
1947-ben április 12-én indultak 
el Felvidékről az első vasúti sze-
relvények Magyarország felé, 
amikor kezdetét vette a szlová-
kiai magyarok elűzetése szülő-
földjükről. 2012 decemberében 
az Országgyűlés április 12-ét 
országgyűlési emléknappá nyil-
vánította, hogy méltó módon 
emlékezzen meg a Beneš-dek-
rétumok következtében a Cseh-
szlovák Köztársaságból kizárt, 
Magyarországra telepített mint-
egy százezres magyarságról. 
A Felvidékről kitelepítettek em-
léknapja alkalmából Tata Város 

Önkormányzata minden évben 
megemlékezést szervez a szőgyé-
ni emlékkeresztnél a Mindszenty 
téren. Idén a pandémia miatt a 
hagyományos esemény, a talál-
kozás a testvértelepülésünkről, 
Szőgyénből érkező vendégeink-
kel elmaradt. Az évforduló kap-
csán a helyszínen Michl József 
polgármester és Purgel Zoltán 
alpolgármester helyezte el az em-
lékezés virágait.
Az 1947 tavaszán megkezdődött 
felvidéki magyarság kitelepítése 
1948. december 22-ig tartott. A 
lakosságcsere keretében, illetve 

az ezt megelőzően végrehajtott 
kitoloncolások következtében 
közel 90 ezer magyar volt kény-
telen elhagyni szülőföldjét. A 
csehszlovák-magyar lakosság-
csere során Szőgyénből 135 ma-
gyar családot telepítettek át Ma-
gyarországra, az érintett családok 
jelentős része Tata környékére 
került, s később közülük sokan 
beköltöztek Tatára, az újhegyi 
városrészbe. A rendszerváltást 
követően megalakult első tatai 
önkormányzat képviselő-testüle-
te 1992-ben az újhegyi városrész 
egyik utcájának a Szőgyéni utca 

nevet adta. 1995-ben Szőgyén 
Község Önkormányzata Nágel 
Dezső polgármester vezetésével 
megszervezte a kitelepítettek 
első találkozóját, 1997-ben pe-
dig Szőgyén község és Tata vá-
rosa hivatalosan is testvértelepü-
lési kapcsolatot kötött. 
2015. június 4-én Tata Város 
Önkormányzata – Vígh Gábor 
akkori polgármester és Szőgyén 
Község Önkormányzatának 
segítő közreműködésével, Ba-
racska Árpád és Smídt Róbert 
munkájával – keresztet állított 
a Mindszenty téren, a Szőgyé-
ni utcánál a Felvidékről 1947-
48-ban elűzöttek szenvedéseire 
emlékezve. A kereszten függő 
korpusz eredetijét a Méry család 
menekítette át a határon.  2015 
júliusában Szőgyén Önkor-
mányzata felavatta ennek a ke-
resztnek az ikerpárját Szőgyén-
ben. Michl József polgármester 
április 12-én az emléknappal 
kapcsolatban elmondta: - A két 
emlékkereszt, itt Tatán és test-
vértelepülésünkön  azt is szim-
bolizálja, hogy nekünk egy 
Kárpát-medencénk van, mely-
ben hosszú ideje élünk együtt, 
s ez nem lehet másként a jövő-
ben sem. Szeretettel köszönt-
jük most innen a gútaiakat, az 
ógyallaiakat és észak-komáro-
miakat, akikkel a Pons Danubii 
Európai Területi Társuláson ke-
resztül van szoros kapcsolatunk. 
És természetesen külön kö-
szöntjük a szőgyénieket, akik-
kel hosszú évek óta erősödik a 
barátságunk, amely mára igazi 
testvériséggé vált.                 -áá-
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Kerékpárral, gördeszkával és 
görkorcsolyával is használható 
lesz az az új pumptrack pálya, 
melynek kivitelezése már zajlik 
az Építők parkjában.
Az Aktív Magyarországért fele-
lős kormánybiztosság a Magyar 
Kerékpáros Turisztikai Szövet-
ség (MAKETUSZ) bevonásával 
tavaly is kiírta az Aktív Magyar-
ország Program részeként az Or-
szágos Bringapark Programot. A 
program célja különböző hazai 

bringaparkok kialakítása vagy 
már meglévő park felújítása. 
Purgel Zoltán alpolgármester tá-
jékoztatott arról, hogy Tata Vá-
ros Önkormányzata „Pumptrack 
pálya létesítése Tatán” címmel 
nyújtotta be jelentkezését a pá-
lyázati felhívásra, melynek nyo-
mán városunk 16 millió forintos 
támogatásban részesült, az ön-
kormányzat pedig ugyanekkora 
összegű önerővel járul hozzá a 
kerékpáros pálya megépítéséhez.

A pumptrack, mint kerékpáros 
sport- és szabadidős tevékeny-
ség valamennyi korosztály szá-
mára aktív pihenési lehetőséget 
nyújt. A fejlesztés célja, hogy a 
tataiaknak, a hozzánk látogató 
vendégeknek, a hobbi- és sza-
badidős sportolóknak, valamint 
a versenyzőknek is lehetőséget 
teremtsen a térségben egyedül-
álló kerékpáros pályán való ki-
kapcsolódásra.
Tatán egy 22 x 50 méteres, asz-
falttal burkolt pumpapálya épül 

meg, amely egyaránt alkalmas 
kerékpáros, gördeszkás és gör-
korcsolyás felhasználásra is. A 
pálya, változatos térbeli elrende-
zésével játékosan segíti, tanítja 
a helyes kerékpárhasználatot 
és a kerékpáron való megfele-
lő testtartást, javítja az egyen-
súly és koncentráló képességet, 
valamint edzési lehetőséget is 
biztosít. A pumptrack pályát in-
gyenesen lehet majd használni, a 
kivitelezés a tervek szerint még 
áprilisban befejeződik.              -áá-

Kerékpáros pumptrack pálya épül az Építők parkjában

A Felvidékről kitelepítettek emléknapja
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Fotó: Domokos Attila
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A Tatai Csillagsziget Bölcsőde értesíti a bölcsődei ellátás iránt érdek-
lődő szülőket, hogy a Csillagsziget Bölcsődébe (Tata, Új út 14/a) a 
2021/22-es nevelési évre a bölcsődei beiratkozás időpontja: 
2021. április 19. – 29.
A korona-vírus járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel 
összhangban, a gyermekek, a családok egészségének védelme érde-
kében a beiratkozás a „Bölcsődei felvételi kérelem” kitöltésével és a 
bölcsődébe e-mailen való megküldésével lehetséges. A „Bölcsődei 
felvételi kérelem” a tata.hu weboldalról letölthető, azt kitöltés után 
Word dokumentumként vagy fotóként a csillagsziget.bolcsode@tata.
hu e-mail címre kell visszaküldeni.
A bölcsőde vezetője 2021. május 18-ig tájékoztatja a szülőket e-mail 
formájában a felvételi kérelmek elbírálásáról, elutasítás esetén a fel-
lebbezés lehetőségéről.
Abban az esetben, ha a gyermek 2021. szeptember 1. és december 
31. között tölti be a 3. életévét, a szülőnek/törvényes képviselőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy a következő év augusztus 31-ig gyerme-
ke napközbeni ellátását bölcsődei ellátás keretében kívánja megolda-
ni.  A felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától, 
2021. szeptember 1-től folyamatosan történik.
A gyermek bölcsődei beszoktatása előtt két héttel szükséges az aláb-
biakban felsorolt iratok, igazolások bemutatása:
- A gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímkártyája, a 
gyermek TAJ kártyája,
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartóz-
kodás jogcímét igazoló okirat,
- Gyermek egészségügyi kiskönyv, oltási könyv,
- Munkáltatói igazolások (hány órában és mikortól fognak dolgozni 
a szülők),
- Nettó jövedelemigazolások, GYED, GYES, családi pótlék és min-
den egyéb jövedelemről,
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek ese-
tén a jogosultságot megállapító határozat,
- Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra 
jogosult gyermek esetén a jogosultságot megállapító SZAKÉRTŐI 
VÉLEMÉNY,
- Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás.
További információ kérhető a csillagsziget.bolcsode@tata.hu e-mail 
címen vagy a 06-30-691-0021-es telefonszámon.                                                      

Tájékoztatás jelentkezésről a Juniorka 
Bölcsődébe a 2021/2022. nevelési évre
Tisztelt Szülők!

A Juniorka Bölcsőde fenntartója a Juniorka Alapítvány. A jelenlegi jár-
ványhelyzet miatt nem áll módunkban a személyes találkozó a szülők 
számára, amely évek óta biztosította számunkra, hogy bemutathassuk 
a szülőknek a bölcsődénkben folyó szakmai munkát, a bölcsődei ellá-
tást. Ezért szeretnék pár mondatban segítséget nyújtani a jelentkezés 
lebonyolításával kapcsolatban a bölcsődei ellátást igénylő szülőknek.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a jelentkezési igény benyújtá-
sa online formában történik.
A jelentkezéseket 2021. április 29 – ig várjuk.
Lehetőség van, hogy a honlapunkon lévő jelentkezési lapot kinyom-
tassák, és azt eljuttassák hozzánk: https://www.juniorkabolcsode.hu/
dokumentumok/ 
Eljuttatni kétféle módon tudják :
-Egyrészről a dokumentum szkennelése vagy fényképezése után a 
bolcsode@juniorka-alapitvany.t-online.hu e-mail címre
-Másrészről a Juniorka Bölcsőde címén (2890 Tata Bacsó Béla u. 
66/1. ) lévő postaládába, lezárt borítékban
A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről vagy elutasításról 
a bölcsődevezető dönt, melyről legkésőbb 2021. május 31-ig értesti 
Önöket e-mailben.
Kérem, ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük merül fel, 
keressenek meg bizalommal a 06-34/ 382 – 407-es telefonszámon 
vagy a fent említett e-mail címen.

Valakovics Józsefné
                        bölcsődevezető

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiak-
ban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-okta-
tási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 12. §-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez 
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások kere-
tében folyik.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek, harmadik 
életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyerme-
ket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)). A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező 
gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvé-
nyében – folyamatosan történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelé-
si év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme 
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, 
a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalko-
záson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak 
az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú dön-
tésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentke-
zés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely 
szerinti körzetileg illetékes, vagy választott önkormányzati, vagy más 
fenntartású, nem önkormányzati óvodába lehet (Rendelet 20. § (1)):
2021. május 03. (hétfőtől) – 2021. május 07. (péntekig) 8:00-16:00 órá-
ig.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. au-
gusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal 
még nem rendelkeznek.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a jelentkezés menete elektroni-
kus úton is történhet beiratkozási lap alapján, mely letölthető a tata.hu 
weboldalról.
A beiratkozási lap tartalmazza az intézmények elérhetőségeit. Kérdé-
sek esetén az intézmények vezetői rendelkezésre állnak a beiratkozási 
ideje alatt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja 

be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) 
pontja értelmében szabálysértést követ el.
Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-től az Oktatási Hi-
vatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilván-
tartása, ezért az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek 
szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön tel-
jesíti, köteles azt az Oktatási Hivatal felé bejelenteni. A bejelentő űrlap 
az Oktatási Hivatal online felületén elérhető a https://www.oktatas.hu/
kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.p...  weboldalon. 
Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem 
benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet aláírva kell a hivatal címére 
megküldeni.
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azok-
ra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be 
a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban 
szíveskedjenek jelezni az óvodákban.
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt szülőket, hogy Tata városában az in-
tegrált óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekek számára 
az önkormányzati fenntartású óvodákban biztosított, a gyermek óvo-
dai nevelését-oktatását a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői 
véleményben foglaltak alapján. Az óvodák elérhetőségeit tartalmazó 
táblázat letölthető Tata honlapjáról, a www.tata.hu oldalról.
Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:
-a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló ható-
sági igazolvány (Rendelet 20. § (3),
-a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
-nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózko-
dás jogcímét igazoló okirat (Nkt. 92. §),
-a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelé-
si igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, 
szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat 
stb.).
Az óvoda adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos szabályzata 
a szervezeti és működési szabályzatban található. Az óvodai felvétel 
tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2021. május 12. Az 
óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló 
szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbe-
zési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású 
óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenn-
tartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetmény-
ben, valamint Tata város honlapján, a www.tata.hu oldalon tájékozta-
tásul közöljük.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Óvodai beiratkozások a 2021/22-es nevelési évre

Beiratkozás a Csillagsziget Bölcsődébe

Május 10-én indul újra a jelen-
léti oktatás a középiskolákban, 
s az operatív törzs döntött arról 
is, hogy idén ismét csak írásbeli 
érettségi vizsga lesz - jelentette 
be Orbán Viktor miniszterel-
nök a közrádióban április 9-én.
A kormányfő kifejtette, ez azért 
is fontos, mert az érettségi sze-
repet játszik az egyetemekre 
való bejutásban. S hogy fair 
legyen a tavaly és az idén érett-
ségizők versenye fontos, hogy 
összhang legyen a két vizsga 
között.
A kormány szakértőinek véle-
ménye szerint akkor lesz béke, 
ha a vírust az oltásokkal sike-
rül legyőzni. A regisztráció jól 
halad, az oltásra jelentkezők 
száma már átlépte a négymilli-
ót. Az első oltásukat megkapók 
száma hamarosan eléri a há-
rommilliót, május elejére pedig 
a négymilliót, május közepére 
a beoltottak száma hat, május 
harmadik hetére hétmillió le-
het. Június elejére a nyolcmillió 
felnőtt korú magyar állampol-
gár közül - aki megkaphatja az 
oltást - képesek leszünk hétmil-
liót beoltani- közölte a minisz-
terelnök, aki hangsúlyozta: - a 
nyitás minden lépése a beoltot-
tak számától függ, de figyelni 
kell a járványügyi adatokra is, 
mert az szabja meg a tempót. A 
nemzeti konzultáció világosan 
kijelölte, milyen lépéseknek 
kell egymás után következniük: 
az iskolák kinyitását követhetik 
az éttermek, majd a szállodák, 
utána a jeggyel látogatható kul-
turális és sportrendezvények, 
mozik, konditermek jöhetnek.

(Forrás:koronavirus.gov.hu)
 

Május 10-én nyitnak a 
középiskolák



A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.
(IV.5.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy ápri-
lis 30. napjáig Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által ala-
pított helyi kitüntetések 2021. évi adományozását kezdeményezzék:
a képviselő-testület tagjai, 
a tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, 
a tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok, 
egyesületek, egyházak és civil szervezetek.
Az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

Tata Város Zsigmond Király Díja

azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város 
anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan 
vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, 
rangját növelte.

Tata Város Mátyás Király Díja 

azon magánszemélynek adományozható, aki a város közössége érde-
kében a humánszolgáltatás területén (szociális, egészségügyi, kulturá-
lis, oktatási és sport) kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.

„Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst vagy bronz
 fokozatban

azon személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik/ame-
lyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért vég-
zett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.

Tata Város Díszpolgára cím

azon magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő személynek adomá-
nyozható, aki többek között tevékenységével, illetve adományaival 
a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, 
fejlődésében kiemelkedő érdemeket szerzett; országosan, illetve nem-
zetközileg értékelt tevékenysége révén a város ismertségét, rangját 
növelte vagy növelheti, kapcsolatainak körét bővítette vagy bővítheti. 
A kezdeményező aláírásával ellátott javaslatokat az erre a célra rend-
szeresített formanyomtatványon lehet 2021. április 30. napjáig eljut-
tatni Tata Város Polgármestere részére postai úton, aláírással ellátva 
elektronikus úton -  polgarmester@tata.hu - vagy személyesen.
A formanyomtatvány igényelhető a hivatal szervezési ügyintézőjénél 
vagy letölthető a tata.hu weboldalról. 
A kitüntetések adományozásáról szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati 
rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.                                                                        

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
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Hirdessen 
Ön is lapunkban! 

06-30-698-9509     
tataivaroskapu.ujsag@

gmail.com

Elhunyt Ács Gábor

Elhunyt Ács Gábor pedagógus, 
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének egykori tag-
ja.
Ács Gábor 1952. február 6-án 
született Gyulán pedagógus csa-
ládban. Édesanyja hivatásának 
példája vezette őt erre a szép 
pályára. 1970-ben érettségizett 
a budapesti Arany János Gim-
náziumban, majd az Esztergomi 
Tanítóképző Intézetben taní-
tói diplomát szerzett 1973-ban. 
Tanítói munkáját Gyermelyen 
kezdte. Két évvel később fele-
ségével Tatára költöztek, és az 
akkori 5. számú, ma Jázmin Ut-
cai Általános Iskolában folytatta 
munkáját 1977-ig. 1983 - tól volt 
a Vaszary János Általános Iskola 
nevelőtestületének tagja egészen 
2014-es nyugdíjazásáig. Pályája 
során fontosnak tartotta, hogy 
képezze magát,  megismerjen új 
pedagógiai módszereket, ezért 
számos továbbképzésen is részt 
vett.  Mindig gyerekszerető, jó 
kedélyű, empatikus embernek 
ismerték meg a kollégái. A Va-
szary János Általános Iskolában 
tanulószobás tanárként segítet-
te a felső tagozatos gyermekek 
tanulását, illetve alsó tagozatos 
kisdiákok napközis nevelőjeként 
végezte munkáját.  
Ács Gábor 1998 és 2006 között 
önkormányzati képviselő és az 
Oktatási Bizottság elnöke volt. 
Nyugdíjazása után, 2018 már-
ciusától mentorként dolgozott 
a Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság kötelékében. Ahogyan 
a nyugdíjba vonulása előtti évti-
zedek alatt, úgy az utóbbi évek-
ben is derűvel, szeretettel, türe-
lemmel és igazi hozzáértéssel 
mentorálta a fiatalokat. 
Élete során aktívan fogalakozott 
a helyi közélettel, kiemelten a 
kultúra és oktatás területével, 
lelkesen segítette, támogatta az 
ifjúságot.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle, 
Tata Város Önkormányzata 
mély részvéttel osztozik a család 
fájdalmában.
Isten nyugosztalja!

Felhívás városi kitüntetések adományozására

Tata Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 azo-
nosítószámú „Helyi klímastratégia átdolgozása, és a klímatuda-
tosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében” című projekt 
keretében logópályázatot hirdet meg globális felmelegedés, klí-
mavédelem témakörében.
A pályázók köre:
A pályázó település, illetve a térség iskoláinak diákjai, valamint a 
térség felnőtt lakossága
A pályázat tárgya:
A pályázat témája a klímaváltozás mérséklése, a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás, a környezeti fenntarthatóság, melyhez kap-
csolódva az alábbi választható altémákban várunk pályaműveket 
benyújtásra. A pályaműveket bármilyen technikával, kézzel, feke-
te-fehér vagy színes formátumban is el lehet készíteni, melyeket 
eredeti példányban és/vagy digitális formában szükséges benyúj-
tani.

Logópályázat témái korcsoportonként:

Általános iskola alsó tagozat:
Tata - A vizek városa, a klímaváltozással összefüggésbe hozható 
természeti jelenség bemutatása.

Általános iskola felső tagozat:
Az elvarázsolt láperdő - a Fényes Tanösvény. A környezeti fenn-
tarthatóság szimbolizálása, mozgósítás a kiemelt védett értékek 
megőrzésére.

Középiskola/felnőtt lakosság:
Klímabarát város, a klímaváltozást okozó emberi tevékenységek 
mérséklésére irányuló erőfeszítések stilizált bemutatása.
Benyújtási határidő: 2021. április 30.
További információk: https://tudatostata.hu/logopalyazat/

Logópályázat a klímaváltozás mérséklése, környezeti fenntarthatóság témakörben

Bővebb információk:
www.tata.hu

Tatai TV Képújság

A Tata és Környéke Tu-
risztikai Egyesület tá-
jékoztatja a tataiakat, 
hogy a Tourinform Iroda 
hamarosan elköltözik az 
Ady Endre útról.
Előreláthatólag április 
30-ig még a megszokott 
helyen tartanak nyitva, 
majd ezt követően, május 
3-tól  új helyszínen vár-
ják vendégeiket, a Ber-
csényi u. 1. szám alatt 
található Fischer-házban, 
a Városháza épülete mel-
lett.

JEGYZET
Futógondolatok
Nem szeretek futni, mert nincs benne labda… 
Séta közben ragyog és melegít a „Lízi”, reggel pocsolyák jegét 
törjük, kinyújtott nyelvvel kapkodunk hulló hópelyhek után ve-
rőfényben, mert még erőlködik a tél, de már itt a tavasz vissza-
fordíthatatlanul. Kibújt a hóvirág és ibolyától illatos a sétány…
„Légy szerény, mint az ibolya,
Melyet sötétben is elárul az illata!”
Ilyen és hasonló, kis intelmeket azokba az általános iskolás „ 
Emlékkönyvekbe” írtuk egykoron osztálytársaimmal, amelyek 
ma 50 év után az osztálytalálkozók bestsellerei. Ki kinek mit írt, 
rajzolt akkor… Arra nem emlékezem, hogy kinek volt ilyen inte-
lemkönyvecskéje, de arra határozottan, hogy Piroska tanítónéni, 
akit nagyon szerettünk, az akkori „Nemzeti Alaptanterv” mellett 
az intelmeit mindenkinek, minden tavasszal elmondta: 
„Az erdő, mező virágát nem szabad letépni!”             -pf- 

Hetek óta folyamatosan és rend-
ben zajlik a koronavírus elleni 
vakcinák beadása Tatán. A regiszt-
ráltak tervszerinti oltását a házior-
vosi rendelőkben, valamint a helyi 
oltóponton, az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Szakkórház és Rende-
lőintézet épületeiben végzik. Je-
lenleg 6000 körül van azoknak a 
tataiaknak a száma, akik már meg-
kapták legalább az első oltásukat. 
A Tatai járásban már több mint 10 
ezer főt oltottak be. Aki még nem 
jelentkezett, továbbra is a vakcina-
info.gov.hu internetes oldalon tud 

regisztrálni.
Mi magunk is segíthetjük, hogy 
gyorsabb legyen a koronavírus el-
leni védőoltások beadásával járó 
adminisztráció. Az oltópontra való 
indulás előtt érdemes kitölteni a 
hozzájáruló nyilatkozatot és a kór-
házi ellenőrző listát, majd ezeket 
magunkkal vinni az oltásra. A do-
kumentumokat kinyomtatva meg-
találják a tatai Interspar és Penny 
üzletekben valamint a Magyary 
Zoltán Művelődési Központ előte-
rében, illetve letölthetik a tata.hu 
oldalról

Városunkban is rendben zajlanak az oltások 

Új helyre költözik a Tourinform Iroda
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Múzeumunk állandó kiállításának egyik ékköve a kö-
zépkori kőtár. Ahogy a bejegyzés címe sejteti, megta-
lálhatók nálunk a vértesszentkereszti apátság legszebb, 
XII.-XIII. századi faragványai is. Sajnos a járvány-
helyzet miatt intézményünk nem látogatható, ezért 
most szeretnénk röviden bemutatni, hogy ezek a cso-
dálatos faragványok honnan is származnak és mi a his-
tóriájuk. Fogadják sok szeretettel a vértesszentkereszti 
apátság történetét:
A Vértes hegység egyik kisebb magaslatára épült a 
Csák nemzetség által alapított apátság, messze, elszi-
getelve a környező településektől. 
A monostor legkorábbi épületei az árokkal körülvett 
terület északi részén feküdtek, ahol a régészeti kutatá-
sok feltártak egy XII. század eleji, egyenes szentély-
záródású templomot, két XII. század végi tégla kápol-
nával, valamint a délről hozzá csatlakozó kolostorral. 

Ezt az első írásos feljegyzés 1146-ban Ug-
rin comes monostoraként említi. A bencés 
monostor későbbi befolyását jelzi, hogy III. 
Honorius pápa 1226-ban a vértesi apátnak 
megbízást adott, valamint az apát 1239-ben 
is pápai megbízásban részesült. 1276-ban IV. 
László király is megfordult a monostorban.
Az épület felépítése, szerkezete, a faragvá-
nyok kiképzése magas kvalitású szakérte-
lemre utal, a legjobb mesteremberek dol-
gozhattak rajta. A kemény mészkő és vörös 
homokkő kontrasztja, a részletes kidolgozá-
sú faragványok együttes használata, emel-
te a templom megjelenését. A faragványok 
egy részét az érett román kori művészetre 
jellemző alakos és ornamentális formavi-
lág jellemzi. A XIII. századi templom épí-
tészetileg két fontos részlete a nyugati és 
déli szoborbélletes kapu. A nyugati kapun a 
négy evangélista, a déli kapun a négy prófé-
ta alakja kapott helyet. 
A Csák nemzetség szerepe a Vértes vidékén 
a XIII. század végére csökkent. Ekkor a vi-
dék királyok kedvelt vadászterületévé vált. 
A XIV-XV. században, Nagy Lajos és Zsig-
mond király uralkodása alatt az apátságban 
nem történtek fejlesztések, de a monostort 
támogatták. A XV. század derekán, amikor 
a bencés élet hanyatlásnak indult, a vértesi 
monostor is elveszítette korábbi fényét. Las-

san elnéptelenedett és a század második fe-
lére épületei romossá, elhagyatottá váltak.
Mátyás király hozta vissza az életet a ko-
lostorba. 1478-ban IV. Sixtus pápa enge-
délyével falai közé a fehérvári domonkos 
rendieket költöztette. A kolostort a rend 
szabályaihoz és az életviteléhez alkalmaz-
kodva átalakították és helyreállították. 
Az apátságban a XII. századtól a XVI. szá-
zad derekáig éltek, munkálkodtak a ben-
cés, majd domonkos rendi szerzetesek. A 
kolostorban zajló életnek a törökök előre 
nyomulása és pusztítása vetett véget. 1543-
ban Tata török kézre kerülésekor a környé-
ken élők elmenekültek és nyilvánvalóan a 
kolostorban élő szerzetesek is.  

Szinte majdnem a feledés homályába veszett az apát-
ság, de a XIX. században ismét felfigyeltek rá, és 
1940-ben sor került a terület megtisztítására, s ekkor 
végeztek kisebb régészeti feltárásokat is. Ezt megelő-
zően sajnos önjelölt kincsvadászok fosztogatták az 
apátságot. Az egyenes szentélyzáródású templomot, és 
a délről hozzá csatlakozó kolostor épületét 1964-1971 
között Mezősiné Kozák Éva vezetésével végzett régé-
szeti ásatás során találták meg. 
Az 1964-ben megkezdett régészeti munkák után az 
1980-as években került sor állagmegóvásra-helyreál-
lításra, ami hosszú évtizedekig tartott. Egy 2013-ban 
végzett talajradaros kutatás újabb eredményeket ho-
zott. A kolostor épülettől északra 100-150 méterrel egy 
kisebb domborzati kiemelkedés figyelhető meg, a fel-
színén törmelék darabokkal. A vizsgálat eredményesen 
zárult, hiszen feltételezhetően újabb falszakaszt sike-
rült azonosítani. 
További érdekesség, hogy az Esterházy család tatai 
angolkertjében álló műromba az apátságból származó 
faragványokat is felhasználtak, összesen 24 darabot.  
Jelenleg a kolostor és intézményünk sem látogatható. 
Bízzunk benne, hogy a járvány elmúltával ismét élettel 
telik meg múzeumunk, és látogatók tucatjai járhatnak 
csodájára a gyönyörű faragványoknak. 
Szöveg és külső helyszíni fotó: Deminger Csilla 
Kőtárról készült fotók: Varga Edit 
Irod.: Szerk. Fülep L.: A magyarországi művészet tör-
ténete– Bp. Corvina K. 1970.Schmidtmayer Richárd: 
Vértesszentkereszt, Apátság (Castrum 2016/1-2.)

Középkori kőtár – Vértesszentkereszt

„Világnak rendje örökös harc, 
világnak rendje örökös kín. Vi-
lágnak rendje elmúlás, halál. A 
legfrissebb lomb is elsárgul, a 
legbüszkébb rózsa is elhervad, a 
legboldogabb szív is porrá leszen  
  (Reviczky Gyula)
Emlékezik a Bajtársi Klub. Szo-
morú napra ébredtünk 2021. áp-
rilis 5-én (húsvét hétfőn), mert 
Klubunk egyik elnökségi és ve-
zetőségi tagja: Lázár Ferenc földi 
életét 77 évesen befejezte. Örökre 
elköltözött tőlünk egy igaz jó ba-
rát. Most, amikor a világon annyi 
emberáldozatot szed a Covid-19. 
világjárvány, Ő sem tudta fel-
venni a harcot ellene. Bár köny-
nyeink még most is peregnek, ha 
rágondolunk, majd az idő segít 
egy kicsit, de elfeledni Őt sosem 

fogjuk. Minden körülmények kö-
zött számíthattunk a segítségére. 
A rábízott feladatokat maximáli-
san teljesítette, mindenki tisztelte 
és szerette. Most egy pár sorban 
méltatjuk munkásságát, hisz ez a 
legkevesebb, amit érte tehetünk. 
Feleségével együtt a Komárom - 
Esztergom megyei Ete községben 
éltek, amikor is 1967-ben, egy 
szép jégvirágos délutánon megis-
merkedtek és megszerették egy-
mást, ami házasságban teljesedett 
ki. Ettől az időtől kezdve elvá-
laszthatatlanok lettek. Most vol-
tak 53 éves házasok. Az 50. éves 
házassági fogadalmukat megerő-
sítették azzal, hogy a tatai Refor-
mátus Egyház előtt ismét hűsé-
get fogadtak egymásnak. „Feri” 
Kisbéren szerzett érettségi bizo-
nyítványt. Később Szentendrén 
elvégezte a Katonai Főiskolát. A 
főiskolai és a szegedi Tanárképző 
Főiskolánál szerzett tanári okleve-
let egyszerre kapta meg Szentend-
rén. Ezt követően a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia Parancsno-
ki Tagozatán szerzett egyetemi 
diplomát. Fiatal tisztként alegy-
ség-parancsnoki beosztásban fe-
lelősségteljesen gondoskodott 
beosztottairól. Büszkeséggel töl-
tötte el, hogy együtt szolgálhatott 
a Harckocsi Hadosztályban Básti 
Gyulával (aki már szintén nem 
lehet közöttünk) és Lőrincz Kál-
mánnal. Számos elismerést kapott 

a 33 évi katonai szolgálataiért. 
Több éve annak, hogy klubtagja-
ink egyetértettek Homor György 
ezredessel (sajnos már ő sincs 
közöttünk) akinek az volt az öt-
lete, hogy készüljön a Klubban, 
egy un. „Halottak könyve” vagyis 
egy fényképes album, ahol az el-
hunyt tagokról megemlékezünk 
és ez egy szép emlék lesz az utó-
kor számára. A klub szociális és 
kegyeleti felelősségi munkáit is 
„Feri” látta el. Az album vezetését 
Nagy Olgával közösen végezték. 
A vezetőségi és összekötői tevé-
kenysége mellett nagy segítséget 
nyújtott valamennyi összejövete-
len, rendezvényen, sőt a tavalyi 
ünnepi közgyűlésen, ahol a klub 
ünnepelte a megalakulásának 50. 
évfordulóját, önzetlen munkáját 
utólag is megköszönjük.  Tudá-
sával és széleskörű ismereteivel 
sosem kérkedett, sőt állandóan 
képezte magát. Sokat olvasott, 
rejtvényt fejtett, amikor volt egy 
kis szabad ideje. A kertművelés 
és horgászat szintén a hobbijai 
közé tartozott. Egy kedves em-
léket személy szerint szeretnék 
megosztani az olvasókkal. Már-
cius 6.-án a közelgő Nőnap alkal-
mából egy szál piros szegfűvel 
jelent meg nálam (Nagy Olga), 
és még utoljára beírtuk a leg-
utóbb meghalt személyek neveit 
a naplóba. Már akkor nem igazán 
érezte jól magát, igazolta ezt az, 

hogy a következő hétfőn kórház-
ba került. Büszke vagyok, hogy 
jó barátságban lehettem az egész 
családjával, Jól eső érzés tölt el 
így utólag, hogy a kórházba ke-
rülésekor üzenni tudtam neki 
felesége által. Az összes klubtag 
nevében üzentem, hogy siessen 
haza, gyógyuljon meg, mert na-
gyon szeretjük, és aggódunk érte! 
Lehet, hogy egy kis gyógyírt 
tudtunk neki ezzel a mondattal 
nyújtani. Udvarias, készséges 
embernek ismertük meg és az is 
maradt mindhalálig. Jó kapcso-
latot ápolt mindenkivel. A házas-
ságukból két gyermek született. 
Anikó Olaszországba ment férj-
hez. Nemrég költözött haza, ami 
„Ferinek” nagy örömet jelentett. 
Másik gyermekük Zsolt, aki ren-
dőrtisztként teljesít szolgálatot. 
Mindketten unokákkal ajándé-
kozták meg a szülőket. Anikónak 
Liza nevű kislánya, Zsoltinak 3 
fiúgyermeke (Bence Zsolt Máté) 
hozták meg az igazi örömet a Lá-
zár családnak. Külön büszkeség 
töltötte el, hogy Máté unokája a 
korosztálya legjobb futballkapu-
saként tevékenykedik. Legutol-
jára Zsolt unokája dédunokával 
a kis Benettel ajándékozta meg. 
Azt, hogy milyen sokat jelentett 
számára a család, még a kórhá-
zi ágyán sem felejtette el. Mikor 
márciusban bekerült a kórházba, 
olyan rosszul érezte magát, hogy 

arra gondolt, itt az utolsó óra. 
Telefonon mondott köszönetet 
feleségének Eszternek, az eltöl-
tött szép évekért, a szeretetért, a 
sok aggódásért, amit a családja 
érte tett. Szerencsére ezután még 
hazamehetett. Nem sokáig volt 
otthon, mikor ismételten kór-
házba került, de akkor már nem 
volt segítség. Ő az unatkozás szót 
csak a szótárból ismerte, mindig 
elfoglalta magát. Szép és nemes 
gesztusként kell megemlíteni, 
hogy a felvidéki kiránduláskor 
az Oroszkai Hadi Múzeumnak 
adományozta személyes honvéd-
ségi ruházati anyagait. Életútja és 
tevékenysége legyen példa a mai 
fiatalok számára, hisz esküjét be-
tartotta és méltó módon szolgálta 
a hazát! Személy szerint boldog 
vagyok, hogy ismerhettem és ba-
rátomnak nevezhettem e nagysze-
rű, segítőkész embert.
„Tegnap beszéltünk vele, ajka ma 
már hallgat mélyen, holnap lete-
szik majd a sírba, aztán minden-
nek vége lészen. Emlékezzünk rá, 
mint egy álomra, jusson gyakran 
eszünkbe újra és újra.”
Isten veled „Feri”. A Klub min-
den tagja nevében kívánjuk, 
hogy amikor megállsz a Meny-
nyek Országának ajtajában, ta-
láljon lelked nyugalmat a nap 
minden percében, órájában! Sze-
retettel emlékezünk és őrizzük 
nevedet!                     Nagy Olga

Lázár Ferenc alezredes halálának emlékére
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Fotó: Facebook.com

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

„Az én Tatám” című rovatunkban 
olvasóink szemével szeretnénk 
bemutatni Tata szépségét és 
különlegességeit. A fotókat a 
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com 
e-mail-címre várjuk. 

Köszönjük 

a szép fotót 

Ballabásné 

Évának!

A hamarosan visszatérő fecskéknek 
állítanának fel otthonokat a Segít-
sünk, de ésszel! nevezetű közösség 
adakozói. Solymos Ákos, a csoport 
társalapítója elárulta: a fecskehotel 
megfelelő helyét már megtalálták.
– Fehér Nórától érkezett az ötlet, 
aki a több éve működő, jótékony 
emberekből álló kollektívánk tag-
ja. Az ő régóta dédelgetett tervét 
szeretnénk egységesen megvaló-
sítani, miszerint a tatai Öreg-tó 
partján egy számukra megfelelő 
és biztonságos helyen otthonokat 
biztosítanánk a fecskéknek. A célul 
kitűzött 220 ezer forint összegyűlt, 
részben tatai, tatabányai civilek és 
a csoport tagjainak köszönhetően. 

Az asztalos már el is kezdte a mun-
kát egy stabil, kétoszlopos verzi-
ón. A faszerkezet elkészítése után 
a fecskefészkeket kell elkészíteni, 
majd fel kell rögzíteni a hotelre 
úgy, hogy legyen helye a termé-
szetes fészkeknek is. Ha a fecskék 
odaszoknak, el fognak kezdeni 
fészkeket építeni – árulta el az ala-
pító. Hozzátette: a hotel áprilisban 
válik „kiadóvá”.
– Ahol fecskék telepednek le, ott 
lényegesen csökken a szúnyogok 
és egyéb rovarok száma, hiszen fő 
táplálékként fogyasztják. Sokszor 
lakóházak ereszei alatt, panella-
kások erkélyeinek tetején szállnak 
meg évről évre, fészküket a lakók 

azonban sok esetben eltávolítják 
a zajra és a keletkezett madárpi-
szokra hivatkozva. Az emberi te-
vékenység miatt jellemző lehet, 
hogy egyes környékekről teljesen 
eltűnnek. A március végén, ápri-
lis elején visszatérő madaraknak 
ezért érdemes különálló, védett 
egységekben telepeket létrehozni. 
Régóta ismeretes, hogy ha valahol 
fecskék telepednek meg, oda visz-
szajárnak. A tatai tó, és a későbbi-
ekben más tavak partján ideális ott-
honuk lenne, hiszen a fészeképítés 
legfőbb alapanyaga a sár, melyet a 
partról könnyedén szerezhetnének 
– részletezte.
Forrás: kemma.hu

Adományokból épül fecskehotel Tatán

Hogyan lett József Attila születésnapjából a költészet napja?

József Attila rövid, ám igen termékeny költői pálya-
futása során kevés sikert zsebelhetett be. Halála után 
azonban (még ha nem is azonnal) a magyar irodal-
mi kánon élére került. A sors különös fintora, hogy 
azok a kommunisták emelték őt piedesztálra, akik a 
harmincas évek elején minden kapcsolatot megsza-
kítottak vele.

Hogyan sajátították ki halála után József Atti-
lát a kommunisták?
A nyomorba született, korai árvaságra ítélt, instabil 
és lázadó hajlamú költő alakja szimbólummá vált. 
Személyét halála után propagandacélokra használták 
fel, hiszen már 1942-es budapesti újratemetése is va-
lójában a Horthy-rendszerrel szembeni tüntetés volt. 
A hivatalos irodalompolitika a második világháború 
után „irodalmunk fejlődését” a Petőfi Sándor-Ady 
Endre-József Attila triásszal igyekezett leírni.
Rövid ideig tartó munkásmozgalmi kötődését olyany-
nyira felnagyították, hogy utána évtizedekig a „pro-
letariátus költőjeként” találkozhattunk a nevével.
Nővére, József Jolán az ötvenes években több meg-
kérdőjelezhető lépéssel is profitálni próbált öccse 
emlékéből. A család részéről ő engedélyezte az újra-
temetést, de nem riadt vissza attól sem, hogy A város 
peremén című regényében Rákosi Mátyás személyé-
vel is összekösse József Attilát. Ma már megmoso-
lyogtató az a fabrikált anekdota, amely szerint egy 

gimnazista költőnek állítólag maga 
a pártvezér segített egy matematikai 
talányt megoldani, s ily módon el-
mondhatóvá vált, hogy Rákosi még 
József Attilának is tanítómestere 
volt…
Kedvenc költői között tartotta szá-
mon József Attilát Latinovits Zol-
tán, a háború utáni színészgeneráció 
egyik legnagyobb alakja. Tragikus, 
de a két művész halála hasonló termé-
szetű: mindketten a Balaton melletti 
vasúti síneken vesztették életüket. 
Az öngyilkosság tényét Latinovits 
esetében a közemlékezet elfogadta, 
József Attila kapcsán azonban a mai 

napig jelentkeznek kételkedő hangok.
A rendszerváltást követően (többek között) Tverdota 
György és Sárközy Péter irodalomtörténeti munkái-
nak sikerült megtisztítani a költő életművét a rárakó-
dott ideológiai tehertől.
Bár az érettségi vizsgákon tizenöt éve csak a művek-
re illene koncentrálni, a szomorú tapasztalat még-
is az, hogy az irodalomórákon inkább József Attila 
életrajzával, magánéleti problémáival és mentális ál-
lapotával foglalkoznak többet a diákok.
Tény és való, hogy kell némi befogadói hajlam tö-
mény és egyedi költői nyelvének megértéséhez, de 
verseinek napjainkig tartó népszerűsége mutatja, 
hogy van rá fogékonyság.

Mióta van költészet napja és mi lett belőle?
56 évvel ezelőtt ünnepelte először az irodalombarát 
olvasóközönség a költészet napját. A dolognak – ter-
mészetesen – munkásmozgalmi eredete volt: igye-
keztek az akkor munkásköltőként kanonizált József 
Attila születésnapját ily módon rögzíteni a köztudat-
ban. Érdekesség, hogy április 11-én született Márai 
Sándor is, bár az ő személye és munkássága ekkor 
igen távol állt a hivatalos kánontól.
 
A magyar kultúrpolitika számára ekkor mintául a 
Szovjetunió szolgált: ott már 1955 óta létezett a köl-

tészet napja (gyeny poezii).
A dolog nem meglepő: a munkásmozgalom a kez-
detektől fogva kihasználta a művészetekben rejlő 
propaganda lehetőségét, melyek közül az egyik leg-
olcsóbb az éneklés mellett a versolvasás volt. 1956 
júniusában az ünnepi könyvhéten már volt ilyen jel-
legű kezdeményezés, azonban a forradalom utáni 
megtorlás évei ezt a hagyományt (is) elnémították. 
Öt év múlva a könyvhéten ismét volt egy költészeti 
tematikájú nap, majd az Írószövetség javaslatára a 
Magyar Szocialista Munkáspárt Agitációs és Propa-
ganda Osztálya 1963-ban hozott döntést az ünnep-
napról.
Furcsamód a költő születésének 59. évfordulóján, 
1964-ben vezették be kétnapos rendezvénysorozattal 
(április 10-11-én) a költészet napját. Tartalma, mint 
már említettem, erősen a munkásmozgalmi lírára 
fókuszált, az idők során azonban szerencsére sike-
rült levetkőzni az osztályharcos jelleget. A hetvenes 
évektől jelentkező színvonalas programok, előadás-
sorozatok pedig valóban saját arculatot tudtak köl-
csönözni a költészet napjának.
A nőnap és május elseje mellett ez a másik olyan ün-
nepnap, ami átvészelte a rendszerváltást.
A kommercializáció és az ellaposodás azonban ezt 
is utolérte. Ahogyan a nőnap esetében a virágáru-
sok, május elsején a céllövöldések és mobilvidám-
park-üzemeltetők, úgy a költészet napján a könyves-
boltok igyekeznek portékájukat mindenféle módon 
ránk sózni. A közösségi média korában pedig ez az 
a nap, amikor mindenki rájön, hogy szereti a köl-
tészetet, és az üzenőfalakat ellepik a jobb-rosszabb 
versek.
Ez a szebb sorsot érdemlő ünnepnap most, a karantén 
idején talán új jelentést nyerhet, köszönhetően annak 
a rengeteg igényes tartalomnak, amivel színészek, 
színházak és más irodalomkedvelők elárasztották az 
internetet. Ez a jelenség is jól mutatja, hogy kritikus 
időszakokban a költészetre ugyanúgy szükség van, 
mint minden más művészetre.

forrás: azonnali.hu
szerző: Bárány Balázs

Fényes Tanösvény



A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár közleménye

„A sír kötelei fonódtak rám…”
A Holokauszt tatai áldozataira emlékezve.

Ahogy kivétel nélkül valamennyi vidéki település, úgy Tata zsidó 
lakossága sem kerülhette el szörnyű végzetét a II. világháború során. 
A korlátozó törvények és rendelkezések őket is ugyanúgy sújtották, 
a 10 x 10 centiméteres kanárisárga Dávid-csillagot nekik is viselniük 

kellett, május végén őket is gettóba költöztették, majd más környékbe-
li települések zsidóságával együtt őket is a komáromi monostori erődbe 

vitték, majd onnan június közepén Auschwitz-Birkenauba.
Április 16-án, a Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján az 
elhurcolt és legnagyobb többségében elpusztított tatai zsidó polgárokra 

emlékezünk. Történelmi tények és visszaemlékezések alapján, egy 
online séta keretében kísérjük végig sorsukat, járjuk végig életük és 

meghurcoltatásuk helyszíneit, s az ő történetükön keresztül fejet 
hajtunk a közel 600 ezer meggyilkolt magyar zsidó emléke előtt is.
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A város köztéri szobrait és emléktábláit be-
mutató összeállításunk immár második al-
kalommal jelentkezik. 
A Cseke-tó partján, a török mecset előtti 
pázsiton állították fel 1964-ben azt a tör-
téneti karakterű emlékpadot, amely a tatai 
angolkertbe zarándokló, azt két ízben felke-
reső és megörökítő Kazinczy Ferencnek állít 
emléket. A pihenésre, merengésre hívó pad 
maga az emlékmű.  A reformkor hajnalán a 
magyar nyelv irodalmi szintre emeléséért 
küzdő, kiváló író, a korszak irodalmi éle-
tének középponti személyisége, szervezője 
talán éppen ott állt, s onnan gyönyörködött a 
látványban, ahol most a pad áll. Így számolt 
be 1831 áprilisában a tatai kertről: 
"Gyönyörű paradicsom minden tekintet-
ben, s szép kinézései vannak a Vérteshegy 

s a pinczeházak felé, melyek sűrűen egy-
más mellett, kis gazdag falut képzeltetnek. 
S szebb vegetatiót nem gondolhatni. Egy 
olasz nyárfa derekát kétszeri ölelésem ál-
tal sem foghattam keresztül. De ékességét 
kivált gazdag vizi-pártiai adják. Széles és 
hosszúan elnyúlt taván százanként úszkáltak 
a hattyúk."
Kérdés: Milyen baleset érte az írót első tatai 
látogatása alkalmával?
A helyes megfejtést beküldők között minden 
hónapban kisorsoljuk a Dr. Kálmán Atti-
la-Kövesdi Mónika-Varga Edit által jegyzett 
Emlék-könyv c. múzeumi kiadványt. 
A választ a varosseta.kuny@gmail.com 
címre kérjük küldeni.

Kövesdi Mónika
fotó: Varga Edit

A Magyar Földrajzi Társaság és a GeoNight eseményéhez a Tata Kuny Domonkos Múzeum harmadik al-
kalommal csatlakozott. Eddig csak európai országok előtt volt nyitott a program, de idén elsőként Európán 
kívüli országok is részt vehettek. Ehhez kapcsolódóan 3 kontinenst és 4 országot bejáró estére invitálták az 
érdeklődőket. Az előadók geológus, geográfus és térképész szakemberek, úticéljuk Kanada, Ausztrália, Új-
Zéland és Izland volt. Különböző világok és kultúrák, gyönyörű tájak, érdekességek - ezzel vártak minden 
érdeklődőt a Földrajz Éjszakáján!
A részletes program:
Györkös Dorottya, geológus - Szabó Judit, geográfus: ~10.000 évvel a jég után - (geo)érdekességek a Szent 
Lőrinc-folyó környékén
Ignácz Dóra, térképész: Barangolások Ausztráliában
Soós Ildikó, geológus: Új-Zélandi vulkánok nyomában
Kürthy Dóra, geológus: Irány Európa! Vagy Amerika? - Közel 2000 km Izlandon
A Földrajz Éjszakája programról készült felvételt a Kuny Domokos Múzeum Facebook oldalán nézhetik 
vissza az érdeklődők.

Tatai szobrok és emlékművek - a sorozat folytatódik! 

Földrajz Éjszakája a múzeumban

Kedves Olvasóink!

A Magyar Közlöny 1/2021. (IV. 
6.) BM határozata A védelmi 
intézkedések lépcsőzetes felol-
dásának első fokozatáról szóló 
144/2021. (III. 27.) Korm. ren-
delet alapján 2021. április 8-án 
(csütörtök) 13.00-tól ismét le-
hetőség van előre összekészített 
könyvcsomag kölcsönzésére, 
amelyhez leadhatják könyvigé-
nyüket.
Az összekészített könyvcso-
mag átvételét biztosítjuk hét-
főn, kedden, csütörtökön és 
pénteken 9.00 és 11.00, vala-
mint 13.00 és 15.00 óra között. 

Minden esetben előzetesen 
egyeztetjük az átvétel időpont-
ját. Helyszín: a művelődési ház 
főbejárata. 
Maszk viselése kötelező! 
Várjuk könyvigényeiket: 
• Telefonon: 34/380-281
• Online: a TextLib katalóguson 
keresztül (mzsvktata.hu)
• A Youtube csatornánk videói 
segítenek a tájékozódásban 
(Előjegyzési díj most nincs!)
• Emailen: olvasoszolgalat@
mzsvktata.hu és gyerek@mzsv-
ktata.hu
• Honlapon: „Segíthetünk?” 
funkcióval
Könyvek visszaadására kérjük, 

hogy használják a Biblioboxot! 
További információ:
• Megnöveljük a kikölcsönöz-
hető könyvek számát 10 db-ra, 
ebből maximum 4 db új könyv 
kölcsönözhető olvasónként.
• A késedelmi díjakat elenged-
jük.
• Új beiratkozás ezen időszak-
ban nem lehetséges. A meglévő 
tagságot, ha szükséges, akkor 
meghosszabbítjuk, a tagdíj fize-
tésére pedig utólag nyílik mód.
• Az előjegyzés ingyenes.
Kérjük, hogy vigyázzanak ma-
gukra és egymásra!

A könyvtár munkatársai Fotó: facebook.com/mzsvk



A tatai labdarúgás története – kü-
lönösen az 1920-as ’30-as években 
– több kiváló válogatott labdarúgó 
szerepvállalását is lehetővé tette. 
Közéjük tartozott  Skrabák (Bárd) 
István, Hlaway György válogatott 
labdarúgó, edző, Bihari Ferenc 
válogatott kapus és Pluhár István 
válogatott labdarúgó, sportriporter 
is.
A sort, Tatához fűződő bemutatá-
sukat Skrabák Istvánnal kezdjük, 
aki annak ellenére, hogy 1883-ban 
(a Magyar Labdarúgók Szövetsé-
ge adattára szerint 1880-ban) Fiu-
mében született, a Skrabák család 
tatai gyökerekkel rendelkezett, hi-
szen dédapja az 1850-es években 
Tatán telepedett le. Skrabák István 
a budapesti piarista gimnázium-
ban érettségizett, 1900-ban már a 
BTC (Budapesti Torna Club) já-
tékosa, és nagyon hamar a csapat 
meghatározó játékosává, csapat-
kapitányává vált. Ezen minősé-
gében egy idő után lényegében 
ő határozta meg a pályára lépők 
körét. A BTC-ben Skrabák együtt 
játszott Hajós Alfréddal, Gilemut 
Ferenccel, Manno Miltiadessel, 
a későbbi kiváló szobrász-mű-
vésszel is. Ekkor már négy nyel-
ven is beszélt, ami akkor egy fiatal 
labdarúgót tekintve rendkívül rit-
ka példa volt. 
Az MLSZ által kiírt első magyar 
bajnokságot 1901-ben szervezték, 
melyen az első bajnoki mérkőzé-
sen február 17-én pályára lépett 
védekező fedezetként Skrabák is, 
melyet a BTC 4:0-ra nyert meg 
a rivális BSC (Budapesti Sport 
Club) ellen. A korabeli tudósítá-
sok szerint Skrabák nagy erénye 
volt „az erőteljes, rámenős stílus, 
mindkét lábbal kiválóan rúgott. 
Hátvédként és fedezetként egy-
aránt hasznos játékosnak bizo-
nyult.” Kitűnő játékára hamar 
fel-figyeltek a válogatott vezetői, 

és 1903-ban két alkalommal is 
magára ölthette a válogatott me-
zét, csapatkapitányként. 
Mindkétszer Ausztria ellen, elő-
ször 3:2-re győztek, majd pár hó-
nap múlva 4:2-es vereséget szen-
vedtek.
Közben 1901-ben is és 1902-ben 
is magyar bajnokságot nyert csa-
patával a BTC-vel. Aztán 1906-
ban a BTC-ből az NSC-be (Nem-
zeti Sport Club)  igazolt, melyet 
1909-ig erősített. Ezután kétszer 
is említi Skrabák nevét Tatával 
kapcsolatosan a krónika, mely 
szerint 1909-ben két mérkőzésen 
is pályára lépett a Tatai Iparosok 
Köre csapatában, ahol május 2-án 
3:2-re kikaptak a KFC-től Komá-
romban, a tudósító a jók között 
említi Skrabák Istvánt. Ez volt a 
Tatai Iparosok Köre első hivatalos 
mérkőzése. Még egyszer pályára 
lépett a következő héten is a volt 
válogatott játékos, de ezután már 

nem szerepel a neve az összeállí-
tásokban.
Skrabák István életében mindig 
fontos szerepet játszott Tata, hi-
szen 1910-ben résztvevője és kez-
deményezője volt a Tata-Tóvárosi 
Sport Club, a TAC elődje mega-
lakításának. 1922. november 19-
én arról tudósít a Tata-Tóvárosi 
Híradó, hogy „közgyűlést tartott 
a Griff vendégfogadóban (Kos-
suth-tér 10.) a TAC, melyen az 
alapszabály módosítása és a pálya-
építés ügye szerepelt napirenden. 
A közgyűlésen bejelentették, hogy 
Skrabák István, volt válogatott fut-
ballista 500 korona adománnyal, a 
club alapító tagjai közé lépett.”
Skrabák 1910-ben már a Nagyvá-
rad játékosa, az ottani szereplésé-
ről alig van érdemleges informá-
ció. Azonban az első világháborút 
követő években, 1921. május 1-től 
a lengyel bajnokságban szerep-
lő Lwov labdarúgó csapatának 

edzője lett. Pár hónap múlva már 
a MAC (Magyar Atlétikai Club) 
kispadján találjuk, ahonnét szintén 
rövid idő múlva már Kisvárda csa-
patát edzette, majd a Szombathelyi 
Vasutas következett, és végül Sza-
badka következett 1925-ig, nagy 
népszerűséget teremtve a városban 
a labdarúgásnak.
Skrabák István a következő évben 
végleg Tatára költözött és kéz-
ügyességét kihasználva sírköve-
ket, kő domborműveket és 
kőszobrokat készített megrende-
lésre. 1926-ban a hírekben már 
kőszobrászként említik, ekkor az 
MLSZ megvásárolta az általa ké-
szí-tett Stobbe Ferenc mellszobrát. 
(Stobbe a válogatottban csapattár-
sa is volt) Tatai háza (ma Tavasz 
utca 37.) a szobrászok, volt csapat-
társainak is találkozóhelyévé vált, 
a két világháború közötti években 
Manno Miltiadesen kívül a koráb-
bi focisták közül is többen, Hajós 

Alfréd, Gilemot Ferenc, Minder 
Frigyes napokat töltött nála. Ezek-
ben az években Skrabák a tatai 
labdarúgásnak csak szemlélője 
volt, semminemű felkérésre nem 
vállalkozott. Pluhár István, a ne-
ves sportriporter is többször meg-
látogatta, jó barátságban voltak, de 
nyilatkozni a „régi idők focijáról” 
már nem akart.
Skrabák István 1968-ban, 85 éves 
korában halt meg Tatán, és a tó-
városi temetőben helyezték örök 
nyugalomra.
Egy kiváló, többszörös válogatott, 
1901-ben az első magyar NB I-ben 
szereplő, és bajnokságot nyert 
BTC csapatának csapatkapitánya 
volt Skrabák (Bárd) István. Aki, 
amellett, hogy tatai gyökerekkel 
is rendelkezett, élete nagy részét 
Tatán töltötte. Kár, hogy az utókor 
megfeledkezett róla, de még nem 
késő ismertté tenni pályafutását.         
Vámosi László
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A BTC 1901-ben győztes csapata, a középső sor jobb oldalán Skrabák István

Válogatott labdarúgó tatai gyökerekkel
Csapatkapitánya volt az első magyar bajnokcsapatnak

 A családi fotó jobb oldalán Skrabák István áll



Sajnos a vírushelyzet miatt 
nem kerülhetett sor a hagyo-

mányos Díjátadóra, ahol az 
elmúlt év sikeres sportolói 

kaphatták volna meg az 
egyedi érmeket. Sport-
áganként vagy egyesü-
letenként kapják meg 
érmeiket és ez néhány 
esetben már meg is tör-
tént. Legutóbb a REN-
MEI Kyokushin Karate 
Sportegyesület egyik 
edzésén Michl József 
polgármester és Purgel 
Zoltán alpolgármester 
adta át az érmeket.
Utánpótlás Knock Dawn 
Kyokushin Magyar Baj-

nokság:
Andrikó Balázs és Galambos 
Bence  kumite (küzdelem) 1. 
hely
Elek Zsombor és Molnár Ger-
gely kumite (küzdelem) 3. 
hely
Diákolimpia:
Holy Bálint kumote (küzde-
lem) 1. hely
Aranyosi Nikolett formagya-
korlat 2. hely,kumite (küzde-
lem) 3. hely
Nagy Varga Kornél forma-
gyakorlat 3. hely Edzők: 
Haschek Tibor és Szabó Kor-
nél                        Tompa Andor
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Programajánló

Asztalitenisz
április 24 (szombat) 11.00 
TAC – Győri Elektromos VSK I 
férfi NB I
Kézilabda
április 25 (vasárnap) 18.00 
TAC – RÉV TSC NB I/B
Labdarúgás
április 17. (szombat) 10.00, 12.00 
TAC – ESMTK fiú U14 és U15 
14.00 TAC – Nagyigmándi KSK 
férfi U19
április 24. (szombat) 10.00 
TAC – FORTUNA SE női U18
április 25. (vasárnap) 11.00 
TAC – Nyergesújfalu SE női 
felnőtt

Kézilabda
Férfi NB I/B TAC – Sziget-
szentmiklósi KSK 28-25(12-
11)
Vezette: Kovács T., Mándli B.
Góllövő: Sárosi 7, Kiss, Schekk, 
Schneider 4-4, Bognár 3, Gaj-
dos, Győrffi 2-2, Dósa, Tass 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Nem a megszokott időben ját-
szottunk , bár az én időmben 
11.00-kor többször is pályára 
léptünk. Jól védekeztünk az 
egész meccsen, támadásban kö-
vettünk el hibákat. Tudtuk hogy 
nem lesz könnyű dolgunk, a Szi-
getszentmiklós amolyan „mu-
musunk”. A második félidőben 
sikerült elmennünk négy góllal, 
ez meghatározta a továbbiakat.

Kosárlabda
Női amatőr NB I TSE – Nyír-
egyházi Kosársuli 64-70 (21-
12,16-15,11-26,16-17)
Vezette: Földesi M., Káli Sz.
Pontszerző: Gusztafik 14/6, 
Gyöngyösi 13/3, Orsós-Bogdán 
9/3, Mohai 8, Kiss J. 7/3, Hor-
váth 6, Morcz 5, Tóth 2
TFSE-MTK U23 – TSE 82-40 
(18-10,18-12, 23-12,23-6)
Vezette: Simon K., Pohánka B.
Pontszerző: Horváth 10, Morcz 
8, Kiss J. 8/6, Mohai 4, Varga 4, 
Biszák 2, Gyuricza 2, Tóth 2
Edző: Szabó Judit
Labdarúgás
Férfi felnőtt Nagyigmándi 
KSK – TAC 2-3 (1-1)
Vezette: Miráki G.

Góllövő: Szalai 41, Czank 57 ill. 
Martonfi 31,51, Zuggó 94
Wati-Kecskéd KSK – TAC 6-2 
(3-1)
Vezette: Hartdégen Zs.
Góllövő: Dragonya (ö) 1, Hagy-
mási 12,35,90, Kese 67,79 ill. 
Zuggó 44, Kisék 69
TAC – Bábolnai SE 3-0 (2-0)
Vezette: Erdélyi D.
Góllövő: Martonfi 39,43,78
Edző: Wéber Roland
- Jó volt 2-0-s vezetéssel szü-
netre menni. Úgy gondolom 
egész meccsen nagyon tudato-
san, fegyelmezetten játszottunk. 
Nagyon készültünk erre a mér-
kőzésre, egész héten sokat be-
szélgettünk erről. Örülök hogy 
a kapuban Valakovics jól védett, 

igazolta hogy „jó az öreg a ház-
nál”.
Férfi U19 OBSK Oroszlány –
TAC 2-0 (1-0)
Vezette: Németh Zs.
Góllövő: Sipos 9, Jónás 68
TAC – Mocsa KSE 1-3 (1-0)
Vezette: Kreitl T.
Góllövő: Bezzeg 7 ill. Gorzsás 
47,59, Korán 51
Edző: Schaffer Péter
Fiú U15 REAC SI SE – TAC 
12-0 (6-0)
Vezette: Hilák D.
Góllövő: Hoszáng 2,4,35, Var-
ga 9,40, Zádor 26, Csanádi 45, 
Fendrik 53,56,79, Tóth 66,72
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14  REAC SI SE – TAC 
2-0 (2-0)

Vezette: Válóczi Gy.
Góllövő: Honti 23, Farkas 34
Edző: Schweininger Ferenc
Női felnőtt Tatabányai SC – 
TAC 2-1 (1-1)
Vezette: Somogyi L.
Góllövő: Mészáros 9, Busai 78 
ill. Hartai 21
Edző: Schaffer Péter
Női U18 Szákszendi SE – TAC 
1-1 (1-0)
Vezette: Dávid R.
Góllövő: Paczszánt 34 ill. Hartai 
63
Lány U15 TAC – FORTUNA 
SE 6-2 (3-1)
Vezette: Holczhaczker Gy.
Góllövő: Bencze 9,11,40, Ódor 
18,35, Czakó 55 ill. Hajas 25, 
Téglás 47            -ta-

Eredmények

Az elmúlt év tavaszán döntött 
úgy a TAC labdarúgó szak-
osztályának vezetése, hogy a 
2020/2021-es bajnokságban 
eggyel magasabb osztályban 
indítja a fiú U15 és U14-es csa-
patait. Azt tudták nem lesz köny-
nyű dolguk, hiszen a kicsik már 
nagy pályán, nagy kapura kellett 
játszanak. Az ősz igazolta a vá-
rakozásokat, inkább a vereségek 
gyűltek, de sem az edzők, sem 
a gyerekek nem csüggedtek. A 
tél az erőgyűjtés időszaka volt 
és mindenki bízott benn, hogy 
a tavasz jobb lesz. Az U14-es 
gárda a Komárom elleni hazai 
győzelemmel bizonyította hogy 
erősebbek lettek. Április első 
hétvégéjén szintén hazai pályán 
az ősszel már legyőzött Gold-
ball’94 FC csapatát fogadták. A 
hazaiak egy hellyel, de 7 ponttal 
álltak a vendégek előtt,igaz két 
mérkőzéssel többet játszottak. 
A TAC a Gelencsér- Szeidem-
ann, Szotyori Marcell, Beck, 

Rácz, Csorba, Szotyori Bernard, 
Takács, Valter, Fatuska, Hart-
mann összeállításban kezdett. 
Kimondottan hideg, szeles idő-
ben kezdődött a meccs. Nagyon 
összeszedetten, jól játszott a 
kezdő sípszótól a hazai gárda 
és tizenhat perc után már 3-0-ra 
vezetett. Hartmann kezdte a gól-
gyártást, majd  Valter kétszer is 
betalált. Még az első félidőben 
szépítettek a vendégek, de ma-
gabiztos tatai vezetéssel mentek 
szünetre a csapatok. Szünet után 
inkább a vendégeket támogatta a 
szél, de ismét a TAC kezdett job-
ban. Három perc telt el és Beck 
révén nőtt a hazaiak előnye. 
Továbbra is a tataiak támadtak 
és egy Beck-Valter kényszerítő 
után utóbbi indult a kapu felé. 
A védők csak követni, szerelni 
nem tudták, elhúzta a labdát a 
kapus mellett és közelről talált a 
kapuba (5-1), ezzel a harmadik 
gólját szerezte. Még Szeidem-
ann és Csorba is kivette részét 

a gólszerzésből, igaz közben a 
vendégek is találtak egy gólt. 
A vége előtt nem sokkal Valter 
feltette a koronát addigi teljesít-
ményére és egy jobb sarkos gól-
lal állította be a 8-2-es végered-
ményt. Jó játékkal, magabiztos 
győzelmet aratott a TAC.
TAC – Goldball ’94 FC 8-2 (3-1)
Vezette: Hegedűs R.
Góllövő: Hartmann 13, Valter 
14,16,43,76, Beck 43, Szeidem-
ann 54, Csorba 67 ill. Koszta 19, 
Székely 73
Edző: Schweininger Ferenc
A Regonális U15 Közép „B” 
csoportban szerepel a TAC 
korosztályos együttese. Kettős 
meccseket játszanak általában, 
előbb az U14, majd következik 
az U15. Így volt ez ezen a szom-
baton is és az U14 magabiztos 
győzelme után léptek pályára 
a nagyobbak. Nekik nehezebb 
volt a dolguk, hiszen ősszel ide-
genben 6-0-s vereséget szenved-
tek a tabella közepén található 

Goldball-tól. Kisék Szabolcs 
edző az Avrancsev- Zwickl, 
Dörnyei, Mohácsi, Bencsik, 
Chmelovics,Dumánszki, Unger, 
Krüzsely, Varga, Radobiczki 
csapatot küldte pályára. A ha-
zaiak kezdtek széllel hátban és 
ezt is remekül használták ki az 
első félidőben. Na meg remekül 
használták a szélsők gyorsasá-
gát, különösen Unger ficánkolt a 
bal oldalon. Dumánszki kezdte a 
gólgyártást a 4. percben amihez 
nem sokkal később Chmelovics 
is hozzátett még egyet. A vendé-
geket mintha meglepte volna a 
TAC játéka, nem találták az el-
lenszert. S hogy még nehezebb 
legyen a dolguk Unger az első 
félidő második felében kétszer is 
betalált (és még ki is hagyott egy 
nagy helyzetet). Így szinte meg-
nyugtató 4-0-s hazai vezetéssel 
mentek pihenni a csapatok. A 
szünetben Kisék edző külön is 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
a szembeszélben nehéz lesz a 

második félidő. Sajnos igaza lett 
hiszen gyakorlatilag állandóan a 
TAC térfelén folyt a játék. Igaz 
amikor sikerült Ungert indíta-
ni abban benne volt a gól, míg 
Chmelovics próbálta megtartani 
a labdákat középen. Ahogy telt 
az idő érett a vendégek gólja 
amit a 68. percben egy szöglet 
után Oczeák fejjel szerzett. Az-
tán nem sokkal később ugyan-
csak egy szöglet után ismételni 
is tudott. Hazai oldalon az erő 
is fogyott, így nagyon izgalmas 
lett a vége. Szerencsére az újabb 
Goldball gól már a hosszabítás 
végén született, így ha nehezen 
is de megszületett a győzelem 
amiért nagyon megdolgozott a 
csapat.
TAC – Goldball’94 FC 4-3 
(4-0)
Vezette. Drexler D.
Góllövő: Dumánszki 4, Chmel-
ovics 9, Unger 28,39 ill. Oczeák 
68,76, Lőrinczy 81
Edző: Kisék Szabolcs            -ta- 

Előző számainkban már ol-
vashattak arról a jó hírről, 
hogy a tavaly elmaradt Giro 
d’ Italia kerékpárverseny he-
lyett ebben az évben a Tour de 
Hongrie mezőnye érinti Tatát. 
Évről-évre egyre komolyabb 
a magyar körverseny, erre a 
legjobb bizonyíték, hogy egy-
re komolyabb csapatok nevez-
nek be. Szinte naponta kapjuk 
a híreket az újabb jelentke-
zőkről. A legutóbbi informá-

ció arról szólt, hogy a belga 
Bingoal Pauwels Sauces WB 
Pro Tour csapat is az indulók 
között lesz. Velük együtt 9 
Pro Tour gárda áll rajthoz, de 
ami a verseny rangját mutat-
ja, hogy 7 World Team csapat 
is indítja versenyzőit. Termé-
szetesen lesznek magyar ke-
rekesek is, hamarosan a ne-
vek is kiderülnek. A Tour de 
Hongrie május 12-16 között 
zajlik majd és a harmadik nap 

befutó városa lesz Tata. Ezen 
a napon –május 14 (péntek) - 
Veszprémből indul a mezőny 
és 142 km után fél 6 után vár-
ható a célba érkezés. A cél a 
Güntner Aréna előtt a Május 
1 úton lesz. Persze egy ilyen 
nagy kerékpárverseny nincs 
nehézségek nélkül, legalább 
is ami az útlezárásokat illeti. 
Most sem lesz máshogy, így 
a városlakóknak tudniuk kell, 
hogy pénteken (május 14-én) 

egész nap nehéz lesz a közle-
kedés a városban. A további 
számainkban részletesen be-
számolunk arról hogy ezen a 
napon melyik úton mikortól 
lesznek korlátozások és arról 
is hogy melyik utakat tudnak 
kerülőként használni. A szer-
vezők keményen dolgoznak 
azon, hogy lehetőség szerint 
megtalálják a legjobb lehető-
ségeket, de a közlekedőknek 
nehéz lesz az a nap.           -ta-

Kettős tatai győzelem

Tour de Hongrie Tatán

Sikeres karatékák
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