
Tata Város Önkormányzata a Nem-
zeti Összetartozás Napja alkalmá-
ból szervezett megemlékezéseket 
június 4-én. A programsorozat reg-
gel a Kossuth téren kezdődött, majd 
este közös tűzgyújtással zárult a 
Kálvária-domb lábánál.
A nemzeti összetartozás napja az I. 
világháborút lezáró versailles-i bé-
keszerződés évfordulójára emléke-
ző nemzeti emléknap, melyet 2010. 
május 31-én iktatott törvénybe az 
Országgyűlés. Az emléknap alkal-
mából megrendezett tatai esemény-
sorozat első állomása a Kossuth tér 
volt, ahol június 4-én reggel félár-
bocra eresztették az Országzászlót. 
A helyszínen Juhász Gyula: Tria-
non című verse hangzott el szőgyé-
ni, szovátai, magyarkanizsai és ta-
tai versmondók tolmácsolásában, 
hangfelvételről. 
A programban délután a tisztelet és 
emlékezés virágait helyezték el a 

szőgyéni emlékkeresztnél a Mind-
szenty téren, ahol beszédet mondott 
Méri Szabolcs. Szőgyén polgár-
mestere a helyszínen kiemelte: - Ne 
csak a gyászról szóljon a mai em-
lékezés, a szebb jövő reményében 
tekintsünk előre. Bízzunk a Gond-
viselés erejében és szeretetében, s 
abban, hogy az elszakítottság elle-
nére is megmaradhatunk magyar-
nak, a szülőföldünkön is megkap-
hatjuk emberi jogainkat. Hiszünk 
és bízunk abban, hogy eljön az idő, 
amikor az embertelen Benes-dekré-
tumokat eltörlik, nem leszünk már 
háborús bűnösök, és talán még bo-
csánatot is kérnek majd tőlünk. És 
főleg abban bízunk, hogy a nemzeti 
összetartozás erősebb minden em-
beri gonoszságnál és cselszövésnél. 
Összetartozni érték és büszkeség, 
melyet erősen fűz össze a közös 
anyanyelv, a közös nemzeti és ke-
resztény kultúra, a közös múlt és 

reméljük, a közös jövő is.
A megemlékezés a Nemzeti össze-
tartozás emlékművénél, a Nemzeti 
összetartozás terén folytatódott ahol 
először Dr. Anka László, a Veritas 
Történelemkutató Intézet és Levél-
tár tudományos munkatársa beszélt 
a trianoni békediktátumról, illetve 
annak következményeiről. Ezt kö-
vetően Michl József, Tata polgár-
mestere osztotta meg gondolatait 
a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 
A városvezető elmondta: - Gondol-
junk arra, hogy 101 év után a gyer-
mekeink megélhetik, hogy minden 
tragédiából, minden rosszból az 
egymásnak nekifeszülő szeretet-
kapcsolat tud kiemelni bennünket, 
és tud újra erőt adni a holnaphoz. 
Sok-sok tragikusat, lehangolót és 
szomorúan szépet tudunk felidéz-
ni Trianonról, de a legfontosabb, 
melyet meg kell tanulnunk belőle 
egészen biztosan az, hogy csak az 

egymásra figyelő, egymást szerető, 
és egymást folyamatosan támogató 
közösségeknek van esélyük a jö-
vőt is túlélni. Segítsen bennünket a 
Mindenható abban, hogy a korona-
vírus járványt is reményeink szerint 
teljesen leküzdve, Trianon emléké-
ből pedig mindig tanulva megerő-
södhessünk, és az összetartozásunk 
megélésére valóban, mindenkor  le-
gyen lehetőségünk. 
A június 4-i eseménysorozat követ-
kező állomása a Városháza díszter-
me volt, ahol Szőgyén, Szováta és 
Magyarkanizsa, Tata testvértelepü-
léseinek küldöttségei találkoztak. 
2013. június 4-én mutatták be elő-
ször azt az alkotást, amely városunk 
és kárpát-medencei testvértelepü-
léseink összetartozását jelképezi. 
Egy Babits Mihály idézet, a „nem 
holt rög, hanem élő lélek” felirat 
került a műre, melyet V. Smídt Ró-
bert szőgyéni fafaragó készített. Az 
alkotás öt részből áll: a középső 
elem jelképezi az anyaországot, az 
azt körülölelő másik négy elem pe-
dig Felvidék, Erdély, Délvidék és 
Kárpátalja jelképe. A nemzeti ösz-
szetartozás napján szervezett tatai 
rendezvényeken a szőgyéni, szo-
vátai és magyarkanizsai delegáci-
ók évről-évre hazavisznek egy-egy 
elemet az alkotásból, majd a követ-
kező év június 4-én az összetartozás 
jelképének darabjait visszahozzák 
Tatára, és a faragványt egy napra 
ismét összeállítják. Idén Méri Sza-
bolcs polgármester Szőgyénből, 
Molnos Ferenc tanácsos Szovátá-
ról, Kónya Róbert polgármesteri 
tanácsnok Magyarkanizsáról vala-
mint Michl József polgármester ál-
lította össze az elemeket, melyeket 
nemzeti színű szalag köt egybe.

Folytatás a 4. oldalon
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Nyári programkínálat 
- sajtótájékoztató            
   6.oldal

Tehetségnap a Kőkútiban      
   
    5.oldal

Tó-futás
            
   10.oldal

Újranyitott a kisposta  
   
   2. oldal

44 tatai buszváró újul meg
     
    3.oldal

Gyermek könyvmegálló az 
Építők parkjában    
                          4.oldal

Tájékoztató a településfej-
lesztési kérdésekről
    2.oldal

Tata Város Önkormányzata júni-
us 3-án a Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnokban rendezte a városi 
pedagógus napi ünnepséget. 
A pedagógusnapot Magyarorszá-
gon 1952 óta ünneplik, az önkor-
mányzat június első vasárnapjához 
közeledve pedig minden esztendő-
ben külön köszönti városunk peda-
gógusait. 
Az idei eseményen Michl Jó-
zsef polgármester hangsúlyozta: 
- Minden tatai és kistérségi szülő 
valamint család nevében hálásan 
köszönjük pedagógusainknak azt, 

hogy a mögöttünk álló nagyon 
nehéz időszakban, az online világ 
lehetőségeit kihasználva munká-
jukkal, erőfeszítéseikkel segítet-
ték, hogy gyerekeink számára ez 
a tanév ne vesszen el és gyara-
podjanak tudásban, szorgalomban, 
akaraterőben. A pedagógusok az 
elmúlt hosszú hónapokban segítet-
tek abban is, hogy a szülők is igazi 
társakká váljanak az oktató-nevelő 
munkájukban. Ilyen közel a szülők 
és pedagógusok talán sosem voltak 
még egymáshoz, hiszen gyakran 
napi kapcsolatban álltak annak ér-

dekében, hogy az otthoni tanulás 
eredményes lehessen. Kívánom 
önöknek, hogy ez a nyár lehetősé-
get adjon az erőgyűjtésre, és aztán 
szeptembertől nagy lelkesedéssel 
és szeretettel tudják majd végezni 
áldásos munkájukat - fogalmazott 
Tata polgármestere.
A rendezvényen Bencsik János 
mondott ünnepi beszédet. Az or-
szággyűlési képviselő a járvány 
időszakának nehézségeivel kap-
csolatban kiemelte: - A tapasztala-
tokon nyugvó félelem, óvatosság 
és bizalmatlanság mélyen  beleivó-
dott mindannyiunk életébe. A peda-
gógusok is sok mindennel találkoz-
tak a mindennapokban, s a digitális 
oktatás révén óhatatlanul jobban 
beleláttak a tanítványok, családok 
életébe. A sokféle élethelyzetből 
adódóan pedig az elmúlt másfél év-
ben kiváltképpen olyan helyzetben 
voltak, hogy nem csak a szépség-
ből, az építő és megerősítő infor-
mációkból, hanem az élet árnyékos 
oldalából is többet észleltek, mint 
egy átlagember. A kérdés az, hogy 
mindezt a tapasztalatot, amelyet 
sokszor teherként tettek a saját 

szívükre, hogyan tudják a pedagó-
gusok feldolgozni, mert bizonyá-
ra sokan hosszú ideig fogják még 
ezeket magukban hordozni. Tér-
ségünk országgyűlési képviselője 
hozzátette: - A közösségi összejö-
veteleink a következő időszakban 
akkor lesznek a leghasznosabbak, 
ha megtelnek ünnepekkel, pozitív 
érzelmekkel, megerősítő visszajel-
zésekkel, és akkor a bennünk lévő 
visszafogottságot könnyebben tud-
juk majd elengedni, megengedve 
azt is, hogy nagyobb nyitottsággal 
forduljunk  egymás felé. Isten él-
tesse a pedagógusainkat, kívánom, 
hogy legyen lelki és testi erejük 
mindehhez - zárta gondolatait Ben-
csik János. 
A rendezvényen a hagyományok-
nak megfelelően köszöntötték a 
színes diplomás és a nyugdíjba vo-
nuló pedagógusokat, megköszön-
ve azok munkáját is, akik tavaly 
vonultak nyugdíjba vagy vették át 
színes diplomájukat, hiszen 2020-
ban a koronavírus járvány miatt a 
pedagógus napi ünnepségre nem 
kerülhetett sor. 

Folytatás a 9. oldalon

Köszönet városunk pedagógusainak!

Fotó: Domokos Attila

„Csak az egymást szerető közösségeknek 
van esélyük túlélni…” 

                A Nemzeti Összetartozás Napja
Fotó: Domokos Attila
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Várjuk észrevételeiket, 
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Szerkesszünk együtt! 

Az újság megjelenését támogatta:

Tisztelt Érdeklődők!

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 334/2018. 
(X.31.) számú határozata alapján 
folyamatban van Tata teljes köz-
igazgatási területére kiterjedően a 
településrendezési eszközök felül-
vizsgálata. Ennek keretében az el-
múlt hetekben szakaszosan tettük 
közzé az erre vonatkozó dokumen-
tumokat a partnerségi egyeztetés 
lefolytatása érdekében.
Az egyeztetés keretében számos 
olyan megkeresés érkezett hivata-
lunkhoz, mely a véleményeztetés-
sel, annak módjával kapcsolatos. 
Erre vonatkozóan – a megkeresés-
ben foglalt kérdés feltüntetésével 
- az alábbiak szerint tájékoztatom 
Önöket az egyes kérdésekkel kap-
csolatban.
1. Van-e lehetőség a vélemény pa-
pír alapon történő benyújtására?
A partnerségi egyeztetés menetét 
a településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrende-
zési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. Rendelet, illetve 
a veszélyhelyzetre tekintettel a 
veszélyhelyzet ideje alatt egyes 
településfejlesztési, településren-
dezési és településkép-védelmi 
szabályok eltérő alkalmazásáról 
szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. 
Rendelet szabályozza. Ez utóbbi 
Korm. Rendelet 2. § (1) bekez-
dés c) pontja rögzíti, hogy a mun-
kaközi tájékoztatás elektronikus 
úton lefolytatott lakossági fóruma 
esetén az észrevételeket, illetve a 
véleményeket kizárólag elektroni-
kus úton lehet megtenni. Így ezen 
jogszabályi rendelkezés alapján a 
véleményeket, észrevételeket pa-
pír alapon nem lehet benyújtani. 
Amennyiben az észrevételt tenni 
szándékozónak nincs lehetősége 
– sem a családban, sem a baráti 
ismerősi körében nem áll rendel-
kezésre internet kapcsolattal ren-
delkező számítógép, okostelefon, 
- észrevételét elektronikus úton 
megtenni, a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz történő, a 
34/588-619-es telefonszámon tör-
ténő előzetes bejelentkezést köve-
tően a hivatal épületében biztosít-
juk az ehhez szükséges technikai 
eszközt.  Egyúttal kollégáim kész-
séggel nyújtanak segítséget a vé-
leményezési űrlap kitöltésében az 

alábbi elérhetőségen: 34/588-619. 
2. Van-e lehetőség a véleményezé-
si határidő meghosszabbítására?
Az önkormányzat az észrevételek 
megtételére a jogszabályokban 
meghatározott 15 illetve 16 napos 
véleményezési határidő helyett jó-
val hosszabb határidőt biztosít a vé-
lemények benyújtására, tekintettel 
arra, hogy legutoljára közzétett he-
lyi építési szabályzatra és az annak 
mellékletét képező szabályozási 
tervlapokra véleményezésre is 34 
nap áll rendelkezésre. A 314/2012. 
(XI.8.) Korm. Rendelet 45. § (1) 
bekezdése értelmében a jelenleg 
hatályos helyi építési szabályzat 
2021. december 31. napjáig al-
kalmazható. Így az önkormányza-
tunknak ezen időpontig szükséges 
elfogadnia és hatályba léptetnie az 
új településrendezési eszközöket. 
Ezen időpont figyelembevételével 
került megállapításra a lakossági 
vélemények benyújtásának határ-
ideje. Amennyiben ezen határidőt 
meghosszabbítjuk, az esetben 
fennállhat annak veszélye, hogy az 
év végéig nem kerülnek elfogadás-
ra és hatályba léptetésre az új tele-
pülésrendezési eszközök. 
3. A feltöltött anyagok áttekintése 
nehézkes. Van-e lehetőség, hogy a 
szakember az elkészült dokumen-
tációról áttekintést nyújtson, akár 
városrészenként?
A Tatai Televízió 2021. június 
10-i közéleti kerekasztal című 
műsorában a város főépítésze és 
az önkormányzatunk által megbí-
zott településtervező bemutatja az 
elkészült tervezeteket, melynek 
keretében az anyagok közötti ke-
reshetőségre is kitérnek. Bízom 
benne, hogy ezen tájékoztató is 
jelentős segítséget fog nyújta-
ni, hogy mindenki áttekinthesse, 
hogy az ingatlanára vonatkozóan 
milyen új előírások fognak vonat-
kozni. De ezen tájékoztató mellett 
a kollégáim készséggel nyújtanak 
segítséget mind a honlapon történő 
keresés, mind az egyes ingatlanok-
ra vonatkozó előírások kapcsán a 
34/588-619-es telefonszámon.
4. A tatai 1841 hrsz.-ú ingatlanra 
( természetben Tata, volt Esterhá-
zy istálló)  vonatkozó előírásokon 
változtatni szándékozik-e az ön-
kormányzat?
Tata Város Polgármestere 2021. 
május 26-i tájékoztatójában jelez-
te, hogy ezen ingatlanra vonatkozó 
paramétereken az önkormányzat 
az új helyi építési szabályzatban 

nem kíván változtatni. A vélemé-
nyezésre közzétett rendelet ter-
vezet ennek fényében készült el, 
természetesen az új szabályozásra 
vonatkozó jogszabály szerkesztési 
formátumban. 
A jelenleg hatályos helyi építési 
szabályzat és az annak 4. számú 
mellékletét képező szabályozási 
tervlapja, valamint az 5. számú 
mellékletét képező övezetek be-
építési paraméterei az alábbiakat 
tartalmazzák a fenti ingatlanra vo-
natkozóan: 
A helyi építési szabályzat 4. számú 
mellékletét képező szabályozá-
si tervlapok közül a 13.1 és 13.3. 
tervlapok alapján az ingatlan Kid-
3 jelű, különleges idegenforgalmi 
övezetben, továbbá Kb-R jelű, kü-
lönleges beépítésre nem szánt öve-
zetben fekszik. 
A különleges idegenforgalmi öve-
zettel kapcsolatban a jelenleg ha-
tályos helyi építési szabályzat 24. 
§ (5) bekezdése rögzíti, hogy „K-
id jelű különleges idegenforgalmi 
övezetben valamint a K-Ed jelű 
(Edzőtábor) övezetben a kialakult, 
valamint az új kijelölt területeken, 
a rekreációs lehetőségeket (pl. lo-
vaglás, szabadtéri egyéb sportolás, 
ismeretterjesztés,) szolgáló ide-
genforgalmi-üdülési célú (szállás-
férőhely is) épületek létesíthetők.”
A Kid-3 övezetre vonatkozóan 
a helyi építési szabályzat 24. § 
(24/A) bekezdése tartalmazza to-
vábbá, hogy „A Kid-3 jelű külön-
leges idegenforgalmi övezetben 
építményt elhelyezni idegenfor-
galmi, lovas- és egyéb sport, kul-
turális és más rendezvény céljára 
lehet.”
A Kb-R jelű, különleges beépítésre 
nem szánt övezettel kapcsolatban a 
jelenleg hatályos helyi építési sza-
bályzat 41/A. § (4) bekezdése rög-
zíti, hogy „A Kb-R jelű különle-
ges beépítésre nem szánt övezetet 
használni, az övezetben építményt 
elhelyezni lovas- és egyéb sport, 
kulturális és más rendezvény cél-
jára lehet.”
A jelenleg hatályos helyi építé-
si szabályzat 5. számú, Övezetek 
építési paraméterei című mellék-
letének T5. táblázat 4. sora rögzí-
ti, hogy a Kid-3 jelű övezetben a 
szintterületi mutató 1,2. 
Az új helyi építési szabályzat ezen 
területre, mint az új helyi építési 
szabályzat hatálybalépését meg-
előző 7 éven belül módosított sa-
játos területek egyikénél az alábbi 

előírások szerepelnek (az új sza-
bályozásra vonatkozó jogszabály 
szerkesztési formátumban):
94. § (1) A szabályozási tervlapon 
6-os számmal jelölt sajátos terület-
re az 5/2017. (II. 24.) önkormány-
za rendelet 2017. március 9.-én ha-
tályba lépett 1. melléklete 13.1 és 
13.3 tervlapjainak normatartalma 
vonatkozik. (A jelenleg hatályos 
helyi építési szabályzat 4. számú 
mellékletét képező tervlapok 13.1 
és 13.3 lapjai kerültek átemelésre)
(2) A K/Re-FT-1 építési övezet-
ben: (jelenlegi Kid-3 jelű övezet)
a) építményt elhelyezni idegenfor-
galmi, lovas- és egyéb sport, kul-
turális és más rendezvény céljára 
lehet. (A jelenleg hatályos helyi 
építési szabályzat 24. § (24/A) be-
kezdése került átemelésre).
b) a rekreációs lehetőségeket (kü-
lönösen lovaglás, szabadtéri egyéb 
sportolás, ismeretterjesztés) szol-
gáló idegenforgalmi célú (szállás-
férőhely is) épületek létesíthetők. 
(A jelenleg hatályos helyi építési 
szabályzat 24. § (5) bekezdése ke-
rült átemelésre).
c) a megengedett legnagyobb szin-
területi mutató 1,2. (A jelenleg ha-
tályos helyi építési szabályzat 5. 
számú, Övezetek építési paraméte-
rei című mellékletének T5. táblá-
zat 4. sorának szintterületi mutató 
értéke került átemelésre).
(3) A Kb/Re-7 jelű övezetet hasz-
nálni, és az övezetben építményt 
elhelyezni lovas- és egyéb sport, 
kulturális és más rendezvény cél-
jára lehet. (A jelenlegi Kb-R jelű 
övezet. A jelenleg hatályos helyi 
építési szabályzat 41/A. § (4) be-
kezdése került átemelésre).
A fentiek alapján látható, hogy a 
területre vonatkozó előírások nem 
változnak, hisz azok a jelenlegi 
helyi építési szabályzatban is sze-
repelnek, ugyanakkor az új helyi 
építési szabályzatban az áttekint-
hetőség elősegítése érdekében, az 
új helyi építési szabályzat hatály-
balépését megelőző 7 éven belül 
módosított sajátos területek eseté-
ben, így ezen terület esetében is, 
az övezeti előírások  egy helyen, 
egy szakaszban kerülnek szerepel-
tetésre. 
Bízom benne, hogy a fenti tájékoz-
tatás is segíti Önöket a település-
rendezési eszközök tervezetével 
kapcsolatos véleményük megalko-
tásában. 

 dr. Horváth József   jegyző

Tájékoztató a településfejlesztési kérdésekrőlÚjranyitott 
a kisposta
Június 14-én újra kinyit a Gesz-
tenye fasor 6. szám alatt üzeme-
lő posta.
A Magyar Posta Zrt. Nyugat-ma-
gyarországi Területi Igazgatósá-
ga még tavaly ősszel tájékozta-
tott arról, hogy a kispostán 2020. 
október 22-től ideiglenesen 
szünetel a szolgáltatás a koro-
navírussal kapcsolatos veszély-
helyzet kapcsán felmerülő lét-
számproblémák, valamint egyéb 
külső körülmények miatt.
Rigó Balázs alpolgármester az 
újranyitással kapcsolatban el-
mondta:- Egyeztetéseket köve-
tően azt a tájékoztatást kaptuk a 
posta vezetésétől, hogy a kispos-
ta június közepétől újra várja 
az ügyfeleket, ami bizonyára jó 
hír a környéken élők számára. 
Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a Magyar Posta minden 
dolgozójának, hogy a koronaví-
rus járvány időszakában is vé-
gig dolgoztak, és biztosították 
a szolgáltatásaikat, s köszönjük 
azt is, hogy végre megújulhatott 
a Kossuth téri főposta épülete.
A Gesztenye fasori kisposta jú-
nius 14. hétfőtől várja újra a ta-
taiakat.          -áá-

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének megjelent 
tagjai, a kistérségi polgármeste-

rek valamint a Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal munkatár-
sai  tárlatvezetésen vettek részt 

a megújult Ester-
házy-kastélyban a 
kastély vezetésének 
meghívására, május 
31-én.
Michl József pol-
gármester a helyszí-
nen úgy nyilatko-
zott:- A kastély és a 
benne található ki-
állítás egy hatalmas 
lehetőség számunk-
ra arra, hogy eddig 
soha nem látott mó-
don pillanthassunk 
be a város történel-
mébe. Erről az idő-

szakról korábban olvashattunk, 
láthattunk róla képeket, esetleg 

ismerhettünk néhány tárgyat, 
de most az Esterházy család és 
Tata több évszázados történelme 
részleteiben tárul fel előttünk a 
kastély falai között sétálva, ezért 
jó szívvel bíztatok mindenkit, 
hogy jöjjenek el ide.
A tatai Esterházy-kastély má-
jus 26-án nyitotta meg kapuit a 
nagyközönség előtt. Keddtől va-
sárnapig, 10-18 óráig várják a lá-
togatókat, június 1. és augusztus 
20. között pedig minden szom-
baton meghosszabbított nyitva 
tartás mellett 20 óráig tartanak 
nyitva.                                  -áá- 

További információ:
www.tataikastely.hu

„Tata több évszázados történelme részleteiben tárul fel előttünk”

Fotó: Domokos Attila



Az Aktív Magyarország az Ak-
tív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központtal hirdette meg „Tava-
szi Nagytakarítás” elnevezésű 
programját, amelyhez Tata Város 
Önkormányzata is csatlakozott. 
A kampány célja, hogy felhívja 
a figyelmet a természeti értékek 
megőrzésére, valamint arra, hogy 
a természetben elhagyott szemetet 
a kirándulók szedjék össze, vagy 
még jobb, ha el se dobják.
A Tatai Közös Önkormányza-
ti Hivatal a Vérteserdő Zrt.-vel 
együttműködve szervezte meg a 
helyi szemétszedési akciót május 

28-án, az Öreg-tó nyugati részén 
található erdőrészletekben. Limp 
Tibor, a Vérteserdő Zrt. erdésze-
ti igazgatója az eseményen tájé-
koztatott arról, hogy az elmúlt 
években a városok, a pihenő és 
táborozóhelyek környékén elsza-
porodott az illegálisan elhelyezett 
hulladék, és ugyanez elmondható 
az erdőbe vezető utakról, rétekről 
is. Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium az IFKA Közhasz-
nú Nonprofit Kft.-n keresztül tette 
közé a „Tisztítsuk meg az orszá-
got!” pályázatot, melynek égisze 
alatt különböző civil és állami 

szervezetek gyűjtöttek össze ille-
gális hulladékot. A pályázati felhí-
váshoz kapcsolódóan a Vérteser-
dő Zrt. az elmúlt hónapokban 67 
helyszínen mintegy 2500 köbmé-
ter szemetet szedett össze.
A tatai szemétszedő akcióhoz a 
Vérteserdő Zrt. zsákokkal és gu-
mikesztyűkkel is hozzájárult, va-
lamint járművet biztosított a hul-
ladék elszállítására.
Boglári Zoltán a Pénzügyi, Kör-
nyezetvédelmi és Városfejlesztési 
Bizottság elnöke a helyszínen úgy 
nyilatkozott: - Örömteli, hogy 
egyre több esemény, kezdemé-

nyezés nyújt lehetőséget környe-
zetünk szebbé tételére. Itt Tatán 
az elmúlt időszakban önkénte-
sek és civil szervezetek egyaránt 
szerveztek akciókat, például a 
tómederben és az Öreg-tó környe-
zetében, városunkban működik 
a „Te szedd” elnevezésű mozga-
lom, az állami erdőgazdálkodá-
sok részesei a „Tisztítsuk meg az 
országot!”pályázatnak, és a mos-
tani akcióval a Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal is jó példát 
szeretne mutatni. Boglári Zoltán 
hozzátette:- rendkívül fontos ezen 
a téren a szemléletformálás, ezért 
az önkormányzat minden olyan 
akciót, kezdeményezést örömmel 
támogat, amely ezt elősegíti váro-
sunkban.
A szemétszedés mellett a „Tava-
szi Nagytakarítás” kampány fon-
tos üzenete, hogy az erdőben csak 
a lábnyomunkat hagyjuk, semmi 
mást. Ha lehet, hulladékot erdei 
szemetesben se hagyjunk, hiszen 
a napi szemétgyűjtést egyetlen 
erdészet vagy nemzeti park sem 
tudja megoldani, az állatok vi-
szont táplálékot keresnek, ezért jó 
eséllyel szétszórhatják a gyűjtőe-
dények tartalmát. Az ételmaradé-
kok és csomagolások illata pedig 
vonzza az állatokat, és nem ritka, 
hogy mindkettőt megeszik.
Mürkl Levente, a Környezetvé-
delmi és Városüzemeltetési Iroda 

vezetője az illegális szemétleraká-
sokkal kapcsolatos tapasztalatok-
ról elmondta: - Egyre több prob-
lémát okoz ez a jelenség. Illegális 
hulladék gyakran a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek környeze-
tében található. A gyűjtőszigetek 
környékére az elmúlt időszakban 
több ízben helyezett ki kamerákat 
az önkormányzat. Az erdőszéli te-
rületekről is nagyon sok hulladé-
kot kell elszállítania a városnak, 
ami komoly többletköltséget is 
okoz. Tata határában, elsősorban 
a dűlőutak és szántóföldek men-
tén az utóbbi időben sorompókat 
helyeztek ki, emiatt gépjárművel 
nem lehet behajtani számos, ko-
rábban tipikusan hulladéklerakó-
nak számító helyre. Március óta 
a város már közel 20 esetben tett 
feljelentés illegális hulladék elhe-
lyezési ügyben, s minden esetben 
bírság sújtotta az elkövetőket.
A „Tavaszi nagytakarítás” kam-
pány célja, hogy minél többen 
ragadjanak kesztyűt, illetve sze-
meteszsákot, és túrájuk során 
annyi szemetet gyűjtsenek össze, 
amennyit csak tudnak. A kampány 
weboldalán további hasznos taná-
csokat találhatunk a tavaszinagy-
takaritas.hu oldalon. A helyi gyűj-
tést a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal önkéntes csapata egy kö-
zös ebéddel zárta az Öreg-tó part-
ján.          -áá- 
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Tata Város Önkormányzata 44 buszvárót újít meg, a munkálatok júni-
us 7-én kezdődtek és előreláthatólag legfeljebb egy hónapig tartanak. 
A felújítás során a buszvárókat egységesítik a főbb közlekedési útvo-
nalak mellett, valamint 12 helyszínen újakat is építenek.
A buszvárók egyes helyeken úgynevezett citylight formátumú reklám-
felülettel gazdagodnak majd. Emellett több helyen raknak le új bur-
kolatot és kicserélik az utcabútorokat, például a hulladéktárolókat is.
A munkálatok ideje alatt a régi buszvárók elbontása és az újak telepí-
tése között pár nap eltelhet, ezért kérjük az utasok megértését és tü-
relmét. Az elbontott építményekből az önkormányzat további buszvá-
rókat valamint kerékpártárolókat tervez a későbbiekben  kialakítani.
A következő hetekben az alábbi helyszíneken újulnak meg a buszvá-
rók Tatán:

• Május 1 út - Autóbuszállomás
• Május 1 út – Városközpont
• Május 1 út – Városközpont
• Vértesszőllősi út - Deák F. u. 
ki
• Vértesszőllősi út - Deák F. u. 
be
• Agostyáni út - Révai u. be
• Somogyi B. u. - Bacsó B. u. - 
Somogyi B. út
• Bacsó Béla út - Vasútállomás 
bej. út ki
• Bacsó Béla út - Bezerédi u. 
be
• Bacsó Béla út - Bezerédi u. ki
• Almási u.
• Kocsi  út (Széles csapásnál) ki
• Kocsi  út (Széles csapásnál) 
be
• Kocsi út - Temető ki
• Kocsi út - Temető be
• Kocsi út - Környei út be
• Kocsi út - Környei út ki
• Vértesszőllősi út - Öveges J. 
u. ki
• Vértesszőllősi út - Öveges J. 
u. be
• Baji út - Edzőtábor be
• Baji út - Tóvároskerti baji 
elágazás
• Május 1. út 45-47. ki - Május 
1. út

• Agostyáni út - Volán telep ki
• Agostyáni út - Volán telep be
• Új utca - Bajcsy Zs. út
• Új utca - Által ér
• Mindszenty tér
• Újhegyi út (Feszty utcánál)
• Újhegyi buszforduló (Benczúr 
Gy. út)
• Feszty Á. Utca
• Faller u. befelé
• Faller u. vége buszforduló
• Agostyáni u. Barcsay u. 
befelé
• Fellner J. út buszforduló 
(Grossmann J. tér)
• Komáromi út (József Atti-
la-Papp Pál) be
• Komáromi út (József Atti-
la-Papp Pál) ki
• Kakas u. -  Télagyár mh. be 
(kertészet)
• Új út - Keszthelyi út /Mg. 
Szki. - Komáromi u. felé
• Mikovényi u. be
• Mikovényi u. (körforgalom 
felé)
• Gesztenye fasor (körforgalom 
felé) be
• Honvéd utca  -Laktanya be
• Honvéd utca  -Laktanya ki
• Erkel F. u. - Szilágyi E. u.

Országos szemétgyűjtési akcióban vett részt az önkormányzat

44 tatai buszváró újul meg 

Nyilvános sajtótájékoztatót tartott 
dr. Popovics Judit, Lengyel Zsolt, 
Horváth László és Gerébi Ákos 
önkormányzati képviselő június 
3-án az Öreg-tó partján. A Tatai 
Televízió aznapi híradójában szá-
molt be az eseményről.
Tata világörökségi ingatlan ka-
taszterövezet létrehozása, Tata 
világörökségi területté nyilvání-
tása. Ennek kezdeményezése volt 
a sajtótájékoztató témája, amelyet 
dr. Popovics Judit önkormányzati 
képviselő foglalt össze:
- A sajtótájékoztató megtartására 
három alapvető és nagyon fontos 
ok miatt került sor. Az egyik, hogy 
Tata város honlapján megjelent a 
településfejlesztési terv, aminek 
a véleményezésére szólította fel a 
polgármester Tata polgárait. Ezzel 
nagyon sok problémánk van. Csak 
nagyon röviden néhányat megem-
lítve: a határidő, ami június 30., 
csak elektronikus úton lehet és 
előre gyártott véleményezési űrla-
pon lehet észrevételt tenni. Annak 
ellenére, hogy a kormányrendelet,  
amire hivatkoznak az lehetőség-
ként említi meg az elektronikus 
úton való véleménynyilvánítást, 

nem teszi kötelezővé. A lóistálló 
területéhez, azaz tehát az Avalon 
szálló területéhez kapcsolódóan is 
találtunk néhány érdekes dolgot. 
Ugye ennek a területnek az volt 
a helyzete egészen eddig, hogy 
rendezvényekre lehetett, rendez-
vényi célú épületeket lehetett lét-
rehozni, és most belekerült ebbe 
a tervbe egy B pont, ami szerint 
már szálláshelyek létesítménye is 
építhető oda. De mondhatnám a 
lovas pályát, ahol azon a címszó 
alatt, hogy harmonizálni akarják 
meg homogenizálni a területeket, 
és így ez a terület is beépíthetővé 
fog válni a jövőben. Az se nagyon 
tetszik, hogy cenzúrázás is látható 
a polgármesteri hivatal honlapján. 
Tehát azokat az észrevételeket, 
véleményeket elrejtik, amik nem 
tetszenek a polgármesternek vagy 
a kollégáknak. Röviden beszéltem 
még a népszavazás helyzetéről, 
ami gyakorlatilag ellehetetlenült, 
tehát mire abba a stádiumba jut, 
hogy meghirdetik, addigra az egész 
ügy okafogyottá válhat. És a har-
madik, amire folyamatosan vissza 
fogok térni, hogy Tata város lakos-
ságának, legalábbis a lakosságból 

több ezren jelezték azt, hogy nem 
tetszik ez az Avalon szálló és amit 
a jelenlegi városvezetés csinál, 
ezért mindenféleképpen ismétel-
getni fogom azt az előterjeszté-
semet, hogy a képviselő-testület 
testületileg mondjon le, hogy ezzel 
lehetővé tegye a város polgárainak 
azt, hogy válasszanak egy olyan 
városvezetést, aki a város érdekeit 
és a város lakosságának az érdeke-
it képviseli. Mi úgy látjuk, hogy 
itt pillanatnyilag a város az utolsó 
pillanatban van, gyakorlatilag ez-
zel a településfejlesztési tervvel, 
a népszavazás ellehetetlenítésével 
megalapozták és startra késszé te-
szik az Avalon szálloda építésének 
a lehetőségét, és átnézve az eddigi 
iratokat, többek között a városfej-
lesztési tervet is, amiben átfogó 
célként szerepel, hogy Tata legyen 
világörökségi helyszín, ezért gon-
doltunk arra, mintegy utolsó szal-
maszálként, hogy legyen Tata vi-
lágörökségi területté nyilvánítva és 
a világörökségi ingatlan kataszter 
létrehozásával védjük meg azokat 
az értékeket, amikről ez a város 
egy kis ékszerdoboz, amiért szá-
munkra és a hazaiak és a külföldi-
ek számára is nagyon értékes. Erre 
várunk mindenkit, ez egy kezde-
ményezés. Mindenkit, aki segíteni 
szeretne az Avalon szálló elkerülé-
sében, a honlapunkon megtalálja 
az eddigi elképzeléseinket, várunk 
további terveket, építő jellegű, nem 
politikai jellegű kritikákat, kezde-
ményezéseket, segítőkészséget. 
Ha összefogunk a civil szerveze-
tekkel, egyéb szervezetekkel és a 
város polgáraival, akkor talán van 
arra remény, hogy megmentsük 
Tata városát. - nyilatkozta dr. Po-
povics Judit a városi televíziónak.  

„Legyen Tata világörökségi terület!”
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Május 27-én a Városháza dísz-
termében rendezték az Által-ér 
Szövetség Elnökségi és Fel-
ügyelő Bizottsági ülését. A na-
pirendi pontok között szerepelt a 
szövetség 2020. évi beszámolója 
és közhasznúsági jelentése, va-
lamint az idei költségvetése is.
Musicz László szakmai igazgató 

elmondta: - A jelenlegi szabá-
lyok nem teszik lehetővé, hogy 
az éves közgyűlést a hagyomá-
nyos módon megrendezzük, 
ezért az elnökség kezdemé-
nyezte, hogy a közgyűlés online 
formában jöhessen létre. Ennek 
érdekében elindítottunk egy sza-
vazási felületet, melyre felkerül-

nek a különböző előterjesztések. 
A szövetség tagjai ezen a felü-
leten hozzáférnek minden do-
kumentumhoz, s online módon 
szavazhatnak az egyes témákról.
Az Által-ér Szövetség sikeresen 
lezárt egy nagyléptékű, szlo-
vák-magyar határon átnyúló 
projektet, melynek során a Gere-
cse Natúrpark területén 29 hely-
színen információs pontokat, 20 
helyszínen natúrpark kapukat és 
50 helyszínen natúrpark táblákat 
helyeztek ki. A szövetség másik 
nagy projektje a közelmúltban 
az Öreg-tó iszapvizsgálata volt, 
amely szintén befejeződött, s az 
eredmények alapján megkez-
dődhet a kotrási terv előkészíté-
se        -áá

Május 29-én délelőtt rendezték 
a hagyományos Orbán-napi ün-
nepséget a Szőlősor utcában lévő 
Szent Orbán szobornál.
Szent Orbán a szőlőművesek, bo-
rászok, vincellérek, kocsmárosok 
védőszentje. A régi szokás szerint 
ha Orbán nem hozott fagyot, az 
emberek hálából borral locsolták 
meg a szobrát, ha viszont fagyot 
hozott, akkor vízzel locsolták 
vagy akár meg is vesszőzték.
A tatai ünnepségnek már régi 
hagyománya van, de tavaly a 
koronavírus-járvány miatt nem 
jöhetett létre az esemény. Idén, a 

fokozatosság elvét betartva a szo-
bor körüli ünnepséget megszer-
vezték ugyan, de az utána követ-
kező szokásos helyi borversenyre 
és borkóstolóra nem kerülhetett 
még sor.
Az eseményen dr. Varga András 
a Humán és Ügyrendi Bizottság 
elnöke, a körzet önkormányza-
ti képviselője elmondta: - Szent 
Orbán és a közös ünneplés meg-
erősíthet minket abban, hogy 
Isten minden nehézségünk elle-
nére szeret bennünket, valamint 
abban, hogy szolgáljuk továbbra 
is társainkat, közösségünket.  -áá-

Az UNICEF Gyermekbarát te-
lepülés pályázatának köszön-
hetően kapott lehetőséget arra 
Tata Város Önkormányzata, 
hogy egy gyermek könyvmeg-
állót hozzon létre az Építők 
parkjában. A könyvmegállók 
olyan kis könyvszekrények, 
amelyekbe bárki elhelyezhet 
egy könyvet, és cserébe elvihet 
egy másikat a szekrény tartal-
mából. A tatai megállóval kap-
csolatban Rigó Balázs alpol-
gármester elmondta: - A projekt 
részeként meghirdettünk egy 
alkotói pályázatot a Talentum 
Művészeti Szakgimnázium di-
ákjai között, a felhívásra pedig 

több pályamű 
is érkezett, 
melyek közül 
valamelyik a 
tatai gyermek-
könyv megál-
ló ajtaját fogja 
majd díszíte-
ni. 
Hogy melyik 
lesz a nyer-
tes pályamű, arról Tata Város 
Diákönkormányzatának tagjai 
fognak szavazni ezekben a he-
tekben.                                 
Várjuk azok felajánlásait, akik 
ajándékba adnának 3-14 éves 
korosztálynak szóló könyveket 

vagy pénzadománnyal támo-
gatnák a könyvmegálló feltöl-
tését. A részletekről érdeklőd-
ni a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár elérhetőségein lehet: 
(34) 380 281 és konyvtar@
mzsvktata.hu.                    -áá-

Folytatás az 1. oldalról

A Városházán Rigó Balázs elevenítette fel, 
hogy az elmúlt bő egy évben, a járvány idő-
szakában, hogyan is tartottuk életben a test-
vértelepüléseink közötti  kapcsolatot.  Tata 
alpolgármestere beszélt arról, hogy miközben 
életünket a távolságtartás határozta meg, a 
virtuális térben több, mint másfélszáz szőgyé-
ni, szovátai és magyarkanizsai iskolás gye-
rekkel és rajtuk keresztül az ő családjaikkal 
is sikerült közvetlen kapcsolatot teremteni. 
„Négy online játékot szerveztünk a gyerekek 
számára a karantén időszak alatt. Mindegyik 
valahogy az anyanyelv, a magyar irodalom, a 
magyar kultúra körül forgott. A négy játéknak 
összesen 162 diák résztvevője volt. Büszkék 

vagyunk rá, hogy 19-en mind a négy játékban 
velünk játszottak: 8-8 diák Magyarkanizsáról 
és Szovátáról, 3 pedig Szőgyénből” - mondta 
el Rigó Balázs.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmá-
ból szervezett események sora június 4-én 
az esti órákban a Kálvária-domb lábánál 
zárult, ahol kapcsolódva az „Összetartozá-
sunk tüze” elnevezésű akcióhoz, egy közös 
tűzgyújtásra került sor. 
A tatai megemlékezés programjain köz-
reműködött Jenei Márta, Somhegyi Kitti, 
Maróti Attila színművész, a Góbé Folkside 
zenekar, a Magyar Honvédség 25. Klapka 
György Lövészdandár valamint a Kenderke 
Református Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nárai és növendékei.              Ábrahám Ágnes

A Magyar Hősök Napja alkalmából 
szervezett megemlékezést Tatán a 
Honvéd Bajtársi Klub május 28-án. 
Május utolsó vasárnapján azokra a 
magyar katonákra és civilekre em-
lékezünk, akik életüket áldozták a 
hazájukért.
A megemlékezés és koszorúzás a 
Hősök terén található I. világhá-
borús emlékműnél kezdődött, ahol 
Sárközi József, a klub elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket. A szűk 
körű eseményen Fojtik Ádám had-
nagy  emlékező beszéde után Deák 
László segédlelkész  mondott imát. 
Ezt követően a megemlékezés Ha-
mary Dániel síremlékénél folytató-
dott az Almási úti temetőben, ahol 
Rigó Balázs méltatta a tatai szüle-
tésű honvéd tüzérhadnagyot. Váro-
sunk alpolgármestere a helyszínen 
úgy nyilatkozott: - Hamary nem 
csak az 1848. március 15-i forradal-

mi eseményekben vett részt, hanem 
ezt követően a csatatéren is helyt 
állt. Harcolt a schwechati csatában 
és a komáromi várban is szolgált, 
majd honvéd orvosként dolgozott. 

Több szempontból is méltó tehát 
arra, hogy megemlékezzünk róla, 
nem csupán március 15-én, hanem 
május utolsó vasárnapjához, a Hő-
sök Napjához kapcsolódva is.

Ülésezett az Által-ér Szövetség elnöksége 

„Csak az egymást szerető közösségeknek van esélyük túlélni…” 

Orbán-napi ünnep

A tatabányai Szent Borbála 
Kórház tájékoztatása szerint 
2021.06.03-tól az alábbi szak-
rendelések érhetőek el újra a 
tatai szakrendelőben:

Belgyógyászati szakrendelés: 
hétfőn: 7:00-15:00,  
kedden 7:00-11:00, 
szerdán: 7:00-15:00, 
pénteken 7:00-13:00
(Dr. Eigner György) - földszint 
Gyermekgyógyászati szakren-
delő helyisége
Diabetológiai szakrendelés: 
hétfőn 7:00-16:00, 
kedden 11:00-15:00 
(Dr. Eigner György) 
szerdán 8:00-14:00 
(Dr. Landesz Csaba), 
csütörtökön 8:00-14:00 
(Dr. Landesz Csaba), 
pénteken 8:00-13:00 
(Dr. Landesz Csaba) - alagsor 
Reumatológiai szakrendelés 
helyisége
Gyermekgyógyászati szakren-
delés: 
hétfőn 13:00-17:00, 
csütörtökön 8:00-12:00 
(Dr. Boda Mária) - Földszint, 
változatlan helyen

Ideggyógyászati szakrendelés: 
hétfőtől péntekig 8:00-14:00 
(Dr. Kövesdi Mária) - föld-
szint, volt Bőrgyógyászati 
szakrendelő helyisége
Sebészeti szakrendelés: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek 
8:00-14:00 (Dr. Székely Zsolt) 
- földszint, változatlan helyen
Tüdőgyógyászati szakrende-
lés: kedden, csütörtökön és 
pénteken 8:00-14:00 
(Dr. Horváth Mária) - föld-
szint, változatlan helyen
Mozgásszervi rehabilitációs 
ambulancia szakrendelése: 
szerda 10-13 
(Dr. Gradsack Mária) - föld-
szint, Sebészeti szakrendelő 
helyisége
A nőgyógyászat és terhesgon-
dozás, a pszichiátria, a röntgen 
és ultrahang, illetve a vérvétel 
a már megszokott módon, he-
lyen és rendelési időben folyta-
tódik. A szemészeti, urológiai 
és fül-orr-gégészeti szakrende-
lések továbbra is a tatabányai 
telephelyen, a reumatológiai 
szakrendelés a Gőzfürdőben 
fogadja a Tatán és vonzáskör-
zetében élő betegeket.

Gyermek könyvmegálló készül az Építők parkjában

Beindulnak a helyi szakrendelések

Tisztelet a magyar hősöknek

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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Tehetségnap elnevezéssel szer-
vezett szakmai találkozót a Kő-
kúti Általános Iskola Matematika 
Tudásközpontja június elsején az 
intézmény aulájában. A térség szá-
mos intézménye, megyei és part-
neriskolák, gimnáziumok, szak-
szolgálati intézmények valamint 
természetesen tehetséges diákok 
érkeztek a helyszínre, ahol bepil-
lantást nyerhettek a tudásközpont 
munkájába.

A Kőkúti Általános Iskolában mű-
ködő Matematika Tudásközpont 
az országban működő nyolc ilyen 
tehetségfejlesztő központ egyi-
ke. Minden évben négy, két alsó 
és két felső tagozatos csoportban 
végeznek tehetséggondozó mű-
helymunkát. A tudásközpontos 
műhelyekben a tanulócsoportok 
a matematika kompetencia terü-
leten tehetségígéretként kiszűrt 
gyerekekből állnak össze. A fog-

lalkozásokon használatos eszkö-
zök mindegyike a kombinatorikus 
készségeket, a kreativitást, az ér-
telmi és az érzelmi intelligenciát 
fejlesztő játékok, s a rajtuk keresz-
tül megszerzett ismeretek logikus 
gondolkodásra ösztönzik a diáko-
kat. 
Kőhalmi Zoltán, a Kőkúti Iskola 
igazgatója elmondta, több célja is 
volt a Tehetségnapnak. Egyrészt 
az, hogy a gyerekek megmutathas-

sák a tudásukat, emellett pedig le-
hetőséget szerettek volna teremteni 
arra is, hogy az önkormányzat és a 
tankerület jelképesen átadhassa 
azokat az iskolának adományozott 
eszközöket, melyek nélkül a tudás-
központ nem működhetne, hiszen 
nagy értékű oktatási eszközökről 
van szó. 
A tehetséggondozás mindennap-
jaiba folyamatosan épülnek be a 
robotikai foglalkozások, melyek 
segítségével a gyerekek testközel-
ből is megismerkedhetnek a mér-
nöki gondolkodás valamint a prog-
ramozás alapjaival. Az eszközöket 
pályázati úton illetve felajánlások 
nyomán szerezte be az   általános 
iskola. Tata Város Önkormányzata 
és a Tatabányai Tankerületi Köz-
pont jóvoltából különböző roboti-
kai csomagokhoz illetve egy drón-
hoz jutottak hozzá.
Michl József polgármester köszön-
tőjében kiemelte:- Az önkormány-
zat (mely 2019-ben elnyerte a Te-
hetségbarát Önkormányzat díjat) 
különböző eszközökkel igyekszik 
támogatni a Matematika Tudás-

központ munkáját, de ugyanúgy 
figyel a művészeti oktatásra is,  
hiszen több, mint 500 gyermek 
vesz részt aktívan  néptánc oktatás-
ban és több, mint 500 fiatal tanul 
a Menner Bernát Zeneiskolában. 
Emellett a sport területén is segíti a 
város a tehetségeket, hiszen Tatán 
4 ezer igazolt sportoló van, s a leg-
nagyobb részük fiatal. Mindez így 
együtt, tehát a tehetséggondozás, 
az általános iskolai a középiskolai 
és néhány éve a felsőoktatás, vala-
mint természetesen a szorgalmas 
munka, közösen szolgálják azt, 
hogy a most felnövekvő nemzedék 
a legtöbbet vihesse magával, és to-
vább gazdagodhasson - mondta a 
városvezető. 
A Tehetségnapon sor került a Kő-
kúti Általános Iskola és a H-Di-
dakt Kft. partneri együttműködé-
si szerződésének aláírására is. Az 
együttműködés értelmében a Kft. 
szakmai iránymutatást, ún:men-
torfelhőt nyújt az intézménynek 
a következő időszakban, a LEGO 
robotokkal kapcsolatos oktatás-
ban és tanulásban.               -áá-

Tehetségnap a Kőkútiban 

JEGYZET
Futógondolatok

Nem szeretek futni, mert nincs benne labda…
Megelőzött egy nemszerény öt fős biciklis csapat szombaton a sétány 
azon részén, ahol tilos hétvégén kerekezni.
„Ezeknek a bicikliseknek nincs szabály, semmi nem szent! Borzasztó, 
mintha övék lenne a világ…” 
Félve, de igazságérzetében megsértve merte kimondani véleményét 
egy unokájával boldog órákat töltő nagyi.
Az a futógondolatom támadt, hogy volt idő, mikor a fradista a köz-
nyelv szerint csak elvetemült, garázda, öntörvényű drukkert jelentett. 
Tiltakozva az általánosítás ellen minden fórumon elmondtuk, hogy há-
rom milliós táborunkban valóban van párszáz „olyan”, de a többség 
az Erkölcs-Erő- Egyetértés /a FTC jelmondata, divatosan: szlogenje// 
jegyében próbál élni, viselkedni. Igy mára már a fradisták nagy család-
jához tartozni mást jelent.
Most, mikor milliósra nőtt a biciklisek tábora, amiben vannak nemszeré-
nyek, akkor fontos, hogy a kerékpárosok is megértsék, a szabályokat be 
kell tartani és viselkedjenek úgy, hogy ne lehessen általánosítani. Még az 
út elején tapossuk a pedált, de annak ellenére, hogy a covid miatt hiány-
cikk a fogaskerék és a lánc, simán célba lehet érni, csak kellő kitartás és 
alázat kell, mint Valter Attila tette a Girón.
Vasárnap sétáltam és mintha kevesebb tilosban bringázó lett volna…  -pf-

2021. június 1. és augusztus 31. 
között szombati és vasárnapi na-
pokon az Öreg-tó partján a vízi 
vágóhíd és a Fáklya utca közötti 
szakaszon csak gyalogosan lehet 
közlekedni a sétányon. A nyári 
időszakban a tóparti sétány ezen 
szakaszát nagyon sokan használ-
ják, és könnyen alakul ki baleset-
veszélyes helyzet a kerékpárosok 
valamint a gyalogosan közleke-
dők nagyszámú jelenléte miatt. 
A kerékpárosok a kijelölt idő-
szakban a Vértesszőlősi út mel-
letti kerékpárút és Malom utca 
útvonalon közlekedhetnek a 
nyári hétvégéken, így sokkal 
gyorsabban és biztonságosab-
ban tudnak haladni. A korlátozás 
a városnéző kisvasutat is érinti, 
amely a sétány helyett szintén 
kerülő úton közlekedik június 1. 
és augusztus 31. között szomba-
ton és vasárnaponként. 

IDÉN IS LESZ TATAI SOKADALOM AZ ANGOLKERTBEN!

Fotó: Domokos Attila
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Mindannyian untuk már a szür-
ke hűvös nappalokat, végre elő-
bújt a napocska, eljött a meleg 
és vele együtt egy újabb kutya-
terápiás foglalkozás. A tatai Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára szervezé-
sében a környezetvédelem és a 
szelektív hulladékgyűjtés témá-
ja köré építettük az alkalmat, 
amelyet 2021. június 3-án a Ta-
tai Vár udvarán tartottunk.
A Talentum Általános Iskola 2. 
osztályos gyermekei sokat meg-

tudtak a gazditól, Sugta Klárától 
Dr. Simon kutyusról és azokról 
az eszközökről, amelyek részei 
az eb mindennapjainak. Kide-
rült, hogy a futópóráz kevésbé 
hasznos, mint a szíj póráz, mire 
jó a zsebes hám, és hogyan utaz-
tassuk biztonságosan kutyánkat 
az autóban. Kapcsolódtunk is a 
témánkhoz, hiszen az állatnak 
vásárolt termékek is csomagol-
tan kaphatók a boltban, vagyis 
hulladék keletkezik, sőt a ku-
tyapiszok az állat velejárója, 

amelynek eltávolításáról a gazdi 
gondoskodik. Korábbi foglal-
kozásainkon már tapasztaltuk, 
milyen jó matematikából a ku-
tyus. Most is bizonyította ezt, a 
gyermekek dobókockával dob-
tak, Simon annyit ugatott, ahány 
pöttyöt mutatott a kocka égre 
néző oldala. Mindannyian egyre 
lelkesebbek lettünk, a gyerekek 
izgalommal húztak színes ké-
peket a kutya hámjából, ame-
lyeket táblára tűztek aszerint, 
hogy a képen látott cselekvés 
árt a Földnek vagy jót tesz neki. 
Természetesen a füstölő gyárké-
ményeket ábrázoló fotó a szo-
morú bolygókép alá került, míg 
azt, amelyiken a gyerekek fát 
ültetnek, a boldog bolygóhoz ra-
gasztották. A szelektív szemét-
válogatást is nagyon élvezték a 
kicsik, amelyhez újra hasznosí-
tottuk a könyvtári napok szer-
zeményét, a Babaolvasó tasako-
kat. Simon a szőnyegén feküdt, 
majd mindegyik lába mellé egy-
egy gyűjtőtasakot helyeztünk el. 
A lurkók ügyesen rakosgatták 

a különféle műanyag-és papír-
féléket, fém-és üvegtárgyakat 
a megfelelő gyűjtőbe. Lám, a 
könyvtárban semmi nem ve-
szendő!
A vidámság fokozódott, amikor 
a PET palackokat újra haszno-
sító játékban labdával döntö-
gették fel a műanyag üvegeket, 
majd frizbikarikákat dobáltak 
az ásványvizes palackokra. A 
móka végül fogócskával zárult, 
Simon különféle mozdulataira a 
diákok különböző cselekedetet 

hajtottak végre. Amikor ugatott, 
akkor szökkentek, majd folyta-
tódott a fogócska úgy, hogy fél 
szemükkel a kutyust figyelték, 
vajon mikor ül le, mert akkor 
mindenki lecsücsül. Így történt, 
hogy vidám délelőtt részesei le-
hettünk a gyerekekkel közösen 
ezen a napsütötte hétköznapon, 
amikor ember és állat „barátsá-
gának fonalát tovább szőttük”.
Programunkhoz az EFOP-4.1.8 
pályázat eszközeit használtuk.

Goldschmidt Éva

Kutyálkodtunk a természetben

Az előttünk álló hónapok ren-
dezvényeiről és programkínála-
táról tartottak sajtótájékoztatót 
június 7-én a tatai várban.
A Vármúzeum kávézójának tera-
szán Michl József polgármester, 
Berczelly Attila, a Tatai Város-
kapu Közhasznú Zrt. vezérigaz-
gatója, Magyarics Gábor, a Tata 
és Környéke Turisztika Egyesü-
let menedzsere, Pálházy Nándor, 
az  Esterházy-kastély vezetője 
valamint Dr. Schmidtmayer Ri-
chárd, a Kuny Domokos Mú-
zeum igazgatója elsősorban a 
közeljövő  városi eseményeiről, 
a tervezett nyári programokról 
és az intézmények működésével 
kapcsolatos aktuális kérdésekről 
tájékoztatta a sajtó képviselőit.
A helyszínen köszöntőjében 
Michl József elmondta: - Több-
féle tervvel is készült a város 
2021 nyarára, de szerencsére a 
hagyományos, közkedvelt  ren-
dezvényeket idén újra meg lehet 
szervezni, legfeljebb időpontvál-
tozással kell számolni. Ennek 
megfelelően a következő idő-
szakban várja majd a látogatókat 
többek között a Tatai Sokadalom, 
a Tatai Patara Török-kori Törté-
nelmi Fesztivál, a Tatai Minima-
raton, a Tatai Barokk Fesztivál, 
a Víz, Zene, Virág Fesztivál, az 

Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál, 
a Vadlúd Sokadalom és a Klasz-
sz a parton koncertsorozat is. 
Tata polgármestere köszönetet 
mondott a városi intézmények 
vezetőinek azért az előzetes 
szervezési munkáért, aminek kö-
szönhetően a járvány lecsengése 
után újult erővel és gazdag prog-
ramkínálattal tudnak az érdeklő-
dők igényeinek megfelelni.
A sajtótájékoztatón Berczelly 
Attila a helyi turizmus aktuális 
kérdéseiről is beszélt. A Tatai Vá-
roskapu Közhasznú Zrt. vezér-
igazgatója kiemelte, a turisztikai 
egyesülettel azt a célt tűzték ki, 
hogy Tata a jövőben ne csupán 
kirándulóváros legyen, hanem 
több napos kikapcsolódásra is 
egyre szélesebb lehetőséget tud-
jon adni a családoknak. Olyan 
eseményekre, attrakciókra van 
szükség, amelyek méltóak a gyö-
nyörű természeti adottságainkhoz 
- fogalmazott a vezérigazgató, 
hozzátéve, hogy reményei szerint 
az elkövetkezendő időszakban 
sor kerülhet a Fényes Forrásvidék 
nagyobb volumenű fejlesztésére 
is. A Fényesen egyébként hama-
rosan elindul a medencés strand-
szolgáltatás, az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központ továbbra 
is az aktív, sportos  programturiz-

mus kedvelőit várja, s a Magyary 
Zoltán Művelődési Ház is nyitva 
áll a vendégek előtt. A Városkapu 
Zrt. a mögöttünk álló időszakban 
az Angolkertben is fejlesztése-
ket hajtott végre. Idén nyáron 
már a mobil lelátó nélkül műkö-
dik majd a Szabadtéri Színpad, 
melynek kínálatát ezen a nyáron 
újra a műfaji sokszínűség jellem-
zi. Emellett különleges kulturális 
programokat fog kínálni a Nyári 
lak valamint a Cellarius. A Város-
kapu Zrt. összességében minden, 
a járvány előtti programtípust 
felvonultat a következő hónapok-
ban, de ezek mindegyike hely-
színében illetve tartalmában még 
vonzóbb szeretne lenni.
A Tata és Környéke Turisztika 
Egyesület munkatársai szintén 
sokat dolgoztak az elmúlt hó-
napokban azon, hogy a nyitás 
időpontjában már kész progra-
mokkal és színvonalas szolgál-
tatásokkal állhassanak a nagy-
közönség elé. Magyarics Gábor 
TDM menedzser az újdonságok 
között említette, hogy a Tourin-
form Iroda a közelmúltban több, 
mint 20 év után új helyre köl-
tözött, vendégeiket már a Ber-
csényi u. 1. szám alatt található 
Fischer-házban, a Városháza 
épülete mellett várják. Az egye-

sület egy új szabaduló játékot is 
elindított a volt rendelőintézet 
épületében, ahol a megszokottnál 
bővebb tér áll a rendelkezésükre, 
így ebben a játékban – mely első-
sorban az általános iskolásoknak 
készült – nagyobb létszámú csa-
patokat is tudnak fogadni. A Tata 
és Környéke Turisztika Egyesü-
let emellett hagyományosan év-
ről-évre szervez városnéző sétá-
kat, idén a Kossuth tértől indulva 
két irányban várják az érdeklő-
dőket, az Esterházy kastély és a 
vár, valamint a Kálvária-domb 
felé.
Városunk programkínálatát idén 
nyártól egy új szereplő gazdagít-
ja, a megszépült Esterházy - kas-
tély, amely május 26-án nyitotta 
meg kapuit a nyilvánosság előtt. 
A június 7-i sajtótájékoztatón 
Pálházy Nándor, a kastély ve-
zetője elmondta:- Az Öreg-tó és 
környéke Tata szíve, amely az 
újjászületett kastéllyal most egy 
új billentyűt kapott. Az épület-
ben található kiállítás, valamint 
szolgáltatások mellett szoros 
együttműködést alakítottak ki a 
helyi intézményekkel, szerveze-
tekkel, így folyamatosan tudják 
informálni a kastélyba látogató-
kat a további helyi kikapcsolódá-
si lehetőségekről. Pálházy Nán-
dor úgy fogalmazott: - Idén már 
egészen pontos képet kapunk az 
idelátogatók igényeiről, hiszen 
folyamatos a kommunikáció a 
vendégeinkkel. Természetesen 
önálló programoknak is helyt 
ad majd a tóparti kastély, ahol a 
rendezvényszezon június 11-én 
Rákász Gergely orgona koncert-
jével indul. 
A sajtótájékoztatón természete-
sen a Kuny Domkos Múzeum 
ez évi terveiről is szó esett, Dr. 
Schmidtmayer Richárd a tatai 
múzeum igazgatója beszélt a 
részletekről. A múzeum június 
18-án és 19-én rendezi a Régé-
szet Napjához kapcsolódó ese-

ményeit. Június 19-én szomba-
ton nyílik meg az idei évadnyitó 
kiállításuk, mely Dobroszláv 
Lajos emléke előtt tiszteleg, eb-
ből az alkalomból egy új Dob-
roszláv albumot is megjelentet-
nek. Emellett a Kuny Domokos 
Múzeum nyár közepén mutatja 
be Nagy János szobrászművész 
emlékkiállítását. Június 26-án 
a Múzeumok Éjszakája rendez-
vénysorozaton ingyenes progra-
mokkal várják az érdeklődőket, 
több tematikus napot valamint 
kisebb tárlatokat is szerveznek a 
következő időszakban, és 2021 
nyarára minden eddiginél több, 
öt különböző tábort is szervez-
nek, melyek közül három ingye-
nesen látogatható.
Tatán tehát színes és gazdag 
programok várják a kikapcsolód-
ni vágyókat ezen a nyáron is. A 
részletes, aktuális információk a 
programszervezők honlapjain és 
közösségi oldalain folyamato-
san megjelennek majd, érdemes 
ezeket az oldalakat figyelemmel 
kísérni. A hagyományos, tatai 
nagyrendezvények tervezett idő-
pontjai a következők:

Tatai Sokadalom – 2021. Június 
18-19-20. 
Strandröplabda OB tatai állomá-
sa – Június 18-19.20.
Old Lake Man Rövidtávú Triat-
lon Országos Bajnokság és Kö-
zéptávú Magyar Kupa – 2021. 
Július 17-18.
Tatai Patara Török-kori Törté-
nelmi Fesztivál – 2021. Július 
23-24-25.
Tatai Minimaraton és Félmara-
ton – 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.                     -áá-

Aktív nyár várja az idén tataiakat és a vendégeket 

Fotó: Domokos Attila
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KEHOP-1.2.1-18-2018-00176
Helyi klímastratégia átdolgozása, valamint 

a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében
 

TÁJÉKOZTATÓ A KLÍMASTRATÉGIÁRÓL
HELYI KLÍMASTRATÉGIA ÁTDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ 

SZEMLÉLETFORMÁLÁS TATA TÉRSÉGÉBEN

Tata Önkormányzata 2019-ben sikeresen pályázott a KEHOP-1.2.1-18 konstrukció keretében kiírt pályázati felhívásra, amely során közel 20 millió forintnyi vissza 
nem térítendő pályázati forráshoz jutott hozzá.

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosítószámú, „Helyi klímastratégia átdolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében” el-
nevezésű projekt keretében az önkormányzat vállalta, hogy a térségi lakosság számára helyi programsorozatot szervez a klímatudatosság megteremtése érdekében, 
továbbá a helyi klímastratégia elkészítésével és elfogadásával felelősséget vállal a helyi/térségi klímaváltozás elleni küzdelemben is.

A projekt célja:
A projekt átfogó, általános célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés- és kezelés előmozdítása, továbbá a környezetvédelem és az erő-
forrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint az energia- és klímatudatosság elterjesztése a lakosság körében.

 

A projektről:

A projekt megvalósítása 2019.08.01-től 2021.11.29-éig tart.
A projekt két fő tevékenységet foglal magába:
1) Települési klímastratégia elkészítése.
2) Szemléletformálási programsorozat megvalósítása:
A szemléletformálási programsorozat célja a klímaváltozással összefüggő jelenségek bemutatása, és a teljes lakossághoz való eljuttatása nem csak Tatán, hanem a 
térségben is. A következő programok valósulnak meg a projekt során:
• Intézményi, települési, illetve több településen átívelő interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása; 
• Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása; 
• Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények 
munkavállalói számára; 
• Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi verse-
nyek szakmai előkészítése és lebonyolítása;
• A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása.
 

Klímastratégia

A települési klímastratégia elkészítése és elfogadása a projekt egyik fő tevékenysége, küldetése. 

Miért van szükség a települési szintű klímastratégiára? 

A klímaváltozás jelensége széles körben ismert, azonban a változás mérséklésének lépései és az alkalmazkodás technikái már jóval szűkebb körben terjedtek el. 
Ugyan a klímaváltozás jelensége és hatásai szerte a Földön érezhetők, de a cselekvés lehetősége az állampolgárok számára elsősorban helyben, közösségükben, 
lakóhelyükön adott. Ezért nagyon fontos, hogy minden lakóhelyi közösség pontos tudással rendelkezzen arról, hogy mekkora a hozzájárulása a klímaváltozáshoz és 
milyen éghajlatváltozási problémakörök veszélyeztetik a mindennapjait. A cselekvés eredményessége, hatékonysága két fő ténye-
zőtől függ, egyrészt egy célirányos klímapartnerség meglététől és működésétől, másrészt a cselekvés fő irányait kijelölő stratégiai 
dokumentum kialakításától.

A települési klímastratégia a helyi klímaváltozással összefüggő folyamatokat térképezi fel, célokat és intézkedéseket tűz ki, hogy a 
helyi/térségi rendelkezésre álló eszközöket milyen irányban szükséges módosítani annak érdekében, hogy a felnövekvő generáció 
számára is a jelenlegi életkörülmények adottak lehessenek.



Mitigációs intézkedések:
M1-Közintézmények épületenergetikai korszerűsítése, megújulóenergia felhasználással 
kiegészítve, valamint a közvilágítás korszerűsítése
M2-Lakossági és ipari energetikai fejlesztések támogatása
M3-Nagyvállalatok és további jelentős kibocsátó ipari szolgáltató cégek gyártástechno-
lógiájához, szolgáltatási folyamataihoz kapcsolódó technológiai korszerűsítése az ÜHG 
csökkentés érdekében
M4-Közlekedési mitigációs intézkedések
M5-Hulladékgazdálkodási program megújítása, a 2017-es felülvizsgálatban javasolt in-
tézkedések fenntartása
M6-Kiemelt projekt kialakítása megújuló energiás projektek megvalósítására TOP for-
rásból
M7-Horizontális támogatás
M8-Gazdaságszerkezeti programok, tőkeerős, alacsony kibocsátású gazdaság kiépítése

A mitigációs (ÜHG kibocsátás csökkentést célzó) intézkedések alatt elsősorban a helyi 
lakossági, ipari, önkormányzati, illetve önkormányzati fenntartású intézmények ener-
getikai fejlesztését (pl.: korszerű épületszigetelés, megújuló energiaforrások használata 
stb.) értjük, de ide tartozik a hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdések, vagy a hosszabb 
távú, gazdasági szerkezet átalakítását célzó intézkedések is.

Adaptációs intézkedések:
Aá1-Fenntartható vízgazdálkodás megteremtése
Aá2-Komplex tervek kidolgozása a szélsőséges időjárási és egyéb adaptációs helyzetek 
kezelésére
Aá3-Fenntartható területhasználati, tervezési rendszer kialakítása, zöldfelületi és rekul-
tivációs programok
Aá4-Időskorúak nappali ellátásának fejlesztése az éghajlatváltozás kedvezőtlen köz-
egészségügyi hatásainak mérséklése érdekében
Aá5-Helyi épületállomány adaptációs szempontú felmérése
Aá6-A 2017-es klímastratégiai felülvizsgálatban megfogalmazott adaptációs intézkedé-
sek fenntartása
Aá7-Szerepvállalás az EFOP és KEHOP programok előkészítésében, illetve regionális 
és kiemelt projektek kialakítása Zöld város programokban, Mentor szerep kialakítása a 
TOP 2-es prioritás szociális és zöld város rehabilitációs programjaiban

A klímaváltozással összefüggő adaptációs intézkedések alatt a gyorsuló ütemű éghaj-
latváltozáshoz való alkalmazkodási képesség növekedésének javítását értjük Tata váro-
sának szintjén. Az intézkedési javaslatcsomag komplexen körbejárja az alkalmazkodási 
lehetőségeket, és a jelzett infrastrukturális fejlesztésekkel (vízgazdálkodás, zöldterület 
megóvás/fejlesztés) a város lakossága sokkal könnyebben, és hatékonyabban tudja majd 
a jövőben várható szélsőséges jelenségekkel szemben felvenni a küzdelmet. 

Szemléletformálási intézkedések:
Szá1-Energiatudatosság ösztönzése és energetikai szemléletformálás
Szá2-Adaptációs kapacitások bővítése és adaptációs szemléletformálás
Szá3-Tömegtájékoztatás és képzés megvalósítása, projektek fenntartása
Szá4-Kapcsolatépítés és tapasztalatmegosztás

A szemléletformálási intézkedések egészítik ki a mitigációs és adaptációs intézkedése-
ket, ugyanis ezzel az intézkedési csomaggal lehet elérni az érintett célcsoportoknál az 
egyes fejlesztésekre vonatkozó széleskörű, társadalmi elfogadottságot. A szemléletfor-
málási intézkedések alatt elsősorban a felnőtt lakosság és a diákok klímatudatossággal 
kapcsolatos ismereteinek bővítése kerül javaslatként meghatározásra különböző prog-
ramsorozatokon keresztül. 

Tatán már megvalósult, klímaváltozással összefüggő jó példa:
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A települési klímastratégia jelmondata:

„Tata a jövő klímakihívásainak sikeresen ellenálló megyei mintavárossá válik.” 

A települési klímastratégia célrendszere:
A klímastratégia célrendszerének meghatározására azért van szükség, hogy egyértelműen, világosan lássuk azokat a területeket, amelyek esetében szükséges a klí-

mavédelemmel összefüggő fejlesztéseket elvégezni. Három területre oszlik: Mitigációs célok (ÜHG kibocsátás csökkentése), Adaptációs célok (a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás) és szemléletformálási célok (a térség lakosságának ismeretkörbővítése).

 

 

Mitigációs célok

ME A település ener-
giafelhasználásból 

adódó ÜHG kibocsá-
tásának csökkentése

MI A nagyipari, ipari 
folyamatokhoz kap-
csolódó kibocsátás 

csökkentése

MK- Közlekedési ere-
detű ÜHG kibocsátás 

csökkentése

MH- Hulladék erede-
tű ÜHG kibocsátás

Adaptációs célok

Aá1- A szélsőséges 
időjárással szembeni 
adaptív kapacitások 

növelése

Aá2- Területgazdál-
kodás és építészet

Aá3- A villámárvi-
zekkel és heves szél-
lökésekkel szembeni 

védekezés

Aá4- Zöld területek 
védelme

Aá5 Széleskörű lakos-
sági tájékoztatás

Aá6- Vízgazdálkodás

Szemléletformálási célok

Sz1- Energiahatékonyság

Sz2- A lakosság tájéko-
zottságának növelése

Sz3- A tudatos lakossági 
vízfelhasználás 

elterjesztése

A települési klímastratégia intézkedései 1.

Illusztráció
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Folytatás az 1. oldalról

-Dr. Körmendi Gézáné Iza néni-
nek, aki vasdiplomáját tavaly vet-
te át
- Dr. Túri Róbertnek, aki az idén 
vasdiplomás
- Dobis Péternek, aki 2020-ban 
volt vasdiplomás
- Musza Józsefné Riszter Iloná-
nak, aki tavaly vasdiplomás volt
- Dobis Péternének, aki az elmúlt 
esztendőben gyémántdiplomás 
volt
- Gíber Mihálynénak, aki szintén 
tavaly volt gyémántdiplomás 
- Miltényi Gábornénak, ő az idén 
gyémántdiplomás
- Szabó Pálnénak, aki ugyancsak 
idén gyémántdiplomás
- Gyimes Árpádnénak, ő aranydip-
lomás az idén
- Herhoff Ágostonnénak aki ebben 

az évben aranydiplomás
- Molnárné Mórotz Mártának, aki 
szintén aranydiplomás
- Rada Illésnének az aranydiplo-
májához
- Schenek Jánosnénak, aki tavaly 
aranydiplomás volt-
- Takács Gyula Ferencnének, ő 
idén aranydiplomás
- Török Gáborné Marikának, aki 
ebben az esztendőben lett arany-
diplomás
Nyugdíjba vonulása alkalmából 
köszönjük a fáradhatatlan munkát:
- Ádámné Dúcz Vilmának 
(Eötvös József Gimnázium)
- Árva Juditnak (Kőkúti Iskola)
- Árváné Körmendi Juditnak 
(Kőkúti Iskola)
- Crisan Máriusznak 
(Új úti Diákotthon)
- Ernszt Józsefnének 

(Vaszary Iskola)
- Farkas Valériának 
(Eötvös József Gimnázium)
- Gombosné Schmidt Annának (Új 
úti Diákotthon)
- Jankyné Jurecska Máriának (Eöt-
vös József Gimnázium)
- Jankyné Nagy Ágnesnek 
(Bláthy Iskola)
- Katona Gabriellának 
(Református Gimnázium)
-Királyné Pusztai Ágotának 
(Jávorka Iskola)
-Kisnémeth Gabriellának  
(Jávorka Iskola)
- Kóthayné Miller Editnek 
(Vaszary Iskola)
- Kóti Ilonának 
(Új úti Diákotthon)
- Kovács Gézánénak 
(Kőkúti Iskola)
- Kun Katalinnak 

(Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskola)
- László Ilonának 
(Eötvös József Gimnázium)
- Magyar Csaba (Jávorka Iskola)
- Nagy Ilonának (Kőkúti Iskola)
- Nagy Zoltánnénak 
(Fazekas utcai iskola)
- Palotai Zoltánnak 
(Bláthy Iskola)
- Pap Ágnesnak (Kőkúti Iskola)
- Pintér Gyulánénak 
(Kőkúti Iskola)
- Prónik Józsefnek (Kőkúti Iskola)
- Schruffné Blázsik Ilonának 
(Új úti iskola)
- Szamosvölgyi Erzsébetnek 
(Fazekas utcai iskola)
- Szőke Éva (Új úti iskola)
- Tománé Kutenics Ágnesnek 
(Kőkúti Iskola)
- Tóth Bélának (Jávorka Iskola)

-Schmidt Mónikának 
(Menner Bernát Zeneiskola)
-Varjú Lászlónak 
(Menner Bernát Zeneiskola)
Kernerné Fagyal Tündének, 
Marcné Keszler Katalinnak, 
Szalai Erzsébetnek valamint 
Lászlóné Sziráki Erzsébetnek a 
Vaszary János Általános Isko-
la pedagógusainak Dr. Kásler 
Miklós Pedagógus Szolgála-
ti Emlékérmet adományozott, 
amit hárman az ünnepségen ve-
hettek át. 
Az eseményen közreműködött 
Jenei Márta. Az ünnepségen 
Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai 
szakpszichológus tartott előa-
dást „A főnix effektus: felépü-
lés, újrakezdés” címmel, vala-
mint fellépett a dunaszerdahelyi 
Black and White zenekar.   -áá-

Köszönet városunk pedagógusainak!

A HONVÉD BAJTÁRSI 
KLUB 

2021. júniusi programjai

Június 13. vasárnap 
10:00 Zsidó temető
- Részt veszünk a Holo-
caust Tata és környéke 
magyar zsidó áldozatok 
emlékére tartott rendez-
vényen. 
(Kérjük, a férfiak viselje-
nek sapkát.)

Június 22. kedd 15:00 
Esterházy kastély
- A felújított kastélyt Do-
bos Dorina vezetésével 
tekintjük meg.
- Kérjük tagjainkat, 
részvételi szándékukat 
jelezzék a közgyűlésen.

Június 29. kedd 
Kirándulás Etyekre
- Korda Filmstúdió 
megtekintése
- Tájékoztató az etyeki 
borvidékről
- Borkóstoló

TATA - Környei ú. temető
Jakab Erzsébet
Kiss László 
Kiss Lászlóné 
Farkas Emma 
Adamik Gyuláné
Körmendi Bálint Belső 
Mária Vadász Judit
TATA - Almási ú. temető
Hege Gabriella
Takács istvánné
Somogyi János 
TATA- Kocsi ú. temető
Major Józsefné
Benkő József

DUNAALMÁS
Sipos József
KOCS
Hanák Gáborné
Gombos Miklós 
Naszály
Herczegh Tibor
Horváth Rozália
Nagy Istvánné
Zámbó László
Kurcsik Tibor
OROSZLÁNY
Gombos Sándorné 
Balogh László
Csontos Ferenc
Csontos Ferencné 

György Sándor 
Tompa Kálmánné 
Kárpáti Béla  
Nagy Sándorné  
Köcse Gyuláné  
Rostás Gusztáv
NESZMÉLY
Verbó Frigyes
Fábián András
Lajos Albert  
Pap Ferencné
BOKOD 
Brandl János 
NYERGESÚJFALU 
Lukasz Péter

TATA - Környei ú. temető
Juhász Gyuláné 
Boda József
Ferenczi Zoltán
Gazdik Jánosné

TATA - Almási ú. temető
Sárközi Gábor
Barsi Bálint
Koffai Erzsébet
KOCS
Körmendi Bálintné

BAJ 
Bodó János
DUNAALMÁS
Ströcker György Tibor
Fekete Gézáné
SZOMÓD
Mészáros József
OROSZLÁNY
Horváthné Oravecz 
Csilla Éva
Csontos Lajosné
Horváth Istvánné 

MOCSA
Berczeli Lászlóné
Balla Magdolna
NESZMÉLY
Ströcker János
NASZÁLY
Fekete Béla
Pruzsinszky Istvánné
BOKOD  
Szilasi Imréné

BÉKE PORAIKRA!

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

 2021. májusban elhunytak

Tata Város Önkormányzata ingye-
nes fürdőzési lehetőséget alakít ki 
az Öreg-tó partján, a sétány Építők 
parkja utáni szakaszán, oly módon, 
hogy az érintett terület a strandszol-
gáltatást igénybe nem vevők szá-
mára is szabadon átjárható marad. 
A szabadstrand kialakításával az 
önkormányzat egyfelől a vonatko-
zó jogszabályi előírásoknak kíván 
megfelelni, másfelől kulturált és 
biztonságos körülményeket kíván 
teremteni azok számára, akik az 
Öreg-tó vizében szeretnének meg-
mártózni a meleg nyári napokon. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a tó 
egyéb részein továbbra is tilos ma-
rad a fürdőzés. Erre a jövőben táb-
lák is felhívják majd a figyelmet.
A strand kialakításának tervezé-
sénél az önkormányzat ezúttal is 
elsődleges szempontként kezelte a 

természeti környezet megóvását, és 
a területet érintő helyi és nemzetkö-
zi védettségből fakadó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően elvégez-
tette a szükséges hatósági vizsgála-
tokat. Ezek megállapították, hogy a 
hatóságokhoz benyújtott dokumen-
táció alapján a természeti környe-
zet sérülése nélkül van lehetőség a 
strand kialakítására.
A strand létesítéséhez szükséges a 
nemenkénti illemhelyek, zuhanyzók 
és öltözők telepítése, elsősegélynyúj-
tó hely kialakítása, a fürdőhely el-
helyezkedését jelző táblák, a termé-
szeti környezethez illeszkedő padok, 
asztalok és hulladékgyűjtő edények 
kihelyezése, zöld terület kialakítása, 
a föveny kiegyenlítése és alkalmassá 
tétele a fürdőzésre, továbbá a mű-
ködtetéshez jogszabályban előírt 
eszközök, valamint a közműellátás, 

a térvilágítás és az ingyenes ivóvíz-
vételi lehetőség biztosítása. A felso-
roltak megvalósításához szükséges 
előzetes lépéseket az önkormányzat 
megtette, a szükséges pénzügyi fe-
dezetet saját költségvetéséből biz-
tosítja. A strand kialakításával járó 
munkálatok várhatóan 2021. június 
30-ig fognak tartani.
A strand üzemeltetését a Városgaz-
da Nonprofit Kft. fogja ellátni az 
önkormányzat és a cég között fenn-
álló közhasznúsági megállapodás 
alapján a településüzemeltetés kö-
rébe tartozó közfeladatként.
A vízminőséggel kapcsolatban fon-
tos tudnivaló, hogy az önkormány-
zat által 2021 májusában elvégezte-
tett bakteriológiai vizsgálat alapján 
az Építők parkjánál lévő vízterület 
a kiváló vízminőségi osztályba so-
rolható.

Ingyenes szabadstrandot létesít az 
önkormányzat az Öreg-tó partján



Sport 2021. június 10. VI. évfolyam, 12. szám10

Tatai sportágválasztó június 15-én
Tata Város Önkormányzata és a Kőkúti Sasok DSE szervezésében 
június 15-én kedden 8 és 14 óra között között rendezik a Tatai Sport-
ágválasztót a Kőkúti Általános Iskolában valamint a Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnokban.
A két helyszínen 20 sportág és számos érdekes program várja az ér-
deklődőket, többek között: -asztalitenisz, amerikai foci, kézilabda, 
kosárlabda, labdarúgás, tequball, kerékpár, e-sport, vívás, karate, 
judo, kajak-kenu, autó-motor, íjászat valamint honvédségi és rendőr-
ségi bemutató.

Programajánló    

Röplabda
június 17-19. 
péntek-vasárnap
Strandröplabda OB I. forduló
Helyszín: Építők park

Szabadidősport
június 12. szombat 10.00 
Szabó Szonja boccia emlékver-
seny és képzőművészeti 
bien- nálé
Helyszín: Güntner Aréna
június 15. kedd 8.00-14.00 
Sportágválasztó Tatán
Helyszín: Kőkúti Általános 
Iskola, Güntner Aréna

Asztalitenisz
Férfi NB I TAC – TURRIS SE 
Sopron I 8-6
Pontszerző: Krebs 3, Béres 2, Bak 
1, Sipos 1, Krebs-Sipos
TAC – Pénzügyőr SE I 9-5
Pontszerző: Béres 3, Krebs 3, Bak 
1, Bak-Béres, Krebs-Sipos
TAC – CVSE-Swietelsky FUTU-
RE FM II 10-4
Pontszerző: Sipos 3, Bak 2, Béres 
2, Krebs 2, Krebs-Sipos
Férfi NB II Győri Elektromos 
Vasas SK II – TAC 7-11
Pontszerző: Barassó 3, Pat-
tantyús 3,  Nagy 3, Adamik 1, Ba-
rassó-Nagy
Kosárlabda 
Női amatőr NB I Kecskeméti 
KC – TSE 58-56 (20-11,20-12,7-
14,11-19)

Vezette: Borgula Gy., Márkus G.
Pontszerző: Horváth 25, Biszák 
12/6, Morcz 5/3, Tóth 5, Koncsár 
4, Szabó 3, Czompó 2
Edző: Szabó Judit
Labdarúgás
Férfi felnőtt Nagyigmándi KSK 
– TAC 2-2 (1-0)
Góllövő: Boros 19, Fülöp 79 ill. 
Martonfi 58, Tóth 63
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 TAC – Nagyigmándi 
KSK 9-0 (1-0)
Vezette: Baranyai L.
Góllövő: Binks 22, Mezei 55,73, 
Schaffer 63, Gesztesi 66,88,Szabó 
80, Jakabovics 84, Lőrincz 89
Edző: Schaffer Péter
- nehéz volt a mérkőzés eleje, ide-
gesen játszottunk. A második fé-
lidő már jó volt  és jöttek a gólok 

is. A kiállítás után egyértelmű lett 
a meccs és még ilyen arányban is 
megérdemelten nyertünk.
Fiú U15 TAC – Dorogi FC 2-4 
(1-0)
Vezette: Somogyi L.
Góllövő: Chmelovics 38, Du-
mánszki 45 ill. Orosz 22, Forgó 50, 
Kishonti 65, Balázs 72
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14 TAC – Dorogi FC 2-4 
(1-2)
Vezette: Mann Á.
Góllövő: Valter 40,51 ill. Kranyik 
6,34,78, Horváth 47
Edző: Schweininger Ferenc
- küzdelmes, nyílt mérkőzést ját-
szottunk. Fizikailag láthatóan fö-
lényben volt a Dorog. A végén 
szorosabb is lehetett volna de nem 
vagyok elégedetlen.                -ta-

Na nem a Lochnessi szörnyhöz 
hasonló lények költöztek az Öreg 
tóba, hanem sárkányhajósok ver-
senyéről szól a tudósítás. Barassó 
Zoltán a Hódy SE sárkányhajósa-
inak vezetője elmondta, már évek 

óta tervezik egy tókerülő verseny 
megszervezését, de eddig mindig 
közbe jött valami. Ebben az évben 
azonban sikerült jó időpontot találni 
így sor kerülhetett az I. Tatai Hosz-
szútávú „tókerülő” verseny meg-

szervezésére. Három kategóriában 
nevezhettek az indulni szándéko-
zók: igazolt versenyzők, amatőrök 
és cégek csapatai. Az igazoltak és 
az amatőrök 4000m-t, míg a cé-
ges együttesek 2500m-t lapátoltak. 
Először az igazoltak vágtak neki 
a távnak. Az időjárás nem fogadta 
kegyeibe a versenyt, hiszen elég-
gé hűvös volt és szél is fújt. Nagy 
lendülettel indult neki a mezőny a 
4 km-nek és már az elején előnyt 
szerzett a csepeli RÖMI hajó. Az az 
igazság hogy sokan már előre oda-
adták nekik az első helyet, hiszen a 
hajóban több világbajnok versenyző 
is ült. A második helyért nagy csata 

folyt a Hódy és a Szeged együtte-
se között. A déliek okosan végig a 
Hódy oldalvizén eveztek ami a táv 
végén bírt nagy jelentőséggel. A cél 
előtt mintegy 100m-el még a tata-
iak voltak előrébb, de aztán bele-
erősítettek a szegediek és ha csak 
kis különbséggel is de ők érkeztek 
másodikként. Amikor a Hódy hajó 
kikötött, többen is megállapították, 
hogy bizony fárasztó volt cipelni 
az ellenfelet. Az ESMTK csapata 
kicsit lemaradva a mezőnytől jött 
be negyedikként. Remek verseny 
volt és jó felkészülés a Csapat VB-
re ahol valószínűleg a RÖMI és a 
Hódy csapata is elindul.Tompa Andor

Rangos vívóversenynek adott ott-
hont az elmúlt hétvégén az Edző-
tábor. Itt rendezte meg a Magyar 
Vívó Szövetség a férfi és női pár-
bajtőrözők Európa Bajnoki válo-
gatóversenyét. vasárnap délelőtt 
78 hölgy jelentkezett be, köztük 
természetesen a tatai lányok is, Kun 
Anna, Büki Lili és tatabányaiként, 

de tatai csapattagként Gnám Tama-
ra. Két nagy név hiányzott, hiszen 
sem az olimpiai bajnok Szász-Ko-
vács Emese, sem a kadet világ-
bajnok Muhari Eszter nem volt itt 
Tatán. Ennek megfelelően aztán 
nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 
papírforma érvényesült. Kun Anna 
ebben idényben hazai páston szinte 

verhetetlen. A csoportban szépen, 
nyugodtan vívott, aztán ez így ment 
a továbbiakban is. Büki Lili kicsit 
ráijesztett edzőjére mert a csoport-
ban három asszó után 1 győzelem, 
2 vereség állt a neve mellett. Aztán 
felvette a ritmust és egészen a dön-
tőig menetelt. Így házi döntőt vív-
tak amit Kun Anna 15-10 arányban 
nyert meg. Persze mindez akkor is 
megtörténhetett volna ha az emlí-
tett két versenyző is itt van, hiszen 
mind Anna, mind Lili győzött már 
ellenük. A dobogón két boldog ta-
tai versnyző állt, míg a 3. helyek 
egyikét az olimpiai résztvevő perui 
Cameron foglalta el. Gnám Tamara 
a 6. helyen végzett.           -ta-

Már nagyon vártak a futók egy 
olyan lehetőséget, hogy versenyen 
is kipróbálhassák magukat. Az el-
múlt évben és az idén is a járvány-
helyzet miatt sok verseny maradt el. 
A tavasz elején még úgy nézett ki, 
hogy a Tó-futás is az elmaradt ren-
dezvények számát fogja gyarapíta-

ni. Aztán a nyitásnak köszönhetően 
az önkormányzat és a FOOTOUR 
SE együttműködése eredményeként 
június 6-án megszólalhatott a rajtot 
jelző duda. Ez a 7 km rajtját jelen-
tette és Roth Balázs a FOOTOUR 
SE elnöke nyomta meg a gombot. 
Még a rajt előtt elmondta: nem sok 

idejük volt felkészülni a versenyre, 
de ebben a helyzetben úgy gondol-
ták egy igazi retró Tó-futást ren-
deznek a klasszikus 7 és 14 km-el. 
Össze is jött egy elég szépszámú 
mezőny az egy körre. Több neves 
sportoló is volt az indulók között, 
de jobbára a lelkes amatőrök futot-
tak és babakocsival a legkisebbek 
is résztvevőnek mondhatták ma-
gukat. A meleg rányomta bélyegét 
az eredményekre, így a várt 23-24 
perces győztes időn kívül érkezett 
a férfi győztes. Elsőként a rendező 
egyesület jeles sportolója Bereczki 
Péter futott át a célkapun.
B.P.: eredetileg 23.30-t szerettem 
volna futni, de volt egy egyenet-
len szakasz ahol kiment a bokám, 
innentől nem volt reális ez az idő. 
Remélem nincs komoly baj, hiszen 
július elején a magyar válogatott 
tagjaként a Duatlon EB-n indulok. 

Addig edzés,edzés, illetve való-
színűleg még egy triatlon verse-
nyen való rajt is belefér.
Mindig nagy találgatás előzi meg 
az első női versenyző érkezését, így 
volt ez most is. Nem sokat kellett 
várni és a negyedik férfi célbeér-
kező után feltünt Erdős Rita aki 27 
perc alatt teljesítette az egy kört. 
Nem látszott nagyon fáradtnak és 
néhány korty frissítő után boldogan 
fogadta a gratulációkat.
E.R.: nem esett rosszul a futás, bár 
a végén már éreztem hogy nagyon 
meleg van. Ezt edzésnek fogtam 
fel mert a jövő hét végén az Öttusa 
EB-n állok rajthoz. Igyekeztem a 
saját iramomat futni, de segítettek a 
sporttársaim is. Szeretnénk az EB-n 
jól szerepelni bár a felnőtt mezőny-
ben fiatalnak számítunk. Jó lenne a 
hatban ott lenni.
A két körre már jóval kevesebben 

jelentkeztek, de az is jó verseny 
volt. A szervezők jutalmazták a do-
bogósokon kívül a legfiatalabb és a 
legidősebb résztvevőt is. A gyere-
kek számára még a klasszikus táv-
ok előtt 2 km-n rendeztek versenyt, 
ami ismét jól sikerült.
Eredmények:
2 km lányok: 1. Madarász Panka, 2. 
Mészáros Lili Dóra, 3. Nagy Petra 
Zoé
 fiúk: 1. Varga-Futó Dániel, 2. Sár-
közi Csaba, 3. Dávid Krisztián
7 km nők: 1. Erdős Rita, 2. Balogh 
Barbara, 3. Szekeresné Dr. Bakonyi 
Fruzsina
 férfiak: 1. Bereczki Péter, 2, Bene-
dek Róbert, 3. Pákolicz Ákos
14 km nők: 1. Tóth Jutka, 2. Czi-
dina Vivien, 3. Dr Cseh Gabriella 
Csilla
 férfiak: 1. Sárközi istván, 2. Goján 
Csaba, 3. Horthy Krisztián.      -ta- 

Sárkányok a tavon

Júniusi Tó-futás

Házi döntő Tatán

Eredmények

Fotó: Tata Város Facebook oldala

Fotó: Facebook
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