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Már-
cius 9-én 
m u t a t t á k 
be az idei 
Magyar Kerékpáros Körverseny 
útvonalát. A 42. Tour de Hongrie 
nemzetközi mezőnye május 12-én 
Siófokon rajtol és öt nap alatt 794 
kilométert tesz meg a budapesti 
befutóig. A verseny harmadik sza-
kaszának befutója Tatán lesz. 
A rangos nemzetközi verseny 
szervezői a koronavírus-járvány 
miatt kénytelenek voltak szakíta-
ni az elmúlt években megismert 
útvonal-bemutató élő gálamű-
sorral, s ezúttal a televízió képer-
nyőkön keresztül mutatták meg, 
az országban merre jár majd a 
színes karaván.
„A kerékpársport szurkolói az 
elmúlt években megszokhatták, 
hogy minden alkalommal igyek-

szünk új útvonalakat is a 
programba 
illeszteni. 
T a v a l y 
a terve-
zett ma- 
gya ro r-

szági 
 G i r o 

d’Italia-rajt 
miatt a Tour de Hong-
rie nagy részét Észak-Magyaror-
szágon rendeztük meg, de már 
akkor megígértük, hogy 2021-
ben Nyugat-Magyarország lesz 
fókuszban” – mondta el Eisenk-
rammer Károly, a viadal főszer-
vezője.
A verseny szakaszai idén a követ-
kezőek lesznek: 
1. szakasz, 2021. május 12., szer-
da, Siófok–Kaposvár (173 km)
Május 12-én szerdán Siófokról 
rajtol a 42. Magyar Körverseny. 
A mezőny a Balaton déli partján, 
Balatonföldvár után kanyarodik a 
somogyi dombok felé, de a sza-
kasz második felében még Bala-
tonboglárnál visszatér egy időre 
a tó partjára. A százhetvenhárom 

kilométeres dombos etap egy 
Kaposvár körüli kör után a város 
belvárosában, a Vásártéri úton ér 
véget. A 2021-es Tour de Hongrie 
első szakasza három gyorsasá-
gi és egy hegyi részhajrát foglal 
majd magába.
Siófokon gyakran megfordul a 
Tour de Hongrie mezőnye, elő-
ször 1962-ben volt rajthelyszín 
a Magyar Körversenyen, majd 
1964-ben, 1993-ban, 1997-ben, 
1998-ban, 2003-ban, 2016-ban, 
2017-ben, 2018-ban és 2019-ben 
is Tour-állomás volt a Balaton parti 
város. Legutóbb, két esztendővel 
ezelőtt Jan Barta jóvoltából cseh 
siker született a siófoki prológon.
Csaknem két évtized után tér 
vissza Kaposvárra a Magyar Kör-
verseny karavánja, pedig a somo-
gyi város nagy hagyományokkal 
rendelkezik a viadal életében. 
Először 1935-ben volt befutó 
helyszíne, akkor a remek formá-
ban versenyző, négy szakasz-
győzelmet és az összetett első 
helyezést is begyűjtő Németh 
Károly nyert Kaposváron. 1963-
ban az NDK-beli Krause diadal-

maskodott itt, 2002-ben pedig két 
etapgyőztest is avatott Kaposvár, 
akkor  Dite és az ukrán Prigunov 
lett az első.
2. szakasz, 2021. május 13., 
csütörtök, Balatonfüred–Nagy-
kanizsa (183 km)
Május 13-án csütörtökön a má-
sodik szakasz következik. A 
rajtnak a magyar tenger északi 
partján Balatonfüred ad otthont, 
innen a mezőny kisebb kitérőkkel 
dél-nyugat irányába indul. Bada-
csonyt megkerülve Tapolcán, Sü-
megen, Hévízen és Zalakaroson 
át jut el a mezőny a nagykanizsai 
befutóig. A száznyolcvanhárom 
kilométeres dombos szakasz so-
rán a versenyzők két hegyi és 
három gyorsasági részhajrán 
gyűjtögethetik a pontokat és a 
bónuszmásodperceket.
2004-ben volt először házigazda 
Balatonfüred a Tour de Hongrie 
életében, akkor a szlovák Praz-
dovsky nyerte a Balaton-parti 
sprintbefutót. Egy évvel később 
egyéni időfutam házigazdája volt 
Balatonfüred. 
Folytatás a 8. oldalon

Idén március 15-én az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcra em-
lékező rendezvényeit Tata Város 
Önkormányzata a koronavírus jár-
vány miatt a megszokottól eltérően 
szervezte meg. A hagyományos, 
városi ünnepi felvonulás helyett a 
megemlékezés tatai helyszínein, 
Mansbarth Antal katolikus pap, a 
forradalom vértanújának emlék-
táblájánál, Hamary Dániel, honvéd 

tüzérhadnagy Tópart utcai emlék-
táblájánál valamint az 1848-as em-
lékoszlopnál a várudvaron, március 
15-én hétfőn egyénileg helyeztük el 
koszorúinkat.
Tata Város Önkormányzata nevében 
Rigó Balázs és Purgel Zoltán alpol-
gármesterek koszorúztak az emlék-
helyeken, a Történelmi Igazságtétel 
Bizottság tatai tagozata nevében 
Kiss Tamás, Tata Város Diákönkor-

mányzatának képviseletében pedig 
Lévai Dominik diák-alpolgármester 
helyezte el a megemlékezés virágait.
Rigó Balázs a várudvaron lévő em-
lékoszlopnál elmondta: - Bár sajnos 
nem tudunk most közösen ünnepel-
ni, de ha ezen a napon megidézzük 
magunkban az  1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc hőseinek 
tetteit, akkor lélekben és gondolat-
ban együtt lehet a közösségünk. Az 

események felidézése erőt is adhat 
nekünk ebben a nehéz időszakban, 
hiszen hiába verték le a szabadság-
harcot, a hősök erőfeszítései nem 
voltak hiábavalóak, mert a küzdel-
mükből, a vérükből sarjadt ki 1867 
után a polgári Magyarország meg-
szilárdulása. Hálával emlékezünk 
rájuk azért, amit a szabadságért, a 
magyar hazáért tettek - fogalmazott 
Tata alpolgármestere. Ábrahám Ágnes

Május 14-én Tatára érkezik a Tour de Hongrie

Tisztelet 1848-49 hőseinek!
Fotók: Domokos Attila
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Hozzájáruló nyilatkozat 

Érdemes előre kitölteni a hoz-
zájáruló nyilatkozatot az oltás 
előtt
Jelentősen meggyorsítja a ko-
ronavírus elleni oltással járó 
adminisztrációt, ha az oltan-
dók magukkal viszik az oltás-
ra a hozzájáruló nyilatkozatot 
– olvasható a koronavirus.
gov.hu oldalon.
Aki teheti, nyomtassa ki, 
töltse ki és vigye magával az 
oltásra a nyilatkozatot akár 
háziorvosi rendelőbe, akár 
kórházi oltópontra hívják. A 
hozzájáruló nyilatkozat innen 
tölthető le:
https://koronavirus.gov.hu/si-
tes/default/files/sites/default/
files/imce/_hozzajarulo_nyi-
latkozat_vedooltashoz_0.pdf

A Szent Borbála Kórház veze-
tésétől kért és kapott tájékoz-
tatás szerint, az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Szakkórház és 

Rendelőintézet szakrendelé-
sei 2021. március 10-től elő-
reláthatólag két hétig Tatabá-
nyán érhetőek el. 

Ennek oka, hogy a koronaví-
rus-járvány harmadik hulláma 
következtében megemelke-
dett betegszámok miatt szük-
ségessé vált a tatai telephe-
lyen rendelő szakorvosok 
átirányítása is a Tatabányai 
Szent Borbála Kórházba. Az 
átmeneti változás bejelenté-
sét követő egyeztetések nyo-
mán a tatabányai kórház ve-
zetésétől megtudtuk, hogy a 
szakrendelések áthelyezése 
nem érinti a röntgent, a pszi-
chiátriát és a tatai labort. A 
pszichiátriai szakrendelésre a 
betegek továbbra is a 34/ 586-
729-es telefonszámon kérhet-

nek időpontot, a röntgen elér-
hetőségei: 
34/487-897 és 
487-155/222-es mellék.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Szakkórház és Rendelőintézet 
weboldalán  megjelentek sze-
rint a betegellátással kapcso-
latban további információkat 
a 34/515-488-as telefonszá-
mon kaphatnak az érdeklődők. 
A tatabányai kórház vezetése 
külön levélben tájékoztatta 
a tatai háziorvosokat a szak-
rendelésekre történő beutalás 
menetéről. A Szent Borbála 
Kórház köszöni türelmüket, 
megértésüket!                   - áá -

Átmenetileg megváltozik a szakrendelések rendje

Március 8-án újabb védelmi 
intézkedések léptek életbe 
hazánkban, a koronavírus jár-
vány harmadik hullámának 
felerősödése miatt. Az intéz-
kedések nyomán az általános 
iskolákban április 7-ig digitá-
lis oktatás zajlik, s a maszkvi-
selés lakott területen belül va-
lamennyi utcán, közterületen 
kötelező ebben az időszakban.
A védelmi intézkedések ide-
iglenes szigorítása idején a 
gyermekfelügyeletről szóló 
111/2021. (III. 6.) Kormány-
rendelet értelmében váro-
sunkban is biztosított a gyer-
mekfelügyelet március 8-tól 
az önkormányzati fenntartású 
óvodákban azon szülők szá-
mára, akiknek munkavégzése, 
vagy más ok nem teszi lehe-
tővé, hogy otthon maradja-
nak. Az intézményvezetők a 
rendelet hatályba lépése után 
azonnal felvették kapcsolatot 
a szülőkkel, és mindenkivel 
egyeztettek arról, hogy igény-
li-e gyermekének felügyele-
tét a rendkívüli szünet ideje 
alatt. Az ügyeleti rendszer 
zökkenőmentesen működik, 
5-10 fős csoportokban zajlik 
a gyermekfelügyelet a tatai 
óvodákban. A Csillagsziget és 
a Juniorka bölcsőde továbbra 
is fogadja a gyermekeket, az 
intézményekben folyamatos 
a fertőtlenítés. A bölcsődei és 
óvodai dolgozókat egyaránt 
folyamatosan tesztelik, és az 
önkormányzat biztosított szá-
mukra FFP2-es minősítésű 
maszkokat.
Az általános iskolás gyerekek 
közétkeztetése, hasonlóan 
a tavaly tavaszi járványidő-
szakhoz, igény szerint ezek-
ben a hetekben is biztosított. 
A leadott rendelések alapján 
az ételek házhozszállítását 
Tata Város Önkormányzata 
szervezi, a kiszállítást a Tatai 
Közös Önkormányzati Hiva-
tal, az Intézmények Gazdasá-
gi Hivatala, a Szociális Alap-
ellátó Intézmény, a Városkapu 
Zrt. és a tatai múzeum munka-
társai, valamint a Máltai Sze-
retetszolgálat helyi csoportja 
és önkéntesek végzik. Már az 
első napon, március 9-én 242 
adag meleg ebédet juttattak el 
a családokhoz, és ez a szám 
azóta folyamatosan emelke-

dik. Az önkéntesek benzin-
költéségének fedezéséhez 50 
ezer forint értékű benzinkár-
tyával járult hozzá a Széles Út 
Hungária Kft. 
A Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal arra kéri ügyfe-
leit, hogy - amennyiben erre 
lehetőségük van - hivatalos 
ügyeiket ezekben a hetek-
ben elsősorban elektronikus 
úton intézzék. Amennyiben 
bármely ügyben tájékozta-
tást kérnek, azt telefonon 
(06-34/588-600) és e-mail út-
ján (ph@tata.hu) tegyék. Az 
elektronikus ügyintézés rész-
leteiről a http://tata.hu/19684/
elektronikus_ugyintezes olda-
lon tájékozódhatnak. Ameny-
nyiben erre vonatkozóan 
bármilyen kérdésük lenne, 
érdeklődjenek a 06-34/588-
690, 588-600, 588-616 tele-
fonszámokon. A hivatal kéri, 
hogy ügyeiket személyesen 
csak abban az esetben intéz-
zék, amelyben azt jogszabály 
kötelezővé teszi, vagy az más 
okból elengedhetetlen. Sze-
mélyes ügyintézés kizárólag 
előzetes időpontkérés (re-
gisztráció) után lehetséges. A 
regisztrációt hétfőtől csütör-
tökig 8.00 és 15.00 óra, pén-
teken 8.00 és 12.00 óra között 
az alábbi telefonszámokon 
kezdeményezhetik:
-települési támogatási ügyek: 
588-638
-hagyatéki, birtokvédelmi, 
ipari ügyek: 588-676
-címkezelési, kereskedelmi 
ügyek: 588-637
-anyakönyvi ügyek: 588-642 
és 588-611
-intézményi ügyek: 588-694
-adóhatósági ügyek: 588-648
-költségvetési, közfoglalkoz-
tatási ügyek: 588-632
-hulladékgazdálkodási, faki-
vágási, kútbejelentési ügyek,
-behajtási és tehergépjármű 
tárolási engedélyek kiadá-
sa, útkezelői, vízrendezési, 
ebösszeírási ügyek, méhészek 
letelepedésével és zöldterület 
igénybevétellel kapcsolatos 
ügyek, projekt ügyintézés: 
588-629
-vagyoni ügyek, lakásügyek, 
közterület-használattal kap-
csolatos ügyek: 588-601
-településképi és telekalakítá-
si ügyek: 588-619

Amennyiben személyes ügy-
intézésükhöz kizárólag ok-
iratot kívánnak leadni, ezt 
a portán, az erre kihelyezett 
gyűjtőládában megtehetik. A 
hivatalban kötelező az orrot 
és szájat eltakaró maszk vi-
selése, a Városházára történő 
belépéskor testhőmérséklet 
mérés történik és kötelező a 
kézfertőtlenítés is.
A Szociális Alapellátó Intéz-
ményben az idősek és a fo-
gyatékkal élők nappali ellátá-
sa március 8. óta szünetel, az 
intézmény ügyeleti rendben 
működik április 7-ig, sze-
mélyes ellátásra csak a leg-
szükségesebb esetben van le-
hetőség. Az időskorúak házi 
gondozása ugyanakkor folya-
matosan zajlik, a gondozókat 
az önkormányzat heti két al-
kalommal teszteli. A szociá-
lis étkeztetés is változatlanul 
zajlik ebben az időszakban. 
A Tatai Szociális Alapellátó 
Intézmény munkatársai to-
vábbra is várják azok hívását, 
akik a járványügyi helyzettel 
kapcsolatosan ellátásuk terén 
segítségre szorulnak, például 
idősek, karanténban lévők, 
nagycsaládosok. Munkaidő-
ben hívható telefonszámaik: 
30/691-0049, 30/3208-131, 
éjjel- nappal hívható számuk: 
30/ 340-4343. Az önkormány-
zat a Szociális Alapellátó In-
tézmény munkatársait is ellát-
ta FFP2-s maszkokkal. 
A Tatai Kistérségi Idősek Ott-
honában továbbra is látoga-
tási tilalom van érvényben, 
a megüresedő helyekre csak 
negatív koronavírus teszttel 
vesznek fel új ellátottakat, 
ugyanakkor a végstádiumban 
lévő lakókat az intézmény 
előzetes értesítése alapján 
meglátogathatják a hozzátar-
tozóik a védelmi intézkedések 
szigorú betartása mellett. Az 
idősotthon lakói és az oltást 
kérő dolgozók már mindkét 
védőoltásukat megkapták, az 
intézményben rendelkezésre 
állnak a szükséges védőesz-
közök és tesztek, s az önkor-
mányzat friss gyümölccsel, 
csokoládéval és üdítőitallal is 
ellátja a gondozottakat. Az új 
gondozottak beoltására és az 
oltást igénylő új dolgozókra 
vonatkozóan a szociális ott-

hon leadta az igényeket. 
A városi cégek jelenleg ügye-
leti rendben látják el fela-
dataikat, telefonon és online 
ügyintézés keretében állnak a 
tataiak rendelkezésére. A Ta-
tai Városgazda Nonprofit Kft. 
a megszokott módon továbbra 
is végzi a városüzemeltetési 
munkát. A Kft. munkatársai a 
házi szelektív hulladékgyűjtő 
edények kiosztását is meg-
kezdték, a kiszállítást fokozott 
óvintézkedések mellett vég-
zik, és az ügyfeleket is arra 
kérik, hogy a velük való ta-
lálkozás alkalmával tartsák be 
a járványügyi előírásokat, vi-
seljenek maszkot, és lehetőleg 
használjanak saját tollat a do-
kumentumok kitöltése során.
A tatai múzeum és a könyvtár 
jelenleg nem fogad látogató-
kat, a Móricz Zsigmond Váro-
si Könyvtárban a könyvkiadás 
szünetel.
Tatán továbbra is folytatódik 
a regisztráltak tervszerinti 
oltása. A Belügyminisztéri-
um kérésének megfelelően az 
önkormányzat hetek óta segí-
ti a védőoltások beadásával 
járó adminisztratív munkát. 
A Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal február 24-én 
kereste meg először a tatai 
házorvosokat, akik közül ed-
dig négyen kérték a város se-
gítségét, a hivatal dolgozói 
hat alkalommal segítettek a 
házorvosoknak a telefoná-
lásban és az adatrögzítésben. 
Városunkban a Szent Erzsé-
bet Szakkórház és Rendelő-
intézet épületeiben jelöltek ki 
oltópontot, ahol csak ezen a 
héten közel 2500 oltást adtak 
be azoknak, akik regisztrál-
tak, és akiket a háziorvosuk 
beutalt a tatai oltópontra. Az 
oltás felvételéhez szükséges 
hozzájáruló nyilatkozatot az 
oltópontokon is ki lehet tölte-
ni, de jelentősen meggyorsítja 
az adminisztrációt, ha az oltás 
helyszínére a már előre kitöl-
tött dokumentummal érkez-
nek az érintettek. Ezért Tata 
Város Önkormányzata az el-
múlt egy hétben két alkalom-
mal is lehetőséget biztosított 
arra, hogy a tataiak számára a 
nyilatkozat elérhető legyen a 
Magyary Zoltán Művelődési 
Központ előterében.         -áá- 

Koronavírus információk
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Megjelent a TATA 
SZÍVE tervpályázat

Tata Város Önkormányzata or-
szágos építészeti tervpályázatot 
írt ki TATA SZÍVE elnevezéssel. 
A tervpályázat célja az, hogy a 
tervezők újragondolják a váro-
sunk központjában lévő Magya-
ry Zoltán Művelődési Központ 
és a volt  rendelőintézet épületét, 
valamint a Várkanyarban elhe-
lyezkedő környező közterülete-
ket.
Tata Város Önkormányzata az 
országos tervpályázat szakmai 
anyagát és a közbeszerzési fel-
hívását 2021. február 26-án 
elkészítette, a pályázat a köz-
beszerzési értesítőben történő 
megjelenéssel hivatalossá vált. 
A pályázatot az érdeklődők a 
visszaszerezhetetlen internetes 
oldalon tekintehetik meg. 

A Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. március 9-én elkezdte a két-
tárolós hulladékgyűjtési rend-
szerről szóló tájékoztatók kéz-
besítését, március 16-án pedig 
a házi szelektív hulladékgyűjtő 
edények kiszállítását a családi 
házas övezetekben. A gyűjtők 
kiszállítása első körben a Határ 
utca, Naszályi út, Budai Nagy 
Antal, Veres, Szántó, Juszkó, Ba-
logh, Vécsey, Kakas, Harmónia, 

Móra, Tán-
csics, Klap-
ka, Esze, 
Nagysándor, 
Mocsai, Jó-
zsef Attila 
utca, Leven-
dulakert, Kiss 
Ernő, Dó-
zsa György, 

Nagykert utca, Kocsi út, Kocsi 
utca és a Komáromi út körzeté-
ben történik meg.
Az érintettek először postalá-
dájukban egy értesítést találnak 
arról, hogy mikor fogja a Város-
gazda a hulladékgyűjtőt kiosztani 
az utcájukban, a lakóhelyükön. 
A hulladékgyűjtők kiosztása az 
ezt követő időszakban hétközna-
pokon 8:00 és 15:00 óra között 
zajlik, kérjük, hogy az átvételkor 

viseljenek maszkot!
Fontos tudnivaló, hogy a szelek-
tív hulladéktároló átvételére csak 
a szerződő fél jogosult, (akinek a 
nevére érkezik a csekk a Vertikál 
Nonprofit Zrt-től), az ő hozzátar-
tozója (feleség, gyermek, lakó-
társ…) nem. Ezért a tájékoztató 
hátoldalán található meghatalma-
zást minden olyan esetben töltsék 
ki, amikor nem a szerződő fogja 
átvenni a hulladéktárolót. Ameny-
nyiben az átvétel a tájékoztató-
ban megadott napon nem történik 
meg, a meghiúsult átvételt követő 
naptól (hétfői és csütörtöki na-
pokon 8:00-18:00 óra között) a 
hulladéktároló átvehető a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. telep-
helyén. (Telefonszám: 34/708-
102). Addig senki ne menjen a 
hulladéktárolójáért, amíg az ut-

cájában a tárolók kiosztása nem 
történt meg! 
A családi házakban élők továbbra 
is a saját hulladéktárolójukat hasz-
nálják majd a háztartási hulladék 
gyűjtésére, az önkormányzat által 
kiosztott második gyűjtőedényt 
pedig a szelektív hulladékok ösz-
szegyűjtésére. Az új szelektív 
gyűjtőben kizárólag műanyag, 
fém és papír csomagolási hulladé-
kot lehet elhelyezni! A háztartási 
hulladék elszállítása változatla-
nul a megszokott módon törté-
nik majd, a szelektív hulladékok 
elszállítása pedig 2 hetente lesz 
esedékes a Vertikál Nonprofit Zrt. 
tájékoztatásának megfelelően.
A tájékoztatók kézbesítése, vala-
mint a szelektív hulladékgyűjtők 
kiszállítása a következő hetekben 
folyamatosan zajlik majd.      - áá -

Megkezdődött a házi szelektív hulladékgyűjtő edények kiszállítása

Hirdessen 
Ön is lapunkban! 

06-30-962-4556      
tataivaroskapu.ujsag@

gmail.com

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 50. § 
(7) bekezdése alapján az álta-
lános iskola első évfolyamára a 
tanköteles tanulókat 2021. ápri-
lis 15-16-án kell beíratni.
A 2021/2022-es tanítási évre 
történő általános iskolai beirat-
kozások szervezését – figyelem-
mel a veszélyhelyzeti intézke-
désekre – az emberi erőforrások 
miniszterének 19/2021. (III. 
10.) számú határozata az aláb-
biak szerint szabályozza:
1. Az általános iskola – a járvá-
nyügyi szempontok figyelem-

bevételével – beosztást készít 
a 2021/2022. tanévre történő 
beiratozás időpontjára vonatko-
zóan. A beosztásról az iskolák 
honlapjukon keresztül nyújta-
nak előzetesen tájékoztatást.
2. Az általános iskolába a 
2021/2022. tanévre elektroni-
kusan is be lehet iratkozni a htt-
ps://eugyintezes.e-kreta.hu/kez-
dolap oldalon. Ebben az esetben 
a beiratkozáshoz szükséges ira-
tok bemutatására a tanítási év 
első napján kerül sor.
A körzetes iskolák utca szerin-
ti körzetei a https://kk.gov.hu/

kozerdeku-adatok-tatab linken 
érhetőek el.
A felvételről első fokon az is-
kola igazgatója dönt. A nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC törvény 37. § (2) be-
kezdése alapján az iskola dön-
tése ellen a tanuló, a szülő - a 
közléstől, ennek hiányában a 
tudomására jutásától számított 
tizenöt napon belül - a gyer-
mek, tanuló érdekében eljárást 
indíthat.
A felülbírálati kérelmet a Ta-
tabányai Tankerületi Központ 
igazgatója részére kell címez-

ni (2800 Tatabánya, Győri út. 
29., Tatabányai Tankerületi 
Központ, Vereckei Judit) és 
az elutasító határozatot kiadó 
intézmény igazgatójához kell 
benyújtani. A Tatabányai Tan-
kerületi Központ igazgatója 
hivatott a felülbírálati kérelmet 
elbírálni.
A tankötelezettség külföldön 
történő teljesítését az Oktatási 
Hivatalnak és a körzetes álta-
lános iskola vezetőjének kell 
jelezni.                                                                                   

Vereckei Judit  
tankerületi igazgató

Folytatódik a KOMBI elneve-
zésű, határon átnyúló kerék-
párkölcsönző rendszer tatai 
gyűjtőállomásainak építése. 
Tatán két gyűjtőállomást ala-
kítanak ki, az egyik a Güntner 
Aréna Városi Sportcsarnok 
mellett, a másik pedig az Új 
Kajakház Ökoturisztikai Köz-
pontnál lesz. Korábban már 
beszámoltunk arról, hogy a 
Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. megkezdte a kerékpárköl-
csönző állomások előkészíté-
sét, melynek során a kölcsön-
ző helyszínek térkő burkolatot 
kaptak. A Kajakháznál lévő 
állomás területe 11,5 x 3 méte-
res, a sportcsarnoknál találha-

tó pedig 11,5 x 2,5 méteres. Az 
állomások kialakítása villany-
szerelési munkákkal valamint 

a dokkolók telepítésével, majd 
ezt követően tereprendezéssel 
folytatódik.

Tájékoztatás a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő 
2021/2022-es tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

Tisztelt látogatóink!
Az aktuális járványügyi intéz-
kedések értelmében március 22-
ig nem tarthatjuk meg népszerű 
és ingyenes előadás-sorozatain-
kat (történelem, egészségügy, 
művészetek). A későbbi válto-
zásokról honlapunkon (www.
mznt.hu), Facebook oldalunkon 
(https://www.facebook.com/
mznttata) is tájékoztatjuk Önö-
ket. Addig is kérjük, tekintsék 
meg online elérhető e-learning 
tananyagainkat, a regisztrációt* 
követően:
Mintaradír,
Családi tervező,
Energiahatékonyság és klíma-
védelem,

Költségkímélő háztartási prak-
tikák,
Állampolgári ismeretek,
Pályaorientáció – önismeret,
BorEcset – kézműves műhely,
Bevezetés a közösségi mun-
kába.
*A regisztráció lépései pedig 
az alábbiak: honlapunk meg-
nyitása után (www.mznt.hu) a 
jobb felső sarokban az E-lear-
ning fülre kattintva megjelenik 
a regisztrációs/belépési felület. 
Itt a regisztrációra lépve egy 
újabb oldal töltődik be, ahol az 
adataik (e-mail cím, jelszó, név) 
megadása után a "regisztráció" 
gombra kattintva el tudják kül-
deni a jelentkezésüket.

Ezt követően azonnal kapnak 
egy visszaigazoló levelet az 
Önök által megadott e-mail 
címre, benne egy linkkel, mely-
re rákattintva sikeresen befeje-
ződik a felületre való regisztrá-
lás.
Ezután nincs más dolguk, mint 
újra az E-learning fül alatt a 
belépésre kattintani, és az elő-
zőleg megadott adatokkal (fel-
használó név, jelszó) belépni 
a felületre. Bal oldalon, fönt a 
„kurzusok” szóra kattintva töl-
tődik be a tananyagokat tartal-
mazó felület.                                                                            
Kellemes, hasznos időtöltést kí-
vánunk honlapunkon!

Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság

Logópályázat a klímaváltozás 
mérséklése, környezeti 

fenntarthatóság témakörben

Tata Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 azono-
sítószámú „Helyi klímastratégia átdolgozása, és a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás Tata térségében” című projekt keretében 
logópályázatot hirdet meg globális felmelegedés, klímavédelem téma-
körében.
A pályázók köre:
A pályázó település, illetve a térség iskoláinak diákjai, valamint a tér-
ség felnőtt lakossága
A pályázat tárgya:
A pályázat témája a klímaváltozás mérséklése, a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás, a környezeti fenntarthatóság, melyhez kapcso-
lódva az alábbi választható altémákban várunk pályaműveket benyúj-
tásra. A pályaműveket bármilyen technikával, kézzel, fekete-fehér 
vagy színes formátumban is el lehet készíteni, melyeket eredeti pél-
dányban és/vagy digitális formában szükséges benyújtani.
Logópályázat témái korcsoportonként:
Általános iskola alsó tagozat: 
Tata - A vizek városa, a klímaváltozással összefüggésbe hozható ter-
mészeti jelenség bemutatása.
Általános iskola felső tagozat: 
Az elvarázsolt láperdő - a Fényes Tanösvény. A környezeti fenntart-
hatóság szimbolizálása, mozgósítás a kiemelt védett értékek megőr-
zésére.
Középiskola/felnőtt lakosság: 
Klímabarát város, a klímaváltozást okozó emberi tevékenységek mér-
séklésére irányuló erőfeszítések stilizált bemutatása.
Benyújtási határidő: 2021. április 30. 
További információk: https://tudatostata.hu/logopalyazat/ 

Zöld Tata pályázatA Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság tájékoztatója

Folytatódik a városi kerékpárkölcsönző rendszer építése
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Dr. Friedrich Gábor rendőr 
ezredes, a Tatai Rendőrkapi-
tányság kapitányságvezetője 
vehette át a Megye Rendőre 
(2020) kitüntetést Borsó Ti-
bortól, a megyei közgyűlés al-
elnökétől szerdán délben. Az 
átadás a járvány miatt csúszott 
el, és azon a szűk körű tanács-
kozáson került rá sor, ahol a 
megyei rendőrkapitányságok 
vezetői gyűltek össze értékel-
ni a tavalyi évet, és áttekinteni 
az idei esztendő feladatait. 
Dr. Friedrich Gábor rendőr ez-
redest Farkas Gábor megyei 
főkapitány jelölte a díjra, aki 
köszöntőjében megfogalmaz-
ta, hogy évről évre olyanokat 
javasolnak az elismerése, akik 
többet tesznek a megyéért, 
mint ami a kötelezettségük, és 
örömére szolgál, hogy ez idén 
is így történhetett.
A megyei közgyűlés alelnöke, 
Borsó Tibor méltatásában a 
következőket fogalmazta meg:

– A Tatai Rendőrkapitányság – 
2019. évben elért eredményei 
alapján – a megye rendőrka-
pitányságainak szakmai rang-
sorában első helyezést ért el. 
Dr. Friedrich Gábor a társszer-
vekkel és az önkormányza-
tokkal jó kapcsolatot alakított 
ki, sokat tesz Tata város köz-
rendjének, közbiztonságának 
megóvása, a nagy érdeklődés-
re számot tartó rendezvények 
zavartalan lebonyolítása érde-
kében.
Az alelnök ezután gratulált a 
díjazottnak és átadta a díszokle-
velet, mellyel pénzjutalom is jár.
A kitüntetett Dr. Friedrich Gá-
bor közel 30 éve dolgozik a 
megyében a rendőri pályán, és 
2008 óta Tata rendőrkapitánya.
– A díjat ugyan én vettem át, 
de az elismerés a kapitányság 
szervezetében dolgozó vala-
mennyi munkatársamnak jár 
– szóltak a kapitány köszö-
nőszavai.

A tatai rendőrkapitány lett a Megye Rendőre Életének 87. évében 
elhunyt Papp Gabriella

Papp Gabriella a rendszerváltás 
előtt a városi tanács elnökhelyette-
se volt Tatán. 1994 és 2006 között 
Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének tagja volt, részt 
vett a Művelődési és Műemlékvé-
delmi valamint a Gazdasági, a Hu-
mán, az Oktatási és Művelődési 
illetve az Egészségügyi és Szociá-
lis Bizottságok munkájában. 2002 
és 2006 között a Megyei Önkor-
mányzat tagja is volt.
Papp Gabriella temetése 2021. 
március 20-án, 11 óra 30 perctől 
lesz Tatabányán, az Újtelepi teme-
tőben. 
Fájó szívvel búcsúzunk tőle, Tata 
Város Önkormányzata mély rész-
véttel osztozik a család fájdalmá-
ban.
Isten nyugosztalja!

Még január 3-án siettek az Öreg-
tó partjára a tatai rendőrök, ahol 
egy fiatal nő életét mentették 
meg, aki elszökött otthonról, 
hogy kárt tegyen magába. Feb-
ruár 18-án Dr. Pozsgai Zsolt 
rendőr vezérőrnagy az Országos 
Rendőr-főkapitányságon juta-
lomban részesítette azt a három 
tatai rendőrt, akik még január 

3-án az Öreg-tó partján mentet-
ték meg egy fiatal nő életét, aki 
elszökött otthonról azért, hogy 
kárt tegyen magában.
Ahogy arról beszámoltunk, a ta-
tai rendőrök azonnal megkezdték 
a felkutatását, közben érkezett az 
információ, hogy a keresett nő 
az Öreg-tó partján tartózkodik. A 
helyszínre kiérkező egyenruhá-

sok az Ördög sziklán találtak rá 
a nőre, aki addigra súlyos sérülé-
seket okozott magának. A Police 
Medic képesítéssel rendelkező 
Németh Róbert főtörzsőrmester 
és Geiling György főtörzsőr-
mester, valamint Mentés-Juhász 
Viktória őrmester azonnal meg-
kezdte a személy ellátását.
A vérzés elállítására nyomó-

kötést alkalmaztak, a kihűlés 
megakadályozása érdekében 
pedig izolációs fóliába takarták 
és vele maradtak a mentőszol-
gálat kiérkezéséig. A nő életét 
a szakszerű ellátásnak köszön-
hetően sikerült megmenteni, 
állapota stabilizálását követő-
en a mentők kórházba vitték. 
Forrás/fotók: Kemma.hu

Jutalmat kaptak az Öreg-tó partján életet mentő tatai rendőrök

Elhunyt Kiss János

Elhunyt Kiss János, a Hotel Kiss 
tulajdonosa, az OMS Hungaria 
Kft. alapítója és volt ügyvezetője, 
a TAC egykori elnöke. 
Kiss János 1950-ben született. A 
rendszerváltást követően egészen 
nyugdíjazásáig, 2012-ig volt az 
OMS Hungaria Kft. ügyvezetője. 
Éveken át a TAC labdarúgó szak-
osztályának vezetőségi tagjaként 
és az egyesület elnökeként is dol-
gozott. Elnöksége alatt 12 szakosz-
tály és 160 versenyző volt az egye-
sületben. Szívügye volt a sport, 
például nagy szerepet játszott a 
TAC labdarúgó pálya világításá-
nak korszerűsítésében. Támogatta 
a tatai vívást is, az OMS Tata Vívó 
SE elnöke volt nyugdíjba vonulá-
sáig, lelkesen segítette a vívókat. 
Kiss János nagyon sokat adott a 
város sportjának, vezetése mellett 
jelentős fejlődésen ment keresztül 
a TAC, szerette a nagy feladatokat, 
sosem félt a kihívásoktól.
2001-ben Tata Városáért kitünte-
tésben részesült Tata társadalmi, 
gazdasági, szociális és sport vonat-
kozású fejlődésében, hírnevének 
növelésében vállalt kiemelkedő 
tevékenységéért. Kiss János több 
cikluson keresztül vett részt Tata 
Város Önkormányzata gazdasági 
ügyekkel foglalkozó bizottságai-
nak   munkájában, többek között 
2006-tól a Városfejlesztési és Gaz-
dasági, 2014 és 2018 között pedig 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság tagja volt.
Nevéhez fűződik a neszmélyi bor-
vidékhez tartozó, Szomód határán 
található Kiss János Pincészet. 
Fájó szívvel búcsúzunk tőle, Tata 
Város Önkormányzata mély rész-
véttel osztozik a család fájdalmá-
ban.
Isten nyugosztalja!
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A 22 éves tatai orvostanhallgató, 
Hamar „Dani” 1848 márciusá-
ban élénken részt vett a fővárosi 
ifjúság mozgalmaiban, Vasvári 
Pállal kötött barátsága Petőfi-

vel és Jókaival való 
ismertségét teremtette 
meg. Jelen volt a 12 
pont proklamálásánál 
és Táncsics Mihálynak 
budai fogságából való 
kiszabadításánál is.
A március 15-ei ese-
ményeket Hamary a 
következőképp rög-
zítette vázlatos élet-
rajzában: „Még nem 
volt reggel nyolc óra, 
s a Pilvax-kávéházban 
ott volt már Jókai Mór, 
Bulyovszky Gyula, 
ekkor érkezék Hama-
ry Dániel, majd Gaál 
Ernő és Sebő Antal, 
nyomában Petőfi Sán-
dor […] Ugyancsak ő 
is egyike volt azon hat 
ifjúból álló társaság-
nak, akik a Mit kíván a 

magyar nemzet? c., s a 12 pont-
ból álló proklamációt elszántan 
az egyetemi polgárok között 
legelőször kihirdették.”

A márciusi ifjú Hamary Dániel, 
aki a szabadságharcot követve 
később orvos doktorátust szer-
zett, már egészen fiatal korától 
kezdve az irodalom terén is al-
kotott. Első művei még pápai 
diákévei idején születtek, tagad-
hatatlanul nagy hatással volt rá 
Petőfi munkássága. Számos al-
kotása készült a körülzárt komá-
romi erődben a szabadságharc 
idején, a korhangulat szerint 
buzdító vezércikkeket írt, sőt 
1849 januárjában elleniratot fo-
galmazott meg Windisch-Grätz 
herceg, az osztrák seregek pa-
rancsnokának proklamációjára 
„Hallja kend Véntigris Vin-
dischgratz Herczeg!” alcímmel.
1848-1849-et követően a Ta-
tán töltött évek alatt orvosi te-
vékenysége mellett is tovább 
foglalkozott az irodalommal. 
A Pesti Naplóban az 1850-es 
években több, Tatán keltezett, 
s helyi vonatkozású tárcacikkei 
jelentek meg. A szabadságharc-
beli eseményeket, emlékeket 

leíró munkái közül kiemelkedő 
a pesti Heckenast nyomdánál, 
1869-ben megjelent „Komá-
romi napok 1849-ben, Klapka 
György honvédtábornok alatt” 
címen írt műve.
Székesfehérváron töltött évei 
során cikkei jelentek meg a Ma-
gyar Nyelvőrben. Költeménye-
ket is írt, német nyelvről fordí-
tott verseket magyarra. Versei, 
műfordításai a Tata-Tóvárosi 
Hiradóban is napvilágot láttak 
az 1880-as években.
A Kuny Domokos Múzeum 
gyűjteményében található ver-
seskötetet csernólehotai Csernó 
Géza, Hamary Dániel legidő-
sebb fiának, Dr. Hamary Béla 
feleségének testvére állítot-
ta össze a fellelhető kéziratok 
alapján 1898-ban. Érdekessége, 
hogy kizárólag 1848 előtt és 
1849 után keletkezett írásait tar-
talmazza.

Szöveg: Stegmayer Máté, 
fotó: Varga Edit

1848: Hamary Dániel
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A Peron Music Alapítvány 
egyedi tehetségprogramot nyi-
tott márciusban fiatal zeneka-
roknak Tatán. A tatai Arcidra 
és a Creation FunDay zeneka-
rok négy hónapos mentorálást 
kapnak zenei szakemberektől, 
valamint egyedi fejlesztési 
programban vehetnek részt a 
Peron Music Könnyűzenei Te-
hetséggondozó és Képző Köz-
pont szakembereivel. 
Közösségfejlesztés, zenei, 
dalszövegírói, hangszerelési, 

koreográfia gyakorlatok mel-
lett stúdióban elkészülnek a 
legújabb dalaik. A program 
különleges lehetőséget nyújt 
a fiataloknak a fejlődésre. A 
Peron Zenei Mentor program 
a Nemzeti Tehetség Program 
és a Családokért Felelős Tár-
ca Nélküli Miniszterelnökség 
támogatásával valósul meg 
2021.02.01. és 2021.06.30 kö-
zött. A támogatás összege: 1 
150 000 Ft.
Az első alkalom a közösség-

fejlesztésben adott lehetőséget 
a programban résztvevő fiata-
lok számára. Csalai Judit hozta 
közelebb a fiatalokat egymás-
hoz,  és feladataikhoz. Cserteg 
István programvezető beveze-
tőjében ismertette a júniusig 
tartó feladatokat, célokat, lehe-
tőségeket. Bemutatták azokat a 
szakembereket, akik támogat-
ni, mentorálni fogják a fiatalo-
kat tevékenységeik során. 
A programban két fiatal tatai 
zenekar vesz részt. Az Arcid-

ra formáció 18 évesek átla-
gát hozza. Zene és dalírásban 
egyéves tapasztalattal rendel-
keznek, tatai és környékbeli 
fiatalokból állnak. A Creation 
FunDay (CFD) zenekar tagjai 
15-16 évesek, négy hónapja 
alakult a csapat. Új dalok írá-
sával kezdtek, de korábban 
ismerték egymást. Mindkét 
zenekar a Peron Tehetségköz-
pont lehetőségeivel dolgozik. 
Mentoraik zenetanárok (Ruska 
Péter, Hermann Tamás, Árvai 
Krisztián Devon), akik zene és 
dalszövegírásban, hangszere-
lésben, produceri munkában és 
közösségfejlesztésben fogják 
őket főként támogatni. 
A startprogramban két dalt ad-
tak elő a mentorok előtt a ze-
nekarok. A két saját szerzésű, 
magyar nyelvű dal előadásá-
ban figyelték a dalszöveget, 
az előadás módját, s a két dal 
elhangzása után fogalmazták 
meg visszajelzéseiket a szak-
emberek.
Rúzsa Nikoletta nyilatkozott a 
Creation FunDay zenekar éne-
keseként:
“A zenekarunk azért vesz részt 
örömmel ebben a projektben, 

mert a felsorolt eredménye-
ket - két dal felvétel, esetleg 
videoklip - nagyon szeretnénk 
elérni. Úgy gondoltuk, hogy ez 
egy nagyon jó esély arra, hogy 
rövidebb idő alatt viszonylag 
sokat fejlődjünk, és olyan cé-
lokat érjünk el, amelyek addig 
nagyon messzinek tűntek. “
Gaál András, az Arcidra gitá-
ros-énekese az alábbi gondola-
tait osztotta meg:
„A mi zenekarunk a Peron 
Tehetségközpontban alakult, 
még 2020 elején, és példátlan 
bizalmat szavazva nekünk, fel-
ajánlották, hogy részt vehetünk 
ezen a pályázati programon. 
Nagyon örültünk neki, ugyanis 
rengeteg olyan dologhoz segít 
hozzá minket, ami kevés kezdő 
zenekarnak adatik meg, gondo-
lok itt nyilván magára a mento-
rálásra, de akár a stúdiófelvétel 
készítésére is! Nagyon jó, hogy 
részt vehetünk: remélem, sokat 
tanulunk majd ez alatt a 3 hó-
nap alatt.”
( Fotó és szöveg: Peron Music 
Könnyűzenei Tehetséggondo-
zó és Képző       Központ
További információ: Cserteg 
István 20/ 498-9574.)               -áá-

Tehetségprogram indult Tatán: Fiatal zenekarok startra készen

Idén újra Tour de Hongrie

Fotók:Facebook.com
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Huszadik születésnapját ünnepli a Tatai Helytörténeti Egyesület

A tatai Helytörténeti egyesület 
fennállásának két évtizede alatt 
minden év februárjában közgyű-
lést tartott. Ezeken a közgyűlé-
seken értékeltük abban az évben 
elvégzett kulturális tevékenysé-
günket és kitűztük az adott év fel-
adatait. A 2020-as évi közgyűlé-
sen elterveztük az az évi kulturális 
programjainkat, melyeket sajnála-
tos módon a váratlanul kitörő vi-
rágvilágjárvány miatt részben tud-
tunk megvalósítani.
Az egyesület 2021. március 24-én 
ünnepli fennállásának 20. évfor-
dulóját. Erről a jelentős napról, 
a két évtized alatt végzett mun-
kánkról ünnepi közgyűlés kereté-
ben emlékeztünk volna meg. A je-
lenlegi járványhelyzet a személyes 
találkozást nem teszi lehetővé. A 
THE jelenlegi elnökeként ezzel az 
írással szeretnék megemlékezni 
elődeinkről, az egyesület alapító 
tagjairól. Köszönetet szeretnék 
mondani a jelenlegi vezetőségnek, 
tagságnak és mindazon szemé-
lyeknek, akik önzetlenül támo-
gatták kulturális tevékenységünk, 
céljaink megvalósítását.
Az egyesület Tata helytörténe-
tének kutatásával, feltárásával, 
védelmével foglalkozik. Kulturá-
lis közművelődési tevékenységet 
folytat, fontosnak tartja a hagyo-
mányőrzést, művészeti nevelést. 
Helytörténeti tevékenységének 
eredményeiről előadások, írások, 
folyóiratok, könyvek formájában 
számol be. A városi rendezvénye-
ken is részt veszünk. Céljaink el-
érése érdekében együttműködünk 
az önkormányzattal, kulturális 
intézményekkel (iskolák, múze-
um, könyvtár). Városi sétáinkon 
építészeti, művészeti, természeti 
értékeinek megismerésénél ezek 
óvásáról felhívjuk a jelenlévők fi-
gyelmét. Ellátogatunk az ország 
számos településére, ahol a helyi 
értékekkel ismerkedünk meg. 
2001 március 24-én tartotta ala-
kuló ülését a Tatai Helytörté-
neti Egyesület. Tata Barátainak 
Köréből 43 tag kilépett, és új 
egyesületet hozott létre. Céljai-
kat úgy fogalmazták meg, hogy 
tevékenységükkel mindazoknak 
emléket állítanak, akik szellemi, 
tudományos, művészeti, műszaki 
tevékenységükkel hozzájárultak 
Tata hírnevének növeléséhez. Te-
vékenységüket alapszabályzatban 
rögzítették. Az ezt előkészítő bi-
zottság tagjai Kocsis Lászlóné, 
Menczel Lajosné, Streit Géza és 
Dr. Greiner Tibor voltak. Az ala-

kuló ülésen vezetőséget válasz-
tottak: Maknics Gyula elnök, Dr. 
Greiner Tibor titkár, Szőke Gézá-
né gazdasági felelős. Tagok, akik 
a vezetőség munkájában részt vet-
tek: Streit Géza, Kiss Ferenc, Ké-
ringer Veronika, Menczel Lajosné, 
Tuboly Sándorné.
Dr. Greiner Tibor az egyesület ak-
kori titkárának javaslatára a tagság 
beleegyezésével, összefogásával 
páratlan értékű szoborcsoportot 
hoztak létre. „Legalább öt éve el-
hunyt, munkásságuk, tevékeny-

ségük révén országos vagy helyi 
hírnévre szert tett, születésüknél 
vagy munkásságuknál fogva Tatá-
hoz kötődő személyek megörökí-
tésére.” (Dr. Greiner Tibor) 
„Erkölcsi adósságot kell törleszte-
ni eleink felé, mert ez is Tata város 
része.” (jelmondat) 
A város különböző pontjain 
mellszobrok elhelyezésre került 
sor:
Öveges József Kossuth díjas fizi-
kus, piarista tanár (Öreg tó part-
ján, 2002)
Dr. Magyary Zoltán professzor, 
közigazgatási szakember, az MTA 
tagja, Tata és Tóváros egyesíté-
sének élharcosa (Öreg tó partján, 
2004)
Mikoviny Sámuel a 18. századi 
magyar technika- és tudomány-
történet kiemelkedő személyisége, 
matematikus, mérnök, térképész, 
a tatai mocsarak lecsapolója, gát-
rendszerek építtetője (Öreg tó 
partján, 2005)
Bláthy Ottó Titusz fizikus, a leg-
nagyobb magyar feltalálók egyike, 
az elektrotechnika kimagasló úttö-
rője, MTA tiszteletbeli tagja (a róla 
elnevezett iskola előtt helyezték el 
mellszobrát, 2006)
Farkasházy Fischer Mór a Herendi 
Porcelán Manúfaktúra alapítója, 
fejlesztője (Mellszobra a Heren-
di Porcelán Manúfaktúra ajándé-
kaként került Tatára 2006-ban. 
Jelenleg Farkasházy Fischer Mór 
szülőházában látható a szobor.
Az egyesület életében 2008-ban 
szomorú esemény történt. Elhunyt 
Dr. Greiner Tibor, a szobrok meg-
álmodója. Az egyesület új titkára 

Bálint Csaba lett. Az idő múlásával 
az elnökség összetétele megválto-
zott: Maknics Gyula lemondásával 
2011. februárjában választottak 
új elnököt Kiss Tiborné ny. tanár 
személyében. (taglétszám: 50 fő) 
Az új vezetőség tagjai: Miskei Pál, 
Menczel Lajosné, Sörös Lászlóné, 
Belecz Ervinné, Szenincey Csa-
báné, Kristófné Szabó Szerafina, 
Varga Zsuzsanna, Busa Mónika.
2016-ban Bálint Csaba lemondásá-
val új alelnököt választott az egye-
sület Varga Zsuzsanna személyé-

ben. 
Dobroszláv József fes-
tőművész szobrának át-
adása a Cseke tó partján 
(2012)
Örkény István író 
mellszobra ifj. Szlávics 
László érem- és szob-
rászművész ajándéka-
ként a tatai Móricz Zsig-

mond Városi Könyvtárban kapott 
helyet (2012)
Köszönet illeti mindazon szemé-
lyeket, akik a szobrok felállítását 
anyagilag is támogatták.
A THE 2005-ben az öreg tó part-
ján kialakított szoborparkért „Az 
Által-ér Völgy Természeti és Kul-
turális Örökségért” díjat is meg-
kapta. A szoborcsoportot az egye-
sület elnökének javaslatára „Tatai 
Pantheon” néven felvették a tele-
pülési értéktárba (2020)
Emléktáblák:
A Szerafikum alapításának 100. 
évfordulója alkalmából emléktáb-
la került a Talentum Iskola falára 
(2012)

Szeberényi Kálmán m.kir. repü-
lőhadnagy tiszteletére emléktábla 
elhelyezése a Vaszary János Álta-
lános Iskola falán (2015)
Valasek Ferenc uradalmi főhalász-
mester emléktáblája az Öreg tó 
partján (2016)
Tata és Vidéke Ipartestülete 130 
évvel ezelőtt jött létre (2016) a 
nagy múltú tatai iparosságnak em-
léket állító tábla a Gottwald Kávé-
háznál látható.
A Vendéglátóipari és Kereskedel-
mi Szakiskola 20 éven keresztül 

a Vaszary János iskolában műkö-
dött. Ennek emlékét is tábla őrzi 
2016 óta.
Kerti Károly, Munkácsy-díjas 
grafikus, tanár emléktábláját avat-
tuk szintén a Vaszaryban 2018-
ban.
Mátyás király trónra lépésétnek 
560. évfordulójára emléktábla ava-
tással emlékeztünk (2018). Az em-
léktáblán a király tatai tartózkodá-
sának időpontjai láthatók. 
Gróf Esterházy Ferenc által ala-
pított államilag finanszírozott 
zeneiskola székhelye az Öreg tó 
partján az ún. Lowles-villában 
működött. Emlékét szintén tábla 
őrzi.
Az Öreg tó partján találjuk az al-
pesi stílusban épült úgynevezett 
Feszty, későbbi Ugron-villát. A 
Feszty család és az építtető Feszty 
Adolf műépítész emlékére táblát 
helyeztünk el.
Köszönet illeti mindazoknak, akik 
az emléktáblák elhelyezését támo-
gatták.
Fontosnak tartjuk a művészeti 
nevelést. Az ifjúság és a művé-
szeteket kedvelő közönség a Tatai 
Református Gimnáziumban több 
alkalommal gyönyörködhetett ta-
tai illetve Tatához kötődő művé-
szek alkotásaiban. Köszönjük Illés 
Dániel igazgató úrnak és Geiszel-
hardt Zsófia igazgatóhelyettesnek 
hogy az általunk javasolt művé-
szek bemutatkozását támogatták, 
köszönöm a művészeknek együtt-
működésüket. 
Przudzik József festőművész, 
Torjai Valter festőművész, Lévai 
Ádám képgrafikus, Sulyok Teréz 
festőművész, Ködmönné Janka 
Erzsébet festőművész, Gutay Já-
nos festőművész, B. Pető Mária 
ikonfestő, Szabóné Mákos Margit 
festőművész, Lengyel Gábor grafi-
kus, Réti András grafikus, Kóthay 
Péter festőművész, Nyikus Anna 
népi iparművész, Török Viktória 
festőművész, Pongó Anna fes-
tőművész, Szentessy László grafi-
kus, Dobroszláv József festőmű-
vész (emlékkiállítás) Szabó Szonja 
szájjal festő (emlékkiállítás)
Testvérvárosi művészek bemutat-
kozása: Szőgyén, Gerlingen.
A várban is a THE elnökének ja-
vaslatára több művész kiállított 
munkáiban gyönyörködhettünk. 
Köszönet érte Dr. Schmidtmayer 
Richárd igazgatónak és Kövesdi 
Mónika művészettörténésznek. 
(Somogyi Győző, Przudzik József, 

Kerti Károly, Zilachy 
György, Papp Albert)
A két világháború fes-
tőinek emlékkiállítása 
a Fisher-házban volt 
látható (2019). 
Helytörténeti kiállítá-
sokra is tettünk javas-
latot, és támogattuk 
azok létrejöttét. 
„A Tata-Tóváros és Vi-

déke Ipartestületi emlékek”, „Fe-
hér arany” 
A Német Nemzetiségi Múzeum-
ban a 80-as évek tárgyi emlékeit 
és a Sopron-pusztai határnyitás 
emlékeit bemutató kiállítás szer-
vezésében vettünk részt. A határ-
nyitásról beszámolót is halhattunk 
Dr. Kiss Tibor nyugalmazott ügy-
véd előadásában. 
Kívánom, hogy a járványhelyzet 
megszűnésével folytatódjon a szo-
ros együttműködésünk a múze-

ummal.
A THE országos és városi rendez-
vényekbe is bekapcsolódik:
Megemlékeztünk az 1848-as for-
radalom és szabadságharc ezrede-
séről, a tatai Titteldorf Károlyról, 
aki Klapka György seregében Jel-
lasics ellen is harcolt.
A THE tagjai az első világháború-
ban elesettekről a MH. 25. Klapka 
György Lövészdandár alakulat-
tal együtt emlékezett meg a tatai 
temetőben. 2014-ben az 1956-os 
szabadságharcról közösen emlé-
keztünk meg a tatai laktanyában.
Városunkban országos hírű sport-
létesítmény található: a Tatai 
Edzőtábor, melynek alapkövét 
1948-ban tették le. Ez a létesít-
mény azóta biztosítja sportolóink-
nak a versenyekre való felkészü-
lést. 2018-ban fennállásának 70. 
évfordulóját ünnepeltük.
Tata-Tóváros egyesítésének 80. 
évfordulójáról több alkalommal 
megemlékeztünk Nemes János, 
Dr. Rabár Ferenc és Karácsony 
Rita előadásainak köszönhetően. 
Helyi ismereteinket városi séták-
kal is bővítettük Kövesdi Mónika 
művészettörténész vezetésével. 
Városunk természeti értékeire is 
felhívtuk az egyesület tagjainak 
figyelmét.  Az öreg tavi nagy halá-
szatról Dr. Fülöp Éva tartott előa-
dást. Barlangjainkról, forrásaink-
ról vetítéssel egybekötött előadást 
tartott Almády Zoltán ny. tanár, 
barlangász. Fejezetek a tatai vízi-
malmok történetéből címmel a ta-
tai malmokról, sétával egybekötött 
előadást tartott Stegmayer Máté, a 
múzeum munkatársa.
Az Angolkert természeti értékeit 
Dr. Dobroszláv Lajos ny. erdőmér-
nök mutatta be.
A THE kétévenként helytörténeti 
könyveket (9) adott ki, melyekben 
az el végzett munkájukról, ku-
tatásaikról számolt be. 2021-ben 
is terveztük könyv kiadását, de a 
jelenlegi járványhelyzet ezt nem 
teszi lehetővé. Fotósainknak, Var-
ga Editnek, Tanczer Ferencnek és 
a Tatai Televízió munkatársainak 
munkáját köszönöm. Örömmel 
idézem fel a helytörténeti kirán-
dulásokat. A tagság valamennyi 
tagja minden évben örömmel vett 
részt ezeken. Jó kapcsolatot ápol-
tunk a Tatai Nyugdíjas Pedagógus 
Klubbal és annak vezetőjével,  Si-
mon Csabánéval. Programjainkat 
közösen terveztük meg. Külön-
böző települések helyi értékeivel, 
örömmel ismerkedtünk meg. Ki-
rándulásunk színhelyei: Komá-
rom-Komárno, Ászár, Kisbér, Ba-
latonföldvár, Zala község, Pápa, 
Ganna, Mór, Csákvár, Felcsút, Bu-
dapest, Fertőd, Sopron, Kiskőrös, 
Nagykőrös, Herend, Győr… stb.
Egyesületünk tagjai érdeklődéssel 
hallgatták a meghívott vendégek 
előadásait: Jász Attila költő, Lévai 
Ádám képgrafikus, Przudzik Jó-
zsef festőművész, Hanzlik János 
olimpikon, Császár Angéla szí-
nésznő, Dr. Kiss Tibor ügyvéd.
A helytörténeti munkánk foly-
tatását a járványhelyzet jelenleg 
nem teszi lehetővé. Reméljük még 
az idei évben személyes találko-
zásokra is lesz lehetőségünk. Az 
egyesület valamennyi tagjának 
köszönöm, hogy kulturális prog-
ramjainkon nagy számmal részt 
vettek.

Dr. Kiss Tiborné 
a THE elnöke

„A kultúra a magyar-
ság szent ügye. Vala-
mennyiünknek alá-
zattal kell szolgálni 
ezt a Szent ügyet."  

„Erkölcsi adósságot 
kell törleszteni ele-
ink felé, merat ez is 
Tata város része.”
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Folytatás az 1. oldalról
Egy igazi világklasszis, az olimpi-
ai bajnok német Robert Bartko lett 
a leggyorsabb, aki abban az évben 
(is) világbajnoki címet szerzett a 
pályaversenyeken.
Nagykanizsa már tizennégy alka-
lommal játszott főszerepet a Tour 
de Hongrie történetében. Az első 
kanizsai befutóért 1927-ig kell 
visszatekintenünk, akkor a kor-
szak magyar csillaga, a kétszeres 
Magyar Körverseny-győztes Vida 
László sikerét ünnepelték a zalai 
városban. Legutóbb 2002-ben járt 
a városban a viadal, akkor a német 
Dressler diadalmaskodott.
3. szakasz, 2021. május 14., pén-
tek, Veszprém–Tata (142 km)
Május 14-én pénteken a veszp-
rémi Óváros térről indul útjára a 
Tour harmadik szakasza. A brin-
gások észak felé haladnak, hogy 
Hárskút, Zirc, Pannonhalma, Kis-
bér és Oroszlány érintésével, több 
mint három órányi tekerés után 
elérjék a célt Tata belvárosában. 
A száznegyvenkét kilométeres, 
ugyancsak dombos szakasz során 
két gyorsasági és két hegyi rész-
hajrá fokozza majd az izgalmakat.
Veszprém 1962-ben látott először 
vendégül Tour de Hongrie befu-
tót, azon a napon a legendás Me-
gyerdi Antal szerezte meg az el-
sőséget. A királynék városa aztán 
főszerepet játszott az ezredfordu-
ló környékén újrainduló Magyar 
Körverseny életében: 2001 és 
2005 között négy alkalommal is 
a prológ helyszíne volt Veszprém, 
ahol legutóbb a szlovákiai magyar 
bringás, Remák Zoltán győzelmét 
ünnepelhette a publikum. 

Tata – és természetesen a Magyar 
Körverseny – történetében is fon-
tos esztendő 2021: az Élővizek 
Városa első alkalommal fogadja 
a Tour de Hongrie mezőnyét. Ér-
dekesség, hogy Komárom-Esz-
tergom megye egészen 2019-ig 
egyáltalán nem játszott szerepet a 
viadalon, Tata a hetvenharmadik 
település lesz, amely rajt- vagy 
célállomás volt a Tour de Hongrie 
során.
4. szakasz, 2021. május 15., 
szombat, Balassagyarmat–
Gyöngyös-Kékestető (204 km)
Május 15-én szombaton nehéz 
erőpróba vár a mezőnyre. A ba-
lassagyarmati rajt után a mezőny 
észak felől érkezik majd a Mátra 
felé. Akárcsak tavaly, a Kékes-
tetőre vezető emelkedőn az első 
körben csak Mátraházáig teker-
nek fel a versenyzők, majd egy 
hetven kilométeres kör végén is-
mét hazánk legmagasabb csúcsa 
felé indulnak, s 984 méteres ma-
gasságban érnek célba.
A Balassagyarmat és Gyön-
gyös-Kékestető közötti kétszáz-
négy kilométeres szakaszon több, 
mint háromezer méternyi szinte-
melkedés leküzdése vár a kerék-
párosokra, akik három gyorsasági 
és két hegyi hajrá során gyűjthet-
nek pontokat.
Palócország fővárosa eddig két-
szer volt a Tour de Hongrie há-
zigazdája: 1929-ben innen indult 
a viadal utolsó szakasza, amely 
Szenes Károly győzelmét hozta, 
majd kilencven évvel később – 
amikor Balassagyarmat, a Leg-
bátrabb Város az 1919-es hősies 
küzdelem századik évfordulóját 

ünnepelte – ugyancsak fontos etap 
rajtjának adott otthont, azon a na-
pon a későbbi összetett győztes, a 
lett Krists Neilands ünnepelhetett.
A Tour de Hongrie történetében 
tizenegyedszer lesz hegyi befutó 
hazánk legmagasabb pontján, a 
Kékestetőn. A hegytetőig vezető, 
nagyjából tizennyolc kilométer 
hosszú, helyenként tíz százalékot 
is meghaladó meredekségű emel-
kedő szinte minden alkalommal 
döntő befolyással bírt az összetett 
verseny végeredményére, tavaly 
emlékezetes küzdelemben itt sze-
rezte meg a sárga trikót és ezzel 
együtt az összetett győzelmet is 
Valter Attila.
5. szakasz, 2021. május 16., va-
sárnap, Budapest–Budapest (92 
km)
A zárónapon, május 16-án Buda-
pestre vezet a karaván útja. A rajt 
és a befutó helyszíne egyaránt a 
Hősök terénél, az Andrássy úton 
lesz, a Városliget és a Puskás Sta-
dion körül kijelölt nyolc kilomé-
teres látványos körpályán tizenkét 
kört tesz majd meg a negyven-
kettedik Tour de Hongrie rangos 
nemzetközi mezőnye. Az utolsó 
etapon kilencvenkét kilométer és 
három gyorsasági részhajrá vár 
majd a résztvevőkre.
Már az első, 1925-ös Tour is 
Budapestről indult, majd két 
nap múlva ide érkezett vissza. A 
Győr–Budapest szakaszt, vagyis a 
verseny történetének első fővárosi 
befutóját Rusovszky Mihály nyer-
te. Egészen 1942-ig fővárosunk 
szolgált rajt- és célállomásként, 
ám a II. Világháború árnyéká-
ban erdélyi területek felé vette az 

irányt a karaván, így abban az év-
ben és 1943-ban is Nagyváradon 
volt a finálé, majd a háborút kö-
vetően újra Budapesten ért véget 
a nagy kaland. 1963-ban és 1964-
ben is Szombathely volt a célállo-
más, de 1993-tól 2001-ig a hosszú 
álmából felébredő megmérettetés 
ismét a Budapest–Budapest útvo-
nalon haladt, az azt követő évek-
ben azonban már csak a befutó 
szerepkörét töltötte be a főváros. 
2015-ben, 2016-ban és 2017-ben 
is hazánk fővárosában ért véget a 
legnagyobb magyar kerékpárver-
seny, amely négy éves szünet után 
térhet vissza Budapestre.
„Elsődleges az egészségügyi 
biztonság a sportolóknak, sport-
szakembereknek és a lakosság-
nak, ezt szem előtt tartva fogjuk 
megrendezni a Tour de Hongrie-t, 
amelyet nagyon-nagyon várunk” 
– nyilatkozta Dr. Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár. A szer-
vezők a hazai előírások és a Nem-
zetközi Kerékpáros Szövetség 
COVID-szabályozását betartva 
rendezik majd meg az eseményt, 
a biztonsági előírások maximális 
betartásával és betartatásával.
„A Tour de Hongrie-val meg-
érkeztünk a sportág világszín-
padára, ez a verseny a külföldi 
kereskedelmi sportcsatornákon 
ugyanúgy néz ki, mint a francia, 
olasz vagy belga viadalok, a csa-
patok és a versenyzők is nagyon 
pozitív visszajelzéseket adtak a 
tavalyi eseményről. A Tour de 
Hongrie a magyar kerékpársport 
zászlóshajója, a leglátványosabb 
és világszerte a legismertebb ke-
rékpáros márkanév Magyaror-
szágról” – mondta el Dr. Princzin-
ger Péter, a Magyar Kerékpáros 
Szövetség elnöke.
Tovább erősödik a mezőny..
„Tavaly a járvány miatt világszer-
te nagyon sok verseny maradt el, 
prémium helyzetbe kerültünk az-
zal, hogy mi meg tudtuk rendezni. 
Másrészt, azok a csapatok, ame-
lyek eljöttek hozzánk a világ leg-
jobbjai közül, teljesen máshová 
helyezték a versenyt és mindent, 
ami körülötte van” – jegyezte 
meg Szilasi László versenyigaz-

gató, aki elárulta, ebben az évben 
is erősödik a mezőny az elmúlt 
évekhez képest. 
Hat World Tour-csapat (az ameri-
kai TREK-Segafredo, az ausztrál 
Team BikeExchange, a holland 
Jumbo-Visma, az izraeli Israel 
Start-Up Nation, a kazah Asta-
na-Premier Tech és a bahreini Ba-
hrain-Victorious) mellett tíz Pro 
Team, öt kontinentális klub és a 
magyar válogatott áll majd rajt-
hoz, huszonkét csapat 132 kerék-
párosa alkotja majd a mezőnyt.
A címvédő Valter Attila a tervek 
szerint a Magyar Körversennyel 
egy időben zajló Giro d’Italián áll 
majd rajthoz, de a Tour de Hong-
rie rajta kívül valamennyi magas 
szinten szereplő kerékpárosunk 
számára bizonyítási lehetőséget 
ad majd, optimális esetben tizenöt 
hazai versenyző kerülhet majd fel 
a rajtlistára.
„A kerékpározásnak Magyaror-
szágon felfelé ívelő szakaszában 
vagyunk, bízom benne, hogy a 
sportegyesületek is fel tudják 
venni a tempót, hogy a gyere-
keknek legyen hová menni. Most 
sokan kapnak majd kedvet hoz-
zá” – fogalmazott a versennyel 
kapcsolatban Révész Máriusz, 
Aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos. 
Székely Dávid, az M4Sport csa-
tornaigazgatója elmondta, a Tour 
de Hongrie közvetítése az egyik 
legnagyobb kihívás televíziós 
szempontból. „Motorosok, he-
likopter, jeltovábbító repülőgép 
kellenek ahhoz, hogy úgy tudjuk 
megmutatni a nézőknek a ver-
senyt és a tájakat, ahogyan ér-
demes. Ez egy nagyon összetett 
feladat, nehezebb, mint akár egy 
Bajnokok Ligája-mérkőzés köz-
vetítése” – tette hozzá.
A 2021-es Tour de Hongrie sza-
kaszairól az M4Sport minden nap 
élőben közvetít majd, az Euros-
port az első négy versenynapról 
összefoglalót sugároz, az utolsó, 
budapesti etapot pedig élőben 
közvetíti. Az összefoglalók a vi-
lág több mint százötven orszá-
gában lesznek majd láthatóak a 
televíziós csatornákon.         -áá-

Az előrejelzések szerint 
március 6-án, szombatra hi-
deg, akár eső is várható volt, 
ám végül a nap is kisütött, 
így szinte ideális időben ját-
szották le a TAC – Komá-
rom VSE megyei rangadót 
az U14-es labdarúgó régi-
ós bajnokságban. A tataiak 
újoncok ebben a bajnokság-
ban és ez az őszi szezonban 
meg is látszott. Itt játszottak 
először nagypályán, nagy 
kapura. Az ellenfelek között 
több nagycsapat utánpótlás 
gárdája is megtalálható, akik 
sokkal jobb feltételek között 
készülhetnek és játszhatnak. 
Az ősz mégis hasznos volt 
ahogy Schweininger Ferenc 
edző elmondta mert magá-
hoz képest is sokat fejlődött 
a csapat. Ez a félév arra volt 
jó, hogy a fiúk megszokják 
a légkört, a körülményeket. 
Fontosnak tűnt a gyerekek, 
a szülők is el tudják fogad-
ni, hogy lesznek vereségek 
s ahogy az edző elmondta 

erre is figyeltek. Az őszt 2 
győzelemmel zárták, két 
csapatot sikerült megelőzni-
ük a 16-os mezőnyben. Ezt 
az évet megyei csapatok el-
len kezdte a TAC.  Először 
Dorogon léptek pályára s 
bár 5-1-re kikaptak, de vol-
tak biztató jelek a játékban. 
Hazai pályán a Komárom 
VSE ellen folytatódott a 
megyei rangadók sora. A ta-
bellán ugyan csak egy hely 
választja el a két csapatot (a 
Komárom áll előrébb) de 7 
pont a különbség. A hazaiak 
nagyon készültek és bár né-
zők nem lehettek a mérkő-
zésen, de a kerítésen kívül 
többen is kíváncsiskodtak. 
A TAC a Gelencsér – Szei-
demann, Szotyori M.,  Beck, 
Csorba, Mohácsi, Szotyori 
B., Takács, Valter, Fatuska, 
Hartmann összeállításban 
kezdett. Eleinte a Komárom 
irányította a játékot,de a fé-
lidő közepe táján mezőnyfö-
lénybe került a hazai gárda. 

A vendégek két nagy hely-
zetet is kihagytak. Egyszer 
Gelencsér kapus bravúrja 
kellett, máskor a felső léc 
segített hogy ne szülessen 
gól. Különösen a koreai Su-
beom játszott veszélyesen. 
Azután egy jól végvitt tatai 
támadást csak úgy tudtak 
megállítani a komáromi 
védők, hogy a 16-on belül 
szabálytalankodtak Valterral 
szemben. Hegedűs játékve-
zető rögtön mutatta, hogy 
büntető következik. Hart-
mann állt oda és a vetődő 
kapus mellett a jobb sarokba 
lőtte a labdát, ezzel megsze-
rezve a TAC-nak a vezetést 
(1-0). A szünetig nem vál-
tozott az eredmény, bár to-
vábbra is a hazaiak játszot-
tak fölényben. Várható volt, 
hogy a második félidőben a 
Komárom aktívabb lesz. Ezt 
igazolta a sorban egymás 
után elvégzett szögletrúgás 
is, de a védelem Beckkel az 
élen jól működött. A tatai el-

lentámadásokban mindig ott 
volt a veszély és ha Szotyo-
ri B. és Valter pontosabban 
lő, vagy nyugodtabb a kapu 
előtt a félidő közepéig el is 
dönthették volna a mérkő-
zést. A helyzetek kimarad-
tak a vendégek pedig egyre 
többet tartózkodtak a tatai 
térfélen. Egyszer-egyszer 
Gelencsér kapus védése is 
kellett, hogy ne szülessen 
gól. Újabb találat már nem 
született így a tavaszi első 
hazai meccsen a TAC otthon 
tartotta a három pontot.
TAC – Komárom VSE 1-0 
(1-0)
Vezette: Hegedűs P.
Góllövő: Hartmann (11-ből) 
35
Edző: Schweininger Ferenc
-Szép napos időben, szép 
és megérdemelt győzelmet 
arattunk. Több nagy hely-
zetet is kihagytunk és ezek 
miatt a végén izgulnunk kel-
lett. Jó játékkal nyertünk és 
ennek nagyon örülök.     -ta-

Megyei derbi, TAC sikerrel

Május 14-én Tatára érkezik a Tour de Hongrie

Az előző számunkban tudósítást olvashattak a 
kajakosok és a vívók sikereiről amelynek ered-
ményeként átvehették az egyedi érmeket. Sajnos 
a vírus járvány miatt elmaradt a közös ünneplés, 
helyette sportáganként, egyesületenként kapják 
meg a versenyzők a díjat. Ezúttal a Tatai Tömeg-
sport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület küldött 
fotót amelyen Gillich György tájfutó látható 
amint mutatja a plakettet. Ő egy magyar bajnoki 
bronzéremmel érdemelte ki az elismerést.   -ta-

Gillich György (F50)
3. hely-Rövidtávú Országos Bajnokság (2020.09.12., Zalaegerszeg

Díjátadás 

Fotó: https://www.tourdehongrie.hu/
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