerül 
az ingatlan tulajdoni lapján. Ennek 
megléte pedig alapvető feltétel egy 
esetleges későbbi ingatlan-értékesí-
tés során.
Az eljárás menetéről a következők-
ben tájékoztatjuk: Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 
a közterületek elnevezésének, vala-
mint az elnevezésük megváltozta-
tására irányuló kezdeményezés és 
a házszám-megállapítás szabályai-
ról szóló 22/2014. (XI. 29.) önkor-
mányzati rendelete (továbbiakban: 

önkormányzati rendelet) 3. § előír-
ja, hogy
- a házszámozásnál figyelemmel 
kell lenni azon beépítetlen telkekre 
is, amelyek a későbbi beépítés so-
rán a közbenső házszámot kapják;
- ugyanazon nevű közterületen több 
ingatlan azonos házszámmal nem 
jelölhető;
- ingatlan megosztása esetén – ha 
az újonnan kialakuló telek ugyan-
arra a közterületre nyílik – a ház-
számot az ABC nagybetűivel kell 
megkülönböztetni;
- telekegyesítéskor a házszámokat 
össze kell vonni;
- ha egy ingatlan több közterület-
tel is érintkezik, a házszámot arról 
a közterületről kell megállapítani, 
amely felől az ingatlan megközelít-
hető, amennyiben több közterületről 
is megközelíthető, arra, amelynek a 
közterületi határvonala a leghosz-
szabb.
Az önkormányzati rendelet 4. § 
(1)-(2) bekezdés alapján a házszá-
mozást úgy kell elvégezni, hogy a 
számozás a település központjá-
tól kifelé haladva 1-től kezdődően 
növekedjen. A számozás irányába 
haladva az utca jobb oldalán a pá-
ratlan, bal oldalán páros számozást 
kell alkalmazni.
A tatai ingatlanok egy részének ház-
számozása és címe a fenti jogszabá-
lyi előírásoknak nem felel meg.
Abban az esetben, amennyiben a 
felülvizsgálat az Ön tulajdonában 
lévő ingatlant is érinti, határozatot 
fog kapni az ingatlan házszámának 
megállapításáról, amely határozat 
a közléssel véglegessé válik. Ezután 

kerül megállapításra az ingatlan 
címe, mely a kézhezvételtől számí-
tott 15. napon válik véglegessé és 
ezzel egyidejűleg bejegyzésre kerül 
a központi címnyilvántartó rend-
szerbe.
A címkezelési eljárás következté-
ben a címekben bekövetkezett vál-
tozásról, az új címekről az érintett 
ingatlan tulajdonosán kívül a Ko-
márom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal Tatai Járási Hivatala, 
illetve a Komárom-Esztergom Me-
gyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály 3. 
értesül.
A felülvizsgálat nem minden eset-
ben eredményez címváltozást.
Amennyiben az Önök által használt, 
valamint a határozatban megálla-
pított házszám, illetve cím eltér, az 
alábbiak szerint szíveskedjenek el-
járni:
A központi címregiszterbe bejegy-
zett címelemek miatt költözéssel 
nem járó lakcímváltozás esetén a 
változással érintett címen lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező polgárok részére az il-
letékes Komárom-Esztergom Me-
gyei Kormányhivatal Tatai Járási 
Hivatal Kormányablak Osztálya 
hivatalból lakcím igazolványt állít 
ki illetékmentesen, majd kézbesíti.
A címváltozás miatt érvénytelen-
né vált hatósági igazolványt (lak-
címkártyát) az érintett személyek 
az illetékes Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Tatai Já-
rási Hivatalban (2890 Tata, Ady E. 
u.24.) vagy a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatalban (2890 Tata, 

Kossuth tér 1.) adhatják le.
A közszolgáltatók- illetve a szolgál-
tatói szektor (pénzintézet, távközlési 
szolgáltató, biztosító, pénztárak) 
felé a címváltozást Önöknek kell 
jelezniük. A közszolgáltatóknál, 
illetve a szolgáltatóknál a szemé-
lyes beazonosításhoz mindenképp 
szükséges a vevőkód vagy fogyasz-
tó azonosító szám, esetleg telekód, 
melynek birtokában egyedi azonosí-
tásra lehet szükség.
Vállalkozás székhelyének (telep-
helyének) cím változása esetén a 
vállalkozás képviseletére jogosult 
személy köteles ezt ügyfélkapun ke-
resztül a cégbíróságnak a változás 
bekövetkezését követő 180 napon 
belül bejelenteni, amely bejelentés 
a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) 
bekezdése értelmében illeték és köz-
zétételi költségtérítés megfizetése 
alól mentes. Az egyéni vállalkozók-
nak a székhelyváltozást az okmá-
nyirodában szükséges bejelenteni.
A fenti jogszabályi rendelkezések 
alapján a címkezelés keretében kö-
telezően elvégzendő háttérmunka 
folyamatban van, melynek eredmé-
nyes lefolytatása érdekében kérem 
a megértésüket és együttműködésü-
ket.
A felülvizsgálattal érintett ingatlan 
tulajdonosait egy előzetes tájékoz-
tató levélben külön is meg fogjuk 
keresni.
Az esetleges kellemetlenségért elné-
zésüket kérjük.

Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal

Online segítség a pálya-
választáshoz

A járvány számos területen befo-
lyásolja az életünket. A személyes 
találkozások háttérbe szorulnak 
ebben az időszakban, s az okta-
tás nagy része is online zajlik, így 
a pályaválasztáshoz kapcsolódó 
tájékoztató eseményeket sem le-
het megrendezni. Ezért a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kormány-
hivatal a palyakep.hu internetes 
oldalon szeretne segíteni a diákok-
nak és szülőknek a legjobb dönté-
sek meghozatalában.
Ahogyan a weboldal köszöntőjé-
ben is olvasható, a tudatos életpálya 
tervezésében nyújtanak segítséget 
a honlapon megjelentetett infor-
mációkkal, és azokkal a szakmákat 
bemutató filmekkel, leírásokkal, 
melyek az oldalról  elnavigálva 
könnyedén elérhetőek a Nemzeti 
Pályaorientációs Portál (NPP) fe-
lületén. Ajánlják ezt a szakmale-
írás-gyűjteményt azoknak, akik 
befejezték az általános iskolát és 
szakmai végzettséget kívánnak 
szerezni, a gimnáziumi érettségi-
vel rendelkező középiskolásoknak, 
illetve a szakmai végzettséget még 
nem szerzett vagy éppen pályát 
módosítani tervező bármilyen korú 
munkavállalóknak.
A portálon az érdeklődők tájéko-
zódhatnak a megyénkben működő 
gimnáziumok, szakgimnáziumok, 
technikumok, szakképző iskolák 
és szakiskolák képzési kínálatáról, 
felvételi követelményeiről is.

Idei első találkozójukra gyűltek ösz-
sze az önkormányzati intézmények 
vezetői a Városháza Fischer termé-
ben január 20-án.
A vezetői értekezlet egyik fő témája 
a költségvetés volt, mellyel kapcso-
latban Michl József polgármester a 
helyszínen elmondta: - a járvány-
helyzet miatt 2020 végén is sok 
olyan változás történt, amely érintet-
te a városi költségvetést. Ezért tavaly 
év végén még nem tudták tárgyalni 
és elfogadni az új esztendő költség-
vetését, melynek tervezése során 
mindig zajlik egyeztetés a városi in-

tézményekkel a terveikről, fejleszté-
si javaslataikról, saját büdzséjükről.
Az értekezleten az előttünk álló év 
tervezett programjairól, nyitva és 
zárva tartásokról valamint a szü-
netekről is tárgyaltak. A találkozó 
kapcsán Michl József hangsúlyozta: 
- nagyon köszönöm az intézménye-
ink vezetőinek és dolgozóinak mun-
káját, hiszen 2020-ban a megválto-
zott körülmények, a járvány  miatt 
számos többlet feladatot kellett el-
végezniük, de a nem mindennapi 
helyzet  ellenére is sikeres és precíz 
munkát végeztek.            -áá-

Lakossági tájékoztató a települési címek felülvizsgálatával kapcsolatban

Évindító értekezletet tartottak a városi intézmények vezetői

Új kulturális, közművelődési központ 



A 2021-es esztendő első lapszá-
mában Michl József polgármester 
évösszegző gondolatait olvashat-
ták, majd ezt követően két héttel 
ezelőtt a képviselő-testület tag-
jai írtak beszámolókat újságunk 
hasábjain a 2020-ban elvégzett 
munkájukról. Az elmúlt év érté-
keléseinek sorát most Rigó Ba-
lázs, Tata alpolgármestere zárja, 
aki a vele készült interjúban a 
mögöttünk álló hónapok tanulsá-
gai mellett már a jövő terveiről is 
nyilatkozott.
2020  volt az első teljes év, melyet 
alpolgármesterként élt meg. Eb-
ben a kihívásokkal teli esztendő-
ben melyek voltak a legfontosabb 
tanulságok az Ön számára?
-Magamra vonatkozóan min-
denképpen fontos tanulság volt, 
hogy, bár fontos a tervezés, de 
nem tudjuk mindig az elképzelé-
seinknek megfelelően alakítani 
a körülményeket, és sokszor kell 
alkalmazkodni a gyorsan változó 
élethelyzetekhez. Ebből eredően 
a rugalmasságomat kellett a ko-
rábbiakhoz képest is növelni, és 
a gyors tanulási képességet még 
magasabb szintre fejleszteni. A 
közösségünkre vonatkozóan pe-
dig nagyon jó volt megtapasztalni, 
hogy itt helyben is nagy az össze-
fogás. Rengeteg támogatást kapott 
az önkormányzat magánszemé-

lyektől, szervezetektől, cégektől, 
de az összefogás megnyilvánult 
abban is, ahogyan a munkatársa-
im a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatalban és az intézményeink-
ben ellátták a feladataikat. A rend-
kívüli körülményekhez való al-
kalmazkodás mellett mindenkitől 
többletet igényelt a munkája: több 
időt, több energiát és több koc-
kázatot is. Az egészségügyben, 
a szociális szférában és számos 
intézményünkben szembe kel-
lett nézniük a kollégáknak azzal, 
hogy a munkájuk során megfer-
tőződhetnek, ezért nagyon hálás 
vagyok, hogy mindezek ellenére 
kitartottak, kitartanak. Ezúton is 
köszönöm a munkájukat.
Hogyan értékeli az önkormány-
zat 2020-ban végzett járvány el-
leni, védekező munkáját?
-Azt gondolom, hogy az önkor-
mányzat mindent megtett a lehe-

tőségeihez mérten 
annak érdekében, 
hogy a tataiak és az 
itt működő városi in-
tézmények számára 
is biztosítsa az egész-
ség megőrzésének és 
a fertőzés elkerülé-
sének lehetőségeit. 
Többek között már-
ciusban, a járvány 
kitörésekor azonnal 
megalakult az a mun-
kacsoportunk, amely 
egy helyi operatív 
törzsként látva el fel-

adatait, szervezte és koordinálta 
az intézkedéseket, nyomon követ-
te a jogszabályi változásokat, így 
gyorsan és hatékonyan tudtunk 
reagálni még a legnehezebb hely-
zetekben is. Emellett a beszere-
zéseink is sikeresek voltak, bár a 
járványhelyzet elején védőeszkö-
zökből  nagy volt a hiány, ennek 
ellenére sikerült azokat biztosíta-
nunk, és ezt folyamatosan, mind 
a mai napig végezzük. Az önkor-
mányzat természetesen minden 
intézményét ellátta többek között 
automata kézfertőtlenítővel, fer-
tőtlenítő szerekkel, gumikesztyű-
vel, felajánlottuk a segítségünket 
az érettségi vizsgák lebonyolítá-
sához, két ízben pénzt valamint 
eszközbeli támogatást nyújtottunk 
a házi és fogorvosinknak, s még 
márciusban rendkívüli támogatást 
adtunk a tatai mentőállomásnak. 
Csak a Szociális Alapellátó Intéz-
ményzben 25 millió forintra rúg-
tak a veszélyhelyzeti költségek a 
járvány első hulláma idején, 2020 
márciusa és júliusa között. Ezen 
felül az intézményeinkben dol-
gozóknak a tesztelés lehetőségét 
is biztosítottuk annak érdekében, 
hogy kiszűrjük azokat, akik ugyan 
tünetmentesek, de fertőzöttek le-
hetnek. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a nehéz körülmények ellené-

re az intézményeinkben a tavalyi 
év folyamán összesen több mint 
70 millió forint értékben történtek 
beruházások, illetve felújítások, 
és az év végén meg tudtuk kö-
szönni a munkatársainknak is az 
egész éves áldozatos munkájukat.
Alpolgármesterként az egyik fő 
feladata a városban folyó humán 
munka tervezése, vezetése, koor-
dinálása. Ez magában foglalja a 
kulturális életet, az egészségügyi 
és szociális ellátást valamint ne-
velési intézményeink működését 
is. Ezen a téren, milyen eredmé-
nyeink voltak 2020-ban?
-Először is a szociális terület-
ről szeretnék beszélni, mert az 
gondolom, hogy az egészségügy 
mellett ez volt az a része az éle-
tünknek, melyre a legnagyobb 
teher hárult tavaly. Munkatársa-
ink biztosították többek között 
a szociális étkeztetést, melyet 
igen nagy számban igényeltek a 

járvány időszakában. A március 
előtti időszakban jellemezően 60-
70 főt kellett ellátni, ez a szám 
több, mint 300-ra nőtt a veszély-
helyzet kihirdetése után, s a házi 
gondozásban érintettek száma is 
emelkedett. A Szociális Alapellá-
tó munkatársai, illetve önkéntesek 
összesen több mint 20 ezer kilo-
métert tettek meg az ételszállítás 
során. Itt fontos kiemelni, hogy 
a járvány első hulláma idején a 
szociális étkeztetésben résztve-
vők számára szállítási díjat nem 
számítottunk fel. Jelentős volt az 
a mentális-pszichés teher, ami fő-
ként az idősekre, elesettekre há-
rult, így a munkatársainknak nagy 
volt a felelőssége a személyes 
kapcsolattartás fenntartásában is, 
amely csak korlátozott keretek 
között jöhetett létre. Elsősorban 
telefonon beszélhettek az érin-
tettekkel, hiszen az idősek közül 
csak nagyon kevesen élnek az on-
line lehetőségekkel. Itt szeretném 
megköszönni a Városi Diákönkor-
mányzat tagjainak is, akik a tavasz 
folyamán maguk is részt vállaltak 
az idősek telefonos megkeresésé-
ben, támogatásában.  Természete-
sen a szociális területen dolgozó 
kollégák segítették - igény szerint 
- a karanténban lévőket is, vala-
mint sok rászorulónak nyújtottak 
adományokat. Közel 500 főnek 
mintegy 9 ezer alkalommal biz-
tosítottak adományt a Szociális 
Alapellátó Intézményünk munka-
társai. A rendkívüli körülmények 
okozta kihívások mellett minden 
más feladatukat maradéktala-
nul el tudták látni, legyen szó a 
pszichológiai ellátásról vagy a 
család és gyermekjóléti szolgá-
lat feladatairól. Utóbbi keretében 
160 családról gondoskodtak a 
kistérségünkben. Az időskorúak 
nappali ellátása ugyan március és 
július között szünetelt, de azóta, 
a járványügyi előírások betartása 
mellett már folyamatosan fogad-
ják az ellátottakat. A fogyatéko-
sok nappali ellátása folyamatos 
telefonos kapcsolattartás mellett 
zajlott júniusig, majd ott is hely-
reállt a megszokott rend.  A szo-
ciális terület része a hajléktalan 
ellátás, ahol látogatási és kijárási 
korlátozást valamint egy szigorú 
belső protokollt kellett bevezetni. 
Ez külön nehézséget jelentett az 
ellátottaknak, akik egyébként is 
egy rendkívül nehéz élethelyzet-
ben vannak. Év közben többször 
tettem látogatást a hajléktalan 
szállón, és folyamatosan tartottam 
a kapcsolatot az intézmény veze-
tőjével, aki mindig megnyugtató 
hírekkel szolgált, és a kihívások 
ellenére zavartalan volt az ellátás. 
Fontos még beszélni a Tatai Kis-
térségi Idősek Otthonáról, ahol a 
bezártság és a korlátozások már 
önmagukban is többlet terhet rak-
tak a dolgozók vállára. Nagy fel-
adat volt számukra a járványügyi 
szabályok betartása, hiszen pél-
dául pandémiás tervet kellett ké-
szíteniük, izolációs és zsiliprend-
szert felállítaniuk, többlet vitamin 
és tápanyag ellátást biztosítani-
uk, vagy éppen olyan kiegészítő 
feladatokat elvégezniük, mint a 
hajvágás, amihez normál körül-
mények között külső segítséget 
kapnak. Az idősotthonban élők 
számára a bezártság, a hozzá-
tartozóik személyes látogatásai-
nak hiánya mentálisan rendkívül 
megterhelő, és ezt természetesen 

az ápolók is átérzik. Ha például 
az otthon mindennapjait nézzük, 
önmagában már a maszkviselés 
is problémát okoz, hiszen a gon-
dozottak közül sokaknak rossz 
a hallása, s az ő számukra  nagy 
segítség a kommunikációban, ha 
látják a gondozó szájmozgását, de 
most ez a lehetőségük sincs meg. 
Komoly és nehéz munka zaj-
lik tehát az idősotthonban, ezért 
nagyon hálás vagyok minden 
munkatársamnak, mert amikor a 
fertőzés miatt azt szerveztük, ho-

gyan tudunk többlet munkaerőt 
biztosítani a szociális otthonunk-
ba, sokan jelentkeztek önkéntes-
nek a polgármesteri hivatalból 
és más intézményeinkből. Ezt a 
segítséget végül a Szociális Alap-
ellátónk dolgozói biztosították, és 
ebben is látszik az összefogás ere-
je, hiszen a két intézmény kiváló 
munkakapcsolatban áll egymás-
sal. Természetesen nagyon nagy 
köszönettel tartozunk az Idősek 
Otthona két intézményi orvosá-
nak, dr. Reisz Kornéliának és dr. 
Horváth Róbertnek is, akik nagy 
elhivatottsággal és szakmai körül-
tekintéssel látták el feladatukat a 
rendkívüli körülmények között 
is. Ami pedig a nevelési intéz-
ményeinket érinti, az óvodáink-
nak-bölcsődéinknek szintén nagy 
köszönettel tartozunk, már az első 
hullám elején nagyon rugalmasan 
és gyorsan reagáltak a megvál-
tozott körülményekre. Tavasszal 
online szakmai anyagokat tervez-
tek és mindent megtettek annak 
érdekében, hogy folyamatosan 
kapcsolatban tudjanak maradni a 
szülőkkel, a gyermekek számára 
pedig biztosítsák a fejlesztésüket 
támogató programokat. Az online 
ovi és bölcsőde a gyakorlatban 
nagyon jól működött, közben pe-
dig a gyerekzsivajtól átmenetileg 
mentes intézményekben számos 
felújítási, karbantartási munkát 
tudtak elvégezni. Miután a kicsik 
visszatérhettek, sikerült olyan, a 
biztonsági előírásoknak megfelelő 
környezetet teremteniük, amely-
nek nyomán elmondhatjuk, hogy 
gyakorlatilag a fertőzés nincs je-
len az óvodáinkban, bölcsődéink-
ben. Hozzá kell tennem, az önkor-
mányzat több alaklommal rendelt 
el teljes fertőtlenítést ezekben az 
épületekben összesen több mint 
800 ezer forint értékben. Minde-

zek mellett köszönettel tartozunk 
a kulturális területen dolgozóknak 
is, mivel korlátozottan lehetett 
az elmúlt időszakban látogatni a 
közművelődési-művészeti tere-
ket, így nekik is új megoldásokat 
kellett találniuk. Elsősorban az 
online térben jelentek meg, kü-
lönösen aktív volt ebben a Kuny 
Domkos Múzeum, és a tatai 
könyvtár munkatársai is mindent 
megtettek annak érdekében, hogy 
kapcsolatban maradhassanak az 
olvasóikkal és előre összekészített 

könyvcsomagokkal biztosítsák a 
kölcsönzést. 
Ha már kultúráról beszélünk, 
sajnos a járvány miatt nagyon 
sok esemény elmaradt tavaly, 
és bár a lélegzetvételnyi szüne-
tekben sor kerülhetett például 
a Richter Egészségváros és két 
szabadtéri koncertsorozat meg-
tartására, illetve a Kossuth téren 
vendégül láthattuk a Magyar 
Nemzeti Múzeum trianoni ván-
dorkiállítását is, azért túlnyomó 
részt a tervezett programokat tö-
rölni kellett.
-Ebben a tekintetben néhány ese-
ményről külön is érdemes beszél-
ni. Például 2020-ban elmaradt a 
Nemzeti Összetartozás Napjára 
szervezett ünnepségünk, amelyet 
a határon túli magyar testvérte-
lepüléseink alkotó közösségeivel 
együtt, egy összművészeti ren-
dezvénynek terveztünk. Így szűk 
körben tudtunk csupán megemlé-
kezni, de a Tatai Televízió segítsé-
gével elkészülhetett egy testvérvá-
rosi kapcsolatainkról szóló film, a 
Nemzeti Múzeum kiállítása pedig 
ősszel elsőként hozzánk jött el a 
vidéki városok közül, és örömmel 
tapasztaltuk, hogy sokan megláto-
gatták a Kossuth téren felállított, 
különleges gömbsátrat. A testvér-
városainkhoz visszakanyarodva 
köszönetet szeretnék mondani az 
önkormányzat nemzetközi refe-
rensének, Osgyáni Zsuzsannának, 
aki az elmúlt esztendőben nagyon 
sokat dolgozott azon, hogy az uta-
zási korlátozások ellenére is élő 
maradjon a kapcsolatrendszerünk. 
Ő volt az, aki az online térben fo-
lyamatosan olyan kezdeménye-
zéseket valósított meg, amelyek 
pótolták az elmaradt személyes 
találkozásokat.

Folytatás a következő oldalon
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Bejáráson a Bartók Óvodában

Első őszi ülését tartotta a képviselő testület

Sorra érkeztek az adományok az önkormányzathoz Fo
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Folytatás az előző oldalról 
Többek között rajzpályázatot, me-
seíró versenyt, anyanyelvi játékot 
talált ki és szervezett meg. A júni-
us 4-i ünnepségünkre ellátogatott 
hozzánk Méri Szabolcs, Szőgyén 
polgármestere, tavaly januárban 
én még eljutottam Nyikus Anna 
népi iparművésszel egy magyar-
kanizsai kiállításra, júniusban pe-
dig könyvcsomagokat adhattam 
át a Csongrády Lajos Alapiskola 
tanévzáró ünnepségén a magyar 
kultúra ápolásában jeleskedő di-
ákoknak. Emellett nyáron nálunk 
jártak szőgyéni iskolások, akik a 
hagyományos kerékpártúra he-
lyett bicikliztek el hozzánk és az 
október 6-i megemlékezésünkön 
is részt tudott venni egy szőgyéni 
küldöttség. 
A Határtalan képzőművészet 
című vándorkiállítás utolsó, ta-

tai állomásán pedig - melynek a 
zsinagóga adott otthont - megte-
kinthettük két szőgyéni művész 
alkotásait. A kulturális nagy-
rendezvények terén abban a 
szerencsés helyzetben voltunk, 
hogy nyáron meg tudtuk tarta-
ni a Barokk Fesztivált valamint 
a Schiffer Ervin Nemzetközi 
Zenei Mesterkurzust. Emellett 
számos zenei formáció ellátoga-
tott hozzánk azon a szabadtéri 
koncertsorozaton, amit a győri 
filharmonikusok szerveztek, és a 
nemzeti filharmonikusok is fel-
léptek Tatán. Egyébként a leg-
több megemlékezésünket - ha 
nem is a megszokott módon - de 
meg tudtuk tartani, s ebben nagy 
segítségünkre volt a technika. 
Többek között egy filmösszeállí-
tással elevenítettük fel 1956 tatai 
eseményeit, s ebben külön köszö-

nöm a Tatai Televízió segítségét. 
Számos olyan összeállítást, filmet 
készítettek, amelyeket - a szemé-
lyes találkozások híján - nemcsak 
a tv képernyők előtt ülve, hanem 
az adásokkal egy időben a város 
közösségi oldalán közvetítve is 
láthattak az érdeklődők. Ebben 
kulcsszerepet játszott a televízió  
digitális archívuma, amely Tata 
történetének három évtizednyi 
múltját örökíti meg, és fantaszti-
kus lehetőséget nyújt számunkra. 
Tulajdonképpen minden nehéz-
ség ellenére azt gondolom, hogy 
ha nem is a megszokott módon, 
de tudtunk élni a lehetőségeink-
kel a 2020-as esztendőben.
Az önkormányzatnál tavaly a 
járvány ellenére is tudott foly-
tatódni a belső szakmai háttér-
munka, tervezés, projekt előké-
szítés. Ebben a tekintetben mit 
emelne ki szívesen?
-Feltétlenül kiemelném azt a hi-
vatal munkatársaival közösen el-
végzett munkát, ami a különböző 
területek stratégiai tervezésére 
vonatkozik. Gondolok itt például 
a még jelenleg is kidolgozás alatt 
álló, Tata következő öt évére vo-
natkozó kulturális koncepcióra, 
amelybe beépítettük az érintett 
területek intézményeinek, szerve-
zeteinek észrevételeit, javaslatait. 
Emellett az UNICEF Gyerekba-
rát Település cím elnyerésével 
járó pályázati lehetőségek meg-

valósításán is dolgozunk. Ide tar-
tozik egy gyermekjogi stratégia 
elkészítése,  ami folyamatban 
van, valamint egy ifjúsági stra-
tégiát is elkezdtünk megalkotni, 
s nagy öröm számomra, hogy 
sikerrel pályáztunk a Nemze-
ti Kulturális Alap Hangfoglaló 
programjának keretén belül egy 
városi zenei koncepció elkészíté-
sére. A napi munka mellett ezek 
voltak a legfontosabb olyan ter-
vezési feladataink, amelyek hosz-
szú távon szolgálják a város ér-
dekeit. Ezen túlmenően érdemes 
még megemlíteni a helytörténeti 
oktatásunk további erősítését. A 
városi helytörténeti oktatás alap-
jául szolgáló „Tata lépten-nyo-
mon” című tankönyv 2010-ben 
jelent meg az önkormányzat ki-
adásában, Varga Istvánné és Szi-
getvári Krisztina munkája nyo-
mán. Ennek a kiadványnak a 
megújításán dolgozunk most, és 
ezt kiegészítve lehetőségünk nyí-
lik idén egy helytörténeti társas-
játék megalkotására is a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával és 
a Pécsi Tudományegyetemmel 
közös együttműködésben, vala-
mint természetesen a Kuny Do-
mokos Múzeum szakértő közre-
működésével. 
Egy olyan kihívásokkal és ál-
landó fordulatokkal teli év után, 
mint amilyen 2020  volt, hogyan 
tervezi az új esztendőt?

-Az idei évben a Magyary-terv 
rám vonatkozó részeivel kapcso-
latos tervező, egyeztető munka 
lesz az egyik legnagyobb kihívás 
számomra. Ez azt jelenti, hogy a 
már eddig megvalósult, a koráb-
bi két Magyary-tervben szereplő 
fejlesztéseken túl, új célkitűzése-
ket kell megfogalmazni, és hoz-
zárendelni azokat a feltételeket, 
melyek lehetővé teszik a céljaink 
megvalósítását. Természetesen 
én is arra készülök, hogy nyártól 
bekövetkezik a nyitás, és tárt ka-
pukkal fogadhatjuk majd a tatai-
akat valamint az ide érkező ven-
dégeinket. Ha minden jól alakul, 
akkor talán az év második felétől 
ismét megtarthatjuk a közked-
velt, hagyományos rendezvénye-
inket. Arra is készülök, hogy új 
ötleteket valósítsunk meg, hiszen 
a hagyományaink, értékeink őr-
zése mellett arra is lehetőséget, 
időt és erőt kell biztosítanunk, 
hogy újdonságokkal bővítsük a 
kínálatot. Ebből fakadóan 2021-
et a megőrzés és a megújulás 
jegyében képzelem el, bízva ab-
ban, hogy ha nem is onnan, ahol 
tavaly abbahagytuk, de friss erő-
vel és lendülettel folytathatjuk 
a tataiakkal közös munkánkat. 
Azt kívánom mindenkinek, hogy 
ahogyan a meseláncunkban is 
szerepel, legyen újra Tata is Kö-
zelfölde mindenki számára…                     
                  Ábrahám Ágnes

Kiállításmegnyitón a Peron Tehetségközpontban

125 millió forintos állami támo-
gatás segítségével folytatódhat a 
Tatai Német Nemzetiségi Múze-
um megújulása. A támogatásról 
és az intézmény az elmúlt idő-
szakban megvalósult fejlesztése-
iről január 27-én tartottak sajtótá-
jékoztatót a múzeumban. 
A tatai Kuny Domokos Múzeum 
kiállítóhelyeként működő Német 
Nemzetiségi Múzeum 1983 óta 
a Nepomucenus-malomban ta-
lálható. Nemzetiségi bázisintéz-
ményként a német nemzetiségi 
kultúra örökségének gyűjtése, 
őrzése, kutatása és bemutatása 
mellett oktatási szerepünk is év-
ről évre erősödik, emellett pedig 
folyamatosan zajlik az intézmény 
infrastrukturális hátterének meg-
újítása. Bencsik János országy-
gyűlési képviselő a sajtótájékoz-
tatón elmondta: - Már az elmúlt 
évben is kaptunk segítséget az ál-
lamtól a múzeum fejlesztéseihez, 
most pedig a Miniszterelnökség 
Egyházi és Nemzetközi Kapcso-
latokért Felelős Államtitkárságán 
keresztül 25 millió forintos kere-
tet biztosított a magyar kormány 
arra, hogy az intézmény újabb 
fejlesztést tudjon megvalósítani. 
Bencsik János kiemelte: - a 40-es 
évek végén ezekben a hetekben 

zajlott a térségünkben élő svábok 
kitelepítése. Közülük sokan visz-
szatértek, mert Magyarországot a 
hazájuknak, Tatát és a környék-
beli településeket pedig az ottho-
nuknak tekintették. Éppen ezért 
fontos az, hogy az ő emlékükre 
létrehozott kiállító tér rendezett 
körülmények között tudja fogad-
ni a látogatókat és a magyaror-
szági németek megyei közössé-
gét, amelynek találkozási helyet 
biztosít. Ha ez a hely szépül, ak-
kor a közösség is erősödik - fo-
galmazott Bencsik János.
A múzeum 2019-ben "Közösségi 
múzeum" elismerésben részesült. 
Eseményeik, például a Vendég-
ségben a Múzeum program, a 
szabadtéri rendezvények, a sör-
délután, az ünnepek, nagyszá-
mú érdeklődőt vonzanak, így az 
udvar felújításának megkezdése 
komoly előrelépést jelentett szá-
mukra. 2019-ben befejeződött 
a Malom-patak mederrekonst-
rukciójának második üteme, így 
már egészen a Német Nemzeti-
ségi Múzeumig megújult a Ma-
lom-árok, melynek megszépítése 
központi költségvetési és önkor-
mányzati forrásból jöhetett létre. 
2020 őszére pedig már egy han-
gulatos zöld területtel gazdago-

dott a múzeum 
a Malom-pa-
tak túloldalán, 
ahol az egy-
kori Nepomu-
cenus-malom 
gazdasági ud-
vara volt. Az 
önkormány-
zat jóvoltából 
a mögöttünk 
álló időszak-
ban megújult 
a raktár tető-
zete, tiszta-
sági festések 
zajlottak a 

főépületben, s 2017-től kezdődő-
en kis lépések vezettek az udvar 
kialakításához. 2019-ben egy 
komolyabb tereprendezés való-
sult meg és ugyanebben az évben 
megújult több rossz állapotú fal-
szakasz is. Az építési munkákat 
követően a törmelékek eltakarí-
tása után hídavató ünnepségen 
adták át azt a gyaloghidat, mely 
az intézmény udvarának két ré-
szét köti össze. A raktár 2019. évi 
szakmai támogatásának köszön-
hetően, a gyűjteményt befogadó 
épület felújítási ütemének első 
lépése is megtörtént. Ez része 
a Német Nemzetiségi Múzeum 
egészét érintő fejlesztések köré-
nek, amelynek keretében eddig 
a fűtéshálózat korszerűsítését és 
páramentesítő eszközök haszná-
latát valósították meg a raktár-
épületben. Az előkészítő fázisban 
a raktár csapadékvíz elvezetése 
a falak mentén megoldódott. A 
nagy gondot okozó falvizesedés 
elsődleges megoldására árok ké-
szült az épület hosszanti, föld-
ben lévő oldala mentén. A belső 
terekben a földben lévő falak 
lélegző vakolatot kaptak, a leg-
vizesebb falak mentén a föld és 
a fal találkozásánál kavicssávot 

alakítottak ki. A töredezett, el-
avult betonaljzat helyett csiszolt 
beton felületet kapott az épület 
földszinti tere, amely így tisztán 
tartható, pormentes. 2020-ban a 
múzeum kapuzatának felújítását 
1,4 millió forinttal támogatta a 
magyar kormány.
Michl József polgármester a 
sajtótájékoztatón elmondta: - A 
múzeum évről évre rengeteg 
programot, eseményt szervez, és 
időközben lépésről-lépésre zaj-
lottak a különböző fejlesztéseik, 
most pedig az épület külsejének 
megszépítése  következik. Azt a 
tiszteletet, amit a német nemze-
tiségi hagyományok iránt érez 
a város, úgy tudjuk a leginkább 
kifejezni, hogy gondozzuk ezt az 
örökséget, mely így hosszú időn 
át tudja majd szolgálni az itt élők 
gazdagodását és a fiatalok taní-
tását. Fontos a gyermekeinkkel 
megismertetni, hogy az őseink, 
s köztük a német nemzetiségi 
közösség is mi mindent tettek a 
nemzeti kincseink fennmaradásá-
ért - hangsúlyozta a városvezető.
Dr. Schmidtmayer Richárd, a 
Kuny Domokos Múzeum igaz-
gatója a már megvalósult és a ter-
vezett fejlesztések kapcsán úgy 
fogalmazott: - Mérföldkőhöz ér-

kezett a Tatai Német Nemzetiségi 
Múzeum, melynek jelenlegi épü-
letébe 1983-ban költözött be a 
nemzetiségi gyűjtemény, otthont 
adva annak a csodálatos örökség-
nek, melyet a német nemzetiségi-
ek az intézmény  rendelkezésére 
bocsátottak. A malmot 1749-ben 
kezdték el építeni, az 1750-es 
években már Nepomuki Szent Já-
nosról nevezték el, s az ő oltalmá-
ba ajánlották az épületet valamint 
a benne dolgozó molnár családok 
munkáját. Nepomuki Szent János 
szobra most bekerült a múzeum 
kiállító terébe, az épület orom-
falán álló másolat eredetijét lát-
hatják majd az érdeklődők, ami 
a 18. század közepétől folyama-
tosan a malom dísze volt. Ezzel 
kapcsolatban Dr. Schmidtmayer 
Richárd elmondta: - 300 évvel 
ezelőtt történt Nepomuki Szent 
János boldoggá avatása, aki a vi-
zek mentén élők, a vízzel dolgo-
zók, így a molnárok védőszentje 
is lett. Idén, ezt a kerek évfordu-
lót méltó módon ünnepelhetjük 
azzal, hogy a múzeum megkapta 
az újabb támogatást, melynek kö-
szönhetően további fejlesztések 
segíthetik majd az intézményben 
zajló szakmai munkát.       -áá-

Újabb állami támogatás segíti a Német Nemzetiségi Múzeum fejlesztéseit

Fotók: Ábrahám Ágnes
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Fotók 2020 Agostyáni programjaiból,
amiknek nagyrészét a TOP 5.3.1 pályázat támogatta,
de egyik sem jött volna létre a helyi lakosok önfeláldozó munkája nélkül

Decemberben nagy népszerűségnek örvendő adventi nap-
tár ablakdíszítő programot indítottak a településen, a templomban és a 
falu központjában Betlehemet állítottak, valamint ünnepi díszbe öltözte-
tett karácsonyfa  is díszítette Agostyánt.

Elkezdődött egy Tündérkert kialakítása … terepren-
dezéssel, gyümölcsfák elültetésével, locsolásával, a 
Közösségi ház udvarán árnyékot adó fák ültetésével, 
homokozó kialakításával.

A Virágos Agostyán program keretében ...tavasszal több 
száz virágpalánta szétosztásával, ültetésével, patakme-
der tisztításával, tereprendezéssel, őszi virágültetéssel 
és adventi díszítéssel tették szebbé környezetüket a 
lakosok.

A részvételi fórumokon a képviselő úr vezetésével az aktuális intézni- és tennivalókat beszélték 
meg.

Az agostyáni búcsu és a hozzá kapcsolódó jótékonysági vásár 2020-ban is nagy sikernek örvendett.

Az agostyáni óvoda színvonalas  gombaki-
állítást rendezett az aprók munkáiból.



Kultúra 2021. február 4. VII. évfolyam, 3. szám6

Generációk ismerik Pitti Kata-
lin Liszt Ferenc-díjas operaéne-
kes, érdemes művész nevét, aki 
hosszú évek óta Tatán is tanítja 
a fiatal tehetségeket. A tavaly 
novemberben a Magyar Álla-
mi Operaház Örökös Tagjainak 
soraiba választott Pitti Katalin, 
az elmúlt években számos tatai 
rendezvény, megemlékezés köz-
reműködője volt. Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
2014-ben a Tata Város Díszpol-
gára címet adományozta a mű-
vésznőnek Tata hírnevét öregbítő, 
a város zenei életében végzett 
kimagasló előadóművészi és pe-
dagógiai tevékenysége elismeré-
seképpen. Pitti Katalin januárban, 
a magyar kultúra napja alkalmá-
ból nyilatkozott a tata.hu webol-
dalnak, többek között kultúráról, 
művészetről és a hitelességről.
Ha visszaemlékezik, melyek vol-
tak azok az első élményei, talál-
kozásai a magyar kultúrával, 
amelyek meghatározó módon 
szerepet játszottak abban, hogy a 
művészeti pályán teljesedjen ki?
-Szentesen születtem, ahol 10 
éves koromig éltünk, és ott csak 
a rádiót tudtuk hallgatni. Engem 
mindig megragadtak a zenés, 
énekes műsorok, és amit hallot-
tam, azonnal meg is tanultam. A 
húgommal zenei általános iskolá-
ba jártunk, ahol már akkor szóló 
darabokkal bíztak meg. Arra is 
emlékszem, hogy a  templomban 
a papunk azt mondta rólam a töb-
bieknek: ennek a kislánynak na-
gyon szép hangja van, jegyezzé-

tek meg a ne-
vét, mert le-
het, hogy híres 
ember lesz 
belőle. Miután 
felköltöztünk 
Budapes t re , 
a húgommal 
két vidéki 
k i s l á n y k é n t 
k e z d e t b e n 
nagyon elve-
szettnek érez-
tük magunkat. 
Duókat éne-
keltünk, de 
ő nagyon iz-
gulós volt, és 
egy idő után 
visszalépett a 
szerepléstől, 
így én szóló-
kat kaptam és 
emellett ver-
seket is sza-
valtam, orszá-
gos szavaló és 

énekversenyeket nyertem. Egy-
szer egy versenyen kiderült, hogy 
nem járok énektanárhoz és a zsűri 
elnökétől megkaptam Sík Olga 
néni telefonszámát, aki legendás 
tanár volt a szakmában. Édes-
anyámmal mentünk el hozzá har-
madikos gimnazista koromban. 
Olga néni azt mondta: - Szép han-
god van! De hogy ebből mi lesz, 
az azon múlik, mennyi kitartásod 
és szorgalmad van. Ő javasolta, 
hogy kezdjek el szolfézst tanulni, 
ezt követően pedig jelentkezzek 
a Konzervatóriumba - ahová ké-
sőbb fel is vettek. Akkoriban én 
sportoltam is, vívtam, így egyik 
nap edzésre, másik nap pedig 
szolfézsórára jártam, így indul-
tam el az utamon. Visszanézve 
hálát adok a tanáraimért, akik 
felfigyeltek rám, értékesnek tar-
tották a hangomat és a lelkemet, 
ami mindig vágyott arra, hogy 
kifejezze magát a művészeten ke-
resztül.
Szerencsések vagyunk, hiszen a 
magyar kultúra mindig gazdag 
volt tehetségekben, kiváló alko-
tókban, művészekben. Gondo-
lom, sokakat ismert vagy ismer 
közülük, akik inspirálták Önt a 
pályája során.
-Ez így van. Már a pályám kez-
detén az első igazi nagy munkám, 
amely végzős hallgatóként talált 
meg engem, rendkívüli emberek-
hez kötődött. Verdi: Othello című 
operájából készített egy filmet a 
Magyar Televízió, Simándy Jó-
zsef címszereplésével, Jago-t Me-
lis György alakította. Desdemona 

szerepére kerestek énekesnőt és 
engem is felhívtak azzal, hogy 
Ferencsik János meg akar hallgat-
ni. Ferencsik János etalon a ma-
gyar zenei életben, úgyhogy be-
vallom, összeszorult a gyomrom 
a megkeresés hallatán. A szerepet 
tudtam magyarul és olaszul is, ez-
zel nem volt gond, viszont azzal 
annál inkább, hogy kishitű vol-
tam és kételkedtem abban, hogy 
elegendő leszek-e erre a feladat-
ra. Több meghallgatás után végül 
engem választottak, s amikor ezt 
megtudtam, érdekes módon nem 
az öröm volt az első reakcióm, 
hanem a kétely abban, vajon elég 
lesz-e a tehetségem például Si-
mándy József mellett? A félelme-
im aztán eloszlottak, ugyanis az a 
művészi közösség, melybe a film 
elkészítése során kerültem, olyan 
természetes és csodálatos módon 
fogadott be engem, mintha min-
dig is együtt dolgoztunk volna. 
A felvételek a rádióban és a tele-
vízióban zajlottak, s ez a munka 
egy egész életre meghatározta azt 
a szintet, azt a minőséget, aho-
gyan azóta is dolgozom. Ezek a 
profi művészek és kiváló embe-
rek, zenészek, énekesek, színé-
szek, televíziósok megtanították 
nekem, hogy csak a legmagasabb 
szinten és nagyon átgondoltan le-
het dolgozni, alkotni. Azt vallom: 
nem számít, hogy csak egy 3 per-
ces dalról, vagy egy egész operá-
ról van szó, az előadást mindig 
fel kell építeni, meg kell fejteni a 
mű mondanivalóját, és átadni azt 
a közönségnek. Az előadónak az 
a dolga, hogy közvetítse a darab 
üzenetét, s ezt úgy tegye, hogy 
közben önmagát, a saját lényét, 
érzéseit és gondolatait is kifejez-
ze, megossza. Ez egy végtelen 
összetett és gyönyörű feladat, hi-
szen folyamatosan változunk, az 
idő múlásával egyre érettebbek, 
tapasztaltabbak leszünk, és min-
den, amit megélünk, egybeforr a 
művészetünkkel. Valamit életre 
kelteni a színpadon, azt is jelenti, 
hogy a darabot megtöltjük önma-
gunkkal, a kínjainkkal, fájdalma-
inkkal vagy éppen az örömeink-
kel.
Így adódik érték az értékhez….
-Pontosan, és egy ember kétszer 
ugyanazt nem tudja adni a közön-
ségnek, hiszen folyamatosan vál-
tozunk. Így újabb és újabb mély-
ségeit fedezhetjük fel a műnek, 
előadóként pedig ebben az a nagy 
feladatunk, hogy mennyire ala-
posan készülünk fel, és mennyire 
adjuk oda magunkat.
Így 2021 januárjában hogyan 

látja a magyar kulturális éle-
tet? Van, amire nagyobb hang-
súlyt kellene fektetnünk?
-Az elmélyülésben kellene erősí-
tenünk. Mindenben a hitelesség a 
legfontosabb, és valójában érde-
kes módon ez a „véletlenül” ránk 
szabadított vírus is ebbe az irány-
ba mutat. A járványtól mindenki 
megrettent, tele vagyunk kérdé-
sekkel, ám ott van az is, hogy él-
nünk és dolgoznunk kell. A Covid 
előtt én évente 60 ezer kilométert 
vezettem a fellépéseim, előadása-
im miatt, tavaly azonban annyit 
voltam otthon, mint soha azelőtt. 
Korábban szinte csak aludni jár-
tam haza, folyamatos ki és bepa-
kolás, felkészülés volt az életem. 
Az, hogy most jó ideje itthon 
vagyok azt eredményezte, hogy 
először érzem itthon igazán jól 
magam. És mindez figyelmeztet 
minket arra, hogy mennyi min-
dent nagyolunk el, mennyi min-
dent hanyagolunk, és mennyire 
hiányzik a mindennapjainkból az 
elmélyülés, a tudatos figyelem.
Ráadásul a koncentrált munka 
egy egészen más minőséget is 
eredményez…
-Erről van szó, hiszen a minő-
ség a legfontosabb mindenben. 
Egyszer megkaptam valakitől 
azt a mondatot, hogy a minőség 
senkit nem érdekel, az a fon-
tos, hogy honnan jön a pénz, és 
hogy hogyan tudunk megfelelni 
annak, aki a pénzt adja. Hát ez 
egy nagyon nagy tévedés… Le-
gyünk igényesek, becsüljük és 
használjuk a bennünk meglévő 
tehetséget, tiszteljük és szeressük 
a lelkünk rezgéseit, s fordítsuk 
mindezt a kincset a legjobbra, a 
legjobb úton.
Ha már kultúráról és minőség-
ről beszélünk, mára a technikai 
és technológiai fejlesztések egy 
egészen új, határtalannak tűnő 
teret nyitottak meg előttünk, 
mely a kultúra közvetítésére 
is lehetőségeket ad. Van ennek 
előnye, de számtalan veszélye 
is. Hogyan látja, milyen módon 
befolyásolja a minőséget a mo-
dern technika?
-Természetesen senkit nem sze-
retnék megbántani, de ez a ren-
geteg technikai eszköz sokszor 
utcalányt csinál a művészetből. 
Például a zenében, mondjuk egy 
kis hangszer hangjából nagy han-
got csinálnak, vagy a szép, erős 
énekhangokat lehalkítják, miköz-
ben a gyenge hangot felerősítik, s 
így tisztességtelen lesz a felállás. 
Ugyanakkor, amikor valaki élő-
ben énekel, annak egészen más 

a hatása, mint a technikai meg-
oldásokkal manipulált produk-
ciónak. Az élő előadás során a 
művész mellett ott van, ott rezdül 
az összes ember is, aki hallgatja. 
Ennek a manapság tapasztalható 
óriási technikai fejlődésnek per-
sze nyilván megvan az előnye, de 
amilyen nagyszerű, ugyanolyan 
veszélyes is, mert általa elember-
telenedik a művészet. Azonban a 
művészet nem embertelenedhet 
el, hiszen azt mindig ember hoz-
za létre… Én abban hiszek, hogy 
lélektől - lélekig kell dolgozni. Az 
Isten szent lelkét kapta meg min-
den ember, és vallom, hogy a lel-
künk a mi igazi parancsnokunk, 
ami nem a lármában szólal meg, 
hanem a csendben. Ezért csend-
re van szükségünk ahhoz, hogy 
meghalljuk a lelkünk üzenetét, és 
az onnan jövő sugallatot, tervet 
meg is kell valósítanunk, mert az 
nem véletlenül születik meg ben-
nünk.
Számos tanítványa volt már és 
most is sokan tanulnak Öntől. 
Mit tapasztalt, hogyan tud-
juk a gyerekeket érzékenyíte-
ni a kultúra befogadására, és 
arra, hogy ezeket az értékeket 
továbbvigyék, továbbadják 
majd?
-A mi korosztályunk felelőssége 
az, hogy felkészítsük az utánunk 
jövőket. Természetesen nem min-
denki született művészi pályára, 
de aki tehetséget kapott ehhez, 
abban egy örök tűznek kell lobog-
nia, és elszántan, tudatosan kell 
előre haladnia, pontosan ismerve 
azt, hogy merre megy és mi a dol-
ga. Ez pedig rendkívül összetett 
munka, amihez nagyon sok szor-
galom, fegyelem kell. Egyébként 
Ókovács Szilveszternek, az Ope-
raház főigazgatójának egy kiváló 
ötlete volt az az opera nagykö-
vetségi program, amelyben én is 
6 évig részt vettem és jártam az 
országot. Az előadásaimon az 
opera történetét vázoltam nagy 
léptékkel, valamint a beszédről és 
az énekhangról, mint hangszerről 
beszéltem általános és középis-
kolákban. Meg kell mondanom, 
hogy nem tudok egyetlen helyet 
sem említeni, ahol nem csillogó 
szemekkel, boldogan, érdeklődve 
hallgattak volna a gyerekek. Nem 
szabad tehát azt gondolni, hogy a 
fiatalokat nem érdekli a kultúra, a 
művészet, azonban nem mindegy, 
hogy az ismereteket hogyan adjuk 
át nekik. Nagyon sok szeretettel 
kell feléjük fordulni, a lélek tel-
jességével átadni az értékeinket, 
és akkor nyitott szívekre találunk.

„Csendre van szükségünk ahhoz, hogy meghalljuk a lelkünk üzenetét…”

Tata Város Önkormányzata a KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosító-
számú „Helyi klímastratégia átdolgozá-
sa, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Tata térségében” című 
projekt keretében rajzpályázatot hirdet a 
globális felmelegedés, klímavédelem té-
makörében.
A pályázók köre:
Tata és a térség iskoláinak diákjai, vala-
mint a térség felnőtt lakossága
A pályázat tárgya:
A pályázat témája a globális felmelegedés, 
a klímavédelem, melyhez kapcsolódva az 
alábbi választható altémákban várunk pá-
lyaműveket benyújtásra. A pályaműveket 
bármilyen technikával, kézzel, fekete-fe-

hér vagy színes formátumban is el lehet 
készíteni, melyeket eredeti példányban és/
vagy digitális formában lehet benyújtani.

A rajzpályázat témái korcsoportonként:
Általános iskola alsó tagozat:
A családom és én mit vállalok a további 
klímaváltozás megelőzése érdekében
Általános iskola felső tagozat:
A víz szerepe a helyi klímavédelemben
Középiskola/felnőttek:
Szélsőséges időjárási jelenségek Tatán, és 
térségében
Benyújtási határidő: 2021. február 15.
A pályázat további részletei a tudatostata.
hu oldalon tekinthetőek meg:
https://tudatostata.hu/rajzpalyazat

Tata Város Önkormányzata a KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosítószá-
mú „Helyi klímastratégia átdolgozása, és 
a klímatudatosságot erősítő szemléletfor-
málás Tata térségében” című projekt ke-
retében térségi diáknapot hirdet a klíma-
védelem témakörében.
A pályázat témája:
A klímaváltozással, a klímavédelemmel, 
a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás és 
információk szintje, ill. azok alkalmazá-
sának készségszintje
A pályázók köre:
Tata, valamint a térség általános iskolás 
diákjai. A pályázatot két kategóriában hir-
detjük meg:
1. Általános iskola alsó tagozatos diákok 

(1-4. évfolyam)
2. Általános iskola felső tagozatos diákok 
(5-8. évfolyam)
A pályázat tárgya:
Tesztsor kitöltése az adott kategóriában:
1. Alsó tagozatosoknak (1-4. osztályos di-
ákok) szóló tesztsor
2. Felső tagozatosoknak (5-8. osztályos 
diákok) szóló tesztsor
A tesztsor kitöltésére online van lehető-
ség. A teszt kitöltésére fennálló maximá-
lis idő 30 perc.
Benyújtási határidő:
A tesztsor kitöltésére és benyújtására 
2021. február 15-ig van lehetőség.
További részletek:https://tudatostata.hu/
tersegi-diaknap-altalanos-iskola/

Térségi diáknap általános iskolások számáraRajzpályázat a globális felmelegedésről 
és a klímavédelemről
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Generációk ismerik Pitti Kata-
lin Liszt Ferenc-díjas operaéne-
kes, érdemes művész nevét, aki 
hosszú évek óta Tatán is tanítja 
a fiatal tehetségeket. A tavaly 
novemberben a Magyar Álla-
mi Operaház Örökös Tagjainak 
soraiba választott Pitti Katalin, 
az elmúlt években számos tatai 
rendezvény, megemlékezés köz-
reműködője volt. Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
2014-ben a Tata Város Díszpol-
gára címet adományozta a mű-
vésznőnek Tata hírnevét öregbítő, 
a város zenei életében végzett 
kimagasló előadóművészi és pe-
dagógiai tevékenysége elismeré-
seképpen. Pitti Katalin januárban, 
a magyar kultúra napja alkalmá-
ból nyilatkozott a tata.hu webol-
dalnak, többek között kultúráról, 
művészetről és a hitelességről.
Ha visszaemlékezik, melyek vol-
tak azok az első élményei, talál-
kozásai a magyar kultúrával, 
amelyek meghatározó módon 
szerepet játszottak abban, hogy a 
művészeti pályán teljesedjen ki?
-Szentesen születtem, ahol 10 
éves koromig éltünk, és ott csak 
a rádiót tudtuk hallgatni. Engem 
mindig megragadtak a zenés, 
énekes műsorok, és amit hallot-
tam, azonnal meg is tanultam. A 
húgommal zenei általános iskolá-
ba jártunk, ahol már akkor szóló 
darabokkal bíztak meg. Arra is 
emlékszem, hogy a  templomban 
a papunk azt mondta rólam a töb-
bieknek: ennek a kislánynak na-
gyon szép hangja van, jegyezzé-
tek meg a nevét, mert lehet, hogy 
híres ember lesz belőle. Miután 
felköltöztünk Budapestre, a hú-
gommal két vidéki kislányként 
kezdetben nagyon elveszettnek 
éreztük magunkat. Duókat éne-
keltünk, de ő nagyon izgulós volt, 

és egy idő után visszalépett a sze-
repléstől, így én szólókat kaptam 
és emellett verseket is szavaltam, 
országos szavaló és énekverse-
nyeket nyertem. Egyszer egy ver-
senyen kiderült, hogy nem járok 
énektanárhoz és a zsűri elnökétől 
megkaptam Sík Olga néni tele-
fonszámát, aki legendás tanár 
volt a szakmában. Édesanyám-
mal mentünk el hozzá harmadi-
kos gimnazista koromban. Olga 
néni azt mondta: - Szép hangod 
van! De hogy ebből mi lesz, az 
azon múlik, mennyi kitartásod 
és szorgalmad van. Ő javasolta, 
hogy kezdjek el szolfézst tanulni, 
ezt követően pedig jelentkezzek 
a Konzervatóriumba - ahová ké-
sőbb fel is vettek. Akkoriban én 
sportoltam is, vívtam, így egyik 
nap edzésre, másik nap pedig 
szolfézsórára jártam, így indul-
tam el az utamon. Visszanézve 
hálát adok a tanáraimért, akik 
felfigyeltek rám, értékesnek tar-
tották a hangomat és a lelkemet, 
ami mindig vágyott arra, hogy 
kifejezze magát a művészeten ke-
resztül.
Szerencsések vagyunk, hiszen a 
magyar kultúra mindig gazdag 
volt tehetségekben, kiváló alko-
tókban, művészekben. Gondo-
lom, sokakat ismert vagy ismer 
közülük, akik inspirálták Önt a 
pályája során.
-Ez így van. Már a pályám kez-
detén az első igazi nagy munkám, 
amely végzős hallgatóként talált 
meg engem, rendkívüli emberek-
hez kötődött. Verdi: Othello című 
operájából készített egy filmet a 
Magyar Televízió, Simándy Jó-
zsef címszereplésével, Jago-t Me-
lis György alakította. Desdemona 
szerepére kerestek énekesnőt és 
engem is felhívtak azzal, hogy 
Ferencsik János meg akar hallgat-

ni. Ferencsik János etalon a ma-
gyar zenei életben, úgyhogy be-
vallom, összeszorult a gyomrom 
a megkeresés hallatán. A szerepet 
tudtam magyarul és olaszul is, ez-
zel nem volt gond, viszont azzal 
annál inkább, hogy kishitű vol-
tam és kételkedtem abban, hogy 
elegendő leszek-e erre a feladat-
ra. Több meghallgatás után végül 
engem választottak, s amikor ezt 
megtudtam, érdekes módon nem 
az öröm volt az első reakcióm, 
hanem a kétely abban, vajon elég 
lesz-e a tehetségem például Si-
mándy József mellett? A félelme-
im aztán eloszlottak, ugyanis az a 
művészi közösség, melybe a film 
elkészítése során kerültem, olyan 
természetes és csodálatos módon 
fogadott be engem, mintha min-
dig is együtt dolgoztunk volna. 
A felvételek a rádióban és a tele-
vízióban zajlottak, s ez a munka 
egy egész életre meghatározta azt 
a szintet, azt a minőséget, aho-
gyan azóta is dolgozom. Ezek a 
profi művészek és kiváló embe-
rek, zenészek, énekesek, színé-
szek, televíziósok megtanították 
nekem, hogy csak a legmagasabb 
szinten és nagyon átgondoltan le-
het dolgozni, alkotni. Azt vallom: 
nem számít, hogy csak egy 3 per-
ces dalról, vagy egy egész operá-
ról van szó, az előadást mindig 
fel kell építeni, meg kell fejteni a 
mű mondanivalóját, és átadni azt 
a közönségnek. Az előadónak az 
a dolga, hogy közvetítse a darab 
üzenetét, s ezt úgy tegye, hogy 
közben önmagát, a saját lényét, 
érzéseit és gondolatait is kifejez-
ze, megossza. Ez egy végtelen 
összetett és gyönyörű feladat, hi-
szen folyamatosan változunk, az 
idő múlásával egyre érettebbek, 
tapasztaltabbak leszünk, és min-
den, amit megélünk, egybeforr a 
művészetünkkel. Valamit életre 
kelteni a színpadon, azt is jelenti, 
hogy a darabot megtöltjük önma-
gunkkal, a kínjainkkal, fájdalma-
inkkal vagy éppen az örömeink-
kel.
Így adódik érték az értékhez….
-Pontosan, és egy ember kétszer 
ugyanazt nem tudja adni a kö-
zönségnek, hiszen folyamatosan 
változunk. Így újabb és újabb 
mélységeit fedezhetjük fel a mű-
nek, előadóként pedig ebben az a 
nagy feladatunk, hogy mennyire 
alaposan készülünk fel, és meny-
nyire adjuk oda magunkat.
Így 2021 januárjában hogyan 
látja a magyar kulturális éle-
tet? Van, amire nagyobb hang-
súlyt kellene fektetnünk?

-Az elmélyülésben kellene erősí-
tenünk. Mindenben a hitelesség a 
legfontosabb, és valójában érde-
kes módon ez a „véletlenül” ránk 
szabadított vírus is ebbe az irány-
ba mutat. A járványtól mindenki 
megrettent, tele vagyunk kérdé-
sekkel, ám ott van az is, hogy 
élnünk és dolgoznunk kell. A 
Covid előtt én évente 60 ezer ki-
lométert vezettem a fellépéseim, 
előadásaim miatt, tavaly azonban 
annyit voltam otthon, mint soha 
azelőtt. Korábban szinte csak 
aludni jártam haza, folyamatos 
ki és bepakolás, felkészülés volt 
az életem. Az, hogy most jó ideje 
itthon vagyok azt eredményezte, 
hogy először érzem itthon igazán 
jól magam. És mindez figyel-
meztet minket arra, hogy mennyi 
mindent nagyolunk el, mennyi 
mindent hanyagolunk, és meny-
nyire hiányzik a mindennapja-
inkból az elmélyülés, a tudatos 
figyelem.
Ráadásul a koncentrált munka 
egy egészen más minőséget is 
eredményez…
-Erről van szó, hiszen a minő-
ség a legfontosabb mindenben. 
Egyszer megkaptam valakitől 
azt a mondatot, hogy a minőség 
senkit nem érdekel, az a fon-
tos, hogy honnan jön a pénz, és 
hogy hogyan tudunk megfelelni 
annak, aki a pénzt adja. Hát ez 
egy nagyon nagy tévedés… Le-
gyünk igényesek, becsüljük és 
használjuk a bennünk meglévő 
tehetséget, tiszteljük és szeressük 
a lelkünk rezgéseit, s fordítsuk 
mindezt a kincset a legjobbra, a 
legjobb úton.
Ha már kultúráról és minőség-
ről beszélünk, mára a technikai 
és technológiai fejlesztések egy 
egészen új, határtalannak tűnő 
teret nyitottak meg előttünk, 
mely a kultúra közvetítésére 
is lehetőségeket ad. Van ennek 
előnye, de számtalan veszélye 
is. Hogyan látja, milyen módon 
befolyásolja a minőséget a mo-
dern technika?
-Természetesen senkit nem sze-
retnék megbántani, de ez a ren-
geteg technikai eszköz sokszor 
utcalányt csinál a művészetből. 
Például a zenében, mondjuk egy 
kis hangszer hangjából nagy han-
got csinálnak, vagy a szép, erős 
énekhangokat lehalkítják, miköz-
ben a gyenge hangot felerősítik, s 
így tisztességtelen lesz a felállás. 
Ugyanakkor, amikor valaki élő-
ben énekel, annak egészen más 
a hatása, mint a technikai meg-
oldásokkal manipulált produk-

ciónak. Az élő előadás során a 
művész mellett ott van, ott rezdül 
az összes ember is, aki hallgatja. 
Ennek a manapság tapasztalható 
óriási technikai fejlődésnek per-
sze nyilván megvan az előnye, de 
amilyen nagyszerű, ugyanolyan 
veszélyes is, mert általa elember-
telenedik a művészet. Azonban a 
művészet nem embertelenedhet 
el, hiszen azt mindig ember hoz-
za létre… Én abban hiszek, hogy 
lélektől - lélekig kell dolgozni. 
Az Isten szent lelkét kapta meg 
minden ember, és vallom, hogy 
a lelkünk a mi igazi parancsno-
kunk, ami nem a lármában szólal 
meg, hanem a csendben. Ezért 
csendre van szükségünk ahhoz, 
hogy meghalljuk a lelkünk üze-
netét, és az onnan jövő sugallatot, 
tervet meg is kell valósítanunk, 
mert az nem véletlenül születik 
meg bennünk.
Számos tanítványa volt már és 
most is sokan tanulnak Öntől. 
Mit tapasztalt, hogyan tud-
juk a gyerekeket érzékenyíte-
ni a kultúra befogadására, és 
arra, hogy ezeket az értékeket 
továbbvigyék, továbbadják 
majd?
-A mi korosztályunk felelőssé-
ge az, hogy felkészítsük az utá-
nunk jövőket. Természetesen 
nem mindenki született művészi 
pályára, de aki tehetséget kapott 
ehhez, abban egy örök tűznek 
kell lobognia, és elszántan, tu-
datosan kell előre haladnia, pon-
tosan ismerve azt, hogy merre 
megy és mi a dolga. Ez pedig 
rendkívül összetett munka, ami-
hez nagyon sok szorgalom, fe-
gyelem kell. Egyébként Ókovács 
Szilveszternek, az Operaház fő-
igazgatójának egy kiváló ötlete 
volt az az opera nagykövetségi 
program, amelyben én is 6 évig 
részt vettem és jártam az orszá-
got. Az előadásaimon az opera 
történetét vázoltam nagy lépték-
kel, valamint a beszédről és az 
énekhangról, mint hangszerről 
beszéltem általános és középis-
kolákban. Meg kell mondanom, 
hogy nem tudok egyetlen helyet 
sem említeni, ahol nem csillogó 
szemekkel, boldogan, érdeklődve 
hallgattak volna a gyerekek. Nem 
szabad tehát azt gondolni, hogy a 
fiatalokat nem érdekli a kultúra, 
a művészet, azonban nem mind-
egy, hogy az ismereteket hogyan 
adjuk át nekik. Nagyon sok sze-
retettel kell feléjük fordulni, a 
lélek teljességével átadni az érté-
keinket, és akkor nyitott szívekre 
találunk.

„Csendre van szükségünk ahhoz, hogy meghalljuk a lelkünk üzenetét…”

Tata Város Önkormányzata a KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosító-
számú „Helyi klímastratégia átdolgozá-
sa, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Tata térségében” című 
projekt keretében rajzpályázatot hirdet a 
globális felmelegedés, klímavédelem té-
makörében.
A pályázók köre:
Tata és a térség iskoláinak diákjai, vala-
mint a térség felnőtt lakossága
A pályázat tárgya:
A pályázat témája a globális felmelegedés, 
a klímavédelem, melyhez kapcsolódva az 
alábbi választható altémákban várunk pá-
lyaműveket benyújtásra. A pályaműveket 
bármilyen technikával, kézzel, fekete-fe-

hér vagy színes formátumban is el lehet 
készíteni, melyeket eredeti példányban és/
vagy digitális formában lehet benyújtani.

A rajzpályázat témái korcsoportonként:
Általános iskola alsó tagozat:
A családom és én mit vállalok a további 
klímaváltozás megelőzése érdekében
Általános iskola felső tagozat:
A víz szerepe a helyi klímavédelemben
Középiskola/felnőttek:
Szélsőséges időjárási jelenségek Tatán, és 
térségében
Benyújtási határidő: 2021. február 15.
A pályázat további részletei a tudatostata.
hu oldalon tekinthetőek meg:
https://tudatostata.hu/rajzpalyazat

Tata Város Önkormányzata a KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosítószá-
mú „Helyi klímastratégia átdolgozása, és 
a klímatudatosságot erősítő szemléletfor-
málás Tata térségében” című projekt ke-
retében térségi diáknapot hirdet a klíma-
védelem témakörében.
A pályázat témája:
A klímaváltozással, a klímavédelemmel, 
a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás és 
információk szintje, ill. azok alkalmazá-
sának készségszintje
A pályázók köre:
Tata, valamint a térség általános iskolás 
diákjai. A pályázatot két kategóriában hir-
detjük meg:
1. Általános iskola alsó tagozatos diákok 

(1-4. évfolyam)
2. Általános iskola felső tagozatos diákok 
(5-8. évfolyam)
A pályázat tárgya:
Tesztsor kitöltése az adott kategóriában:
1. Alsó tagozatosoknak (1-4. osztályos di-
ákok) szóló tesztsor
2. Felső tagozatosoknak (5-8. osztályos 
diákok) szóló tesztsor
A tesztsor kitöltésére online van lehető-
ség. A teszt kitöltésére fennálló maximá-
lis idő 30 perc.
Benyújtási határidő:
A tesztsor kitöltésére és benyújtására 
2021. február 15-ig van lehetőség.
További részletek:https://tudatostata.hu/
tersegi-diaknap-altalanos-iskola/

Térségi diáknap általános iskolások számáraRajzpályázat a globális felmelegedésről 
és a klímavédelemről
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Gyászközlemény

TATA - Környei ú. temető
Rimóczi Sándor 
Géczi Andrásné
Marosi Nikolett 
Hornyák László 
Klunger János 
Szentgáli Péterné
Zilay Antalné 
Tihanyi Béláné
Lautenbach Izabella 
Pállai Csabáné  
Szabó István
TATA - Almási ú. temető
Kiss Dénesné

Gyurcsek Ferenc
Garamszegi Jánosné
KOCS
Motil Lászlóné
DUNASZENTMIKLÓS
Varró Lászlóné
BAJ
Neuberger Judit
Nagy Károly
Koblencz László
DUNAALMÁS
Orbán Ferenc
Király Gábor Endre
Simon Tamás

SZOMÓD
Barna Mihály
NYERGESÚJFALU
Bauer Józsefné
NESZMÉLY  
Pap Ferencné
KÖMLŐD  
Nagy László
OROSZLÁNY
Lovász GYörgy
Németh Lászlóné
PÉLIFÖLD-SZENTK.
P. Varga László

BÉKE PORAIKRA!

 Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2021. januárban elhunytak

JEGYZET

Futógondolatok
 
Nem szeretek futni, mert nincs benne labda...
Sok volt a munkahelyi stressz, hát futottam. /Megjegyzem, ha ez lenne 
a megoldás már háromszor körbefutottam volna a Földet, de ezzel nem 
vagyok egyedül.../
A lovardai strandnál fiatal pár csókolózott. Hallván cseppet sem halk 
trappolásom, szétrebbentek. Meglepődtem, a lelkem örült, hisz a ro-
mantika volt jelen és szerelmük, ami csak az övék. 
Melléjük érve kiderült, gimnazista sítábori tanítványok… Köszöntek 
illedelmesen megtoldva egy „Jó futást tanár úr!” kívánsággal, amit én 
köszöntem és persze trappolásból kimunkált futómozgásra váltottam 
ügyelve a karmunkára is. Óh, természetesen csak a példamutatás ked-
véért…
A szétrebbenést látva visszapörgött az agyam a hetvenes évekbe, ami-
kor még én voltam gimis. Akkortájt próbáltuk a nyugati hippy korszak 
vasfüggönyön átszűrődő világát utánozni, egyesek szerint „majmolni”. 
Ne háborúzz, szeretkezz inkább! Szakítsd le mindennap virágát!- hir-
dették polgárpukkasztó módon a tengeren túl. Ennek nagyon árnyalt 
formája itthon az utcáncsókolózás megjelenése volt. Hamar népszerű-
vé vált közöttünk, az okát most nem firtatnám…
Szóval, a mi időnkben mi nem rebbentünk szét, sőt…
Tanulság röviden: O tempora, o mores! Óh idők, óh erkölcsök!
Futógondolatként: Mi előtt elkezdődne az a mondat, hogy bezzeg a 
mi időnkben…Álljunk meg, vegyünk egy mély lélegzetet,-ez elég idő 
arra, hogy átgondoljuk, mi is volt valójában a mi időnkben…Csak 
őszintét!                   -pf- 

A 2001-ben alakult THE 20 
éves fennállása alatt több alka-
lommal megemlékezett váro-
sunk olyan neves szülötteiről, 
akik munkásságukkal, tevé-
kenységükkel szülővárosa hír-
nevét növelték.
Ezen jeles személyiségek közé 
tartozik Pasteiner Gyula művé-
szettörténész, egyetemi tanár, 
akadémikus, akiről e rövid írás-
ban megemlékezem.
175 évvel ezelőtt 1846. márci-
us 7-én született a Tóvároson 
az Ady Endre út (régen Eszter-
házy út) 10-es számú házban. 
E ház neves szülöttje emlékére 
Tata Barátainak Köre 1981-ben 
emléktáblát helyezett el. Édes-
apjának, Pasteiner Józsefnek jól 
jövedelmező fűszerüzletük volt 
ebben a 18. század végén épült 
kétszintes eklektikus stílusú 
házban. A szülők hat gyerme-
ket neveltek, taníttattak. Pas-
teiner Gyula 2. gyermekként 
született. Az értelmes, okos fiú 
középiskolai tanulmányait a ta-
tai gimnáziumban (1860–64), 
egyetemi tanulmányait a pesti 
és a bécsi egyetemen végezte 
el (1846-68), ahol középiskolai 
tanári diplomát kapott. Tanári 
pályáját Budán az 1. kerületi 
Királyi Egyetemi Gimnázium-
ban kezdte el, ahol görögöt és 
latint tanított (1868 -72)
A kiváló tanárt Trefort Ágos-
ton, az akkori kultuszminiszter 
külföldi tanulmányútra küldte, 
ahol művészettörténeti tanul-
mányokat folytatott. Rómában 

és Párizsban 2-2 évet töltött el 
Doktori értekezését 1875-ben 
„A művészetek történetének 
mai tudományos állása” cím-
mel írta meg. 
Külföldi tanul-
m á n y ú t j á r ó l 
h a z a é r k e z v é n 
1875-76-os tan-
évtől az 1917-
18-as tanév vé-
géig a Budapesti 
Egyetem művé-
szettörténet ta-
nára.
1905-1906 ban 
a bölcsészettu-
dományi egye-
tem dékánja. 
1885-ben kezdi 
el szerkeszteni 
a Művészi ipar 
című folyóiratot. 
1885. októberé-
től 1886. szep-
temberig egye-
dül, majd 1894 
júliusáig Radics 
Jenővel együtt. 
1885-ben jelent 
meg legnagyobb 
műve „A művé-
szetek története 
a legrégibb időktől napjainkig” 
címmel. Ez a mű volt nyelvün-
kön írt első magyar művészet-
történet, mely egyaránt szólt a 
szakemberekhez és a nagykö-
zönséghez (7878-84) A magyar 
állam című lap munkatársa és 
vezércikk írója . 
„Az Osztrák-Magyar Monar-

chia írásban és képekben” 
című sorozat művészettörté-
neti részeit a magyarországi 
építészet történetét írja meg 

(1887-1921). Szaklapokban és 
napilapokban sokszáz tanulmá-
nya jelent meg. 1885-86-ig az 
Iparművészeti Társulat titkára.  
1890. május 8-tól az MTA leve-
lező 1907-től rendes tagja.
1893-ban írta meg akadémi-
ai székfoglaló értekezését az 
„Építészet I. Mátyás király 

alatt” címmel, szerkesztője 
volt a „Görög földön” (1895) 
és a „Római világ” (1899) című 
művének.

1912-ben  a Ró-
mában megtartott 
nemzetközi mű-
vészet tör ténet i 
kongresszus alel-
nöke. 1916-ban 
vonult nyugdíjba. 
1924-ben az MTA 
tiszteletbeli tag-
jává választotta. 
1924. november 
8-án Budapesten 
hunyt el.  
Pasteiner Gyu-
la munkássága 
rendkívül jelen-
tős. Mint művé-
szettörténész és 
kritikus, a művé-
szetek múltját és 
jelenét az antik és 
a modern művé-
szeteket egyaránt 
kutatta. Mint mű-
vészettörténész, 
tiszteletben tar-
totta és továbbfej-
lesztette a két ala-
pító Ipolyi Arnold 

(1823-1886) és Hermann Imre 
(1813-1888) munkásságát. Az 
egyetemes művészettörténet 
fejlődését bemutató első ma-
gyar nyelvű tudományos ké-
zikönyv fűződik a nevéhez. 
A tanárságának négy évtizede 
alatt művészettörténészek több 
nemzedékét oktatta és nevelte 

a Budapesti Egyetemen. Pári-
zsi évek alatt ismerkedett meg 
a 19. századi francia művésze-
tekkel és irányzatokkal. Kap-
csolatba került az akkor kint 
élő magyar festőkkel , Munká-
csy Mihállyal, Zichy Mihállyal, 
Mednyánszky Lászlóval. A te-
hetséges művészek pártfogója, 
támogatója lesz. 1882-ben a 
Budapesti szemlében ismerte-
ti Munkácsy Mihály „Krisztus 
Pilátus előtt” című képét . Ezt 
írja róla. „A mű csodálatos re-
meke a  magyar festészetnek, 
nemcsak festészeti nagy diadal, 
hanem dicsősége hazánknak és 
a kereszténységnek.” Tanul-
mányozta és kutatta a magyar-
országi reneszánsz és barokk 
művészet gazdag anyagát. A 
Művészi Ipar szerkesztőjeként 
felébresztette az iparművészet 
iránt való érdeklődést és ter-
jesztette az idevágó ismerete-
ket. Korának kiemelkedő mű-
vészettörténésze és egyetemi 
tanára emlékére az Országos 
Régészeti Művészettörténeti 
Társulat évente kiadja a Pastei-
ner emlékérmet. Ezt az érmet 
azok kapják, akik kiemelkedő 
eredményt érnek el a művé-
szettörténet terén. Büszkék le-
hetünk Tata város szülöttjére, 
Pasteiner Gyula művészettörté-
nészre, aki nagy hozzáértéssel 
szolgált a szakmáját és hozzá-
járult a művészettörténet nép-
szerűsítéséhez.

dr. Kis Tiborné 
a THE elnöke

Pasteiner Gyula emlékére (1846 -1924)

„Az én Tatám”   
Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

„Az én Tatám” című rovatunkban 
olvasóink szemével szeretnénk be-
mutatni Tata szépségét és különle-
gességeit. A fotókat a 
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com 
email-címre várjuk. 

Köszönjük 

a szép fotót 

Emmer 

Artúrnének!

Kedves Olvasóink!

A kormány az érvényben lévő korlátozásokat 2021. már-
cius 1-ig meghosszabbította. Ennek értelmében könyv-
tárunk zárva tart, de lehetőség van előre összekészített 
könyvcsomag kölcsönzésére, amelyhez leadhatják köny-
vigényeiket.
Az összekészített könyvcsomag átvételét biztosítjuk hét-
főn, kedden, csütörtökön és pénteken 9.00 és 11.00, va-
lamint 13.00 és 15.00 óra között. Minden esetben elő-
zetesen egyeztetjük az átvétel időpontját. Helyszín: a 
Magyary Zoltán Művelődési Központ főbejárata.
Várjuk könyvigényeiket:
 Telefonon: 34/380-281
 online: a TextLib katalóguson keresztül (mzsvktata.hu)
A Youtube csatornánk videói segítenek a tájékozódásban 
(Előjegyzési díj most nincs!)

Emailen: olvasoszolgalat@mzsvktata.hu és 
gyerek@mzsvktata.hu
 Honlapon: „Segíthetünk?” funkcióval
Könyvek visszaadására kérjük, hogy használják a Bib-
lioboxot!
Megnöveljük a kikölcsönözhető könyvek számát 10 db-
ra, ebből maximum 4 db új könyv kölcsönözhető olva-
sónként.
 A késedelmi díjakat elengedjük.
 Új beiratkozás ezen időszakban nem lehetséges. A meg-
lévő tagságot, ha szükséges, akkor meghosszabbítjuk, a 
tagdíj fizetésére pedig utólag nyílik mód.
 Az előjegyzés ingyenes. 

Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra!

A könyvtár munkatársai

Könyvtári tájékoztató
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Programajánlat
Kézilabda
február 6. (szombat) 16.00  
TAC – Esztergomi Vitézek 
RAFC női ifjúsági
18.00 
TAC – BFKA Balatonfüred U22 
férfi NB I/B
február 11 (csütörtök)
17.30 
TAC – Tatabánya KC férfi ifjúsági
Kosárlabda
február 7 (vasárnap)13.00 
TSE – Kecskeméti KC női 
amatőr NB I
A mérkőzéseket zárt kapuk mö-
gött játsszák.

Asztalitenisz
Férfi NB I. TURRIS SE Sop-
ron – TAC 5-9
Pontszerző: Bak 3, Béres 2, Si-
pos 2, Krebs 1, Béres-Bak
Pénzügyőr SE – TAC 4-10
Pontszerző: Béres 3, Krebs 3, 
Sipos 2, Bak 1, Béres-Bak
Férfi NB II. SH.ITB Budaörs 
2i SC I – TAC 12-6
Pontszerző: Barassó 2, Nagy 
2, Moravcsik 2
Esztergomi ASE – TAC 5-13
Pontszerző: Barassó 4, Nagy 
4, Adamik 2, Moravcsik 1, 
Nagy-Adamik, Moravcsik-Ba-

rassó
Férfi Liga Kupa TAC – 
BFKA Veszprém 23-32 (16-
15)
Vezette: Altmár K., Horváth M.
Góllövő: Győrffi 6, Schneider 
5, Kiss 3, Pordán, Schekk 2-2, 
Dósa, Gajdos, Lukács, Sárosi 
1-1
BFKA Veszprém – TAC 25-
24 (9-12)
Vezette: Hornyák Zs., Zörgő N.
Góllövő: Iváncsik T. 7, Schekk 
5, Tass 4, Győrffi, Schneider 
2-2, Dósa, gajdos, Kiss, Sárosi 
1-1

Veszprém KKFT – TAC 33-
20 (18-12)
Vezette: Bába S., Horváth P.
Góllövő: Sárosi 5, Schekk, 
Tass 3-3, Kiss, Schneider 2-2, 
Dósa, Gajdos, Győrffi, Iván-
csik T., Pordán
Edző: Sibalin Jakab

Kosárlabda
Női amatőr NB I Szombat-
helyi Egyetem – TSE 100-63 
(21-24,26-19,21-8,32-12)
Vezette: Csák M., Káli Sz.
Pontszerző: Horváth 18, Rabi 
12, Gyöngyösi 10, László 6, 

Mohai 5/3, Kiss J. 5/3, Biszák 
4,Tóth 2, Morcz 1 
Edző: Szabó Judit
Röplabda
Női U19 ÉDRA – VSD 1-3 
(-18,-27,16,-15)
ÉDRA – Petőfi SC Bonyhád 
3-1 (20,16,-21,23)
Női U17 RÖAK Kaposvár 
„B” – ÉDRA 0-3 (-20,-20,-18)
Női U15 ÉDRA – Veszprémi 
RK 0-3 (-13,-10,-8)
ÉDRA – CSRC Sportegyesü-
let 1-2 (-22,19,-23)
Pécsi Horvát iskola – ÉDRA 
1-2 (-5,18,-16)         Tompa Andor

Amikor a csapatsportokban a 
felkészülés közben járnak az 
együttesek gyakran találkozunk 
az edzőmérkőzések esetében 
azzal, hogy két mérkőzést is ját-
szanak egy nap alatt. Ezt nyilván 
azért választják az edzők, hogy 
minden játékos kapjon megfe-
lelő meccsterhelést. Az hogy 
két tétmérkőzést is egy nap alatt 
játsszon egy csapat az elég rit-
kán fordul elő. Az meg aztán 
végképp hogy mind a kétszer 
ugyanaz a két csapat találkozik. 
Nos ez a helyzet fordult elő ké-
zilabdában a múlt hét szombat-
ján amikor a TAC és a Veszprém 
KKFT férfi együttesei kétszer is 
pályára léptek a Güntner Aré-
nában. Ahogy Sibalin edző el-
mondta a kényszer szülte ezt a 
megoldást, hiszen a Liga Kupa 
esetében január 31-ig kellett le-
játszani a találkozókat. A CO-
VID vírus miatt mind az NB 
I-ben mind az NB I/B-ben na-
gyon sok mérkőzés maradt el az 
ősszel, így a tavaszi szezon sűrű 
lesz. A veszprémieknek van az 
egyik legtöbb elmaradt meccse 
az NB I-ben, de a TAC-nak is be 
kell pótolnia 4 mérkőzést. Mind-
két gárda szerepel a Magyar 
Kupa (MK) 3. fordulójában és 

a sorsolás összehozta őket, majd 
úgy döntöttek, hogy mindkét 
meccset letudják egy nap alatt. A 
TAC már kétszer pályára lépett 
a MK-ban, mindkétszer idegen-
ben. A Kistext SKFT ellen 38-
28-ra, míg a Csömör KSK ellen 
30-29-re győzve jutott tovább. 
Az NB I-es együttesek most 
kapcsolódtak be a küzdelembe. 
A délelőtti mérkőzést játszották 
a Magyar Kupa keretében. A 
vendégek teljes kerettel érkez-
tek, fontos volt számukra hogy 
egy héttel a bajnokság folyta-
tása előtt Tombor edző komoly 
meccsen nézhesse meg játékosai 
felkészültségét. hazai oldalon 
Sibalin edző is legjobbjaival 
kezdett. A Veszprém Éles góljá-
val nyitott majd Hári is hozzátett 
egyet de a TAC Dósa és Schekk 
góljaival egyenlített. A 8. percig 
fej-fej mellett haladtak a csapa-
tok, ekkor 5-4-re vezetett a ven-
dég csapat. Itt megakadt a haza-
iak játéka és a következő nyolc 
percben a Veszprém csinált egy 
6-0-s sorozatot, amiből Éles hár-
mat vállalt. Az egyik veszprémi 
támadás végén egy szélső zic-
cerbe alaposan belenézett Pulai 
a TAC kapusa, akit le is kellett 
cserélni. Egy ideig a kispadon 

ült, majd mint később megtud-
tuk agyrázkódás gyanújával 
kórházba vitték. Bátran, nagy 
iramban játszottak a veszprémi-
ek, a TAC védekezése többször 
is elcsúszott. Az első félidő utol-
só harmadára feljavult a hazai-
ak játéka, keményedett a véde-
kezés és így nem nőtt tovább a 
különbség. A vendégek góljával 
alakult ki a 7-16-os eredmény. 
Szünet után Gajdos révén a TAC 
szerezte az első gólt, de erre a 
Veszprém hét perc alatt néggyel 
válaszolt és a 38. percre tíz lett 
a különbség (10-20). Bár férfias, 
kemény volt a küzdelem, de ke-
vés kiállítás és büntető jellemez-
te a találkozót. Mindkét csapat 
hagyott ki 7 m-est. A hazaiaknak 
sikerült tízen belülre kerülni fő-
leg Dósa és Schekk további ta-
lálataival. Elég volt néhány hiba 
és (14-24, 15-25) ismét nőtt a 
különbség. Az utolsó 10 percre 
Pordán vállalt sokat, ez három 
gólt is jelentett. Ezt az idősza-
kot a TAC 7-1-re nyerte. A vége 
21-25 lett ami azt jelenti, hogy a 
Magyar Kupa következő fordu-
lóját a Veszprém KKFT várhat-
ja. Ahogy várni lehetett megmu-
tatkozott az osztálykülönbség a 
két csapat között. A vendégek 

igyekeztek gyorsan játszani és 
könnyű gólokat szerezni. Ami-
kor a TAC játékosai koncent-
ráltan játszottak akkor voltak 
jó időszakok. Nagyon hullámzó 
volt a játék és a hibákat a vendé-
gek könyörtelenül kihasználták.
TAC – Veszprém KKFT 21-25 
(9-16
Vezette: Bócz L, Wiedemann V.
Góllövő: Schekk 4, Dósa 4, Por-
dán 3, Gajdos, Győrffi, Kiss 2-2, 
Iváncsik T.,Schneider 1-1
Délután már a Liga Kupa kere-
tében találkozott a két csapat. 
Az „A” csoportban ez volt az 
utolsó mérkőzés. Az eredmény-
től függetlenül a vendégek 
végeztek az első helyen, vala-
mennyi meccsüket megnyerték 
eddig. A TAC egy győzelemmel, 
egy döntetlennel és három ve-
reséggel várta a mérkőzést. Az 
első félidőben nem lehetett érez-
ni, hogy délelőtt már játszottak 
60 percet a csapatok, jó iramú 
volt a játék. A hazaiak az első 
nyolc percben Schekk, Pordán 
és Gajdos góljaival vezettek (5-
4), a vendégeknél a 11. percben 
5-6-nál volt először az előny. 
A félidő közepén megint jött a 
„szokásos” tatai hullámvölgy, 
ez 0-4-es veszprémi sorozatot 
jelentett. Az utolsó harmadra 
megint összekapta magát a TAC  
és a jó védekezés mellett jöttek 
a gólok is. Betalált a veszprémi 
kapuba a hazaiak új játékosa 
Iváncsik Ádám is. Az utolsó tíz 
percet a TAC 9-5-re hozta,így 
30 perc után 17-17 volt az ered-
mény. A vendégek kezdték job-
ban a második félidőt és három 
gólos előnyre tettek szert, ami-
ből a játékrész közepére négy 
lett. (23-27,24-28) A délelőtti 
mérkőzéshez képest potyogtak 
a gólok. A vendégek a meg-
szokott rohanós kézilabdát ját-

szották, gyors gólokkal. A TAC 
lassította a játékot, de sikerült 
gólokkal befejezni a támadáso-
kat. Schneider biztos kézzel lőt-
te a büntetőket (3/3), a kapuban 
Blázsovics bravúrokat mutatott 
be. Pulai hiánya miatt az egész 
meccset végig védte, majd a vé-
gén így nyilatkozott: most még 
nem érzem a fáradtságot, de 
estére biztos máshogy lesz. Vi-
gyáztam hogy ne sérüljek meg, 
nem volt másik kapusunk. Úgy 
érzem jól ment  a védés. A mér-
kőzés hajrája ismét a tataiak-
nak sikerült jobban főleg Dósa 
góljaival, de egy remek Csányi 
bombát is láthattunk. Sibalin 
edző lehetőséget adott a fiata-
loknak is így pályára léphetett 
Csányi mellett Szi-Benedek és 
Willi is. Az utolsó két találatot 
a TAC szerezte így tisztességes-
nek mondható vereséggel zárta a 
találkozót. 
TAC – Veszprém KKFT 28-31 
(17-17)
Vezette: Bócz L., Wiedemann V.
Góllövő: Dósa, Schekk 6-6, 
Schneider 5, Gajdos, Pordán, 
Tass 2-2, Csányi, Iváncsik Á., 
Iváncsik T., Sárosi 1-1
Edző: Sibalin Jakab
-Ezen a héten három mérkőzést 
játszottunk ugyanazzal a csapat-
tal, de úgy gondolom hasznosak 
voltak a találkozók. Hullámzó 
volt a játékunk, de arra kell tö-
rekedni hogy ha ilyen időszakok 
vannak is azok minél rövideb-
bek legyenek. Az ellenfelünk 
NB I-es csapat, lendületes, 
gyors játékot játszik, de ilyen 
együttesek a mi osztályunk-
ban is találhatók. Fel kell velük 
venni a versenyt. A következő 
hét már bajnoki ritmusban fog 
folyni, mert egy őszi elmaradt 
meccset pótolunk be szombaton 
a Balatonfüreddel.                  -ta-

Sajnos sokaknak le kellett mon-
dani a megszokott sportos életvi-
telükről, pláne hogy ha kondite-
rembe, fitness terembe jártak. A 
COVID vírus sok mindent átírt 
az életünkben, így a sport terü-
letére is igaz ez. Az igazolt ver-
senyzőknek lehetőségük van az 
edzésekre, mérkőzésekre, bár az 
iskolákra vonatkozó rendelkezé-
sek sok esetben ezeket nem teszik 
lehetővé. A tornatermek nincse-
nek nyitva „külsősök” felé. Az 
amatőröknek igencsak beszűkült 
a választása ha sportolni akar. 
Persze futni lehet, mert ahogy 
Monspart Sarolta egyszer mond-
ta: „a láb mindig kéznél van”. 

De futni is úgy jó ha vannak tár-
sak, időnként egy-egy versenyen 
le lehet mérni a felkészültséget. 
Nos ezek a versenyek nincsenek 
és egyelőre nem is nagyon le-
het tudni mikor indulhatnak el. 
Városunkban is elmaradt a Szil-
veszteri futás, amit egy farsangi 
futással szerettek volna pótolni a 
szervezők, de erre nincs lehetőség 
februárban. Persze a versenyek 
szervezői igyekeznek jó előre 
gondolkodni, bízva abban hogy 
tavaszra csak kiegyenesedik a do-
log. Így néhány tatai versenynek 
is körvonalazódik az időpontja. A 
következő dátumok inkább csak 
tájékozódásul szolgálnak, mert a 

vírus helyzet alakulása nagyban 
befolyásolhatja a terveket.

Tervezett események és időpon-
tok:
XII. IVV Túra                                       
március 13. szombat
Tavaszi Tó-futás                                
junius 5. szombat
Strandröplabda OB                          
junius 18-20. péntek-vasárnap
OLD LAKE MAN Triatlon OB            
július 17-18. szombat-vasárnap
Tatai Minimaraton                            
július 31. szombat vagy augusztus 
1. vasárnap
Őszi Tó-futás                                     
október vége, november eleje. -ta-

Eredmények

Kézis kupanap

Sportosan

Illusztráció

Fotó:Facebook.com
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