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Pályázat a művelődési ház és
a Várkanyar megújítására
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Tata Város Önkormányzata még
ebben a hónapban országos építészeti tervpályázatot ír ki Tata
Szíve elnevezéssel. A tervpályázat célja, hogy a tervezők nívós
építészeti
megfogalmazásban
újragondolják a Magyary Zoltán
Művelődési Központ valamint
a rendelőintézet épületét, és a
Várkanyarban elhelyezkedő közterületeket. Az érintett terület új
arculata az Öreg-tó környékének
további fejlesztési pontjaival ös�szhangban valósulhat meg. A tervpályázatról február 3-án tartottak sajtótájékoztatót a művelődési
központ emeletén.
A pályázat megvalósítása során
tervek készülnek a művelődési
ház és a volt rendelőintézet teljes belső felújítására, beleértve a

funkciók, a térkapcsolatok és a településképi megjelenésük átgondolását, a kor követelményeinek
megfelelő, de a történeti városhoz
és a várhoz illő megfogalmazását.
Az épületek mellett a pályázat
másik kiemelt eleme a meglévő
közterület teljes újraértelmezése
úgy, hogy a tataiak és az idelátogatók számára egyaránt központi
funkciót betöltő közösségi tér alakuljon ki.
A sajtótájékoztatón Bencsik János
országgyűlési képviselő emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években kormányzati támogatással és
részben uniós forrásokból jelentős rekonstrukciós munkálatok
zajlottak Tatán. Hat évvel ezelőtt
került sor az Angolpark 1. és 2.
ütembeli megújítására, megépült
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Folytatódik a Bláthy Iskola tervszerű korszerűsítése
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az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központ és a Kossuth tér rekonstrukciója is megvalósult. Emellett
a Szent Kereszt Plébániatemplom
belső villamossági korszerűsítése
után megújult az épület külseje,
ugyancsak kormányzati támogatás segítette a Malom-árok felújítását valamint az Esterházy kastély rehabilitációját, melynek első
üteme a Nemzeti Kastélyprogram
keretében hamarosan befejeződik, és már jól halad a második
ütem előkészítése is. Bencsik János hozzátette: - a Nemzeti Várprogramba be tud kerülni a tatai
vár, amit már nagyon várunk. A
Magyary Zoltán Művelődési Központ korszerűsítésének előkészítésére 200 millió forintot kapott
a város a kormánytól, illetve 890

millió forintot a helyi könyvtár új
helyszínre (a volt tiszti klubba)
költöztetéséhez. A szóban forgó
tervezési terület végén található
a Cifra malom. Ezzel kapcsolatban az utolsó decemberi kormányülésen megerősítést nyert a
Gazdasági Kabinet azon döntése,
hogy a kormány él az elővásárlási
jogával, így a Cifra malom állami
tulajdonba került. Az épület közösségi célú hasznosításának előkészítése már folyamatban van.
Összességében tehát a városnak
egy olyan értékes területéről van
szó, amely országos jelentőséggel is bír, ezért célszerű összehangolni a beavatkozásokat. Ha
a magyar kormány ilyen jelentős
összegeket fektet Tata történelmi
belvárosának megújításába, akkor
érdemes egységesen, közösen átgondolni az arculat kialakítását,
s ennek megfelelően kezdeményezni egy országos tervpályázat
kiírását a Várkanyar újragondolására, mely figyelembe veszi a műemléki környezetet, a természeti
adottságokat, a meglévő térhatároló épületeket és Tata közlekedési struktúráját.
Mindezek összehangolásával és
a tataiak elvárásait is szem előtt
tartva születhet egy olyan koncepció, ami egy egészen új közösségi teret álmodik meg.e
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Folyamatosan korszerűsödik a
TSZC Bláthy Ottó Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium,
ahol már a 2020-as esztendő végén
számos fejlesztést valósítottak meg.
Ezekről, és a közeljövő terveiről
tartottak sajtótájékoztatót az intézményben február 9-én.
A tájékoztatón Schmidt Csaba, a
Tatabányai Szakképzési Centrum
kancellárja elmondta: - A centrum
számára a Bláthy Iskola kiemelt
fontosságú, hiszen ez a legnagyobb
intézményük, ahol több, mint ezer
diák tanul. Olyan fejlesztési tervet
állítunk össze az iskola számára,
amely összhangban a város fejlesztési elképzeléseivel, a munkaerő-piac fejlődését is szolgálja. A
kormányzat célja ezen a területen
elsődlegesen az, hogy a kínálat
alapú szakképzés helyett a kereslet
alapú szakképzés valósuljon meg,
amely reagál a piaci igényekre.
Ehhez azonban vonzóvá kell tenni
a szakképző intézményeket, mind
a képzési területek, mind pedig az

infrastrukturális háttér tekintetében.
Tavaly kormányzati támogatásból
és a szakképzési centrum gazdálkodásának köszönhetően jelentős
beruházásokat sikerült megvalósítani az intézményben, többek között
közel 16 millió forint értékben új
informatikai rendszert építettek ki
és megkezdődött három vizes blokk
teljes felújítása is. Emellett a homlokzat felújítás keretében hamarosan elindulhat az épület fő homlokzatán lévő nyílászárók cseréje, ami
31 ablakot érint.
A Bláthy Iskola fejlesztéseinek sorában megkezdődött egy új tornaterem építésének tervezése is. A tornateremre többek között azért van
szükség, mert rendvédelmi oktatás
is zajlik az iskolában, ahol tervezik
a katonai kadétképzés elindítását,
hiszen Tatának kiemelt szerep jut a
hazai haderőfejlesztésben.
Bencsik János országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott:- nehéz időszakon vagyunk
túl a megyei szakképző intézmé-

nyek munkáját koordináló munkaszervezet átalakításának végére
érve. Több, mint két éven keresztül, tavaly nyárig komoly működési
problémákat tapasztaltunk, és személyi változások következtében lehetett újraindítani a megye szakképzési rendszerének fejlesztését. Az
egységes, megyei hatókörű képzési
centrum kettévált, a Gerecsén túli
térség az Esztergomi Szakképzési
Centrum keretében végzi a munkáját tavaly nyár óta, a Gerecsén
innen eső rész pedig a tatabányai
székhellyel működő centrum irányításával dolgozik. A változás óta elvégzett hatékony, és az intézmények
érdekeit figyelembe vevő munkának
köszönhetően végre ismét elindulhatott az iskolák régóta várt, tervszerű
korszerűsítése és felújítása.
„Nagy öröm beszámolni ezekről a
fejlesztésekről, hiszen a Bláthy Iskola nemcsak a szakképzési centrum,
hanem Tata legnagyobb létszámú
iskolája is” - fogalmazott az eseményen Michl József. A városvezető
külön köszönetet mondott a Tatabányai Szakképzési Centrumnak és az
iskola vezetésének azért, hogy az
intézmény helyi és régiós jelenléte
is tovább erősödött, hiszen a diákok
egyharmada tatai, másik harmada a
kistérségünkben él, emellett pedig
az intézménynek országos vonzereje
is van, hiszen a többi diák távolabbi településekről érkezik ide tanulni.
Michl József hozzátette: - Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az itt tanuló diákok Tatán találjanak munkát,
a helyi cégek pedig jó partnert találjanak a Bláthy Iskolában. Az elmúlt

időszakban egy egészen új program
is elindult a Pons Danubii EGTC-vel
együttműködve, egy szlovák-magyar határon átnyúló pályázatnak
köszönhetően. A programnak két
fő pontja van: az egyik Tatán a Fogaskerékgyár Kft., a másik pedig
Észak-Komárom, mindkét helyen
egy-egy innovációs központ létesül.
A projekt során egy szoros gazdasági
együttműködés megvalósítása a cél
kis és középvállalkozások illetve az
ipari szakközépiskolák diákjai között, s a két helyszín duális képzőközpontként is fog működni.
Nagy Edina intézményvezető a
szakképzési centrummal való közös
gondolkodás és a fejlesztési tervek
eredményeként tájékoztatott arról,
hogy az elmúlt év végén egy közel
100 millió forintos beruházásnak köszönhetően valósultak már meg eszközbeszerzések és felújítások:
-a hegesztő műhely központi elszívásának kialakítása
-az autódiagnosztikai műhely felszerelése és kialakítása
-az elavult informatikai és gyengeáramú hálózat fejlesztése, optikai
gerinchálózat kialakítása valamint
kamera rendszer beszerzése
-irattári bútor készítése és beépítése
-sporteszközök beszerzése
-a kollégium tisztasági festése
-és két tanterem padlóburkolatának
felújítása.
2021 első negyedévében az iskolában elkészül a vizesblokkok felújítása-korszerűsítése és a homlokzati
ablakok cseréje, valamint tervezés
alatt áll egy korszerű tornaterem kialakítása is.
Ábrahám Ágnes
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Önkormányzat

Könyvadomány érkezett a
Szociális Alapellátó Intézménybe
Bár február 14-én legtöbben a
Valentin-napot ünneplik, a hónap
14. napja egyben a Könyvajándékozás Nemzetközi Napja is. A
világnap célja az, hogy a lehető
legtöbb gyermek kezébe könyvet
adjunk, és kedvet kapjanak az
olvasáshoz. A Könyvajándékozás Nemzetközi Napjához kapcsolódó akcióban Rigó Balázs
alpolgármester kezdeményezésére Tata Város Önkormányzata
is részt vett, és több, mint 100
könyvet adományozott a Szociális Alapellátó Intézménynek. A
könyvek, az intézmény által gondozott tatai családokhoz jutnak
el. A kötetek között vannak mesegyűjtemények, klasszikus művek és tatai szerzők kiadványai
is. Rigó Balázs alpolgármester a
könyvek átadásán február 15-én
elmondta: - Bízunk benne, hogy
a gyerekek olyan nagy örömmel
forgatják majd a köteteket, mint
amilyen örömmel mi összeválogattuk és adjuk őket.
Köszönjük a könyvajándékozásban nyújtott segítséget az Agora
Könyvesboltnak, a Scolar Kiadónak és a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárnak!
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www.tata.hu
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Testületi ülés helyett januárban is konzultáció alapján születtek meg
a polgármesteri döntések

Fotó: Domokos Attila

A koronavírus-járvány miatt Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az év első hónapjában sem tudta
megtartani hagyományos, nyilvános
ülését a Városházán. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló törvény alapján a döntéseket
a rendkívüli jogrend következtében
a testület hatás- és feladatkörében
eljárva a polgármester hozza meg.
A polgármesteri döntéseket megelőzően a Humán és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi, Környezetvédelmi
és Városfejlesztési Bizottság tagjai
elektronikus úton juttatták el Michl
Józsefhez a napirendre tűzött előterjesztésekre vonatkozó észrevételeiket. Ezek alapján a januári előterjesztésekkel kapcsolatban hozott
döntésekről tartott sajtótájékoztatót
Michl József a Városházán, február
9-én.
Tata polgármestere sajtótájékoztatóján elmondta: - A koronavírus- járvány továbbra is nagymértékben
befolyásolja az önkormányzat munkájának döntéshozatallal kapcsolatos területét. A város természetesen
a pandémia ellenére is jól működik,
az intézményeink rendben ellátják a
feladataikat, a városüzemeltetés zavartalan, a pályázataink ügyében is
folyamatosan dolgozunk és hamarosan újabb projektjeink indulhatnak
el, jelenleg három közbeszerzésünk
van kiírva. Az élet tehát nem áll
meg, a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal is végzi a feladatait, de képviselő-testületi ülést a megszokott
módon továbbra sem tarthatunk a
jogszabályok miatt. Már az elmúlt
esztendőben elindítottam azt a rendszert, mely szerint hetente, az előterjesztések elkészültével általában
péntekenként kiküldjük a témákat a
képviselőknek és bizottsági tagoknak, akiknek a következő hét kedd
estig kell visszaküldeniük a véleményeiket, javaslataikat. Szeretném
ismét megköszönni a képviselő társaimnak és a külsős bizottsági tagoknak az együttműködésüket, hiszen
nagyban segítik mind az én munkámat, mind pedig a hivatal feladatellátását.
A 2021. januári témák sorában szerepelt a Tanoda tér és környezete településrendezési eszközei módosításának elfogadásáról szóló előterjesztés.
Michl József ezzel kapcsolatban úgy

nyilatkozott: - ez a téma, amely már
a közösségi médiában is napirendre
került, kifejezetten a volt fedeles lovardára és a Piarista Rendház melletti
egykori sportpályára - jelenleg parkolóra és egy kisebb parkra - vonatkozik. Ezen területek szabályozását
már 2018-ban elkezdte a testületünk,
akkor, a mostanra lezárult vizsgálat
megindításáról döntöttünk. Általában 25 szakhatóság véleményezi a
szabályozási terv módosításokat, s
több körben kerülnek vissza hozzánk
a vélemények. Legutóbb, miután az
összes vizsgálat befejeződött, lezártuk ezt a folyamatot, s beépítve a
vizsgálati eredményeket, januárban
sor került magának a rendeletnek
az elfogadására. Ennek nyomán a
település szerkezeti terv a következőképpen módosult: a volt Lovarda
telektömbjén belül a lakóházak telkei
különleges idegenforgalmi területből
kisvárosias lakóterületbe, a Lovarda telke különleges idegenforgalmi
területből településközponti vegyes
területbe került. A Piarista Rendház
előtti, Tanoda téri központi vegyes
intézményterület (volt kézilabdapálya és környezete) pedig különleges
parkoló területre és zöldterületre módosult. Utóbbival kapcsolatban Michl József hozzátette: - Ezt a területet
most is parkolásra használjuk, oda
mélygarázs nem épülhet. Egy egyszerű eljárással, oldalfalak nélküli
teremgarázs építésére van csak lehetőség, amit zöldfelülettel kell körbevenni. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a teremgarázs a helyszínen meg
is fog épülni, mindössze csak egy lehetőséget ad arra, hogy bővíthessük
a parkolási lehetőségeket, hiszen az
önkormányzat által elvégzett mérések alapján a városnak ezen a részén
jelentős igény mutatkozik a parkolóhelyek számának növelésére.
A határozati javaslatok között minden év elején döntés születik a városi
intézmények nyitva tartási rendjéről.
2021-ben az önkormányzati fenntartású tatai óvodák, valamint a Csillagsziget Bölcsőde július 26-tól augusztus 19-ig tartanak majd zárva, a
téli időszakban az intézmények valamennyi munkanapon folyamatosan
biztosítják az ellátást. A nyári zárás
ideje alatt a Kincseskert Óvoda és a
Juniorka Óvoda fogja az ügyeletet
biztosítani. A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár idén nyáron, várhatóan

június 28. és augusztus 1. között, a
téli időszakban pedig december 20.
és 2022. január 2. között tart majd
zárva. Ugyancsak a városi intézményekhez kapcsolódik az a határozat,
melynek alapján az önkormányzat
pályázatot írt ki a Kincseskert Óvoda vezetői posztjának betöltésére. A
részletes pályázati kiírást megtalálják a tata.hu weboldalon.
Michl József tájékoztatott arról, hogy
a tanulói közlekedési támogatásokat
idén is biztosítja az önkormányzat.
A tatai diákoknak a Tata Kártyához
kapcsolódóan 12 hónapra szóló,
minden helyi járatra érvényes autóbusz bérletet vásárol a város. A döntés 4743 diákot érint, a közlekedési
támogatás értéke összesen 28 458
000 forint.
Tata polgármestere döntést hozott
a központi orvosi ügyelet jövőbeni
működtetéséről szóló előterjesztésről is. Ezzel kapcsolatban a városvezető elmondta: - A központi orvosi
ügyeletet kistérségi fenntartásban
működtetjük, s idén lejár a szerződésünk a feladatot jelenleg ellátó Inter-Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt-vel. Az önkormányzat
úgy döntött, hogy pályázatot ír ki
az ügyeleti feladatok ellátására Tata,
Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós,
Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód,
Tardos és Vértestolna települések
közigazgatási területére. Reméljük,
hogy olyan ajánlatot kapunk, melyet
a kistérségi településekkel közösen
vállalni is tudunk. Az ellátás finanszírozásának döntő hányadát központi forrás (NEAK) fedezi, a fennmaradó összeget a kistérségünk adja
össze lakosságszám arányosan, tehát
a legnagyobb részt, 27 millió forintot
Tata vállalja.
A januári témák között szerepelt egy
beszámoló a Tata Települési Értéktár
Bizottság 2020. évi munkájáról. Az
önkormányzat képviselő-testülete
2013-ban hozta létre a Tata Települési Értéktár Bizottságot. A bizottság
célja, hogy a tataiak közreműködésével felkutassa a helyi értékeket. A
nemzeti értékek adatait a települési,
tájegységi, megyei és ágazati értéktárakban, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében szakterületenkénti kategóriák
szerint kell azonosítani és rendszerezni. A települési értéktárba történő felvételre bárki tehet javaslatot,
amelyet egy formanyomtatványon
nyújthat be postai vagy elektronikus
úton. A Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba a tatai értékek közül
már 46 került be.
Az előterjesztések sorában döntés
született a Rákóczi u. 9. szám alatti
ingatlan jövőbeni hasznosításáról.
Az ingatlan megvétele kapcsán több
érdeklődő is volt, azonban konkrét
pályázatot 2020. december 31-ig
két pályázó nyújtott be. Közülük a
jelenleg az ingatlan emeleti részét
bérlő Gem Jar Kft. ajánlata került
elfogadásra. A Kft. az ingatlant a

pályázati felhívásban szereplő nettó
128.000.000 forintért kívánja megvásárolni, az összeget a pályázati
nyilatkozat alapján a szerződéskötéstől számított 30 napon belül fizetik
ki. A nyertes céggel úgy fog az önkormányzat szerződődést kötni, hogy
amennyiben nem fizeti ki a vételárat
30 napon belül, akkor automatikusan
a másik cég nyeri el a pályázatot. A
jó hír az, hogy elkezdődhet ennek az
épületnek a megújítása és az udvar
beépítése, ezzel pedig tovább fejlődik a Kossuth tér környezete.
Tata polgármestere sajtótájékoztatóján beszámolt arról is, hogy a képviselő-testület januárban megismerhetett egy tájékoztatót az elkülönített
hulladékgyűjtési rendszer változásairól. A KEHOP-3.2.1-15-2016-00002
azonosító számú hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő
projekt keretében a közszolgáltató
Vertikál Zrt. korábban négy hulladékszállító járművet helyezett üzembe Tatán és több ezer darab, 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edényt
szállított a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. telephelyére. Az edények
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést szolgálják, kiosztásukra az
év első negyedében, tavaszig kerül
sor, a két gyűjtőedényes szolgáltatás
körzetenként, folyamatosan fog elindulni városunkban. A családi házas
övezetekben bevezetésre kerülő két
tárolós hulladékgyűjtési rendszer
miatt az érintett területeken a hulladékgyűjtő szigetek megszűnnek,
vagy átalakulnak. A családi házakban élők továbbra is a saját hulladéktárolójukat használják majd a
háztartási hulladék gyűjtésére, a
második gyűjtőedénybe pedig a szelektív hulladékot tudják elhelyezni.
A háztartási hulladék elszállítása a
jövőben is a megszokott módon történik, a szelektív hulladékok elszállítása pedig kéthetente lesz esedékes.
A hulladékgyűjtő edények kiosztását
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
fogja elvégezni. A tárolók átadásakor egy hulladékkezelési tájékoztatót kapnak majd a tataiak, melyben
hasznos információkat olvashatnak a
hulladékuk elhelyezésének megfelelő módjáról. Az új hulladékgyűjtőkben kizárólag műanyag, fém és papír
csomagolási hulladékot lehet majd
elhelyezni:
-műanyag üdítős, ásványvizes (PET)
palackok, műanyag zacskó, fólia,
reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok kilapítva;
-papír (újságpapír, szórólap, irodai
papírhulladék, tiszta csomagolópapír, papírzacskó), Tetra-Pak italos
kartondoboz (kilapítva);
-fém (alumínium italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz).
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete várhatóan februárban
sem tudja megtartani hagyományos
ülését a Városházán, a februári polgármesteri döntésekről lapunk hasábjain olvashatnak majd.
-áá-

Március 15-ig lehet pályázni a térségi diáknapra
Tata Város Önkormányzata a
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176
azonosítószámú „Helyi klímastratégia átdolgozása, és
a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Tata térségében” című projekt keretében
térségi diáknapot hirdet a klímavédelem témakörében.
A pályázat témája:
A klímaváltozással, a klíma-

védelemmel, a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás és
információk szintje, ill. azok
alkalmazásának készségszintje
A pályázók köre:
Tata, valamint a térség általános
iskolás diákjai. A pályázatot két
kategóriában hirdetjük 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 diákok) szóló tesztsor
2. Felső tagozatosoknak (5-8.
osztályos diákok) szóló tesztsor

A tesztsor kitöltésére online
van lehetőség. A teszt kitöltésére fennálló maximális idő 30
perc.
Benyújtási határidő:
A tesztsor kitöltésére és benyújtására 2021. március 15-ig
van lehetőség.
További részletek:
https://tudatostata.hu/tersegi-diaknap-altalanos-iskola/
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Online konferenciát rendeztek a vizes élőhelyek világnapja alkalmából

Fotó: Domokos Attila

Február 2. a vizes élőhelyek világnapja, amely idén kerek évfordulóhoz kapcsolódott, hiszen
50 éve, 1971. február 2-án az iráni Ramsar városában írták alá a
nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel kapcsolatos Ramsari
Egyezményt. A Ramsari Egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése, és az ehhez
szükséges jogi, intézményi ke-

retek megalapozása. Napjainkig
a Föld 171 országa ratifikálta és
összesen 2.414 vizes élőhely több,
mint 250 millió hektárja tartozik
az egyezmény hatálya alá. Magyarország az 1979-ben történt
csatlakozása óta 29 olyan jelentős
vizes élőhely felvételét kezdeményezte a nemzetközi jegyzékbe,
amely az egyezmény kritériumainak megfelel. A Tatai Öreg-ta-

vat 1989-ben vették fel e rangos
jegyzékre. A 2006-ban történt jelentős bővítés óta a „Tatai tavak”
Ramsari területhez hozzátartozik
a Réti-tavak, a Fényes-források
és a Ferencmajori halastavak
térsége is, összesen 1.897 hektáron. A Ramsari Egyezmény
nemzetközi titkársága 2017-ben
első ízben hirdette meg a „Wetland City” (Magyarországon
Ramsari Városként jegyzett) pályázatot, melyre Magyarország
Tatát akkreditálta. Az elbírálási
folyamatban számos nemzetközi
szakmai szervezet vett részt, és
a benyújtott pályázatokat a Ramsari Egyezmény több szakmai
testülete és partnerszervezete is
megvitatta. A végső döntés az
egyezményt aláíró országok delegációinak részvételével zajló dubaji világkonferencián született
meg 2018. októberében. E döntés
értelmében 18 városnak - többek
között Tatának - ítélték meg a
kitüntető címet, amely valóban

nagy nemzetközi elismerésnek
számít. Az elismerésben 6 kínai,
4 francia, 4 dél-koreai valamint
1-1 madagaszkári, sri lankai, tunéziai és magyar város részesült.
A világkonferencián 2018. október 25-én Michl József polgármester vehette át Tata nevében
a Ramsari Város címet, amely a
vizes élőhelyeink védelméért kifejtett tevékenységek nemzetközi
elismerése.
A vizes élőhelyek világnapja
alkalmából Tata Város Önkormányzata és a Magyar Hidrológiai Társaság közös szervezésében
rendeztek online konferenciát,
melynek előadásait a város közösségi oldalán tekinthettek meg az
érdeklődők február 2. és 5. között.
A konferencián előadást tartott:
-Schmidt András, az Agrárminisztérium osztályvezetője, a
Ramsari Egyezmény Magyar
Nemzeti Bizottságának titkára
-dr. Lénárt László, a Miskolci
Egyetem címzetes egyetemi ta-

nára, a Magyar Hidrológiai Társaság Hidrogeológiai Szakosztálya elnöke
-dr. Ballabás Gábor, a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat
osztályvezetője
-és Baranyai Zsolt, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője.
Az első előadáson Schmidt András a Ramsari Egyezmény nemzetközi és hazai jelentőségéről
beszélt. Ezt követően dr. Lénárt
László hazánk karsztvizeiről,
majd dr. Ballabás Gábor a tatai,
felszín alatti vizekkel érintett
területek földtani és geofizikai
vizsgálatairól osztott meg érdekes információkat. A konferencia
utolsó részében Baranyai Zsolt
az inváziós fajok problémáiról
tartott előadást a tatai Öreg-tó
ramsari területen.Az érdeklődők
a konferencia előadásait vis�szanézhetik Tata Város Facebook
oldalán. (facebook.com/tatavaros.hivatalosoldala)
-áá-

Az újraindítás éve – az újraindulás költségvetése
Gondolatok Tata 2021. évi költségvetéséhez…
Michl József polgármester február 15-én juttatta el a bizottságok
tagjainak a Tata 2021. évre szóló
költségvetési rendeletéről szóló
előterjesztést véleményezésre. A
költségvetés részleteiről a városvezető a Városkapu újságnak is nyilatkozott.
Mennyiben befolyásolja a koronavírus járvány az idei esztendő
költségvetését?
-A zökkenőmentes működés biztosításához a világméretű járvány
által előidézett rendkívüli körülmények között a tavalyi esztendőben komoly erőfeszítéseket kellett
tennünk. A működtetés teljesen új
formáit kellett bevezetni ahhoz,
hogy minden rendben mehessen a
városban. A járvány elleni küzdelem – annak gazdasági hatásaival
együtt – idén is folytatódik, így
a költségvetés elkészítése talán a
megszokotthoz képest is szigorú
és takarékos hozzáállást feltételez.
A 2021-es esztendőnek azonban
már nem elsősorban a járvány következményeinek kezeléséről, hanem az újraindulásról kell szólnia.
Nem az a cél, hogy visszajussunk
a régi kerékvágásba, hanem az,
hogy a járvány idején tanult túlélési technikákat is bevetve tervezzük
és szervezzük meg ezt az évet. A
legfontosabb továbbra is a város
működőképességének fenntartása
oly módon, hogy ezzel együtt a fejlesztések is új lendületet vegyenek,
megfelelő ütemben haladhassanak,
hogy megteremtsük az újraindulás,
a nekirugaszkodás alapjait.
Melyek voltak a büdzsé megtervezésének fő szempontjai?
-A tervezés során különösen fontosnak tartottuk, hogy 2021-ben is
biztosítsuk a városi intézmények
és cégek biztonságos és fejlődésre
is lehetőséget kínáló működéséhez
szükséges feltételeket, kiemelt figyelmet fordítva az egészségügyre
és a szociális területre, melyek jelentőségére a járvány még jobban
rávilágított. Ezért a járványvédelmi feladatokra külön tartalékkeretet képeztünk. A központi orvosi
ügyeletre az állami finanszírozáson felül további 27 millió forintot

terveztünk, ami egész évben biztosítja az ügyeleti ellátást. Tavaly az
egészségügyben dolgozók jelentős
bérfejlesztésben részesültek. Idén
az óvodapedagógusaink fizetését
emeltük saját forrásból 8%-kal.
A Szociális Alapellátó Intézmény
217 milliós állami finanszírozását
további közel ötven millió forinttal
egészítjük ki. Bölcsődénk, óvodáink, intézményeink több mint száz
millió forintból hajthatnak végre beruházásokat és felújításokat.
A tatai fiataloknak szóló korábbi
ösztöndíjainkat fenntartjuk, idén is
meghirdetjük. A kulturális területen dolgozók 6%-os központi béremelése megtörtént, a minimálbér
és a garantált bérminimum 4%-kal
emelkedett februártól. A bérfejlesztések fedezetét a városi intézményeknél és cégeknél dolgozó
munkavállalók esetében részben
szintén az önkormányzat költségvetése biztosítja. A további feladataink közül csak néhányat említve
a közutak építésére, üzemeltetésére, fenntartására és köztemetőkre
összesen 326 millió forint, szen�nyvízgazdálkodásra és csapadékvíz-elvezetésre 84 millió forint
juthat idén. A környezetszen�nyezés csökkentésére 31 millió,
hulladékgazdálkodásra 88 millió
forintot, közvilágításra pedig 108
millió forintot szánunk. A játszóterek fenntartására és parkfenntartásra összesen 148 millió forintot tervezünk elkölteni. A Fényes
Forrásvidék fürdőjére és a tóparti
szabadstrandra az idei szezonban
45 millió forintot terveztünk be.
Az önkormányzati bérlakások üzemeltetésére és felújításukra ös�szesen 90 millió forinttal számolunk. A közösségi közlekedésre és
a diákbérletekre együtt 88 millió
forintot, segélyezésre és közfoglalkoztatásra pedig 84 millió forintot
kívánunk fordítani.
A sport- és civil szervezetek számíthatnak-e idén is önkormányzati támogatásra?
-Az együttműködési szerződésekkel rendelkező mintegy húsz civil
és sportszervezetet 40 millió forinttal, pályázati formában pedig

várhatóan további 15-20 tatai civil
közösséget 13,5 millió forint értékben támogatunk. A TAC az idén
is számíthat az önkormányzat 45
millió forintos működési támogatására.
Hogyan alakulnak 2021-ben a
városi fejlesztések?
-A fejlesztések sem állhatnak le.
2021-ben több mint ötmilliárd
forintot állítottunk be a költségvetésben finanszírozásukra. Ezek
részben hazai, részben uniós és
részben önkormányzati források.
Elköltésük szigorú rendben, közbeszerzéssel történhet. Nagy valószínűséggel lesz olyan is, amely
áthúzódik a következő évre. 2021ben folytatódik és befejeződik a
Kőfaragó ház felújítása, elkezdődik az új városi könyvtár és tudásközpont, az inkubátorház, a
malompark és az újhegyi bölcsőde
építése. Idén elkészül a Baji úti kerékpárút, a Pons Danubii Európai
Területi Társulással közös projektként a kerékpárkölcsönző és az innovációs labor a kisvállalkozások
segítésére. Még ebben a hónapban
meghirdetjük a vár előtti terület, a
régi rendelőintézet és a Magyary
Zoltán Művelődési Központ újjáépítésére kiírt országos tervpályázatot. Új pályázatot nyújtottunk be
az Újhegyben összegyűlő csapadék
elvezetésére szolgáló, a Vasút utcától a Gesztenyefasoron átvezető és
a Malom-patak Berta malomnál
lévő szelvényéig terjedő csapadékcsatorna építésére. Van esély arra,
hogy nyertes pályázat esetén ez a
beruházás is már ebben az évben
elindulhat.
A nagy volumenű beruházások
mellett kisebb fejlesztésekre is
nyújt majd fedezetet Tata idei
költségvetése?
-Kisebb fejlesztések, beruházások
is lesznek szép számmal 2021-ben.
Többek között megvalósul az Építők parki fejlesztés utolsó eleme is
egy görkorcsolyások és gördeszkások által egyaránt használható
bringapark formájában. Gyalogátkelő létesül a Vértesszőlősi úton
a zöld parkolónál. A Bartók Béla
úton parkoló épül, elindul a Kocsi

utcai temető épületének felújítása,
az Esterházy Nyári Lak és a volt
Piarista Rendház tetőzete egy részének felújítása. Megtervezzük a
Hársfa út és a Szőlősor út ivóvíz
ellátását. Felújítjuk hídjaink egy
részét, és végre gumiburkolatot
kap a Bartók óvoda és a Jázmin iskola (Máltai játszókert) játszótere.
Folytatható természetesen a sor,
sok aprónak tűnő, de fontos feladatot fogunk tudni megoldani az
idén is.
Milyen bevételi forrásokkal számol az új költségvetés?
-Bevételeink hat forrásból származnak. A helyi adót idén sem
emeljük, ahogyan már jó néhány
éve nem tettük. Mégis nőni fog
adóbevételünk, mert ahogyan az országos, úgy a tatai gazdaság, a tatai
cégek is kiválóan működnek még
a jelenlegi nehéz körülmények között is. A város teljes adóbevételét
közel kettő és fél milliárd forintra
terveztük. Ez még annak ellenére
is közel 150 millió forinttal több,
mint tavaly, hogy már nem a városhoz folyik be a gépjármű adó és az
idegenforgalmi adó sem. Arról sem
szabad megfeledkeznünk, hogy a
kormány 1354 tatai vállalkozásnak nyújtott iparűzési adókedvezményt. Ez várhatóan 500-600 millió forintot jelent 2021-ben. Ennyi
pénz ott marad a tatai vállalkozóknál. Viszont az állam kompenzálja
ezt az összeget Tatának, a város
költségvetésének, így azt mondhatjuk, hogy városunk több mint
ötszáz millió forinttal gazdagodik
idén. Minden önkormányzat kap
normatív alapú állami támogatást.
Működésre előreláthatóan egy milliárd hétszázhatvan millió forintot, felhalmozásra mintegy másfél
milliárdot kapunk. Ennek összege
mindig összefüggésben van az un.
adóerő-képességgel. Tata esetében
ennek összege az átlagnál, vagyis
az érvényes összegnél (48.357 Ft/
fő) magasabb (54.627 Ft/fő). Így
önkormányzatunk
szolidaritási
hozzájárulást kell, hogy megfizessen. Ez az idén várhatóan háromszáz millió forintot tesz ki, ami
viszont közel száz millióval keve-

sebb, mint tavaly. A helyi adót, az
állami támogatást egészítik ki az
önkormányzatunk egyéb működési
és felhalmozási bevételei, melyek
egy része csak átfut az önkormányzaton, ilyen például az étkezési térítési díj, vagy a gondozási díj. Az
európai uniós pályázati bevételek
a pályázataink megvalósításához,
a hiteleink ezek kiegészítéséhez
szükségesek. Kétféle hitele van
a városnak: Több évre szóló fejlesztési hitel, melynek a nyitó
egyenlege ebben az évben: 528
millió forint, visszafizetendő idei
részlet 71,5 millió forint. A másik az éven belül visszatérítendő
működési hitel, folyószámlahitel,
melynek kerete másfél milliárd
forint. Ez a tavalyi esztendőben is
ennyi volt, az év végére a tartozásunk nulla forint volt. Végül pedig
a költségvetésünk bevételi oldalára tervezünk minden esztendőben
ingatlanértékesítést is. Az esetlegesen értékesített városi vagyonból befolyó összegek elsősorban
mindig újabb vagyontárgyakba
kerülnek, így tudunk városi tulajdonokat megújítani, újjáépíteni,
vagy vásárolni további városunkat
gazdagító vagyontárgyakat. Az
elmúlt évtizedben minden évben
nőtt Tata vagyonleltára. 2021-ben
is ez a cél.
Kik véleményezik a költségvetési tervezetet?
Véleményezték már a tervezet rájuk vonatkozó részét az intézmények vezetői és a város cégeinek
vezetői is, és február 15-én eljuttattam a bizottságok tagjainak a
költségvetés tervezetét. A Tatáért
Fidesz-KDNP képviselő csoport
tagjainak külön köszönöm a hozzám már előzetesen megküldött
javaslatokat. A bizottsági tagok
véleményének megismerése után
véglegesítem a tervezetet, és kihirdetjük a város idei költségvetési rendeletét. Ezután folytatódhat,
illetve már az új rendelet fényében
újraindulhat Tata működtetése,
építése, azért, hogy a városban
2021-ben, az újraindítás évében
is jó, ha lehet, még jobb irányba
-áámehessenek a dolgok!
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Pályázat a művelődési ház és a Várkanyar megújítására
Folytatás az 1. oldalról

Az eseményen részt vett Füleky Zsolt,
a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára, aki úgy
nyilatkozott: - Az országos tervpályázat azért jelentős, mert sok olyan beruházási pont van, amely az Öreg-tó
környezetében, a város életében jelentős szerepet vállalva, egyenként nem
tud akkora lépést jelenteni Tata életében, mintha egybeszervezve, egységes gondolkodásba fűzve kezdjük
meg tervezni. A közös gondolkodást
a művelődési ház rekonstrukciójának
terve indította el, ehhez kapcsolódik a
rendelőintézet épületének újragondolása és a forgalomtechnikai korszerűsítés kérdése. A gépjárműforgalom
átszervezése nyomán egybefüggő tér
alakul majd ki, s a fejlesztési helyszínen meglévő jelenlegi, alig több, mint
3 ezer négyzetméternyi zöldterület
nagysága a négyszeresére nő. Ezt a
teret körbefogják a művelődési ház,
a rendelőintézet és a vár épületei. Füleky Zsolt kiemelte: - Fontos szerepet
szánunk a pályázatban a kert és tájépítészeknek is, ehhez mérten állítottuk
össze a tervpályázat bíráló bizottságát.
Emellett nagy hangsúly jut a belsőépítészetnek, mivel a művelődési házból
kialakított szabadidőközpont olyan új
funkcióknak ad teret, amelyek hiánypótlóak lehetnek Tata életében. A tervpályázat óriási lehetőség a szakma
számára, ezért ebben a Miniszterelnökség is örömmel vállal társszerepet,
hiszen ha ilyen volumenű lehetőség
adódik, az kiindulópontot ad a további, tervezett helyi beruházásoknak is
- fogalmazott a helyettes államtitkár.
Michl József polgármester a sajtótájékoztatón köszönetet mondott a magyar kormánynak, Bencsik Jánosnak
és Füleky Zsoltnak azért, hogy támogatásukkal Magyary Zoltán nyomdokaiban járva újra a közigazgatás tudós
életművéhez méltó lépést tehetünk

a helyi fejlesztésben, a tatai és a tóvárosi városrészek találkozásánál. A
városvezető elmondta: - Olyan beruházásra készülünk, melynek megvalósításához Tata egyedül nagyon kicsi, hiszen a pénzügyi lehetőségeink
önmagukban erre nem adnak esélyt.
A Magyary-tervünkben megfogalmazottak alapján arra van szükségünk, hogy ez a tér egy olyan közösségi találkozási pont legyen, amely
minden időben, minden funkcióra alkalmassá tehető. Tóvárosban az Ady
Endre utca, Tatán pedig a Kossuth
tér tölt be központi szerepet, míg a
Várkanyar egész Tata centruma lehet,
ahol közösségi eseményeken találkozhatnak egymással a tataiak sport,
művészeti-kulturális rendezvények
vagy ünnepségek kapcsán. Tata polgármestere tájékoztatott a területen
meglévő épületek jövőbeli funkciójáról. A művelődési ház szabadidőközponttá alakul, melyben a jelenlegi színházterem mellett különböző
előadótereket, közösségi és klubhelyiségeket, szabadidős és beltéri sportra
valamint rendezvények megtartására
alkalmas tereket alakítanak ki. Méltó
környezetbe kerül a helyi gyűjtésű
kristály és kőgyűjtemény, és vendéglátó funkcióval is bővülni fog az épület. A volt rendelőintézet a jövőben
irodáknak és szálláshelyeknek ad a
tervek szerint otthont. Az épület vár
felőli földszinti szárnyában jelenleg
is a Kuny Domokos Múzeum irodái
helyezkednek el, melyeket korszerűsíteni fognak. Ehhez kapcsolódóan
egy kiállító térrel, egy étteremmel és
recepcióval bővülhet a földszinti rész.
Az emeleten pedig olyan szálláshelyeket alakítanak ki, melyek a hozzánk
érkező diákoknak, fiataloknak, családoknak is lehetőséget adnak megfizethető, igényes szállások igénybevételére. Az épületeket körülvevő téren
megmarad a II. világháborús emlék-

Sajtótájékoztató-tervpályázat

Február 11-én, délelőtt 11 órakor
tartott sajtótájékoztatót Gerébi Ákos
a DK, Momentum, MSZP, Jobbik
önkormányzati képviselője. A sajtótájékoztató témája a Várkanyar és
térsége tervezett tervpályázata volt.
A történelmi városközpont felújítására kiírt országos tervpályázat
kibővítését szorgalmazta tájékoztatójában az önkormányzati képviselő.
-Amikor megismertem az elképzeléseket, amelyek erre a fejlesztési
tervre vonatkoznak, azt javasoltam a
polgármester úrnak, tekintettel arra,
hogy egy komoly állami, kormányzati támogatás van a tervpályázat
mögött, nyissuk szélesebbre ennek
a tartalmát. És próbáljuk meg a történelmi városközpont fejlesztését
középpontba helyezni. Ennek több
előnye van. Egyrészt nyilván ezek az
értékek, amik ezen a területen vannak, predesztinálják azt a helyzetet,
hogy egy olyan Európai Uniós pályázatot lehet a végrehajtásában, megvalósításában tenni, ami lehetővé teszi,

biztosítja azt, hogy egy európai díjas
városhoz méltó városrendezési program szülessen meg. A másik ilyen
nagyon fontos kérdés vagy szempont
lehet talán ebben az ügyben, hogy
az én véleményem szerint fejleszteni, eredményes városrehabilitációt
végrehajtani csak akkor lehet, ha az
egységes elvek mentén történik, illetve azok a célok, amik itt megvalósulnak, egymás funkcióit erősítik. A
huszonnegyedik órában vagyunk tulajdonképpen ebben a feladatban, és
ha végignézzük, hogy mi történt az
elmúlt időszakban ezzel területtel,
azt láthatjuk, hogy indulva a Béres
Klinikától egészen az Avalon Hotelig, hogy ezek a projektek -beleértve
az önkormányzat Rendházas projektjét - igazán parciálisan működnek, nem egymást erősítik. Van még
egy harmadik dolog is, amit hozzá
lehet tenni ennek érdekében, hogy
szélesebb pályázat szülessen, az
pedig az, hogy az államnak is és az
önkormányzatnak is jelentős érdeke

mű, melyet kiegészít majd a háborút
túlélt tataiak névsora. A várárokkal
való összekapcsolás szintén fontos
része a tervpályázatnak, melyben
helyet kap egy Mátyás király emlékhely. Ennek középpontjába, a vár
bejáratához közel Nagy János szobrászművész Mátyás királyt ábrázoló
műalkotása kerül majd. Mindehhez
pedig kapcsolódik parkolási lehetőség és a városnéző kisvonat megállója is. A projekt előkészítése során
elvégzett forgalomszámlálás alapján
a pályázatot úgy hirdetik ki, hogy a
jelenleg meglévő forgalmi irányok
megmaradhassanak és biztosítható
legyen az átközlekedés. Tata polgármestere hangsúlyozta: - Mint
minden korábbi fejlesztésünknek,
a Várkanyar megújításának is elsősorban a tataiakat kell szolgálnia,
de emellett a beruházás kiegészíti
majd a helyi turisztikai lehetőségek
sorát is.
A Magyary Zoltán Művelődési
Központ és környéke tehát teljes
megújulás előtt áll, a tervpályázat
meghirdetése várhatóan olyan országos szakmai érdeklődést vált ki,
amelynek nyomán Tata központja
egy, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő, az épített és természeti örökséghez illeszkedő közösségi térré alakul át. Ahogyan Robozné
Schőnfeld Zsuzsanna, a városrész
önkormányzati képviselője a sajtótájékoztatón nyilatkozott: - Időszerű
ez a megújulás, ami legelső sorban a
közösségünk szempontjából kiemelkedően fontos, hiszen Tata egyik
legnagyobb teréről van szó, aminek
újjászületése a mi érdekeinket szolgálja majd.
Tata Város Önkormányzata az országos tervpályázatot február végéig
hirdeti meg, az eredmények kihirdetésére és a díjak átadására pedig júniusban kerül majd sor.
-áá-

van ezen a területen ahhoz, hogy
egy működőképes rendszer jöjjön
létre, hiszen állami tulajdonban van
a kastély és azok a még nem rehabilitált részek, amik jelentős értéket
képviselnek, de a volt rendelőintézet
is és hála Istennek most már a Cifra
malom is az állam tulajdonában van.
Az önkormányzat se kevés tulajdonnal rendelkezik, hiszen a vár, a
Rendház, a zsinagóga és a művelődési ház is ezen a területen van.
Én azt gondolom, hogy egy szakmailag is nagyon izgalmas országos tervpályázatot lehet csinálni, ha vesszük
a bátorságot arra, hogy kinyissuk ezt
a programot. Mi 2005-ben elkezdtük
ennek az előkészítését, az előzetes
programpontok összeállításával, az
önkormányzati választások után nem
tudtuk folytatni. Most már fideszes
politikusoké, választott tisztségviselőké a felelősség. Hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel és kihasználják-e
ezt a ténylegesen komoly lehetőséget, amit ez a tervpályázat jelent. -pv-

Rajzpályázat a klímavédelemről március 15-ig
Tata Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00176
azonosítószámú „Helyi klímastratégia
átdolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
Tata térségében” című projekt keretében rajzpályázatot hirdet a globális
felmelegedés, klímavédelem témakörében.
A pályázók köre: Tata és a térség
iskoláinak diákjai, valamint a térség
felnőtt lakossága
A pályázat tárgya:A pályázat témája

a globális felmelegedés, a klímavédelem, melyhez kapcsolódva az
alábbi választható altémákban várunk pályaműveket benyújtásra. A
pályaműveket bármilyen technikával, kézzel, fekete-fehér 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. március 15.
A pályázat további részletei a tudatostata.hu oldalon tekinthetőek meg:
https://tudatostata.hu/rajzpalyazat

Elhunyt Schwarczenberger István
Elhunyt Schwarczenberger István, a
Güntner-Tata Kft. alapító ügyvezető
igazgatója.
Schwarczenberger István 1945-ben
született. Üzemmérnöki oklevele
megszerzése után az egyetemi jelentkezését helyhiány miatt elutasították,
s a Vegyépszernél kezdett el dolgozni, ahol 22 évet töltött el. Onnan került Komárom-Esztergom megyébe,
Dorogtól egészen Győrig voltak kirendeltségeik, közben Nyergesújfalun, munkásszállón lakott. Akkoriban
bővítették a dorogi gyógyszergyárat,
a nyergesi Viscosát, dolgoztak a Timföldgyárban, a szőnyi Molajban, az
Ácsi Cukor- és a Győri Vagongyárban. Mivel Tata a működési területük középpontjában volt, városunkba költözött, s megismerkedett feleségével, akivel
1970-ben alapítottak családot. Abban az időben a szerelővállalatok mindennapjai a különféle, állandóan változó technikai problémák megoldásával teltek, nagy
szükség volt a találékonyságra, önállóságra, s hamar felfigyeltek Schwarczenberger Istvánra, akit munkája elismeréseként a Vegyépszer központjába hívtak,
ahol főmérnöki beosztást kapott. Ezt követően némettudásának köszönhetően a
Vegyépszer németországi részlegét vezethette. A családja is követte külföldre,
de tatai otthonukat megtartották. Munkája során bejárta szinte egész Európát:
Németország mellett Dániába, Angliába, Franciaországba, Olaszországba, Hollandiába és Párizsba is eljutott. 1981-84 és 1985-88 között 3-3 évet töltött az
NDK-ban, majd az NSZK-ban. A Güntner egyik menedzserével a moszkvai
repülőtéren találkozott, mindketten egy nemzetközi hűtés- és klímatechnikai vásárra utaztak. Kapcsolatuk céges oldalról is megerősödött, végül a Güntner és az
akkori Tata Hűtőtechnika Ipari Szövetkezet létrehozta a Güntner-Tata Kft.-t. 13an kezdték el a munkát, de nagyon hamar elérték az 50, majd a 100 fős létszámot. A Güntner tatai telephelye az elmúlt 3 évtizedben kis helyi vállalkozásból
egy 1300 fős nagyvállalattá fejlődött, termékei a világ minden pontjára eljutnak.
Schwarczenberger István 2006-ig vezette az 1990-ben létrejött tatai vállalatot.
Munkája során mindig nagy hangsúlyt fektetett a társadalmi szerepvállalásra, és
arra, hogy a cég munkatársai a lehető legjobb körülmények között végezhessék
napi feladataikat.
Schwarczenberger István 1994 és 1998 között Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Gazdasági Bizottság tagja, utóbbinak elnöke is volt.
2000-ben a cég Tata Városáért kitüntetésben részesült a város gazdasági
életében, a munkahelyteremtésben, foglalkoztatásban betöltött kiemelkedő
szerepéért, civil szervezeteknek nyújtott segítségéért. 2019-ben a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Életműdíjat Schwarczenberger István
vehette át. Az Életműdíj kapcsán így nyilatkozott a Regio Regia magazinnak
2019-ben:- "A valódi menedzserlét, ami nekem megadatott, nagyon szép életet nyújt, ha azt valaki ki tudja aknázni. Én úgy érzem, jól sáfárkodtam a lehetőséggel, amit az Életműdíj is visszaigazolt. Ebben persze benne vannak a
ma eredményei is, hiszen nem csak a váltás volt zökkenőmentes, de a folytatás is ígéretes. Folyamatosak a fejlesztések, beruházások, szépen gyarapodik
a társaság, és ez nagy öröm számomra, hiszen az egyik fiam vezeti a céget, a
másik pedig a Technológiai Osztály vezetőjeként járul hozzá a Güntner-Tata
sikereihez.”
Fájó szívvel búcsúzunk tőle, Tata Város Önkormányzata mély részvéttel osztozik a család fájdalmában.
Isten nyugosztalja!

Harminc éve 		
szolgálnak Tatán
Helyi vállalkozók és egyházi közösségek is csatlakoztak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Tatai Csoportjának jótékonysági
sorozatához, amellyel fennállásának harmincadik születésnapját ünnepelte a szervezet. Az év
elejéig 200 adag melegételt és
tartósélelmiszert osztott ki az
önkéntescsoport a városban élő
rászoruló embereknek. Sok helyi cég és vállalkozás is segítette
a karitatív szervezet munkáját.
A korábbi lapszámunkban közzétett támogatók mellett a DEPÓ-TRADE '94 Bt., a VITA-Sütő
Kft., a Gyermelyi Zrt. és a Lászlópack Kft. is részt vett az akcióban.
Ugyancsak a harmincéves születésnapra készülve jelenik meg
hamarosan egy könyv, Harminc
éve szolgálatban Tatán címmel,
amelyet dr. Túri Róbert írt és
szerkesztett. Az irattári és sajtóanyagokat, valamint a visszaemlékezéseket tartalmazó kötet már
kijött a nyomdából, így hamarosan a tataiak is olvashatják a szeretetszolgálat tatai történetét.

A második oltást is
megkapták a tatai
idősotthonban
Február 17-én a második, ismétlő oltásukat is megkapták a Tatai
Kistérségi Idősek Otthona dolgozói és gondozottjai. A koronavírus
elleni védőoltások beadásában
aktívan közreműködött az intézmény két tatai orvosa, Dr. Reisz
Kornélia és Dr. Horváth Róbert is.
Az otthonban január 27-én oltottak először, a Pfizer vakcinájával.
A tatai idősotthonban a járvány
első hullámában nem bukkant fel
a fertőzés, tavaly november közepén azonban az egyik kórházba
került gondozott tesztje pozitív
lett, s ezt követően több lakó illetve dolgozó is megfertőződött.
Az otthonban zajló magas szintű
szakmai munkának köszönhetően a járványt év végére sikerült
leküzdeni az intézményben, ahol
jelenleg sincs fertőzött. A sikeres
védekezésnek köszönhető, hogy
az elhunytak száma tavaly is az
előző évekhez hasonlóan alakult, 2019-ben 62-en, 2020-ban
66-an hunytak el az otthon lakói
közül.
-áá-
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Gyászol a Honvéd Bajtarsi Klub

Nehéz szavakba önteni a család, a
tisztelők, a barátok, a tanítványok
fájdalmát, akik ismerték, szerették, tisztelték a tanárt, a közéleti
embert.
Ilona 2021. január 10-én Szigetszentmiklóson 95 évesen elhunyt.
Családja a gyertyalang.hu internetes oldalon biztosított lehetőséget a járvány miatt az elköszönésre. A Honvéd Bajtársi Klub
Tata közössége is így búcsúzott
klubtagjától, aki 30 évig aktív

tagja, segítője, bajtársunk volt és
marad.
Felidézem életének fontosabb állomásait.
1926. szeptember 11-én született Sátoraljaújhelyen. Itt töltötte
gyermekéveit, végezte tanulmányait. 1950-ben férjhez ment Kovács Gáborhoz.
1951-től tanult Budapesten, majd
1956-ban sikeresen végzett az
ELTE TTK földrajz-földtan-történelem szakán. A boldog fiatalas�szony Győrben a Kazinczy Ferenc
Gimnáziumban kezdte tanári pályafutását. 1958-ban költöztek
Tatára és élete a továbbiakban
Tatához kötődik. Az Eötvös József
Gimnázium tanára, osztályfőnök
17 évig.
Családi élete nagy boldogsága
Judit és Gabriella gyermekei születése. Tanítványai szerették, tisztelték. Végzett diákjaival haláláig
baráti kapcsolatokat ápolt. Pedagógus kollégáit becsülte, érdekel-

te életük, sorsuk alakulása.
Férje halála után folytatta tanulmányait. Történelemből szerzett
bölcsész doktori diplomát.
Már diákkorában érdekelte a
helytörténet, amelyet későbbi
munkájában kutatott, feldolgozott
és publikált.
Közel 10 évig - 1984 évi nyugdíjazásáig - a Komárom megyei Oktatási Igazgatóságon tanárként vett
részt a felnőttképzésben.
Dr Bártfai Ilona a nyugdíjazása
után is részt vett a közéleti tevékenységbent, amiért köztisztelet
övezte Tatán és környékén.
Folytatta helytörténeti kutatásait,
s azok közzétételét.
Legismertebb munkái:
Társszerzője a “Tata katonái”
című könyvnek, amelyet Tata város és az akkori Tata Helyőrség
Nyugállományú Klub kezdeményezett. A mű - a katonáknak és
a lakosságnak - Tatát mint katonavárost mutatja be 1867-től

2000-ig. A kiadványból egyetlen
példány sem kapható.már.
Ezért a könyvért a Honvédelmi
minisztertől a Honvédelem Kitüntető cím arany fokozata elismerésben részesült.
Baranyi József tanárral közösen
szerkesztette, majd lektorálta a
“Tata énekes múltja és jelene”
című könyvet.
Nagy sikert aratott a “Tardos
hősei és áldozatai a két világháborúban” helytörténeti alkotása.
Erről a könyvéről sokat mesélt az
író olvasó találkozókon és számunkra “Az életem története”
klubdélutánon. A fenti művek kiadását támogatta a két település
Önkormányzata és polgármesterei.
Bártfai Ilona életének nevezetes
eseménye 2018-ban az ELTE-én
átvett Gyémántdiploma, ami életútjának méltó elismerése volt.
Élete végéig megőrizte életszeretetét, élvezte családja, gyermekei,

unokái, dédunokái törődését.
A Honvéd Bajtársi Klub Tata
Egyesület tagságában szeretet,
tisztelet és megbecsülés övezte.
Ennek szellemében adtuk át a
klub 50 éves történetét szimbolizáló emlékplakettet, amelyet az
eltelt 30 évben itt végzett közösségi munkájával érdemelt ki.
Dr Bártfai Ilona temetése 2021.
február 1-én az Almási úti temetőben szűk családi körben volt.
Most együtt búcsúzunk tőled Ilona: pedagógus társaid, barátaid,
volt tanítványaid, tisztelőid,Tata,Tardos települések polgárai és a
Honvéd Bajtársi Klub tagjai. Köszönjük, amit értünk tettél.
Nem felejtjük mindig mosolygó
arcodat, derűs optimizmusodat, a
jövőben, a fiatalokban a töretlen
hitedet.
Nyugodj békében!
Sárközi József nyá ezredes
Tata Honvéd Bajtársi Klub elnöke

Tájékoztatás vendéglátóhely üzlettípus bejelentéséről
Tisztelt vendéglátóhelyet üzemeltetők!
Felhívom a szíves figyelmüket, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
31. §-a alapján a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó
üzlet esetén a kereskedő a 4. melléklet szerinti (alább felsorolt) vendéglátó üzlettípust legkésőbb 2021. március 31-ig
köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Tájékoztatom, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének az
alábbiak szerint tud eleget tenni:
A bejelentést gazdálkodó szervezet (egyes jogi személyek
vállalata és egyéni vállalkozók) esetében elektronikus formában kell benyújtani (E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses)
Lépések:
Bejelentkezés
Tata település kiválasztása

4. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői
1. Étterem
Fő terméktípusa: Melegétel
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a vendégeknek biztosítani kell a helyszíni
fogyasztás lehetőségét.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.
2. Büfé
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
3. Cukrászda
Fő terméktípusa: Cukrászati készítmény, édesipari termék
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos
vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.).
Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:
A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Kávéital, alkoholmentes ital
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos
vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.).
Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
5. Italüzlet, bár
Fő terméktípusa: Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos
vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.).
Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
6. Zenés-táncos szórakozóhely
Fő terméktípusa: Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször

Ügyindítás
Eljárás módja kiválasztása
Ágazat kiválasztása (ipar-kereskedelem)
Ügytípus kiválasztása (üzleti tevékenység)
Űrlap keresés elindítása
BEJELENTÉS NEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁRÓL űrlap kiválasztása (online kitöltés)
Bejelentés tárgya (változás bejelentése)
változás hatásköre (vendéglátóhely üzlettípus megjelölése)

használatos edényekben (poharak stb.).
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5629 - Egyéb vendéglátás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos
vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel
rendelkezik, a helyszíni fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum tálalóval vagy melegítőkonyhával kell rendelkeznie.
8. Gyorsétterem
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás lehet hagyományos
vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.).
Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum befejező konyhával rendelkezik.
9. Rendezvényi étkeztetés
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés
Üzemeltetés típusa Alkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: A kiszolgálás helye a rendezvény.
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
10. Alkalmi vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Alkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: Meghatározott helyen üzemel.
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
11. Mozgó vendéglátóhely
Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa Alkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye: Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés
formájában történik nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy többször használatos edényekben
(étkészlet, poharak stb.). Pl. Mozgó food truck, mozgó (kiskocsin) borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
A fent leírtakkal kapcsolatban Bondor Violetta ügyintéző készséggel ad tájékoztatást, információt a 06-34-588-617 telefonszámon.
Együttműködésüket köszönöm!
		
dr. Horváth József
                    jegyző
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Rangadó

Fotó: Tatai Televízió

Lehet bármilyen sportág, a tabellán állhatnak bárhol a csapatok egy Tatabánya - Tata mérkőzés mindig rangadó. Szinte
minden megyében találhatunk
olyan párharcokat amelyek felérnek egy Fradi – Újpest mec�csel. Persze finomabb kiadásban.
A megyében ilyen az említett
szomszéd várak találkozója.
Sajnos kézilabdában és fociban
a felnőtteknél osztálykülönbség
van a megyeszékhely javára. A
férfi ifjúsági kézilabda bajnokság első osztályában viszont ös�szekerült a két település együttese. A bányászok már rutinos
tagjai a mezőnynek, míg a tataiaknak ez az első évük itt. Ősszel
a 2. fordulóban találkoztak ahol
hazai győzelem született (32-

25). Ezúttal a Güntner Arénában
feszültek egymásnak. A tabellán
egymás mögött állnak:
10. Grundfos Tatabánya KC
11 5 - 6 305-311 10
11. TAC
13 3 - 10 352-410 6
A vendégek az idén már négy
mérkőzésen is túl vannak, 2 vereség, 2 győzelem a mérleg, míg
a TAC 2 mérkőzésen a BFKA
Veszprémtől és a Győrtől szenvedett vereséget. Nagyon készült mindkét csapat, különösen
a hazaiaknak volt fontos a két
pont begyűjtése. A vendégek
szerezték meg a vezetést Bognár
góljával, de a TAC Willi három
góljával az 5. percben már 3-2-re
vezetett. Felváltva estek a találatok, nagy volt a küzdelem és a

félidő közepéig éppen annyi gólt
lőttek a csapatok ahány perce
játszottak. (7-8) Egy gólnál nagyobb különbséget egyik gárdának sem sikerült szerezni, mert
amikor erre lehetőség lett volna
jöttek a hibák: kihagyott helyzetek, elvesztett labdák. Hazai
oldalon Csányi (5)és Willi (4),
míg a vendégeknél Bodnár (5) és
Edwards (3) találtak be legtöbbször. A TAC nyitott védekezése
nem tetszett a vendégeknek, de
ők is készültek hiszen Lukácsot
teljesen kivették a játékból. Az
első félidő két hazai góllal zárult,
így minimális előnnyel mehetett
a TAC a szünetre (15-14). A második harminc percben minden
úgy folytatódott ahogy az első
játékrészben, hiszen 6 perc után

Lányok az asztal mellett
Ne tévesszen meg senkit a cím,
sportról lesz szó. Az asztaliteniszben is folytatódnak a bajnokságok. A TAC a női és férfi
vonalon is az NB I-ben szerepel,
de alacsonyabb osztályokban is
játszanak csapatai. A legjobb női
versenyző –Adamik Csengepedig a Nyíregyháza Extraligás
együttesét erősíti. A férfiaknál
az első osztály hetenkénti fordulókban lép asztalhoz, a nőknél
viszont tornarendszerben folyik
a bajnokság. A tataiak az ÉNY-i
csoportban szerepelnek, ahol
5 csapat indult. Ősszel Tatán
rendezték az első fordulót ahol
a hazaiak 1 döntetlen mellett 3

vereséget szenvedtek. Az elmúlt
hétvégén Szombathely adott
otthont a 2. fordulónak ahol 4
mérkőzés várt a lányokra. A házigazdák ellen nagyon szoros
mérkőzésen sikerült visszavágni
a tatai vereségért. A Pattantyús,
Gajdos, Jankus összeállítású
csapat nagyot küzdött és 4-4
után Gajdos és Jankus két győzelme jelentette a 6-4-es sikert.
Ráadásul az utolsó találkozó a
Jankus-Sándor meccs 5 szettet
hozott. Három játszma után a
tatai lány 2-1-re vezetett, aztán
a 4. szettet maratoni küzdelemben 19-17-re vesztette el. Az
utolsó játszmában ehhez képest

Eredmények
Kézilabda
Férfi NB I/B TAC – BFKA Balatonfüred U22 28-25 (14-11)
Vezette: Bujdosó M., Horváth V.
Góllövő: Schekk 9, Iváncsik T., Schneider 5-5, Sárosi 4, Bognár, Győrffi
2-2, Pordán 1
Edző: Sibalin Jakab
- Hullámzó volt a játék, de nekünk
voltak hosszabb jó periódusaink. A
védekezésünk ma jól működött, sikerült visszafogni a Füred rohanós stílusát. Fontos volt a győzelem mert sok
mérkőzésünk lesz tavasszal.
KK Ajka – TAC 22-25 (10-9)
Vezette: Barna V., Kovács B.
Góllövő: Iváncsik T. 7, Schekk 6,
Győrffi, Kiss, Sárosi, Schneider 2-2,
Bognár, Dósa, Pordán, Tass 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi
ifjúsági
AGROFEED
ETO-SZESE – TAC 40-31 (20-18)
Vezette: Horváth P., Mándli P.
Góllövő: Lukács 11, Csányi 4, Szalay, Takács, Willi 3-3, Hegedűs, Marx
2-2, Somogyvári, Szi-Benedek, Veisz
1-1

sima 11-8-ra nyert és ezzel biztosította a csapat győzelmét.
Következett egy –az eredmény
ismeretében- könnyebb mérkőzés a Kanizsa Sörgyár II ellen.
Ősszel Tatán 5-5 lett. Most
nem volt vita, döntő játszmák
nélkül született meg a 8-2-es
TAC győzelem. A Club Aréna
Győr talán az egyik legerősebb
csapat ebben a csoportban. Ezt
ősszel Tatán is igazolta, többek
között a hazaiak 6-4-es legyőzésével. Most is várható volt a
szoros meccs. Vezettek a győriek, de 4-4-nél sikerült egyenlíteni. A két utolsó mérkőzésen
Pattantyús és Jankus lépett asz-

18-18-nál
még mindig
döntetlen
volt.
Továbbra is jól
működött a
nyitott védekezés és
többször is
7 a 6 ellen
játszott
a
TAC. Ennek is köszönhetően
a 40. percre
hárommal
vezetett a hazai gárda. Az előny
aztán három perc alatt elfogyott
és 22-22-nél minden kezdődött
elölről. Egy nagyon jó öt perc
következett, Takács és Csányi 2x
és Marx is eredményes volt, így
először lett jelentős különbség a
két csapat között, 27-23-ra vezetett a TAC. Ezután viszont megállt a tudomány és a vendégek
főleg Matuszkának és Bodnárnak köszönhetően egyenlítettek
(27-27, 28-28). Így kezdődött
el az utolsó 5 perc. Sajnos hazai oldalon több hiba is becsúszott, Takács 2 percet is kapott, a
Grundfos pedig Tóth és Krancz
góljaival 30-28-ra vezetett. Takács találata egy gólra közelebb
vitte a hazaiakat. Az utolsó percben Márton edző kért időt és

biztos megbeszélték mi legyen
a játék. Nem úgy történt ahogy
szerette volna, egy elhamarkodott lövés fölé ment, a vendégek
pedig még egy gólt hozzá tudtak
tenni, így 31-29-re megnyerték a
mérkőzést.
Nem érdemelt vereséget a TAC,
a nyitott védekezés többé-kevésbé jól működött. A 7 a 6 elleni játékkal sikerült jelentősebb
előnyt kovácsolni. Azzal, hogy
a vendégek Lukácsot kivették a
játékból, jó néhány góltól fosztották meg a hazaiakat. Ezzel a
lelkes játékkal amit 55 percig sikerült megvalósítani remény van
a tavaszi jó szereplésre.
TAC – Grundfos Tatabánya
KC 29-31 (15-14)
Vezette: Cseszregi B., Sipos J.
Góllövő: Csányi 12, Takács,
Willi 4-4, Marx, Szi-Benedek
3-3, Hegedűs, Kádár, Lukács
1-1
Edző: Márton Ádám
- Nagyon szerettem volna ha
ezt a meccset meg tudjuk nyerni. Sokáig nekünk állt a zászló,
az utolsó 5 percet nem bírtuk.
A második félidő közepén sikerült 4 gólos előnyre szert tenni,
de gyorsan egyenlítettek a vendégek. A végén jobb koncentrációval meg egy kis szerencsével. a döntetlenre jók lehettünk
Tompa Andor
volna.

talhoz. Izgalmasabban nehezen
alakulhatott volna a végjáték,
hiszen a lányok mindketten
3-2-re nyerve hozták a csapat
győzelmet. A tataiak az utolsó mérkőzésüket az Ajka ellen
játszották. Harminc lejátszott
játszma után még 10 volt hátra.
Komoly terhelést jelent egy nap
alatt négy mérkőzést lejátszani,
ráadásul ezek között hétszer öt,
ötször négy szett után lett vége
egy-egy meccsnek. Az utolsó
találkozón sem remegett meg a
lányok keze, bár az Ajka 6-4-re
győzött. Benne volt legalább a
döntetlen is a meccsben, de 4-3as ajkai vezetés után ezúttal az

utolsó két meccs nekik sikerült.
Végeredményben jó napot zárt a
TAC, hiszen 1 vereség mellett 3
győzelmet arattak.
Szombathelyi AK – TAC 4-6
Pontszerző: Pattantyús 3, Gajdos 2, Jankus 1
TAC – Kanizsa Sörgyár II 8-2
Pontszerző: Pattantyús 3, Gajdos 2, Jankus 2, Pattantyús-Gajdos
Club Aréna Győr-Bercsényi
MDSE – TAC 4-6
Pontszerző: Pattantyús 2, Gajdos
2, Jankus 1, Pattantyús-Gajdos
Ajkai ASE – TAC 6-4
Pontszerző: Pattantyús 2, Gajdos 2
-ta-

JEGYZET
Férfi serdülő Cunder TU Kézisuli
–TAC 18-19 (7-12)
Vezette: Bíró B., Koronczai L.
Góllövő:
RÉV-ÓKSI – TAC 28-19 (12-6)
Vezette: Jézsó T., Tar T.
Góllövő: Szalay 5, Zwickl 4, Takács,
Veisz 3-3, Rózsa 2, Boda, Nényei 1-1
Edző: Schekk András
Női ifjúsági TAC – Esztergomi Vitézek RAFC 31-32 (12-16)
Vezette: Horváth G., Papp K.
Góllövő:
TAC – Tatabányai SC 30-23 (16-14)
Vezette: Gengeliczky D.,
Horváth K.
Góllövő:
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Kosárlabda
Női amatőr NB I TSE – Kecskeméti
KC 65-70 (14-19,18-20,18-16,15-15)
Vezette: Kaposvári R., Sebesi G.
Pontszerző: Horváth 11/3, Czompó
8/3, Kiss J. 8, Rabi 8, Mohai 6, Szabó 6, Gyöngyösi 5, Koncsár 4, László
4/3, Morcz 3/3, Tóth 2
TSE – Zsíros Akadémia Kőbánya

56-92 (11-29,18-23,16-20,11-20)
Vezette: Kaposi R., Káli Sz.
Pontszerző: Rabi 20, Horváth 9/3,
Morcz 8/3, Tóth 6, Czompó 5/3,
Biszák 2, Kiss J. 2, László 2, Mohai 2
Edző: Szabó Judit
Labdarúgás
Férfi U19 Wati-Kecskéd KSK –
TAC 3-3 (1-2)
Vezette: Szabó G.
Góllövő: Kocsán 15,75, Neckernusz
85 ill. Binks 17, Mezei 25, Lázár 64
Edző: Schaffer Péter
Röplabda
Női U17 RÖAK Kaposvár „B” ÉDRA 0-3 (-20,-20,-18)
ÉDRA – PTE- PEAC 0-3 (-15,-27,20)
Női U15 Veszprém RK – ÉDRA 2-1
(6,23,-17)
ÉDRA – CSRC Sportegyesület 2-1
(-15,19,17)
Lány U13 Szombathelyi SI „B” –
ÉDRA 0-2 (-16,-11)
ÉDRA – PTE-PEAC 2-0 (12-18)
Sümeg-Dabronc „B” – ÉDRA 1-2
-ta(-18,18-18)

Futógondolatok
Nem szeretek futni, mert nincs benne
labda..
Rám esteledett, de gondoltam kipróbálom a karácsonyra kapott futó fejlámpámat. Igazán spéci, azaz több fokozatú,
nem csuszkerál, még a távolságot is lehet
rajta állítani és hát a legnagyobb erénye,
hogy zöld-fehér…
Futó ismerősömnek meséltem az esti
futás élményét. Mennyivel másabb igy
látni az erdei sétányt ahonnan már eltűntek a vihartépte fák maradványai. A behajtást akadályozó oszlopokra, láncokra
és kötelekre fényvisszaverő szalagokat
ragasztott a Városgazda, igy nem esik át
rajra a sötétben futó.
Még meg kell tanulnom a fejlámpa praktikus használatát, hogy ne világítsak a
szemben jövők szemébe. – mondtam jótanácsra várva.
Én ezzel nem foglalkozom. Fordítsa el a
fejét az, akit zavar a fény! – mondta nevetve.
Futógondolatom nincs, és nem azért
nincs, mert ekkor már nem futottunk, hanem álltunk…
Én döbbenten…
-pf-

