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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Bővebb információk:
        www.tata.hu

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Vitaversenyt szerveztek a 
Piarista Rendházban  
               8.oldal

Megemlékezés a Török kori 
átjárónál        
    6.oldal

Újabb Hódys érmek
            
   10.oldal

Megkezdte működését 
a KOMBI   
   3. oldal

Idén is támogatja a város a 
Máltai Szeretetszolgálatot
     4.oldal

Pumptrack pálya épült  
   
    4.oldal

Interjú a Közös Önkormány-
zati Hivatal 2020-as működé-
séről   2.oldal

A Nemzeti Kastélyprogram és Nem-
zeti Várprogram keretében, a Mi-
niszterelnökség valamint a NÖF 
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Kft. koordinálásában, Ma-
gyarország Kormánya és az Európai 
Unió által biztosított forrásoknak kö-
szönhetően újult meg a tatai Esterhá-
zy-kastély főépülete és parkja.
„A tatai Esterházy-kastélyegyüttes 
turisztikai fejlesztése” című projekt 
1,5 milliárd forint európai uniós 
(GINOP-7.1.1-15-2015-00007) és 
0,9 milliárd forint hazai forrásból 
valósult meg 2018 és 2020 között. 
Az újjászületett Esterházy-kastély 
ünnepélyes átadását május 25-én 
rendezték.
A Nemzeti Kastélyprogram és Nem-
zeti Várprogram keretében hazánk-
ban 30 műemlék - köztük 18 kastély 
és 12 vár - újul meg. Az épületek új 
funkciókkal is gazdagodnak, hogy 
adottságaikhoz igazodva megfelel-
jenek a mai kor turisztikai elvárása-
inak. A tatai Esterházy-kastély ennek 
a nagyszabású fejlesztési program-
nak a keretében született újjá. „Tör-
ténelmi örökségünket láthatóbbá kell 
tenni, és be kell kapcsolni az ország 
turisztikai vérkeringésébe. A hazai 
várak és kastélyok pozícióját meg 
kell erősíteni a Kárpát-medence kö-
zösségi, kulturális és turisztikai életé-
ben, megőrizni és erősíteni nemzette-
remtő, történelmi, hagyományőrző, 
sőt, esetenként szakrális jellegüket, 
társadalmunkban betöltött szere-
püket” - fogalmazott Tatán Glázer 
Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvé-
delmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója. Hozzátette, hogy a 
tatai az első olyan helyszín, amely a 
Nemzeti Kastélyprogram keretében 
2020 decemberében elkészült, és a 
járványügyi helyzet javulásával má-
jus 25-én átadásra került.
A tatai kastély fejlesztése során a fő-
épület és az úgynevezett kiskastély 
déli szárnyának teljes körű felújítása 
történt meg. A főépület teljes szerke-
zeti megerősítését követően megújult 
a tetőszerkezet, amely új cserépfe-
dést kapott. Lezajlott a belső udvar 
újjáépítése, sor került a kiskastély 
mögötti támfal megerősítésére, a köz-
művek rekonstrukciójára és megfele-

lő kiépítésére is. Megújult több, mint 
600 darab egyedi kőelem, kicseréltek 
5000 méter fűtéscsövet, 1000 méter 
belső vízvezetéket, 7600 méter gyen-
geáramú és 19770 méter erősáramú 
villanyvezetéket. A kastélyba 3600 
méter internet kábelt valamint közel 
1000 elemből kiépített LED-es fény-
forrást és lámpatestet építettek be. 
Dr. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastély-
program és Nemzeti Várprogram 
miniszteri biztosa a beruházással 
kapcsolatban kiemelte: - Rendkívül 
fontosnak tartjuk azt, hogy az épüle-
tek fizikai és szellemi rehabilitáció-
jára egyaránt sor kerüljön, ne csak a 
felújítások, hanem az újjászületésük 
is megvalósuljon. A műtárgy vissza-
vásárlási program keretében nagyon 
sok olyan tárgyat sikerült visszavá-
sárolni, ami egykor a kastély falai 
között volt elhelyezve, így egy törté-
neti kontinuitást is lehetett teremteni. 
Emellett adományként is érkeztek 
bútorok, például Ausztráliából, hi-
szen az utolsó tatai gróf lánya, Fran-
cesca Esterházy Blackwell több olyan 
bútort is visszajuttatott a magyar ál-
lamnak, melyek hozzájárultak ahhoz, 
hogy az eredeti történeti tereket minél 
hitelesebben lehessen bemutatni.
Az összesen közel 3000 m² alapte-
rületű kastély 700 négyzetméterén 
sikerült megőrizni az eredeti táblás 
és rombusz alakú parkettát. Ez annak 
köszönhető, hogy amikor a kastélyt 
kórházként használták, a parkettát li-
nóleum burkolattal fedték le. A fürdő-
szobákban jó minőségben maradtak 
fenn az eredeti márvány és hollandi 
csempés burkolatok. A történelmi fal-
rétegeket a szakértők gondos kutatá-
sok és archív fotók alapján restaurál-
ták a térsorokban. Az enteriőrökben 
csak a tárlatok belsőépítészeti elemei 
mutatnak kortárs részleteket, az eme-
leti és földszinti teremsorban korhű 
bútorok, festmények idézik meg a ba-
rokk hétköznapok hangulatát. 
Bencsik János miniszterelnöki biztos, 
országgyűlési képviselő a kastély meg-
nyitóján elmondta: - Ez az épület szá-
munkra beszédes, a talentumokról és 
a közösség iránti felelősségvállalásról 
szól. Az épület arról beszél, hogy fon-
tos a békességszerzés, a fenntartható, 
tudatos gazdálkodás, a haza szeretete, 

a hon védelme, a kultúra pártolása. 
A kastély évszázadokon keresztül 
hordozója volt mindezeknek az ér-
tékeknek, melyek üzenetként be-
vésődtek a tataiak nemzedékeinek 
szívébe is. Bencsik János hozzátette: 
- Ha valamiben példát vehetünk az 
Esterházyakról, akkor az a békes-
ségszerzés, a kompromisszumokra 
való törekvés, a mintagazdaság fel-
építése, hogy csak olyat hozunk létre 
arányosan, nagy odafigyeléssel, ami 
hosszútávon fenntartható, emellett 
példát vehetünk még tőlük a kultúra 
szeretetéről, közvetítéséről, valamint 
a haza szeretetéről és védelméről. 
A kastélyban „A Béke szigete” elneve-
zésű interaktív elemekkel gazdagított 
tárlat mutatja be az Esterházy család 
nemzetközi szerepét és a város fejlő-
désére gyakorolt hatását. A kiállítás az 
emeleti szobák megtekintésével kezdő-
dik, ahol a „bel etage” („szép emelet”) 
nyitott ajtókon át feltáruló teremsora 
számtalan látnivalót kínál. Az emelet 
központi tere a díszebédlő, ahol a  rest-
aurált faburkolat az Esterházy-ősök 
képmásait foglalja magában. A követ-
kező emeleti szalonban a diplomáciai 
pályán jeleskedő Esterházyak történe-
tével ismerkedhet meg a látogató. Nem 
véletlenül kapta a kiállítás a „Béke 
szigete” címet: mind a vidéki tartóz-
kodás és életmód nyugalma, mind a 
kastélyban lejátszódó történelmi ese-
mények ehhez a fogalomhoz kapcso-
lódnak. A könyvtárszobát a grófnői 
lakosztály teremsora követi, melyen 
végighaladva elképzelhetjük a grófnő 
mindennapjait, a berendezett termek 
után pedig a fürdőszoba következik.  
Különösen ritka és értékes a kastély 
épen megmaradt két fürdőszobája, 
márvány illetve holland csempe borí-
tással. Az emeleti termekben tett sétát 
két játszószoba zárja, ahol a kislányok 
babaháza tulajdonképpen a kastély 
makettje, a kisfiúk ólomkatonái pedig 
a Tatán zajlott császári hadgyakorlat 
hiteles terepasztalán masíroznak. A 
kastély megtekintése ezt követően a 
grófi lakosztályban folytatódik, amely 
a grófnői szobák alatt, a földszinten ta-
lálható. Ezen a szinten látható, számos 
más érdekesség mellett többek között 
az ún: Sátorszoba, a biliárdszoba és a 
grófi írószoba is. A földszinti nagysza-

lonban (rendezvénytér) további filmek 
várják a kastély és a család története 
iránt érdeklődő látogatókat. A rendez-
vénytérből közelíthető meg a kastély-
kápolna, amelynek restaurált terében 
áll az eredeti, 200 éves oltár.
Dr. Gulyás Gergely, Miniszterelnök-
séget vezető miniszter a fejlesztéssel 
kapcsolatosan a megnyitó ünnepségen 
úgy fogalmazott: - A kastély átadása 
hosszú évek adósságát törleszti, annak 
teljes körű megújításával tartozunk a 
városnak, az Esterházy családnak, a 
magyar kultúrának és a magyar tör-
ténelemnek. Olyan működő intézmé-
nyekre van szükségünk, amelyek szol-
gálják a helyi közösséget, segítenek a 
gyökerek megerősítésében, kultúránk 
megőrzésében. Gulyás Gergely hang-
súlyozta, hogy a közös erőfeszítés itt 
Tatán sikeres volt, bár még csak a na-
gyobbik felén vagyunk túl, a helyreál-
lítási alapban rendelkezésre álló forrá-
sok és a magyar költségvetés forrásai a 
következő években arra is lehetőséget 
adnak, hogy teljes egészében befejez-
zék az épületegyüttes felújítását. 
A tatai kastélyban nemcsak a mű-
emlékvédelmi helyreállítás és a 
kulturális tartalomfejlesztés történt 
meg, de a helyszín újra alkalmassá 
vált nemzetközi színvonalú rendez-
vények befogadására is. A kiállítási 
és a rendezvény terek egymástól 
függetlenül is funkcionálhatnak, hi-
szen külön lépcsőházzal közelíthe-
tőek meg. A múzeumshop és a ká-
vézó enteriőrjében az új funkciónak 
megfelelően a kortárs design érvé-
nyesül. A modern, mégis elegáns 
Szalon kávézó pedig belépőjegy 
megváltása nélkül is látogatható.
A tatai Esterházy-kastély megnyitó-
ján Michl József , Tata polgármestere 
pohárköszöntőjében elmondta: - Há-
lásak vagyunk az Esterházy család-
nak azért az igyekezetért és odafi-
gyelésért, amellyel nemcsak széppé 
tették és kiteljesítették Tatát, hanem 
az itt élőknek munkát, megélhetést 
is biztosítottak. Hálásak vagyunk 
azoknak is, akik ezt az épületet a 
munkájukkal, hivatásukkal, szolgá-
latukkal vigyázták és védték. Ugyan-
csak hálás köszönettel tartozunk a 
magyar kormánynak, mely a kas-
tély megújítását fontosnak tartotta, 
és köszönjük  mindenkinek, akinek 
szolgálatánál, hivatásánál fogva sze-
repe volt ebben a megújításban, vagy 
ötleteivel, adományaival segítette ezt 
a fejlesztést. Jó munkát kívánunk a 
Nemzeti Örökségvédelmi Fejleszté-
si Nonprofit Kft.-nek, és bízunk ben-
ne, hogy a kastély tovább szépülhet 
minden tatai és idelátogató örömére 
- fogalmazott a városvezető. 
A tatai Esterházy-kastély május 
26-án nyitotta meg kapuit a nagy-
közönség előtt,  keddtől vasárna-
pig, 10-18 óráig várják a látoga-
tókat. Június 1. és augusztus 20. 
között minden szombaton meg-
hosszabbított nyitva tartás mellett 
20 óráig tartanak majd nyitva. 
További információ: www.tataikastely.
hu, www.nöf.hu , www.nkvp.hu             
         Ábrahám Ágnes

Az eseményhez kapcsolódó fotók 
az 5.oldalon láthatók.

Újjászületett az Esterházy-kastély

Fotó: Domokos Attila
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Az újság megjelenését támogatta:

A Tatai Szociális Alapellátó In-
tézmény Család- és Gyermek-
jóléti Központja és Szolgálata 
július 5-től 16-ig, két turnusban 
szervez tábort a Tatai Kistérség 
rászoruló gyermekeinek. 
Céljuk, hogy minél több prog-
ramot biztosítsanak a gyere-
keknek, ugyanis legtöbbjüknek 
sajnos ez az egyetlen lehető-
sége a tartalmas időtöltésre és 
az élményszerzésre. Ez az egy 
hét lesz számukra a nyaralás. 
A szervezők szeretnék, hogy ez 
minél szebb emlék legyen, ami-
ből a nehéz hétköznapok alatt is 
tudnak majd táplálkozni. Ehhez 
kérik a tataiak és a kistérségünk-
ben élők segítségét. Mindenféle 
felajánlást, adományt szívesen 
vesznek, a sportszerektől, játé-
koktól kezdve az élelmiszerig, 
édességig, és a pénzadományig 
vagy szolgáltatásig.
Amennyiben bárkinek lehető-
sége van támogatni céljaikat, és 
részt venni azok megvalósításá-
ban, jelentkezzen a Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szol-
gálat Facebook oldalán üzenet-
ben, vagy hétköznapokon, hiva-
tali időben a 06-30/114-0706-os 
telefonszámon.         -áá-

Michl József polgármester a 
képviselő- testület valamint a 
bizottságok tagjainak javasla-
tait figyelembe véve 2021 má-
jusában fogadta el azt az elő-
terjesztést, mely a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. 
évi tevékenységének beszá-
molóját tartalmazza. A hivatal 
tavaly elvégzett munkájának 
összegzésével kapcsolatban dr. 
Horváth József jegyző nyilat-
kozott a Városkapu újságnak.
-Hagyományosan minden 
esztendőben készül egy ösz-
szefoglaló a Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal előző 
éves munkájáról, de az idei 
az első, melynek ön az elő-
terjesztője. Ez önmagában 
hozott valamilyen változást 
a beszámoló megalkotásával 
kapcsolatban?
-Átnéztem több korábbi év be-
számolóját, mind alapos és jól 
felépített volt, de szerettem 
volna egy kicsit más oldalról 
is megközelíteni az adatsorokat 
és ezért egy újszerű anyagot ké-
szítettünk. Számos táblázatot, 
diagramot tettünk bele, hogy a 
képviselők jól lássák az elmúlt 
évek alatt végbement változá-
sokat is. Az előterjesztés termé-
szetesen teljes terjedelmében 
megtekinthető a tata.hu webol-
dalunkon.
-2020-ban történt-e nagyobb 
változás a hivatal szervezeti 
felépítésében, a munkafolya-
matokban illetve a feladatel-
látás terén?
-Hatósági szempontból jelen-
tős változás volt az, hogy az 
építéshatósági feladatok átke-
rültek a kormányhivatalhoz. 
Ez számunkra részben feladat-
csökkenést eredményezett, 
részben pedig a hatáskör egyér-
telmű szétválasztását hozta. 
Az önkormányzatnál marad-
tak a településrendezéssel és 
a településképpel kapcsolatos 
feladatok, viszont maga a ha-
tósági, az engedélyezési ügy-
intézés a kormányhivatalhoz 
került. Fordulat történt az adók 
beszedése és kezelése terén is, 
hiszen több helyi adónem vált 
központi adónemmé. Ezek a 
változások ugyan 2021-től ér-
vényesek - például idén a gép-
járműadót már a NAV szedi be 
- de előkészítésük már tavaly 
elkezdődött. Mindezek ellenére 
összességében nem csökkent a 
munkánk mennyisége, hiszen 
folyamatosan kaptunk újabb 
és újabb feladatokat. Emellett 

2020-ban már az új modell mű-
ködött a projektmenedzsment 
és a városüzemeltetés terén, hi-
szen ez a két terület korábban 
egy irodaként dolgozott, tavaly 
január óta azonban két különál-
ló iroda viszi ezeket a felada-
tokat. Ugyancsak változást ho-
zott, hogy a Jegyzői Kabineten 
belül a szervezési csoportot, 
mint önálló egységet megszün-
tettük, és egy homogénebb, 
gyakorlatiasabb működést biz-
tosítva a szervezési feladatokat 
elosztottuk. Ez azért is fontos, 
mert egy olyan időszakban, 
amikor a veszélyhelyzet miatt 
a képviselő-testület nem ülé-
sezhet, kiemelkedő jelentősége 
van annak, hogy a képviselők 
az egyes előterjesztéseket rend-
szeresen, minél gyorsabban 
megkapják. Ebben egyébként 
Michl József polgármester úr 
javaslatára alakítottunk ki egy 
új rendszert: bár ez nem előírás 
számunkra, de Tatán a képvi-
selők és a bizottsági tagok min-
den előterjesztést előre meg-
kapnak véleményezésre heti 
rendszerességgel, csütörtökön 
vagy péntekenként. Ezeket 4-5 
napos határidővel küldhetik 
vissza, és a polgármester az ő 
véleményeik, javaslataik alap-
ján hozza meg a döntéseket 
minden egyes témában. 
-A tavalyi esztendőt egyértel-
műen a koronavírus járvány 
uralta, ez alól nem mentesült 
a Tatai Közös Önkormányza-
ti Hivatal sem. Milyen plusz 
feladatokat adott a pandé-
mia?
-A járványhelyzetben az volt a 
legnehezebb, hogy sok tekintet-
ben teljesen ismeretlen felada-
tokat adott nekünk, amelyekre 
nem volt bevált gyakorlatunk. 
Ennek ellenére az önkormány-
zat és a hivatal munkatársai 
maximálisan helyt álltak és 
végezték a dolgukat, így ki 
tudtunk alakítani egy olyan 
munkamenetet, amelynek a 
segítségével minden felmerülő 
kérdést képesek voltunk a meg-
felelő módon és időben kezel-
ni. Ehhez hozzátartozott, hogy 
át kellett alakítanunk a hivatali 
munkarendet, hiszen a meg-
szokott, személyes ügyfélfoga-
dást a lehető legszűkebb körre 
korlátoztuk - csak az olyan 
ügytípusokra, melyek esetében 
elengedhetetlen a személyes 
jelenlét. Ezzel az ügyfeleinket, 
valamint a munkatársainkat 
egyaránt védtük. Kibővítettük 

az online, elektronikus és te-
lefonos ügyintézés rendszerét, 
ami egyébként nagyon jól mű-
ködött. Nem veszítettünk a ha-
tékonyságunkból, hiszen min-
den ügyet ugyanúgy kezeltünk, 
mintha személyesen találkoz-
tunk volna az ügyféllel, ennek 
köszönhetően pedig semmilyen 
panasz nem érkezett hozzánk. 
Természetesen annak is meg-
találtuk a módját, ha valaki 
csak személyesen tudott eljön-
ni hozzánk. Ebben az esetben 
egy külön teremben, a megfe-
lelő védelmi intézkedések be-
tartása mellett tudtuk fogadni, 
hogy ne szenvedjen hátrányt az 
ügyintézése során. A munkatár-
saink mindennapjait ugyancsak 
szerettük volna a lehetőségek-
hez képest megkönnyíteni, így 
meghonosítottuk a home-office 
munkavégzést. Minden irodánk 
tudott folyamatosan személyes 
jelenléttel és home-office-al 
egyaránt, zökkenőmentesen, 
teljes körűen dolgozni. Emellett 
bevezettük a munkaidő kitölté-
sének rugalmassá tételét is, egy 
nagyobb időkeretet biztosítva 
a napi feladatok elvégzéséhez. 
Mindez sok pozitív tapasztala-
tot hozott, melyekből kiindulva 
jelenleg tervezzük azt, hogy 
a jövőben is lehetőséget tud-
junk igény szerint biztosítani 
itt a hivatalban a rugalmasabb 
munkavégzésre. Ugyancsak a 
járvány miatt nagy feladatot 
jelentett számunkra a különbö-
ző védelmi intézkedések meg-
szervezése, lebonyolítása. Ilyen 
volt többek között az intézmé-
nyeinket érintő feladatok koor-
dinációja, az idősek, hátrányos 
helyzetűek és karanténba kerü-
lők ellátása, az ételkihordás az 
iskolások és óvodások részére, 
a védekezéshez szükséges esz-
közök beszerzése a kézfertőt-
lenítő adagolóktól kezdve a 
maszkokon át az érintésmentes 
lázmérőig, a fertőzés leküzdé-
se tavaly télen az idősottho-
nunkban, tesztek beszerzése és 
tesztelések megszervezése, a 
helyi egészségügy támogatása 
vagy a civil szervezetekkel való 
együttműködések kialakítása. 
Nem volt könnyű időszak, de 
a hivatal munkatársai a járvány 
idején mind szakmailag mind 
pedig emberileg minden hely-
zetben helyt tudtak állni.
-2020-ban az Állami Szám-
vevőszék átfogó vizsgálata is 
érintette a hivatalt.
-Igen, ez egy teljes körű ÁSZ 
vizsgálat volt, mely hazánk ösz-
szes önkormányzatát egyaránt 
érintette. Az önkormányzatok 
integritását vizsgálták, minden 
olyan szabályozást, amely an-
nak érdekében létezik, hogy a 
megfelelő ellenőrizhetőségünk 
és belső ellenőrzésünk jól mű-
ködjön, tehát az ellenőrzési 
rendszereinket vetették alá egy 
alapos vizsgálatnak. Az orszá-
gos eredmények egyébként 
végül elég változatosan ala-
kultak. Megyénkben is nagyon 
eltérőek lettek az osztályzatok, 
melyek 1-től 5-ig tartó skálán 

mozognak,  a vizsgált önkor-
mányzatok több,  mint 10% -a 
kapott egyest. A Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal színje-
lest kapott, és az összefoglaló 
ÁSZ jelentés  kiemeli, hogy 
városunkban rendezettek ezek 
a viszonyok, jól működik a hi-
vatalban az integritás, amire 
büszkék vagyunk. 
-Hogyan értékeli az egyes iro-
dák elmúlt évi teljesítményét?
-Azt gondolom, hogy ez egy jól 
szervezett, rendezett hivatal, 
ahol nincsenek fölös kapaci-
tások és jól kezelik a változá-
sokat, a kiegyensúlyozottság 
pedig az irodák munkájára is 
jellemző. Nem látok nagy kü-
lönbséget a hivatalban műkö-
dő irodák teljesítménye között. 
Figyelnek egymásra és az in-
formációáramlás is nagyon jó, 
ami tovább segíti a feladatellá-
tást. Közben nem szabad meg-
feledkeznünk arról sem, hogy 
Közös Önkormányzati Hiva-
tal vagyunk, tehát Tatán kívül 
hozzánk tartozik Dunaalmás, 
Neszmély és Dunaszentmiklós. 
A kirendeltségeinkben szintén 
kiegyensúlyozott, zökkenő-
mentes munka folyt az elmúlt 
esztendőben. Nagyon önállóan 
dolgoznak, ha pedig segítségre 
van szükségük, akkor azonnal 
hozzánk fordulnak, és a kiren-
deltség vezetők magas szintű 
szakmai munkát végeznek. 
-Tavaly augusztusban vette át 
jegyzőként a hivatal vezeté-
sét. Ahhoz képest, amit akkor 
elképzelt, célként tűzött ki 
maga elé, hogyan látja most a 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal mindennapjait?
-Pályafutásom során mindig a 
háttérben dolgoztam, biztosítva 
a stabil hátteret és az adminiszt-
rációt valamilyen testület vagy 
vezetés részére. Ettől függetle-
nül azt  gondolom, hogy egy hi-
vatal nem lehet pusztán passzív, 
amely megcsinálja, amit kérnek 
tőle, de önállóan nem tesz egy 
lépést sem. A hivatalnak is ke-
resnie kell az új megoldásokat, 
a kitörési és forráslehetősége-
ket. Manapság igazából több-
letforrást pályázati pénzekből 
lehet előteremteni, és ebből a 
szempontból előrelátónak kell 
lennünk, felismerni és előkészí-
teni a lehetőségeinket. Ebben,  
úgy látom mindenképpen sike-
rült az elmúlt időszakban előre-
lépést tennünk. Proaktívabbak 
lettünk, nem csupán végrehaj-
tó, hanem előkészítő szerepet 
is képesek vagyunk betölteni, 
ebben határozottan érzek és re-
mélek is változást. Egy olyan 
időszakot élünk, amikor az elő-
ző uniós pályázati ciklus kifut, 
az új ciklus pedig indul, s ilyen-
kor nagyon tudatosnak kell len-
ni, hiszen nagy szerepet kap 
az időzítés. Ahhoz, hogy kellő 
időben indulhassunk egy adott 
pályázaton, már jóval hama-
rabb fel kell készülnünk, hiszen 
aki időt nyer, az pénzt, forrás is 
nyer. Ebben kell most nagyon 
ébernek lennünk.

Ábrahám Ágnes Barbara

A pandémia ellenére is sikeresen működött a hivatal
Rászoruló gyermekek tábo-
roztatásához keres támoga-
tókat a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat



Két ország kilenc települését 
érinti a KOMBI elnevezésű, 
határon átnyúló kerékpárköl-
csönző rendszer megvalósítása. 
A rendszer tatai állomásainak 
megnyitása alkalmából május 
19-én rendeztek sajtótájékozta-
tót az Új Kajakház Ökoturiszti-
kai Központnál. Az Európában 
is egyedülállónak minősülő 
határon átnyúló KOMBIbike 
rendszer az Interreg V-A Szlová-
kia-Magyarország Együttműkö-
dési Program keretében valósult 
meg.
A projektet koordináló Pons Da-
nubii EGTC-t alkotó hét önkor-
mányzaton kívül (Tata, Kisbér, 
Komárom, Oroszlány, a határon 
túlról pedig: Gúta, Ógyalla, és 
Észak-Komárom) Naszvad és 
Érsekújvár is részt vett a fejlesz-
tésben. A KOMBI rendszerében 
a résztvevő kilenc településen 
13 gyűjtőállomást helyeztek el, 
helyszínenként 16 dokkolóval, 
a projektben 130 kerékpárt vá-
sároltak.
A KOMBIbike kerékpárköl-
csönző egyedinek számít Euró-
pában. A szlovákiai és magyar-
országi városokat összekötő 

rendszer célja, hogy népszerű-
sítse az alternatív közlekedési 
eszközöket, nem csupán a helyi 
lakosok hanem a térségbe ér-
kező turisták számára is. A 13 
dokkoló állomásnak köszönhe-
tően tulajdonképpen az egész 
Dunamente körbejárható két 
keréken. A közösen fejlesztett 
rendszer lehetővé teszi az érdek-
lődők számára, hogy bármelyik 
állomásról kerékpárt kölcsönöz-
zenek, és bármelyik állomásra 
visszahelyezzék azokat. A ke-
rékpárkölcsönző hálózatban 95 
hagyományos és 35 elektromos 
kerékpár található.
Révész Máriusz Aktív Magyar-
országért felelős kormánybiztos 
a tatai sajtótájékoztatón elmond-
ta: - Ez a rendszer lehetőséget 
ad arra, hogy átlépjük a határt, 
s közben fantasztikus helyeken 
kerékpározzunk keresztül, rá-
adásul mindebből az elektromos 
kerékpároknak köszönhetően 
a család azon tagjai sem ma-
radnak ki, akik kicsit gyengébb 
erőnléttel rendelkeznek. Révész 
Máriusz hozzátette, az Aktív 
Magyarországért kormánybiz-
tosság segíteni fogja a KOMBI-

bike hazai marketingjét, hogy 
Magyarországon minél több 
emberhez eljusson a határon át-
nyúló projekt híre.
Városunkban két gyűjtőállo-
mást alakítottak ki, az egyiket 
a Güntner Aréna Városi Sport-
csarnok mellett, a másikat pedig 
az Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központnál. A két állomás kivá-
ló lehetőséget teremt arra, hogy 
a tataiak városon belül, akár a 
munkába járáshoz is 
igénybe vehessék a 
kölcsönző rendszert.
A kerékpárkölcsön-
ző állomások kiala-
kításának előkészítő 
munkáit a Tatai Vá-
rosgazda Nonprofit 
Kft. végezte, ennek 
nyomán a kölcsön-
ző helyszínek térkő 
burkolatot kaptak. 
A Kajakháznál lévő 
állomás területe 11,5 
x 3 méteres, a sport-
csarnoknál található 
pedig 11,5 x 2,5 mé-
teres.
Michl József Tata 
polgármestere, a 

Pons Danubii EGTC elnöke 
a sajtótájékoztatón elmondta: 
- Tata Város Önkormányzata 
projekt partnerként vesz részt 
a KOMBI projektben, mely-
nek keretében városunkban az 
Építők parkja melletti területen 
korábban parkolók is létesültek, 
92 parkolóhelyet építettek ki. 
Ugyancsak a KOMBI projekt 
keretében egy új gyalogátkelő-
hely épült a Vértesszőlősi úton, 
a zöld parkoló és a tóparti oldal 
között. A helyszínen zebra, út-
csatlakozás, járda és rámpás-lép-
csős gyalogos levezetés épült 
meg. A városvezető hozzátette: 
- Összességében a fejlesztések-
kel az volt a célunk, hogy a Pons 
Danubii-t alkotó települések 
között egy újabb összeköttetést 
alakítsunk ki, ezért a terveket 
a kezdetektől támogattuk. Tata 
polgármestere külön köszönetet 
mondott Bara Zoltánnak, a Pons 
Danubii EGTC ügyvezetőjének 
és munkatársainak a projektért.
Bara Zoltán a helyszínen úgy 
nyilatkozott: - 10 éve, a Pons 
Danubii megalakulásakor még 
nagyítóval kellett keresni a ré-
gióban a kész kerékpárutakat, 

azóta azonban több száz kilomé-
ter bicikliút épült. A stratégiai 
célunk az, hogy minden tagtele-
pülésünk össze legyen kötve ke-
rékpárúttal, és ehhez megfelelő 
szolgáltatások is társuljanak. A 
kölcsönzés nagyon egyszerűen 
működik, hiszen egy regisztráci-
ót követően a bringák könnyen 
kibérelhetőek - mondta el Bara 
Zoltán hozzátéve, hogy tervezik 
a rendszer bővítését.
A biciklik kölcsönzésére a 
www.kombibike.eu weboldalon 
keresztül nyílik lehetőség. Egy 
gyors regisztrációt követően 24 
órás, 3 napos, vagy heti jegy 
is vásárolható. A közlekedési 
eszközök közül választhatunk 
elektromos és hagyományos 
kerékpárt is, hagyományos ke-
rékpár kölcsönzésekor az első 
fél óra ingyenes. A kerékpárok 
rendszeres használata esetén 
hasznos funkció a KOMBIbike 
kártya kiváltása, mely az egy-
szerűbb bérlést, valamint a havi, 
féléves és éves bérletek vásárlá-
sának lehetőségét is biztosítja. 
További részletes információkat 
a www.kombibike.eu oldalon 
találhatnak az érdeklődők.
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Fotó: Domokos Attila

Tata város polgármestere döntött a Kultu-
rális és Oktatási Alap, valamint a Szociá-
lis, Egészségvédelmi és Sport Alap pályá-
zatainak kiírásáról. A részletes pályázati 
kiírások és a pályázati adatlap a tata.hu 
weboldalon olvasható.
A pályázatok beadási határideje: 2021. 
június 20.
Pályázni 2021. május 1. és december 31. 
között megvalósuló programokra lehet.
A pályázó egy programmal csak egy alap-
ra pályázhat. A pályázatok egyfordulósak.
A pályázók köre 
- a Kulturális és Oktatási Alapra pályázók-
nál - elsősorban tatai székhellyel rendelke-
ző, vagy Tatán működő nevelési-oktatási, 
közművelődési, kulturális tevékenységet 

végző, a Szociális, Egészségvédelmi és 
Sport Alapra pályázóknál pedig elsősor-
ban tatai székhellyel rendelkező, vagy Ta-
tán működő szociális, egészségvédelmi és 
sport célú vagy ilyen tevékenységet végző 
- jogi személyiséggel rendelkező szervezet 
(pl. egyesület, alapítvány, közalapítvány, 
költségvetési szerv, gazdasági társaság).
Támogatást továbbra is csak olyan pályázó 
kaphat, amely legalább 50%-os önrésszel 
rendelkezik.
A pályázatok elbírálása 2021. július 31-
ig megtörténik.
A megpályázható összegek:
• Kulturális és Oktatási Alap
100 - 500 E Ft
• Sport Alap 100 - 500 E Ft

• Szociális Alap 80 - 200 E Ft 
A pályázati kiírás átvehető a 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal 16-17-es irodájában 
Izsáki Zsuzsanna humánszol-
gáltatási ügyintézőnél, illetve 
letölthető Tata város honlapjá-
ról, a www.tata.hu oldalról. 

Érdeklődni a 34/588-664-es te-
lefonszámon lehet. 
 

Már kölcsön bringával is tekerhetünk a városban

Nyugdíjba vonulása alkalmából május 20-án köszöntötték a Tatai Kertvárosi 
Óvodában Jámborné Szakmáry Zsuzsannát a gyermekek, a kollégák és a szülői 
közösség képviselői. 
Az óvodapedagógusnak 40 éves pedagógiai munkájának elismeréseként dr. Kás-
ler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere pedagógus szolgálati emlékérmet 
adományozott. A díjat Michl József polgármester adta át Jámborné Szakmáry 
Zsuzsannának, a tiszteletére rendezett bensőséges, szűk körű ünnepség alkal-
mával.                   -áá-

Negyven év után kapott szolgálati
emlékérmet az óvodapedagógus

Ismét lehet pályázni az 
önkormányzati alapokra

Fotó: Kertvárosi Óvoda
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Tata Város Önkormányzata nevé-
ben Michl József polgármester, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület nevében pedig Bondor 
Lajos régióvezető írta alá május 
18-án a Városházán azt a két tá-
mogatási szerződést, melyek a 
szeretetszolgálat ez évi munkáját 
segítik.
Az önkormányzat a szeretetszol-
gálat helyi csoportja részére 5 
500 000 forint  összegű vissza 
nem térítendő támogatást nyújt az 
adományok szállítási költségeire, 
élelmiszer vásárlásra és egyéb mű-
ködési költségekre. Emellett a vá-
ros 3 millió forint támogatást ad a 
Máltai játszókert működtetésére is.

Michl József polgármester a Vá-
rosházán elmondta: - Nagyon 
hálásak vagyunk a Máltai Szere-
tetszolgálat Tatai Csoportjának, 
hiszen az a szeretet-tevékenység 
amit már több, mint 3 évtizede 
végeznek olyan plusz a város éle-
tében, amit ilyen módon, ebben a 
formában nem tudnánk elvégez-
ni. Munkájukat az önkormányzat 
pénzzel támogatja, így járulunk 
hozzá a működésükhöz, illetve a 
játszókert működtetéséhez min-
den évben. Ez talán kicsi összeg-
nek tűnik, de az ő kezeik között 
megsokszorozódik, hiszen továb-
bi támogatók hozzáadott adomá-
nyaival már nagyon sokaknak 

tudnak segítséget nyújtani - fogal-
mazott a városvezető.
Bondor Lajos régióvezető a tá-
mogatással kapcsolatban úgy 
nyilatkozott: - Az önkormányzati 
támogatás akkora segítség, hogy 
ha nem lenne, akkor mi sem len-
nénk. Ez egyfajta alaptőke szá-
munkra, amihez egyéb adomá-
nyok is érkeznek. A támogatások 
konkrétan olyan költségekhez 
tudnak hozzájárulni, mint például 
az autóink tankolása, az alapvető 
szolgáltatások kifizetése, a sze-
retetszolgálat idősek nappali ott-
honának működtetési költségei, 
a támogatói szolgálat működése 
illetve a Jázmin utcai játszókert 
fenntartása.
A Városháza díszterme május 
18-án a támogatási szerződé-
sek aláírása mellett egy könyv-
bemutatónak is helyet adott. A 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Tatai Csoportja 2020. decem-
berében ünnepelte 30. születés-
napját. Ebből az alkalomból egy 
könyv jelent meg „Harminc éve 
szolgálatban Tatán” címmel. A 
kiadványt Dr. Túri Róbert írta és 
szerkesztette, aki egyfajta törté-
neti visszatekintést nyújt az olva-
sóknak irattári és sajtóanyagok, 
valamint visszaemlékező leírások 
segítségével. A kötet feldolgozza 

a helyi csoport három évtizedes 
múltját, felsorolja a tatai máltai-
ak, az egykori és jelenlegi helyi 
vezetők valamint a csoport lel-
ki vezetőinek névsorát. Bondor 
Lajos a könyvről elmondta: - A 
Tatai Csoport egykor az elsők kö-
zött alakult meg, 1990. december 
5-én lett bejegyezve. Tavaly nagy 
ünnepségre készültünk, amit saj-
nos a járvány miatt nem tudtunk 
megrendezni, de az évforduló-
hoz kapcsolódva, számos támo-
gató részvételével decemberben 
és idén januárban 8 hétvégén át 

tudtunk tartós élelmiszert és me-
leg ételt osztani a rászorulóknak. 
Most jött el az idő ahhoz, hogy a 
könyvet a nyilvánosság előtt is 
bemutathassuk - nyilatkozta Bon-
dor Lajos, aki külön köszönetet 
mondott Tata Város Önkormány-
zatának a kiadvány megjelenésé-
nek támogatásáért. A régióvezető 
a könyvvel kapcsolatban úgy fo-
galmazott: - Ez a könyv sok min-
denről szól és sok ember verejté-
kes munkáját tükrözi, így Dr. Túri 
Róbert hasznos és maradandó 
művet alkotott.           - áá-

Május 19-én adták át Tatán az 
Építők parkjában található, ke-
rékpárral, gördeszkával és gör-
korcsolyával is használható új 
pumptrack pályát.
Az Aktív Magyarországért fele-
lős kormánybiztosság a Magyar 
Kerékpáros Turisztikai Szövet-
ség (MAKETUSZ) bevonásá-
val az elmúlt esztendőben írta 
ki  az Országos Bringapark 
Programot, az Aktív Magyaror-
szág Program részeként. Ennek 
célja különböző hazai bring-
aparkok kialakítása vagy már 
meglévő park felújítása volt. 
Tata Város Önkormányzata 
„Pumptrack pálya létesítése 
Tatán” címmel nyújtotta be a 
jelentkezését a pályázati felhí-
vásra, és 16.000.000 forintos 
támogatásban részesült. Az ön-
kormányzat a kerékpáros pálya 
megépítéséhez ugyanekkora 
összegű önerővel járult hozzá.
A pálya átadásán Rigó Balázs 
alpolgármester elmondta: - 
Pontosan 12 hónappal ezelőtt 

tartották az első helyszínbe-
járást a bringapark egyik le-
hetséges helyszínén, összesen 
egyébként 5 helyszínt vizsgált 
meg az önkormányzat,   mielőtt 
végül az Építők parkja mellett 
döntöttek a megvalósítást ille-
tően. Ebben az elhatározásban 
kiemelt szerepet játszott, hogy 
a pályázati kiírás értelmében a 
pályák megvalósítási javasla-
tai között előnyt élveztek azok 
a helyszínek, amelyeken a pá-
lyák mellett elérhető mosdó, 
kapcsolható vagy közvilágítás, 
ivókút valamint kerékpártáro-
ló. Városunk alpolgármestere 
a fejlesztéshez nyújtott segít-
ségért külön köszönetet mon-
dott az Aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztosságnak, 
Révész Máriusz kormánybiz-
tosnak, a MAKETUSZ szakmai 
támogatásáért Tóth András pro-
jektvezetőnek, a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal mun-
katársainak, az önkormányzat 
képviselő-testületének, Se-

bestyén Krisztiánnak, a pálya 
tervezőjének illetve a kivitele-
zőnek a sikeres együttműködé-
sért.
Az Építők parkjában, a strand-
röplabda pályák melletti terüle-
ten épült tehát meg a jelenleg 
legnagyobb hazai, 600 négy-

zetméteres, burkolt pumpapá-
lya, amely egyaránt alkalmas 
kerékpáros, gördeszkás és 
görkorcsolyás felhasználásra. 
A pályához tartozik egy pihe-
nőhely és egy kerékpárszerelő 
állvány is.
Révész Máriusz, Aktív Ma-
gyarországért felelős kormány-
biztos tájékoztatott arról, hogy 
a programra 2020-ban 400 mil-
lió forintot ajánlottak fel, az 
önkormányzatoknak a fejlesz-
tésekhez 50%-os önrészt kel-
lett hozzátenniük. Így tavaly, 
összesen 800 millió forint ér-
tékben épült bringapálya Ma-
gyarországon, idén pedig már 
annyi pályázat érkezett, hogy 
558 millió forintot osztottak ki. 
Révész Máriusz kiemelte:- Ez 
azt jelenti, hogy több, mint 1,1 
milliárd forintért épülnek ilyen 
pályák hazánkban.
A tatai pálya, vonalvezetésével, 
változatos térbeli elrendezésé-
vel játékosan segíti és tanítja 
is a helyes kerékpárhasznála-

tot valamint a kerékpáron való 
megfelelő testtartást, javítja az 
egyensúlyt és a koncentráló ké-
pességet.
Bencsik János miniszterelnöki 
biztos, országgyűlési képviselő 
a helyszínen úgy fogalmazott: 
- Ez a pumpapálya az Által-ér 
menti kerékpárút mellett a gye-
rekeknek egy fantasztikus él-
ményt tud nyújtani, és a szülők 
számára is megnyugtató lehet, 
ha a gyermekek ilyen körül-
mények között próbálják ki 
magukat erejükben, felkészült-
ségükben és koncentrációs ké-
pességükben egyaránt.
A pumptrack pálya építésével 
kiteljesedett az Építők park-
jának megújulása. A helyszín 
lehetőséget nyújt szabadidős, 
családi és baráti programok 
eltöltésére és sportolásra egya-
ránt, minden korosztály számá-
ra. A tatai pálya átadásán a TAC 
Kerékpár szakosztálya tartott 
bicófoci, művész kerékpár és 
velocipéd bemutatót.           - áá-

Idén is támogatják a Máltai Szeretetszolgálat „szeretet-tevékenységét”

Hazánk legnagyobb pumptrack pályája épült meg Tatán

Fotók: Domokos Attila

Fotók: Domokos Attila
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Újjászületett az Esterházy - kastély
Fotók: Domokos Attila

A kastélyban „A Béke szigete” elnevezésű interaktív elemekkel 
gazdagított tárlat mutatja be az Esterházy család nemzetközi 
szerepét és a város fejlődésére gyakorolt hatását. A kiállítás az 
emeleti szobák megtekintésével kezdődik, ahol a „bel etage” 
(„szép emelet”) nyitott ajtókon át feltáruló teremsora számta-
lan látnivalót kínál. Az emelet központi tere a díszebédlő, ahol 
a  restaurált faburkolat az Esterházy-ősök képmásait foglalja 
magában. A következő emeleti szalonban a diplomáciai pályán 
jeleskedő Esterházyak történetével ismerkedhet meg a látoga-
tó. Nem véletlenül kapta a kiállítás a „Béke szigete” címet: 
mind a vidéki tartózkodás és életmód nyugalma, mind a kas-
télyban lejátszódó történelmi események ehhez a fogalomhoz 
kapcsolódnak.



Tatai nagyrendezvények 2021-ben

Megemlékezés a Török-kori átjárónál
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Május 12-én a Városházán tett 
látogatást Tata új rendőrkapitá-
nya, Krasula János r. ezredes, 

rendőrségi főtanácsos, aki Far-
kas Gábor rendőr dandártábor-
nokkal, a Komárom-Esztergom 

Megyei Rendőr-főkapitány-
ság főkapitányával érkezett. A 
vendégeket Michl József pol-
gármester, Rigó Balázs alpol-
gármester, Purgel Zoltán alpol-
gármester valamint dr. Horváth 
József jegyző fogadta.
Ahogyan arról már beszámol-
tunk, 2021. május elseje óta a 
dorogi rendőrkapitányságon 
folytatja tovább munkáját dr. 
Friedrich Gábor r.ezredes, a 
tatai rendőrkapitányság koráb-
bi vezetője, aki új szolgálati 
helyén is kapitányságvezetői 
feladatokat lát el. Május első 
napjától a tatai kapitányság élén 
Krasula János r. ezredes, rend-
őrségi főtanácsos, a dorogi ka-
pitányság korábbi vezetője áll.
Farkas Gábor rendőr dandártá-
bornok, a Komárom-Esztergom 

Megyei Rendőr-főkapitányság 
főkapitánya tájékoztatott arról, 
hogy időközben életbe lépett 
egy jogszabály, amely szerint 
a kapitányok és a főkapitányok 
kétszer 5 évig lehetnek egy 
beosztásban, tíz év elteltével 
pedig új helyszínen kell foly-
tatniuk a munkájukat. Mivel 
dr. Friedrich Gábor és Krasula 
János egyaránt már 13 - 13 éve 
dolgozott a beosztásában, ezért 
döntött a két kapitányságvezető 
cseréjéről.
Krasula János r. ezredes 28. éve 
teljesít hivatásos rendőri szol-
gálatot. Ennek az időnek nagy 
részét a dorogi rendőrkapitány-
ságon töltötte, kezdetben nyo-
mozóként és főnyomozóként, 
majd 2001-ben a megyeszék-
helyen folytatta  pályafutását. 

Dorogra 2006-ban került visz-
sza, és átvette a bűnügyi osz-
tály vezetését. 2007-ben bízták 
meg a kapitányság irányításá-
val, majd 2008-ban nevezték 
ki rendőrkapitánnyá. Krasula 
János a Városházán elmondta: 
- Már az első munkanapomon 
bejártam a várost, és azt tapasz-
taltam, hogy Tata nagyon szép 
és szépen is fejlődik. Ehhez a 
fejlődéshez a kapitányságunk 
is szeretne hozzátenni egy érté-
ket, ez az érték pedig a kiváló 
szintű közbiztonság, amihez a 
saját és a csapatom munkájával 
egyaránt szeretnék hozzájárul-
ni.
Köszöntjük Krasula János r. 
ezredest Tatán, munkájához jó 
egészséget és sok sikert kívá-
nunk a jövőben!                  -áá-

Krasula János ezredes a tatai rendőrkapitányság új vezetője

Május 23-án délután a ZOFI Rendezvényszervező Kft. szer-
vezésében tartottak megemlékezést és koszorúzást a tatai vár 
udvarán a Török kori átjárónál lévő, Pálffy Miklós és a Vár-
nál harcolt Hősök Emléktáblájánál. 
1597-ben ezen a napon foglalták vissza a várat a töröktől, 
amikor gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány csapatával 
hadicsellel, kapupetárdával kopogtatott be a várkapun. A Ta-
tai Patara 1597 Török kori Történelmi Fesztivál ezt az ese-
ményt is feleleveníti minden év májusában. Az emlékezés, a 
tiszteletadás helyszínén vasárnap délután Stegmayer Máté, a 
Kuny Domokos Múzeum történésze gróf Pálffy Miklós éle-
téről beszélt, majd dr. Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész 
osztotta meg gondolatait Magyarország 16.-17. században 
betöltött szerepéről. 
Tavaly a koronavírus járvány miatt a Tatai Patara 1597 Tö-
rök-kori Történelmi Fesztivál elmaradt, idén pedig a tervek 
szerint, amennyiben az aktuális szabályok megengedik, júli-
us 23-24-25-én kerül megrendezésre.               -áá-

Az elmúlt esztendőben a koronavírus jár-
vány miatt sajnos a népszerű, tatai nagy-
rendezvények egy részét nem tudták meg-
szervezni. Az előttünk álló szezonban 
várhatóan lehetőség nyílik majd a prog-
ramok megvalósítására. Ha az aktuális 
szabályozás megengedi, a tervek szerint a 
következőképpen alakul majd a tatai nagy-
rendezvények sora 2021. nyarától.
Tatai Sokadalom –  2021. június 18-19-20.

Strandröplabda OB tatai állomása – 
2021. június 18-19.20.

Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Or-
szágos Bajnokság 

és Középtávú Magyar Kupa – 
 2021. július 17-18.

Tatai Patara Török-kori Történelmi 
Fesztivál –  

2021. Július 23-24-25.
Tatai Minimaraton és Félmaraton –  

2021. augusztus 01.
Tatai Barokk Fesztivál –  
2021. augusztus 13-21.

Víz, Zene, Virág Fesztivál –  
2021. augusztus 20-21-22.

Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál – 
2021. október 15-16-17.

Tatai Vadlúd Sokadalom –  
2021. november 27.

Az érdeklődőknek a következő hetekben érde-
mes nyomon követniük az egyes események 
weboldalait illetve közösségi oldalait, melye-
ken minden pontos információt illetve esetle-
ges időpontváltozást is megtalálnak majd.

Fotó: Domokos Attila
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Fotók: Tata Város 
Önkormányzata és 
Tdh.hu/Pertorini 
Márió, Halmágyi 
Zsolt, Tuba Zoltán 
Vanik Zoltán

Agostyáni mindennapok
Elmanósodtunk Agostyánban

Lelkes agostyániak kisebb cso-
portja tavasz elején kitalálta, hogy 
manódíszeket készít a település 
több pontjára, amivel szeretnék 
megörvendeztetni a falu minden 
lakóját. Elkészítették a terveket, 
a manó sapkákat kiszabták, meg-
varrták majd a falu 6 pontján el-
helyezték őket. Az ügyes kezek 
órákon át dolgoztak, építették 
díszítették a manókat, hol boros-
hordóba, hol ládába rakva. Sokan 
látták, tetszett mindenkinek és 
természetesen nagyon sok köszö-
netet kaptak érte. 
Igazi közösségépítő faluszépítés 
volt a munkájuk!                    -fzs-

A vírushelyzet idén húsvétkor is megakadá-
lyozta a közös programok szervezését.Ugyan-
akkor már nagyon hiányoztak az összejövete-
lek.
Néhányan kitaláltuk, hogy az egyik szép ta-
vaszváró hordódísz mellé tojásfát állítunk a 
buszfordulóban, amit a falu közössége díszít-
het fel. 
Ennek díszítéséhez sok-sok hímes tojásra volt 
szükség. 
Arra kértünk minden ügyeskezű, szépítő igye-
kezetű lakost, hogy húsvét vasárnapig egy-egy 
hímes tojással öltöztessük fel ezt a fát.
Az ünnep elmúltával, a fán maradó tojásokat 
eltettük, és jövőre újra elővesszük, hogy tud-
junk díszíteni vele.
Alkottunk, díszítettünk, szépült a falu!          -fzs-

Május elsejéhez kö-
tődő régi népszokás a 
májusfa állítás, amit a 
települések főterére, a 
középületek elé, vagy 
az eladó sorba került  
lányok háza elé rögzí-
tettek.  
A tavasz utolsó hónap-
ját szimbolizáló fa fel-
állításához a település 
férfijainak közös ösz-
szefogására és főként 
erejére van szükség. 

A „faluszépítők” hagyo-
mánytisztelő és teremtő 
céllal díszítették fel idén 
először Agostyán május-
fáját.
A törzs rögzítése előtt 
sok szép színes szalag és 
egy üveg fehérbor került 
fel a fára, amelyet a fa 
kidöntésekor nyitnak ki 
és közösen – a jól végzett 
munka örömére – fognak 
elfogyasztani.
Köszönjük nekik!     -fzs-

Tojásfa állítás 

Májusfa állítás

Színes pillangók és 
virágok várják Agos-
tyánban, a fő utcán 
sétáló, illetve a tele-
pülésen átutazó em-
bereket. 
Különleges, és rend-
kívül hangulatos 
díszítéssel kedves-
kedtek néhányan az 
itt élőknek, ugyanis 
tavaszt váró ünnepi 
dekorációkkal díszí-
tették fel a falu több 
pontján kihelyezett 
hordókat. 

Az ötletes hölgyek 
ezzel nagy örömet 
okoztak minden arra 
járónak, főleg a mos-
tani helyzetben, ami-
kor közös programok, 
közös élmény híján 
az ünnepi készülődés 
sem a megszokott me-
derben zajlott. 
Köszönjük az él-
ményt, a látványt va-
lamint a ráfordított 
időt, energiát. 
A díszek vidámak és 
szépek lettek!       -fzs-

Tour de 
Hongrie



Vitaversenyt szerveztek a Piarista Rendházban
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A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) 
középiskolás diákok számára 
hirdetett országos vitaversenyt, 
melyre 3 fős csapatokban lehe-
tett jelentkezni. A megmérettetés 
regionális középdöntőjét május 
19-én a Piarista Rendházban tar-
tották.
A NIT célja a verseny megszer-
vezésével a fiatalok közéleti ak-
tivitásának ösztönzése. Kelemen 
Anna Tata korábbi diákpolgár-
mestere, a verseny egyik részt-
vevője elmondta, a versengés 
három fordulója közül az első 
egy online válogató volt, melyen 
a csapatoknak kiválasztott témá-
ban kellett érvelniük egy öt per-
ces videóban vagy egy 3-4 ezer 
karakteres esszében. A tatai kö-
zépdöntő témája a konfliktus és 
az együttműködés volt.

A helyszínen Rigó Balázs kö-
szöntötte a fiatalokat és a szer-
vezőket. Tata alpolgármestere 
az eseményen úgy nyilatkozott: 
- Örülünk annak, hogy a Nem-
zeti Ifjúsági Tanács ide hozta ezt 
a rendezvényt, hiszen Tata iga-
zi diákváros, ahol helye van az 
ilyen eseményeknek. Másrészről 
természetesen az önkormányzat 
is nagyon fontosnak tartja, hogy 
a fiatalok mielőbb elsajátítsák a 
kulturált vitázás képességét. Ha 
el tudjuk érni hogy egy vita lé-
nyegét ne az adja, ki nyer és ki 
veszít a végén, akkor mindenki 
nyertessé válhat, hiszen megért-
jük, hogy a vita során valamivel 
gazdagodhatunk és tanulhatunk 
is az adott helyzetből. 
A vitaverseny országos döntőjére 
Budapesten kerül majd sor.    -áá-

Egyesületünk meghívására jött 
el hozzánk Jákob János dandár-
tábornok, a Magyar Honvédség 
Tábori Lelkészi szolgálat  refor-
mátus püspöke. 
Találkozónk célja: tájékozódjunk 
a magyar honvédség megalaku-
lásának 172.  évfordulójáról, a 
közelgő Pünkösdről, az egyház 
születéséről, valamint a tábori lel-
készi szolgálat  mai feladatairól.
Bevezetőjében vendégünk  mél-
tatta a pünkösd ünnepét, ami a 
katolikus és a református egyház-
ban a karácsony és a húsvét mel-
lett  a hívők között  kiemelkedő 
esemény. A pünkösd  a szentlélek 
kitöltésének az ünnepe, az egyház 
megalapítása. A gyülekezet a lé-

lek erejéből, a lélek ajándékából 
élő, másoknak használó közösség.
Büszkeséggel beszélt a lelkészi 
szolgálat  újjászervezéséről. A 
tábori lelkészi szolgálat jelentős 
szerepet játszott az I. és a II.világ-
háborúban. A tapasztalatok alap-
ján utalt arra,hogy napjainkban 
milyen szerepe van a mai magyar 
honvédség életében. Különös 
érdeklődést váltott ki, amikor a 
szolgálat missziós tevékenységé-
ről szólt, mert a lelkész tábornok 
maga is szolgált több misszió-
ban, többek között Boszniában is. 
Döbbenetes volt, amikor egy kis 
filmet mutatott be a boszniai há-
borúról, az emberek hétköznap-
jairól, majd a békefenntartó tevé-

kenységről.
Békeidőben a szolgálat eleget tesz 
a református egyházi szolgálat-
ban: a keresztelés, a konfirmáció, 
a házasságkötés, a temetések ér-
zelmi és értelmi megélésében.
Egyre többen igénylik és kérik 
katonák családtagjai, gyermekeik, 
unokáik az egyházi szolgáltatást. 
Erre vannak tatai példáink is, 2 
bajtársunktól  katonai egyházi 
tiszteletadással búcsúztunk el. 
(Sári László alezredes és Lázár 
Ferenc alezredes)
A találkozó második részében 
hozzászólások, vélemények hang-
zottak el.
Hozzászólt: Széles Mihályné Er-
zsike, Gál József, Kónya József, 
Palotai Margit, akik az egyházak 
lelki szolgálatát emelték ki. Ké-
ringer Gézáné Erzsike, akinek fia 
több alkalommal teljesített misz-
sziós szolgálatot, elismerően szólt 
a katonai lelkészek tevékenységé-

ről,  kiemelten a családok segíté-
séről.
Kedves színfoltja volt, a rendez-
vénynek, amikor Erzsébet idézete 
a Bibliából: 
Pál apostol - A szeretet himnusza 
(1 Kor 13,1 - 14,1)
“Most megmarad a hit, remény, 
szeretet,
Ez a három,
De köztük legnagyobb a szeretet.”
Így varázsolta emlékezetessé vala-
mennyiünknek a pünkösd ünnepét.
A találkozón a klubelnök a közös-
ség nevében megköszönte Jákob 
János dandártábornok püspöknek a 
nyugállományú katonák hozzátar-
tozóik körében végzett szolgálatát 
és átadta  a Honvéd Bajtársi Klub, 
Tata Egyesületének emlékplakett-
jét, valamint az 50 év a közösség 
szolgálatában emlékkönyvet.

Sárközi József nyá ezredes
Honvéd Bajtársi Klub, Tata klubelnök

Katona lelkész tábornok volt a Honvéd Bajtársi Klub vendége JEGYZET

Futógondolatok

Nemszeretek futni, mert nincs 
benne labda…
Mikor elindultam még sütött 
a Nap… de úgy eláztam, mint 
Arany János ürgéje…
 Mivel nem villámlott mene-
déknek egy alkalmas fát ke-
restem. Ekkor tűnt fel az a 
hatalmas jegenyenyár az Albat-
rosznál. Esernyőnek nem volt 
jó, de futógondolat ébresztőnek 
igen…
A 90-es évekig 11 társával 
meghatározó része volt a sé-
tány-vár látképnek. Az Önkor-
mányzat,-akkor még inkább 
tanácsként emlegették sokan- 
úgy határozott, hogy kivágják a 
fasort. Az indok az volt, hogy 
gyökereik olyan mértékben 
rongálták meg a töltést, hogy 
az már-már veszélyessé kezdett 
válni. Törzsük belül már elkor-
hadt és a viharos szél… reccs. 
Meg az allergia. Akkor még 
„úrihuncutságnak” titulálták, 
pedig a fák tavaszonta szösze-
ikkel fehér paplant terítettek a 
környékre. Szél esetén pedig 
kiegészülve a többi nyárral 
városszintű könnyezést, tüssz-
ügést és az orrhoz kapcsolódó 
valamennyi tünet megjelenését 
okozták.
Ahogy csökkent a fák száma, 
úgy nőtt a kivágásukat ellenző-
ké. Egyeztetések, tárgyalások, 
tv-viták, kompromisszumok… 
Ültessenek helyettük ugyan-
annyit, de ne csemetét, hanem 
lombos fát!...Talán ez volt vá-
rosunkban az első „zöld” tett…
Eredményeként a megmaradt 
jegenyenyár büszkén áll ma is 
a társai pótlására ültetett dísz-
fák között. Talán mementó is, 
hisz a „kivágók” megvédték a 
gátat és sok száz allergiáson se-
gítettek az „ellenzők” pedig el-
érték, hogy ma is fák díszítsék 
a sátányt és ez a gátszéli, szösz-
mentes óriás is megmaradjon.
Az eső elállt, a nap kisütött, én 
meg ott álltam bőrig ázva futó-
gondalataimmal…              -pf-

Fotók: Birkás Erzsébet

Szenior Örömtánc Tatán
   
   mozgás         öröm       agytorna
 
A szenior örömtánc igazodik az idősebb korosztály fizikai adottsága-
ihoz és teljesítő képességeihez. A koreográfiák úgy lettek kialakítva, 
hogy nincsenek benne hirtelen mozdulatok, akrobatikus elemek. 
Egyszerű lépésekből álló, zenéhez igazodó mozgásforma. 
Mik az előnyei?

Jó időtöltés zené-
vel, testmozgással, 
társasággal, öröm-
mel és vidámság-
gal. Nincs korhatár. 
Akár egyedül, akár 
társasággal is részt 
lehet venni. Bármi-
kor lehet a csoport-
hoz csatlakozni. 
Előzetes tánctudást 
nem igényel.

Mit ad a szenior 
örömtánc?

Önbizalmat, társasá-
got, baráti szövődé-
seket, orientációs – 
koncentrációs készség 
javulását, szellemi/
mentális - testi fris-
sességet, a mozgás 
örömét, szórakozást. 
(mert érdekes módon, 
táncolás közben sem-
mi sem fáj)

Mi a célja?

A vidámság, nyi-
tottság és érdek-
lődés fenntartása. 
Az emberi mél-
tóság és egészség 
megőrzése. Hadat 
üzenni az időskori 
depressziónak, 
hanyatlásnak. 
Késelteti a de-
menciát. 

Érdeklődni: Pethő Rozália 
             +36 20 480 3754
Miskeiné Kati +36 30 351 9891

MEGHÍVÓ 

A Holocaust 77. évfordulója alkalmából mártír 
megemlékezést tartunk
2021. június 13-án, Tatán a zsidó temetőben
Kálvária utca 61.

Mindenkit tisztelettel várunk!

Kérjük a férfi résztvevőket, hogy a temető rendjének megfelelően 
viseljenek fejfedőt.
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a temető területén a jár-
vány helyzetre tekintettel, az érvényben lévő szabályok betartása 
kötelező.

Einhorn László a MAZSIHISZ   
KEM zsidó közösségi vezetője                                              

Kerti Katalin kurátor 
Goldberger  Alapítvány

11.00 óra:
Emlékező beszédet mond 
Dr. Simonik Péter 
a Széchenyi István Egyetem 
docense, 
helytörténeti kutató.

10.00 óra: 
A Holocaust tatai áldozatainak 
emlékéreistentiszteletet tart
Vári György rabbi. 
Közreműködik Budai Miklós 
kántor.

Fotó: Domokos Attila
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A járványhelyzet idén is az on-
line térbe kényszerítette a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára által szer-
vezett program résztvevőit. A 
Madarak és Fák-napi szavaló-
verseny évek óta hagyomány a 
könyvtárban, azonban tavaly óta 
a zsűri versvideók alapján dönt a 
győztesekről. 
A korcsoportokat bővítettük, 
négy kategóriában hirdettünk 
győztest a versenyen, amelynek 
témája a rigó volt. Az ovisoknál 
Barta Ferenc Jenő fekete rigó-
ról verselt olyan átéléssel, hogy 
a hallgatói már a rigó közelében 
érezhették magukat. Az 1-2. osz-
tályosok nyertese Barsi Minka, 
aki Szűcs István költeményét 
szavalta a bagolyról és a rigóról. 
A megmérettetés a szavaláson, 
verstanuláson kívül arról is szólt, 
mennyire kreatívan oldják meg a 
családok a felvételt. Minkát ma-

dárcsivitelés közepette sodorta 
magával a költemény élménye 
a természetben. A nagyobb kor-
csoportban Vaniss Petra Kányádi 
Sándor Költögető című versét öt-
letesen egy virágzó fa ágán előbb 
csücsülve szavalta, majd onnan 
egy mozdulattal földre ugrott és 
folytatta a vers sorait. Végezetül 
az 5. osztályosoknál Toplak Luca 
került ki győztesen, aki szintén 
Kányádi költeményét választot-
ta, és lágy, fülbemászó hangján 
előadta. A zsűritagoknak - Sin-
kó Ildikó könyvtárigazgatónak, 
Mennerné Papp Márta könyv-
tárosnak és Szakács Zsuzsanna 
írónak -, nem volt egyszerű a 
dolguk, amikor a 29 pályaművet 
megnézték, meghallgatták, és 
felállították a sorrendet. Öröm-
mel tették mindezt, hiszen vala-
mennyi videó elbűvölte őket, és 
elmondásuk szerint lelkük virág-
ba borult, hétköznapjaikba pedig 

üde színt csempésztek a gyerme-
kek.
Boldogan láttuk, hogy az ese-
mény híre eljutott szerte a megye 
településeire, és nemcsak Tatáról, 
valamint a környező községek-
ből, hanem Tatabányáról és Szár-
ligetről is érkeztek videók. 

Goldschmidt Éva

A helyezettek:
Óvodások:

Barta Ferenc Jenő
Sárai Boglárka Mónika

Bucsú Dóra
1-2. osztályosok:

Barsi Minka
Weiger Péter

Palánkai Zalán Zsolt
3-4. osztályosok:

Vaniss Petra
Kohl Boróka

Paróczai Zsófia
5. osztályosok:
1. Toplak Luca

2. Tápai Lili      

„Az én Tatám”   Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!
„Az én Tatám” című 
rovatunkban olvasó-
ink szemével szeret-
nénk bemutatni Tata 
szépségét és különle-
gességeit. A fotókat 
a tataivaroskapu.uj-
sag@gma-
il.com 
e-ma-
il-címre 
várjuk. 

Köszönjük a 
szép fotókat 
Palásti 
Emesének!

Rigófüttyös szép napot!

Kultúra

Ajánló
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Programajánló

Asztalitenisz
május 29. szombat 11.00 
TAC – TURRIS SE Sopron I férfi NB I
május 30. vasárnap 11.00 
TAC – Pénzügyőr SE I férfi NB I
A mérkőzéseket a TAC Május 1 úti 
székházában játsszák.

Labdarúgás
május 29. szombat 10.00,12.00 
TAC – Dorogi FC fiú  U14 és U15
14.00 TAC – Nagyigmándi KSK 
férfi U19
május 30. vasárnap 11.00 
TAC – Tatabányai SC női felnőtt
Helyszín: TAC Új úti sporttelepe

Asztalitenisz
Férfi NB I PTE PEAC Ka-
lo-MÉH II – TAC 4-10
Pontszerző: Béres 3, Bak 2, Krebs 
2, Sipos 2, Krebs-Sipos
High Life SE – TAC 12-2
Pontszerző: Krebs 1, Krebs B.-
Krebs Z.
Dunaújvárosi ASE I – TAC 2-12
Pontszerző: Béres 3, Sipos 3, Bak 
2, Krebs 2, Béres-Bak, Krebs-Si-
pos
Férfi NB II TAC – SH-ITB Bu-
daörs 2i SC I 11-7
Pontszerző: Barassó 4, Nagy 3, 
Pattantyús 2, Adamik 1, Nagy-Ba-
rassó
TAC – Esztergomi ASE 13-5
Pontszerző: Nagy 4, Adamik 3, 
Barassó 3, Varga 1, Barassó-Nagy, 

Adamik-Bácsi
Kézilabda
Férfi NB I/B BFKA Veszprém 
U22 – TAC 37-26 (18-15)
Góllövő: Schneider 6, Schekk 4, 
Iváncsik T., Lukács, Sárosi 3-3, 
Bognár, Dósa 2-2, Győrfi, Pordán, 
Tass 1-1
Edző: Márton Ádám
Kosárlabda
Női amatőr NB I TSE – Törek-
vés SE 66-78 (19-30,18-16,14-
17,15-15)
Pontszerző:  Morcz 15/12, Hor-
váth 13, Kiss J. 12/6, Tóth 10, 
Mohai 6, Varga 6, Biszák 4
Edző: Szabó Judit
Labdarúgás
Férfi felnőtt TAC – Vértessom-
lósi KSK 5-0 (1-0)

Góllövő: Martonfi 28, Mezei 50, 
Tóth 69, Zuggó 73, Csákány (11-
ből) 78
Edző: Wéber Roland
- A rájátszásban eddig veretlenek 
vagyunk, összeállt, egységes a 
csapat. Ma a biztonságos véde-
kéezésen volt a hangsúly, de az 5 
rúgott gól azt mutatja támadásban 
is jók voltunk. Még van három 
meccsünk megyünk tovább.
OBSK Oroszlány – TAC 0-10 
(0-7)
Góllövő: Zuggó 8,16,33,44,48, 
Suhai 26,30,43, Kisék 50, Ko-
ronczi 52
TAC – Vértesszőlösi SE 5-1 (2-0)
Góllövő: Zuggó 9, Vaczula (ö)23, 
Suhai 65, Koronczi 75, Martonfi 
77 ill. Kiprich 76

Edző: Wéber Roland
Férfi U19
Ácsi Kinizsi SC – TAC 2-1 (0-0)
Góllövő: Ozoróczi 51,63 ill. Me-
zei 73
Vértessomlósi KSK – TAC 2-3 
(0-2)
Góllövő: Murányi 74, Éliás 76 ill. 
Lázár 2, Nagy 19, Bezzeg 53
Edző: Schaffer Péter
Fiú U15 TAC – Mészöly Focisuli 
SE 2-2 (2-0)
Góllövő: Unger 9, Mohácsi 31 ill. 
Nagy 46, Paár 48
BKV Előre SC – TAC 2-0 (0-0)
Góllövő: Farkas 45, Szabó 55
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14 TAC – Mészöly Focisuli 
SE 5-3 (3-2)
Góllövő: Takács 16, Szeidemann 

19, Valter 37,47,77 ill. Valent 5, 
Ballai 8, Vancsura 71
BKV Előre SC – TAC 0-6 (0-4)
Góllövő: Beck 5, Valter 12, Fatus-
ka 23,79, Szeidemann 36,73
Edző: Schweininger Ferenc
Női Felnőtt TAC – Dorogi FC 
1-4 (1-2)
Góllövő: Horváth 24 ill. Boros 15, 
Kelenföldi31,57, Soós 69
Edző: Schaffer Péter
Női U18 TAC – Szákszendi SE 
4-6 (4-4)
Góllövő: Bencze 6, Hartai 7,11,32 
ill. Fekete 9,13, Szíjj 10,14, Bartos 
39 Edző: Schaffer Péter Lány U15 
Kisbéri SSE II – TAC 2-2 (1-1)
Góllövő: Pusztai 20,60 ill. Bencze 
6, Ódor 53
Edző: Schaffer Péter. Tompa Andor

A Tour de Hongrie kerékpáros 
körverseny 3. szakasza a Veszp-
rém-Tata etap volt amikor 142 
km várt a versenyzőkre. Enyhén 
dombos terepen tekertek a fiúk és 
már a táv első negyedében kiala-
kult egy öt fős szökevény csoport. 
Az előnyük nem érte el a 4 per-
cet, de valamennyi részhajrát egy-
más között osztottak el. Amikor 
a mezőny elhagyta Környét egy 

szerencsétlen bukás történt. Ebbe 
sajnos a magyar Fetter Erik is be-
lekerült, de ha hátránnyal is lega-
lább célba tudott érni. Aztán Tatán 
újabb bukás, ezúttal a Bláthy-nál 
lévő kanyarban. Itt a bal kanyar-
ban sodródtak ki többen és ebben 
az esélyesek közül többen is szen-
vedők voltak. Amikor a Május 1 
útra kanyarodott a mezőny kb. 
900 métert kellett még megtenni-

ük a célig. Az első 
etapon győztes 
német Bauhaus és 
a két évvel ezelőt-
ti Tour de Fran-
ce-on sárga trikót 
is viselő holland 
Teunissen óriásit 
csatázott a győze-
lemért. A 142 km 
után csak célfotó 
tudta eldönteni ki 
nyert, ami Bauhaus 
sikerét hozta ki. 
Így mind a sárga, 
mind a zöld mezt 
visszaszerezte. Az 
várható volt hogy 
a Tatán a városi 
kb. 3 km nem lesz 

könnyű hiszen több kanyar is ne-
hezítette a haladást. A nézők nagy 
számban álltak az útvonal mellett, 
jó érzékkel a Bláthy kanyarban, 
a Keszthelyi-Május 1 út keresz-
teződésben és szinte végig a Má-
jus 1 úton választottak helyet. A 
Bláthynál a FOOTOUR sportolói 
csinálták a hangulatot, de a TAC 
fehér pólósai is hangosan szurkol-

tak mint ahogy a Kőkúti és a Fa-
zekas iskola  tanulói vagy a Szabó 
Kornél vezetésével dudákkal fel-
szerelt Renmei karatékái. A cél-
ban, a Güntner Aréna előtt pedig 
jó szerével egy tűt sem lehetett 
volna leejteni annyian szorongtak 
a korlátok mellett. Remek hangu-
lat uralkodott már akkor is amikor 
a mezőny még messze volt Ta-
tától. Ez a hangulat pedig egyre 
fokozódott ahogy megjelentek a 
kerekesek. Biztos hogy a verseny-
zők is érezték, érezniük is kellett, 
hiszen zengett a város a tapstól a 
buzdítástól. Még az eredményhir-
detést is százak várták és köszön-
tötték a dobogóra felálló verseny-
zőket. Sajnos a járvány helyzet 
miatt furcsa volt látni hogy bár a 
díjátadók felmentek a színpadra 
de a versenyzők maguk vették el 
a díjakat az asztalról. Nagyon jó 
sikerült verseny volt, Tata ismét 
bebizonyította hogy fogadó kész a 
színvonalas sporteseményekre. S 
ahogy a szurkolók mondják hogy 
szép volt fiúk, úgy most a szurko-
lók a város is megérdemli: szép 
volt szurkolók, szép volt Tata! -ta-

Elment a kapus

Elhunyt Pethő Zsuzsanna olim-
piai bronzérmes kézilabdázó, 76 
éves volt. A Tatabányai Bányász 
játékosaként 1964-78 között 
szerepelt, 1976-ban a montreá-
li olimpián bronzérmes, míg az 
1975-ös VB-n szintén harma-
dik lett a magyar csapattal. A 
válogatott mezt 53 alkalommal 
húzhatta magára. Bakonybán-
kon született 1945. május 14én 
és Tatán élt, itt halt meg május 
18-án. Pethő Zsuzsannát a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség és a 
Magyar Olimpiai Bizottság sa-
ját halottjának tekinti. Temeté-
sére június 4-én 15 órakor Tatán 
kerül sor.

Az elmúlt hétvégén a Hódy 
SE versenyzői Győrben vettek 
részt a Kadler Gusztáv Maraton 
Magyar Bajnokságon. A ver-
seny péntek délután kezdődött 
és vasárnap délután fejeződött 
be. A Maraton Bajnokságon 24  
sportoló szállt vízre a tataiak 
közül  az U10-es korosztály-
tól az U17-18-as korosztályig. 
Ahogy megszokhattuk ezúttal 
is gyűjtötték az érmeket, helye-
zéseket
A párosban 2. helyezést elért 
Bolehradsky Szilveszter győri 
párjával kivívta a Moszkvában 
megrendezendő Maraton Eu-
rópa Bajnokságon való részvé-

telt. Ők 22 km-t 
teljesítettek 5 ki-
szállással, ahol 
100 m futás után 
szállhattak be újra 
a hajóba. 
1. hely: K1 Férfi 
Serdülő U15 15 
km: Hidvégi Za-
lán Imre
2. hely: K2 Férfi 
Ifjúsági U17-18 
22km: Varga Oli-
vér (Graboplas t 
Győr) – Bolehrad-
sky Szilveszter(-
Tatai Hódy) 
3. hely: K1 Férfi 

Serdülő U15 15km: Bublo-
vics István
MK1 Férfi Kölyök U13 
10km: Czimondor Péter
4. hely: K1 Női Kölyök 
U13 10km: Gábor Tímea                  
K2 Férfi Gyermek U10 5 
km: Kerekes Robin – Brá-
zik Zsombor
6. hely: MK1 Férfi Gyer-
mek U10 5 km: Haltrich 
Hunor                              -ta- 

Szép volt, Tata!

Eredmények

Újabb Hódys érmek
A verseny célja:
A tatai Tófutás hagyományának 
ápolása. A futás megszerettetése, 
testmozgási, sportolási, verseny-
zési lehetőség biztosítása a futást 
szerető sportolók számára.
A verseny rendezője: 
FOOTOUR SE,  Tata Város Ön-
kormányzata
A verseny fővédnöke:
Michl József, Tata város polgár-
mestere
A verseny helye, versenyköz-
pont: Tata, Új Kajakház
A verseny ideje: június 5. szombat 
A versenypálya: A tatai Öreg-tó 
körül.
Nevezés, jelentkezés: 
A helyszínen 10:45-ig a 7 km-re, 
a 14 km-es távra 11:45-ig, 10:15-ig 
a 2 km-re.

A verseny távja, rajtidő:
- 2,0 km /gyerekeknek 10 éves ko-
rig 10:30 
- 7,1 km /1 kör emlékverseny 11:00 
- 14,2 km /2 kör emlékverseny 
12:00 
Nevezési díjak:
- gyerekeknek ingyenes
-7,1 km: 1000 FT
-14,2 km: 1000 FT
CHIPES IDŐMÉRÉS! CHIP LE-
TÉT 1000 FT!
Díjazás: 
- 2 km 1-3. helyezett: érem, (min-
denkinek csoki!)
- 7,1 km ffi/nő: 1-3. helyezett: érem
- 14,2 km ffi/nő: 1-3. helyezett: 
érem
INFORMÁCIÓ: 
Róth Balázs: 20-4339607 info.
footour@gmail.com

85. TATAI TÓFUTÁS
2021. június 5. szombat
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