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Kiemelkedő országos szakmai 
érdeklődés kísérte a TATA SZÍ-
VE építészeti tervpályázatot, 
mely nem csupán helyi jelen-
tőséggel bír, hiszen a feladat  
komplexitása és a fejlesztésre 
váró terület városunk történelmi 
szövetébe való beillesztése iga-
zi kihívást jelentett az érdeklődő 
építészeknek. A tervpályázat le-
zárult, a zsűri is befejezte mun-
káját, az eredményhirdetésre jú-
nius 17-én került sor a Magyary 
Zoltán Művelődési Központban. 
Tata Város Önkormányzata 
2021 márciusában írt ki orszá-
gos építészeti tervpályázatot 
TATA SZÍVE elnevezéssel. A 
tervpályázat célja az volt, hogy 
a vállalkozó kedvű tervezők új-
ragondolják a Magyary Zoltán 
Művelődési Központ és a volt 
rendelőintézet épületét, vala-
mint a Várkanyarban elhelyez-
kedő környező közterületeket. 
Bár a pályázat közvetlenül a 
Tata centrumában elhelyezkedő 
három helyszínt érintette, je-

lentősége ennél jóval szélesebb 
körű, hiszen a helyi település-
fejlesztési koncepció kiemelt 
részeként szervesen összekap-
csolódik az Öreg-tó partján hú-
zódó történelmi városmaggal, 
az Esterházy - kastéllyal és a 
tatai várral, valamint az ezeket 
körülvevő területek további fej-
lesztésével.
Dr. Horváth József, Tata jegy-
zője a tervpályázat eredmény-
hirdetésén elmondta: - Az ön-
kormányzat részére a magyar 
kormány forrást biztosított an-
nak érdekében, hogy a Magyary 
Zoltán Művelődési Központ fel-
újításának valamint  kulturális 
és szabadidő központtá történő 
átalakításának tervei az épületet 
körülvevő tér terveivel együtt 
elkészülhessenek. A tervpályá-
zat során javaslatot kértünk a 
művelődési ház és a volt ren-
delőintézet teljes belső felújítá-
sára, beleértve a funkciók és a 
térkapcsolatok újragondolását, 
a településképi megjelenésük 

átgondolását, a 21. századi kö-
vetelményeknek megfelelő, a 
nagy történelmi múlttal rendel-
kező városhoz és a várhoz illő 
megfogalmazását.
Az országos tervpályázatra 25-
en küldtek be pályaműveket, 
melyekből végül 22 volt szabá-
lyos és érvényes, így a zsűri 22 
művet értékelt. Hazánk számos 
pontjáról adtak be pályázatot, 
megyénkből három terv érke-
zett. Az elbírálást országosan 
is elismert szakemberekből álló 
zsűri végezte. A feladat kiemelt 
jellegét erősítette, hogy Füleky 
Zsolt, a Miniszterelnökség épí-
tészeti és építésügyi helyettes 
államtitkára elvállalta a zsűri 
társelnöki szerepét Michl József 
polgármester mellett. 
A bírálóbizottság tagjai voltak:
-Elnök: Michl József polgármester
-Társelnök: Füleky Zsolt, épí-
tészeti, építésügyi és örökség-
védelmi helyettes államtitkár, 
Miniszterelnökség
- Krizsán András, elnök, Ma-

gyar Építőművészek Szövetsége
- Szalay Tihamér, alelnök, Ma-
gyar Építész Kamara
- Szemerey Samu, vezető te-
lepülésügyi szakértő, Lechner 
Nonprofit Kft.
- dr. Herczeg Ágnes, tájépítész, 
Szent István Egyetem 
- Faragóné Godó Mária állami 
főépítész, Állami Főépítészi 
Iroda, Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal
- Markos Anikó, elnök, Komá-
rom-Esztergom Megyei Építész 
Kamara és
- Kamarás Dorottya főépítész, 
Tata.
A művelődési központ szín-
háztermében Szalay Tihamér, a 
Magyar Építész Kamara alelnö-
ke a zsűrizés folyamatával kap-
csolatban elmondta: - Tata, már 
az első látogatásakor komoly 
hatást gyakorolt rá, hiszen egy 
nagyon szerethető és élhető kis-
város, amelynek szellemisége 
érezhető jelentőséggel bír. Ezért 
az elbírálás során az egyik fő 
szempont az volt, hogy a nyer-
tes pályamű erősítse a város lel-
kiségét, a kisvárosias jellegén, 
élhetőségén ne változtasson, 
s tökéletesen igazodjon Tata 
hangulatához, szerkezetéhez. 
Szalay Tihamér hozzátette: - A 
megfelelő építész kiválasztá-
sának leghatékonyabb módja a 
tervpályázat, s az igazi munka 
akkor kezdődik, amikor valaki 
megnyeri azt, hiszen ebből ki-
derül, mennyire képes idomulni 
a város lelkéhez, ezt követően 
pedig elkezdődhet a részletes 
tervezési munka. A TATA SZÍ-
VE tervpályázat esetében a zsű-
ri egyhangú döntést hozott, a 
győztes terv mögött megfelelő 
építész csapat áll, amely képes 
megvalósítani ezt a rendkívül 
összetett feladatot.

Folytatás a következő oldalon

Nagy érdeklődés kísérte a TATA SZÍVE tervpályázatot

A Holokauszt 77. évfordulója alkal-
mából rendeztek mártír megemléke-
zést június 13-án Tatán, a zsidó teme-
tőben. A helyszínen a tatai áldozatok 
emlékére Vári György rabbi tartott 
istentiszteletet és Dr. Simonik Péter, 
a Széchenyi István Egyetem docen-
se, helytörténeti kutató mondott em-
lékező beszédet. 
Az eseményen Kerti Katalin, a 
Goldberger Alapítvány kurátora úgy 
nyilatkozott: - Az adatok szerint az 
elhurcolt 650 tatai zsidó polgárból 
62-en jöttek vissza. Sokan arra ér-
keztek haza, hogy a házukat már 
mások lakták, a hozzátartozóik pe-
dig nem éltek, ezért tovább mentek, 
elsősorban Izraelbe. Akik itt marad-
tak  még létre tudtak hozni egy hit-
községet, melynek megalapításához 

10 férfiemberre van szükség. de 
ahogyan elöregedtek, ez a hitközség 
lassan felszámolódott, s akkor kellett 
lemondaniuk a helyi zsinagógáról. 
Ezt felajánlották a magyar államnak, 
amely felajánlotta az akkori megyei 
tanácsnak, a tanács pedig átadta Tata 
városának. 
Vári György rabbi a megemlékezés 
kapcsán kiemelte: - Ilyenkor a jövőről 
érdemes beszélni, mert a múlt meg-
változtathatatlan, viszont sokat tanul-
hatunk belőle. Nagyon fontos, hogy a 
város emlékezzen azokra, akik egy-
kor a polgárai voltak, és a polgárai 
lehettek volna, ha mindez nem törté-
nik meg. Mindebből erőt meríthetünk 
ahhoz, hogy egy nyitott, befogadó és 
szerető közösség maradjunk, amilyen 
most is a város.              Ábrahám Ágnes
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Folytatás az előző oldalról
Az eredményhirdetésen Michl József polgár-
mester a tataiak nevében mondott köszönetet 
a pályázóknak, a zsűri tagjainak valamint a 
szakmai segítséget nyújtó   Lechner Tudás-
központnak egyaránt, hangsúlyozva, hogy 
nagy öröm volt megismerni a pályaműveket 
és átélni az építészek egyéni gondolkodás-
módját. A városvezető úgy fogalmazott: - Tata 
1938-ban két településből forrt eggyé, és eb-
ből fakadóan három központú város lett. A 
tatai rész centruma a Kossuth tér, a tóvárosié 
az Ady Endre utca, míg a TATA SZÍVE ter-
vpályázat által érintett terület a két városrész 
találkozási pontjaként tölt be központi funkci-
ót. Ennek a térnek a megújulását már a 2008-
ban megjelent Magyary-terv is megfogalmaz-
ta, éppen ezért jó érzés volt látni a beérkezett 
művek sokszínűségét, melyből rendkívül so-
kat tanultunk az értékelés során. Michl József 
kiemelte: - A zsűri nagyon lelkesen dolgozott, 
sok időt szánt az értékelésre, s emberileg és 
szakmailag is a legjobb döntés meghozatalára 
törekedett.  
A zsűri végül hat pályaművet javasolt díjazásra, 
1. 2. és 3. helyezettet, valamint egy pályaművet 
kiemelt megvételre, kettőt pedig megvételre. 
Közülük az első helyezettel lefolytatható az a 
közbeszerzési eljárás, amely alapján a fejlesz-
tés részletes tervezése elindulhat. A győztes 
művet a Fernezelyi Kft. és a GARTEN-STU-
DIO Kft. közösen készítette, pályázatukat a 
zsűri egyhangúlag, teljes egyetértésben értékel-

te az első helyen.
Az eredmények kihirdetése előtt egy különdí-
jat is átadtak, a Toldy Ferenc Gimnázium 1. 
b osztályos tanulóinak Gereben Marcellnek és 
Sonkodi Balázsnak. A fiatalok rajonganak az 
építészetért, és amikor egy szakmai lapban rá-
bukkantak a tatai tervpályázatra, egy kezdetle-
ges program segítségével tervekké kovácsolták 
ötleteiket, amelyeket aztán a lelkes diákok ver-
senyen kívül  eljuttattak az önkormányzathoz.
A TATA SZÍVE országos tervpályázat díjazott-
jai a következők:
-Megvételben részesült 1 millió forint díjazás-
sal a Value 4 Real Projektmenedzsment és Mér-
nöki Kft. pályaműve.

-Megvételben részesült 1 millió forint díjazás-
sal Pelle Zita és Balázs Marcell pályaműve.
-Kiemelt megvételben részesült 3 millió forint 
díjazással a Deichler Jakab Építész Stúdió Kft. 
pályaműve.
-3. helyezett lett 4 millió forint díjazással az Ar-
chi-kon Kft. pályaműve.
-2. helyezett lett 6 millió forint díjazással a dmb 
építész műterem Kft. pályaműve.
-1. helyezett lett 10 millió forint díjazással a 
Fernezelyi Kft. és a GARTEN-STUDIO Kft. 
közös pályaműve.
Az eredményhirdetést követően Fernezelyi 
Gergely építész, vezető tervező, aki maga is 
többször járt már Tatán és nagyon szereti váro-
sunkat, úgy nyilatkozott: - A TATA SZÍVE terv-
pályázatban azt tetszett a legjobban, hogy nem 
csak egy épülettel, hanem egy tágabb városi 
környezettel is kellet foglalkozni. Egyrészt ér-
teni kellett, hogy ez a tér hol van a városban és 
miért fontos az elhelyezkedése, másrészt pedig 
egy komoly köztérfejlesztés is része volt a fel-
adatnak, így a  GARTEN-STUDIO tájépítész 
kollégáit is bevontuk a munkába, s velük 
közösen gondolkodtunk térben, városban és 
épületben egyaránt. 
Az eredményhirdetéssel a közönség szá-
mára is láthatóvá váltak az országos terv-
pályázatra beérkezett pályaművek, melyek 
június végéig a Magyary Zoltán Művelődé-
si Központ emeleti kiállítótermében tekint-
hetőek meg.                                              -áá-
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Visszaáll az   
idegenforgalmi 
adó fizetési  
kötelezettség
A 2021. január 1. napja és 2021. 
június 30. napja közötti időszak-
ban eltöltött vendégéjszaka utá-
ni idegenforgalmi adót az adó 
alanyának nem kell megfizetnie, 
az adó beszedésére kötelezettnek 
nem kell beszednie, befizetnie, a 
megállapított, de be nem szedett 
adót azonban – kivéve, ha annak 
összege nulla – be kell vallania 
az adóhatósághoz.
E rendelet alapján 2021. július 
1-jétől idegenforgalmi adó-köte-
lezettség terheli azt a magánsze-
mélyt, aki nem állandó lakosként 
Tatán legalább egy vendégéjsza-
kát eltölt.
A szálláshelyen tartózkodó ven-
dég után személyenként és ven-
dégéjszakánként 500 Ft adót kell 
majd beszedni és az önkormány-
zat számára megfizetni.

Kiemelkedő érdeklődés kísérte a TATA SZÍVE tervpályázatot

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének határozata 
alapján folyamatban van Tata 
teljes közigazgatási területére 
kiterjedően a településfejlesztési 
és a településrendezési eszközök 
felülvizsgálata. Ennek keretében 
az önkormányzat a partnerségi 
egyeztetés lefolytatásához on-
line tette közzé az elkészült do-
kumentumokat. Azonban annak 
érdekében, hogy még inkább 
segítsék az érdeklődőket a köz-
zétett anyagok áttekintésében és 
értelmezésében - köszönhetően a 
járványügyi szabályozásban tett 
enyhítéseknek - lakossági tájé-
koztatókat is szerveztek, melye-
ken a Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal illetékes munkatársai 
részletes ismertetést nyújtottak 
az érdeklődőknek az adott terü-
letre vonatkozó tervezett telepü-
lésfejlesztési és településrende-
zési eszközökről.
Dr. Horváth József, Tata jegyző-
je a tájékoztatókkal kapcsolatban 
elmondta: - Tata Városa 2018-ban 
döntött a településfejlesztési és a 
településrendezési eszközöknek 
az általános eljárásban történő 
megújításáról. Ennek megvannak 
a kötött szabályai, és ez a folya-
mat idén december 31-én véget 

ér, hiszen csak így lehet váro-
sunknak jövőre szabályos építési 
szabályzata. Az eljárás keretében 
eljutottunk oda, hogy a vizsgálati 
anyagokat, a tervezeteket nyilvá-
nosságra lehetett hozni, s ennek 
van egy kötelező véleményezé-
si szakasza, amely már elindult. 
Amikor ez a véleményezési sza-
kasz megkezdődött, még érvény-
ben volt - jelenleg is érvényben 
van - az a szabály, amely a pan-
démia miatt lehetővé teszi az on-
line egyeztetés lehetőségét.  Ez 
azonban nem zárja ki azt, hogy 
konzultációt, segítő tájékoztatást 
is biztosítsunk a tataiaknak, ezért 
szerveztük ezeket a találkozókat, 
amelyeken bárki feltehette a kér-
déseit, és információkat kaphatott.
Az önkormányzat négy tájé-
koztatót szervezett, hármat a 
Magyary Zoltán Művelődési 
Központban a tatai és a tóvárosi 
városrészre valamint a gazdasági 
területekre vonatkozóan, és egyet 
Agostyánban. A négy eseményen 
több, mint 100 érdeklődő vett 
részt. A találkozókon először dr. 
Horváth József jegyző beszélt a 
szabályozás jogszabályi környe-
zetéről, annak szükségességéről, 
menetéről és eszközrendszeré-
ről. Ezt követően Michl József 

polgármester tartott tájékoztatót 
a településfejlesztési eszközök 
közül a településfejlesztési kon-
cepcióról, majd Kamarás Doroty-
tya főépítész a fórum által érintett 
városrészek településrendezési 
eszközeiről, azok szerkezetéről, 
kereshetőségeiről illetve a fonto-
sabb módosításokról. 
A tájékoztatókon számos téma 
felmerült, ezzel kapcsolatban dr. 
Horváth József elmondta: - Töb-
bek között szó volt a déli ipa-
ri park új szabályozásáról és a 
Várkanyarnak a TATA SZÍVE 
tervpályázat alapján történő sza-
bályozásáról. Kaptunk kérdést az 
üdülőterületekkel kapcsolatosan 
is, ez esetben elhangzott, hogy 
a város nem kíván változtatni az 
üdülőterületek státuszán, tehát 
ezek a területek továbbra is üdü-
lőövezeti besorolásban maradnak. 
Szintén felmerült az Újhegyben 
zajló változtatás, ahol az eddigi, 
szélesen meghúzott belterületi 
és lakóövezeti határt az önkor-
mányzat csökkenti, részben ki-
veszi azokat a területeket melyek 
beépítésre alkalmatlanok, s a be-
építhetőséget azon területek felé 
tolja, amelyeken a közműhálózat 
kiépítése jobban megvalósítható. 
Az érintett témák között szere-

pelt még a Güntner környékén az 
úthálózat módosítása, és nagyon 
sokan kérdeztek az elkerülő útról 
is. Ezzel kapcsolatban elhangzott, 
hogy az elkerülő út csupán a szer-
kezeti tervben kerül feltüntetésre, 
a megyei tervből átvett szerkezeti 
elemként, ám a helyi Építési Sza-
bályzatban nem fog szerepelni, 
hiszen még nincsen megtervezve. 
A tájékoztatón felmerült az Öreg-
tó partján lévő lóistállónak és lo-
vas pályának a szabályozása is. 
Tata jegyzője ezzel kapcsolatban 
megerősítette, hogy ezt a területet 
érintően teljes egészében a már 
meglévő, korábbi szabályozást 
vették át, ami azt jelenti, hogy ott 
továbbra is kizárólag a jelenleg 
érvényben lévő szabályok szerint 
lehet a területre építeni.
A művelődési házban megrende-
zett tájékoztatókat a Tatai Televí-
zió élő adásban közvetítette, ezzel 
még szélesebb körben elérhetővé 
téve az információkat. A tele-
pülésfejlesztési dokumentumok 
partnerségi egyeztetése során fel-
merülő lakossági véleményeket, 
megjegyzéseket még június 30-ig 
lehet megtenni elektronikus úton. 
További részletes információk a 
témában a tata.hu oldalon talál-
hatóak.                                   -áá-

Lakossági tájékoztatókon informálták a lakosságot   

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
 Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatalban 
2021. július 1. napja /csütörtök/
a közszolgálati tisztségviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 93.§ (2) bek. felhatalmazá-
sa  alapján munkaszüneti nap.
Fenti napon a Hivatal zárva tart.

Kérjük ügyeik intézésénél a fen-
tiek figyelembevételét. 
Az ügyfélfogadás általános 
rendjéről a www.tata.hu webol-
dalon tájékozódhat.



Új bölcsőde építése kezdődött 
meg Tatán, az újhegyi városrész-
ben. Az intézmény alapkőletételi 
ünnepségét június 22-én rendez-
ték. 
A Széchenyi 2020 program kere-
tében több, mint 350 millió forint 
európai uniós  támogatás segítsé-
gével épülhet meg az új bölcsőde 
a Nádas utcában, Újhegyben. “A 
bölcsődei kapacitás növelése férő-
helybővítéssel Tatán” elnevezésű, 
TOP (Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program) 1.4.1-19-
ko1-2019-00016 azonosítószámú 
projekt megvalósítása során egy 
36 férőhelyes intézménnyel gaz-
dagodik Tata. 
Bencsik János miniszterelnöki 
biztos, országgyűlési képviselő 
az építkezés helyszínén elmond-
ta: - A kormánynak eltökélt szán-
déka a családok támogatása, amit 

igyekszik összekapcsolni a mun-
ka alapú gazdaság fejlesztésével. 
Ezért döntött két évvel ezelőtt a 
kormányzat úgy, hogy megemeli 
a TOP-on belül a bölcsődék fej-
lesztésére biztosítható pénzügyi 
forrás nagyságát, s ezzel megnyílt 
az önkormányzatok lehetősége 
arra, hogy benyújtsák pályázatai-
kat az ilyen jellegű fejlesztésekre. 
A Tatai-medencében Tatán kívül 
még Vértesszőlős, Szárliget és Ta-
tabánya önkormányzata pályázott 
sikeresen bölcsőde építésre.
Tatán jól működik a bölcsődei 
szolgáltatás, de a kapacitás egy-
re inkább szűkösnek bizonyul és 
évről-évre nagyobb igény mutat-
kozik a férőhelyekre. Az új beru-
házás a kisgyermekek napközbeni 
ellátását szolgálja, tovább bővítve 
a legkisebbek gondozásával, ne-
velésével foglalkozó helyi intéz-

ményi hálózatot, valamint hoz-
zájárul a 3 év alatti gyermekeket 
nevelő szülők munkaerőpiacra 
történő visszatéréséhez is. A be-
ruházás 13 új munkahelyet teremt 
városunkban.
Popovics György, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Közgyű-
lés elnöke hangsúlyozta: - A TOP 
keretében a megyei önkormányzat 
azt szeretné elérni, hogy minden-
hová olyan létesítmény kerüljön, 
amire valóban szükség van. A 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program egyik fő célja a 
gazdaságfejlesztés megvalósítása 
valamint az, hogy a családok és 
a települések intézményi helyzete 
javuljon. A bölcsőde olyan létesít-
mény, amely mindkét célnak meg-
felel, hiszen lehetőséget ad arra, 
hogy a szülők a gyermekeiket 
biztonságos, nyugodt körülmé-

nyek között tudhassák miközben 
dolgoznak. 
Az engedélyes és kiviteli tervek 
2020-ban készültek el, a kivite-
lező kiválasztására irányuló köz-
beszerzési eljárás lezárulta után a 
kivitelezés idén, május második 
felében kezdődött el. 
Michl József, Tata polgármestere 
köszönetet mondott a beruházás 
megvalósításának lehetőségéért a 
magyar kormánynak, Bencsik Já-
nos országgyűlési képviselőnek, a 
megyei önkormányzatnak, a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkatársainak, a kivitelező cég-
nek és a tervező Markos Anikó-
nak is. A városvezető hozzátette:- 
A bölcsőde úgy lett megtervezve, 
hogy a jövőben bármikor kiegé-
szülhessen egy óvodaépülettel, 
emellett cél volt az is, hogy egy 
olyan közösségi tér jöhessen létre, 

amelyet az újhegyiek a minden-
napjaikba is be tudnak kapcsolni. 
Dr. Varga András önkormányzati 
képviselő megerősítette, hogy a 
bölcsőde megépülésével elkez-
dődhet a városrészben egy olyan 
alközpont kialakítása, amely Új-
hegy lakói számára lehetőséget 
nyújt arra, hogy saját közösségi 
terük legyen ahol különböző talál-
kozókat, programokat is szervez-
hetnek majd a jövőben.
Az építkezés helyszínén egy idő-
kapszulát helyeztek el, melyben 
többek között a 24 óra napilap, a 
Patrióta magazin és a Városkapu 
újság aktuális lapszámai, a bölcső-
de látványterve és a Csillagsziget 
Bölcsőde kisgyermekeinek rajzai 
is helyet kaptak.
Tata új bölcsődéje várhatóan a 
következő év első felében nyitja 
meg kapuit.                                -áá-
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720 millió forintos kiegészítő tá-
mogatást ítélt meg a magyar kor-
mány Tatának olyan korábban 
elnyert pályázatok teljes körű 
kivitelezéséhez, melyeknek meg-
valósítási költségei az elmúlt idő-
szakban jelentősen megnőttek az 
eredeti tervekhez képest. A témá-
ban június 9-én rendeztek sajtótá-
jékoztatót a Kőfaragó-házban. 
Bencsik János miniszterelnöki 

biztos, országgyűlési képviselő a 
helyszínen úgy nyilatkozott: - A 
2014 és 2021 közötti európai uni-
ós költségvetési időszak beruhá-
zásairól beszélünk, melyeknek 
előkészítése már 2012-13-ban 
megkezdődött, a véglegesítésük 
pedig 2014-15-ben zajlott, amikor 
beadásra  kerültek azok a pályáza-
tok, melyeket a Területi Operatív 
Programon keresztül Tata elnyert. 

Időközben azonban jelentős vál-
tozások, áremelkedések történtek 
az építőanyagok és az építési kivi-
telezés piacán. Ez országosan azt 
eredményezte, hogy bármennyire 
is jól kalkuláltak az önkormány-
zatok 6-8 évvel ezelőtt, az akkor 
elnyert költségvetési forrásból már 
nem tudják teljes körűen megva-
lósítani a fejlesztéseket. Ezért van 
szükség arra, hogy a hazai költség-
vetés többletforrásokat biztosítson. 
Bencsik János kiemelte:- Mi abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk 
most, hogy Tatának összességében 
720 millió forintot biztosított a kor-
mány az elmúlt hetekben, több pro-
jekt, így például a Kőfaragó-ház 
fejlesztésének befejezéséhez is.
A támogatás biztosítja azt, hogy 
egyrészt lezárulhassanak már meg-
kezdett fejlesztések, valamint azt 
is, hogy megvalósulhassanak még 

el nem indított beruházások, a ko-
rábban elnyert pályázatok nyomán.
Michl József polgármester a saj-
tótájékoztatón köszönetet mon-
dott Bencsik János országgyűlési 
képviselőnek valamint a magyar 
kormánynak a kiegészítő támo-
gatásokért. Tata polgármestere a 
Kőfaragó-ház fejlesztésével kap-
csolatban elmondta: - Hamarosan 
befejeződik a beruházás, amelynek 
során - mint ahogyan ez műem-
léki épületek esetében általában 
előfordul - menet közben jöttek 
elő váratlan helyzetek, amelyek 
módosítottak a befejezés időpont-
ján. Az ingatlan mellett lévő öreg 
házat idő közben megvásárolta az 
önkormányzat, így a két udvar ösz-
szenyitható lesz, ami egy lényege-
sen optimálisabb kihasználtságot 
ad a helyszínnek. A Kőfaragó-ház 
helyet ad majd egy Körmendi Géza 

emlékszobának, egy kiállításnak a 
tatai fazekasságról, sörfőző, asza-
ló és kávépörkölő műhelynek, és 
különböző közösségi tereknek. A 
városvezető hozzátette: - Ezzel a 
fejlesztéssel egy olyan közösségi 
helyet szeretnénk létrehozni, ami 
elsősorban a tataiaké, de az ide ér-
kező turisták is ezen, mint egy fo-
gadótéren keresztül haladva tudják 
majd megismerni a Kálvária-dom-
bot és környékét. 
A sajtótájékoztatón Viczenáné 
Czégény Ágnes, a körzet önkor-
mányzati képviselője megerősítet-
te, hogy a Kőfaragó-ház egy olyan 
ökoturisztikai központ lesz, amely 
területi egységet alkot a Kálvá-
ria-dombbal valamint a felújított 
Fellner Jakab kilátóval. Városunk 
új turisztikai attrakciója remélhe-
tőleg kedvelt kirándulóhellyé válik 
majd.                                       -áá-

720 millió forintos kiegészítő kormányzati támogatást kapott Tata

A 21. Tatai Sokadalom nyitóese-
ményén a hagyományoknak meg-
felelően idén is átadták a Városi 
Művészeti Díjakat június 18-án. 
Művészeti díjra jogosult minden 
tatai lakcímmel rendelkező tanu-
ló, illetve városunkban működő 
csoport, amely bármely művé-
szeti ághoz tartozó nemzetközi, 
országos vagy regionális szintű 
versenyen 1.-5. helyezést ért el, 
vagy ilyen versenyen kimagas-
ló művészeti munkájáért egyéb 
díjazásban, például különdíjban 
részesült. A díjat természetesen a 
felkészítő tanárok, művésztaná-
rok, oktatók is megkapják. 
Az elmúlt tanév a koronavírus jár-

vány miatt nem volt olyan gazdag 
művészeti versenyekben és ren-
dezvényekben, mint a korábbiak, 
de így is számos tatai siker szüle-
tett. A Sokadalom megnyitóján 32 
diákot és 11 felkészítő tanárt dí-
jaztak, az elismeréseket Michl Jó-
zsef polgármester valamint Rigó 
Balázs alpolgármester adta át. 
2021-ben Városi Művészeti Díj-
ban részesült:
-Az Eötvös József Gimnázium di-
ákja Pacskó Csaba, aki a moson-
magyaróvári Piarista Gimnázium 
“Középkori mondák” mondaíró 
pályázatán országos 1. helyezést 
ért el. Felkészítő tanára Csúzyné 
Harasztosi Julianna.

-A Kenderke Református Alap-
fokú Művészeti Iskola diákjai és 
felkészítői: Bodor Bence a Sopro-
ni Országos Szóló Néptáncverse-
nyen Figurás táncos díj elismerés-
ben részesült, felkészítője Szabó 
Tibor. Tóth Dániel az Országos 
Népzenei Versenyen citera hang-
szer kategóriában kiemelt arany 
minősítést kapott, felkészítője 
Bíró László. 
-A Kőkúti Általános Iskola Faze-
kas Utcai Tagintézményéből: Stei-
ner Milla a “Muzsikál az erdő” 
országos Gyermekrajz pályázaton 
fődíjban részesült. Benkő Júlia, 
Maszlavér Emili, Éliás Panna, 
Keller Zoé, Szénási Piroska, To-

kaji Tímea, Waer Szofi és Wicha 
Emma A kedvenc népmesehősöm 
megyei rajzpályázaton arany mi-
nősítést szerzett. Felkészítőjük 
Szűcs Mária.
-A Menner Bernát Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei és ta-
nárai: Dákai Benedek, Kavanagh 
Rita, Kiss Klára, Marosi Luca, 
Szalkai Csilla, Vajda-Kolek Blan-
ka, Vörös Anna Helga, Nagy Lász-
ló, Szentpéteri Ildikó, Flóriánné 
Tréznik Ágnes, Schmidt Mónika.  
A diákok a Komárom-Esztergom 
Megyei Kamarazene Fesztiválon 
arany minősítést szereztek. 
-A Vaszary János Általános Is-
kola diákjai és felkészítő tanára-
ik. Farkas Dorka, Fodor Eszter, 
Forgács Krisztián, Szabó Fanni, 
akik a Kedvenc mesehősöm me-
gyei rajzpályázaton arany minősí-
tést, Zsombók Anna és Zsombók 
Eszter, akik ezüst minősítést sze-
reztek. Koren Kende a Görgényi 
István rajzpályázaton megyei 1. 
helyezést ért el. Wumbrandt Ábel 
a Megyei Képző – és Fotóművé-
szeti Pályázaton rajz kategóriá-
ban 1. helyezést, Majer Dorka 3. 
helyezést ért el. Rossz Emese az 
Országos Katasztrófavédelem Al-
kotói Pályázatán országos 2. he-
lyezést, Ruzicska Flóra országos 

3. helyezést ért el.    Felkészítőjük 
Vargáné Gíber Lilla. Kővári Zor-
ka az Országos Vers- és Novel-
laíró Pályázaton országos 4. he-
lyezést ért el, valamint a Megyei 
Versíró Versenyen 1. helyezést. 
Ruzicska Flóra a Megyei Versíró 
Versenyen szintén 1. helyezést ért 
el. Felkészítő tanáruk Lázár Kata-
lin. Szabó Emese és Tóth Dániel 
az Országos Népzenei Versenyen 
népdaléneklés kategóriában ki-
emelt arany minősítést szerzett. 
Felkészítőjük Mesterné Lupták 
Marianna. 
Rigó Balázs alpolgármester a dí-
játadót követően úgy nyilatkozott: 
- Nagyon örülünk neki, hogy vég-
re személyesen találkozhattunk 
azokkal a fiatalokkal, akiket díjaz-
tunk, hiszen az előző évben nem 
volt módunk a pandémia miatt a 
közvetlen találkozásra. Bár az el-
múlt időszakban kevés lehetősé-
gük volt arra, hogy a tehetségüket 
bemutathassák, mégis a rendha-
gyó körülmények ellenére sem 
feledkezhetünk meg a kiemelke-
dő munkáról, tehetségről, ezért is 
tartotta az önkormányzat fontos-
nak, hogy 2021-ben visszatérjen 
a hagyományos keretekhez, és a 
Sokadalom első napján átadjuk a 
művészeti díjakat.                     -áá-

Átadták a Városi Művészeti Díjakat

Új bölcsőde épül Tatán az újhegyi városrészben

Fotó: Domokos Attila
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Megszépült az Agostyáni rendezvényház közösségi terme
Megújult az Agostyáni Családi 
Rendezvényház közösségi terme, 
melyet június 17-én mutattak be. 
A közösségi terem a felújítás so-
rán új ajtót kapott, felújították az 
elektromos hálózatot, új lámpates-
teket helyeztek el és kifestették a 
termet. A fejlesztés nyomán megú-
jult és kibővült a riasztórendszer is. 
Emellett a helyszínen kertrendezési 
munkák is folytak, az udvaron ho-
mokozót alakítottak ki, kitakarítot-
ták a pincét, s elszállították az ott 
korábban felgyűlt hulladékot.
Acsainé Dávid Ágnes, a Tatai 
Rend-ház Kft. ügyvezető igazgató-
ja a helyszínen elmondta: - A Kft. 

2018 decembere óta végzi az épület 
fenntartási feladatait, s időközben a 
rendezvények számára kialakított 
közösségi tér megérett a felújítás-
ra. A fejlesztés elsődleges célja 
az volt, hogy biztonságosabbá és 
komfortosabbá tegyük a házat a he-
lyi közösség számára, így még in-
kább magukénak érezhetik az épü-
letet, melyben konyha és mosdó is 
található.
A 2,4 millió forintból megvalósult 
felújítást a Tatai Rend-ház Kft. 
saját költségvetéséből fedezte, a 
kivitelezési munkákat a Tatai Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. végezte, 
míg a riasztórendszer megújítása 

a DERIK Hungária Kft.-nek  kö-
szönhető.
Dr. Varga András a Humán és Ügy-
rendi Bizottság elnöke, a körzet 
önkormányzati képviselője a hely-
színen úgy nyilatkozott: - Jó kezek-
be került az épület, amit láthatóan 
gondoskodó szeretettel újítottak 
meg. A rendezvényházat eddig is 
sokan használták, s a jövőben ez a 
kihasználtság tovább nőhet, hiszen 
a megszokott programokon - pél-
dául a nyugdíjasok köszöntésén, 
az agostyáni búcsún vagy a gom-
bafesztiválon - túl alkalmassá vált 
családi, baráti események  megren-
dezésére is.                              -áá-

Június 18-án újabb tatai diák ve-
hette át az önkormányzat elisme-
rését, a Tata Város Legszorgal-
masabb Diákja ösztöndíjat. Rigó 
Balázs alpolgármester ezúttal 
a Vaszary Iskola tanulójának, 
Serfőző Fanninak adta át a díjjal 
járó oklevelet. Fanni példamu-
tató szorgalmú és magatartású, 
kedves, segítőkész diák, aki szí-
vesen vállal plusz feladatokat, 
például korrepetálja a társait 
vagy színdarabokban szerepel.

Június 11-én pénteken mutatták be 
városunk első beltéri elektromos 
gokart pályáját. A Tatakart elneve-
zésű gokart csarnok a Derideo Kft. 
telephelye mellett található, ahol az 
1800 négyzetméteres zárt pálya-
térben minden évszakban várják a 

vendégeket.
A pálya megálmodói valamint 
tulajdonosai, Babos László és Si-
monfi Zsolt már több, mint tizenhét 
éve dolgoznak együtt, s egészen 
Ljubljanáig utaztak el, ahol teljesen 
lebontottak egy pályát, amit gya-

korlatilag áttelepítettek Tatára. A 
Sodi márkájú elektromos gokartok 
48 voltos akkumulátorral működ-
nek, végsebességük a 60km/órát is 
eléri. Ezeknek a gokartoknak nincs 
füstje, szaga, és a hangjuk is alig 
hallható.
A pályabemutatón Babos László 
elmondta: - Ezelőtt két évvel egy 
olyan vállalkozást akartak meg-
valósítani, ami egyedi a városban. 
Számos ötlet után a gokart mellett 
döntöttek, s kialakították a 2400 
négyzetméteres teljes alapterületű 
helyszínt. Szándékuk szerint egy 
olyan teret szerettek volna létre-
hozni, ami hiánypótló, és egyszerre 
többféle szórakozási lehetőséget 
magában foglal, de alkalmas ren-
dezvények megtartására vagy akár 

egy jó beszélgetésre is.
A helyszínen a pálya mellett egy 
nagy méretű közösségi tér várja 
a kikapcsolódásra vágyókat, akik 
először egy 240 négyzetméteres 
fogadótérbe érkeznek meg, mely-
ben recepció, vendéglátó egység, 
csocsó, darts és biliárd is található. 
Emellett egy 150 négyzetméteres 
különterem is rendelkezésre áll, 
amely különböző rendezvények, 
programok megtartására alkalmas. 
A Tatakart tehát egy komplex ki-
kapcsolódási lehetőséget nyújt, 
családi, baráti, munkahelyi közös-
ségek számára egyaránt.
Michl József polgármester köszön-
tőjében emlékeztetett arra, hogy a 
pálya tulajdonosai 2015-ben állí-
tották fel a Gesztenye fasornál azt 

az ételszekrényt, mellyel a rászoru-
lóknak szeretnének segíteni. Olyan 
cég, olyan cégtulajdonosok alakí-
tották ki Tata első gokart pályáját, 
akik szociálisan is érzékenyek, 
figyelnek arra, ami a városban zaj-
lik, és most a szabadidő eltöltésé-
ben segítik az itt élőket mondta a 
városvezető, aki hozzátette: - Ez 
a fejlesztés arra is nagy lehetőség, 
hogy közösségek, csapatok szerve-
ződjenek és épüljenek tovább. 
Simonfi Zsolt tájékoztatott arról, 
hogy a pálya közel 300 méter hosz-
szú és nyolc kanyar van benne. 
Tata első gokart pályájával kapcso-
latban további információkat a Ta-
takart közösségi oldalán valamint 
a tatakart.hu oldalon találnak az 
érdeklődők.                                 -áá- 

Bemutatkozott Tata első gokart csarnoka

A legszorgalmasabb diákokat jutalmazták városszerte

Június 21-én hétfőn egy újabb tatai diák vehette át az 
önkormányzat elismerését, a Tata Város Legszorgalma-
sabb Diákja ösztöndíjat. Rigó Balázs alpolgármester ez-
úttal a Színes Iskola tanulójának, Szerencsev Dánielnek 
gratulálhatott az ösztöndíjhoz. Dániel példás magatar-
tású, szorgalmas diák, aki nemcsak a tanórákon aktív, 
hiszen tagja a színjátszó csoportnak, sokat olvas és az 
iskola közösségéért is nagyon sokat tesz. Az ösztöndíj-
hoz szívből gratulálunk neki, és további szép sikereket 
kívánunk az új tanévben is!

Június 20-án rendezte tanévzáró 
ünnepségét a Református Gim-
názium a Református Templom-
ban, ahol újabb diák vehette át 
a Tata Város Legszorgalmasabb 
Diákja ösztöndíjat. Az elismerést 
ezúttal Boglári Zoltán önkor-
mányzati képviselő, a Pénzügyi, 
Környezetvédelmi és Városfej-
lesztési Bizottság elnöke adta át 
Szabó Benedeknek, aki kima-
gasló eredményeket ért el a sport 
és a művészetek terén, németből 
már előre hozott érettségit tett, és 
mindig figyel társaira. 

Június 15-én, a nyári szünet előtti utolsó tanítási napon ketten is átve-
hették a Tata Város Legszorgalmasabb Diákja elismerést. A díjat olyan 
tatai általános és középiskolás diákok kaphatják meg, akik a mögöttük 
álló tanévben a legszorgalmasabbak voltak iskoláikban, és önmagukhoz 
képest a legtöbbet tették eredményeikért.

A TSZC Bláthy Ottó Tech-
nikum, Szakképző Iskola di-
ákjai közül Sallai Ádám (10. 
a osztály) vehette át az elis-
merést Rigó Balázs alpolgár-
mestertől a Kossuth téren. 
Ádám kitűnő tanuló, a szak-
képzésben autóvillamossági 
tanulmányokat folytat. Pél-
damutató a magatartása és 
aktívan részt vesz az osztály-
közösség munkájában.

A Talentum Iskolá-
ban Boglári Zoltán 
önkormányzati kép-
viselő, a Pénzügyi, 
Környezetvédelmi 
és Városfejlesztési 
Bizottság elnöke pe-
dig Árendás Zsófiá-
nak (9. osztály) adta 
át a díjat. Zsófia a 
munkájára igényes, 
kötelességtudó diák, 
aki osztálytársait 
is szívesen segíti. 
Szakmai alázattal fi-
gyeli a grafikus kép-
zés feladatait, krea-
tív, jó ötletei vannak, 
angol nyelvből pe-
dig már középfokú 
nyelvvizsgával ren-
delkezik. Fotók: Tata Város Facebook oldala

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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90. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte Németh Imrénét Michl 
József polgármester június 11-én, 
a Tatai Kistérségi Időskorúak Ott-
hona Fényes fasori telephelyén.
Németh Imréné Flóra néni Hol-
landiában született, 10 éves volt, 
amikor a családja visszaköltö-
zött Magyarországra. A hazai 
csecsemőápoló képzés legelső 
évfolyamának tagja volt, munka 
mellett szerezte meg a képesítést 
és hosszú ideig dolgozott a tatai 

gyermekosztályon. A téglagyár-
ban dolgozó férjét sajnos korán 
elveszítette, házasságukból két 
gyermekük született.
Flóra néni tavaly óta a tatai idő-
sotthon lakója, és bár már jó ideje 
nyugdíjba vonult, még most is át-
éli és gyakorolja azt a gondoskodó 
szeretetet, amellyel élete során oly 
sokszor fordult a legkisebbek felé. 
Az idősotthonban ugyanis nagyon 
aktív és folyamatosan segíti, gyá-
molítja a többieket.                -áá-

Beköszöntött az igazi nyár, napok 
óta kánikula van hazánkban és az 
előrejelzések szerint a hőség még 
jó ideig velünk marad. A Tatai Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. ezért pá-
rakapukat helyezett ki a Kossuth 
térre, az Ady Endre úti körforga-
lomhoz a Magyary Zoltán Műve-
lődési Központhoz, és a Harang-
lábhoz. Az utóbbi két helyszínen a 
kapuk mellett a vízvételi lehetőség 
is biztosított.

Boldog születésnapot!

A pandémia miatt a 2020. évi be-
számoló közgyűlést  2021. június 
10-én tartottuk meg.A résztvevő 
tagok szép számmal  védettségi 
igazolással érkeztek a Magya-
ry Zoltán Művelődési Házba. Az 
eseményen velünk volt,megtisz-
telt bennünket  Michl József Tata 
város polgármestere,Sipos Géza 
nyugállományú ezredes, a BEOSZ 
tiszteletbeli elnöke és Fojtik Ádám  
hadnagy a 7.sz.Tatabányai Kiegé-
szítő és Toborzó Iroda megbízott 
parancsnoka.
Az elnökség  beszámolóját az 
Alapszabály szerint  oldottuk 
meg.A program és rendezvény 
tervünk  alapján,amíg a járvány-
helyzet megengedte az elnökségi 
és összekötői értekezlet megtartot-

tuk.Hagyományőrző rendezvények 
közül kiemelkedő a doni megem-
lékezés,az 1848-as forradalom és 
szabadságharc, hősére dr Hamary 
Dánielre való emlékezés,a magyar 
hősök napi az Aradi vértanúk,a 
halottak napi,az I.világháború be-
fejezésének emléknapja,november 
11-én 11 órakor tartandó koszo-
rúzások,amit egyházi áldással te-
szünk emlékezetessé.
2020-ban emlékezetes rendezvé-
nyeink voltak.
Tata város polgármesterének ha-
gyományos tájékoztatója Tata költ-
ségvetéséről,
Részt vettünk a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsége  
30.évfordulójának,30. ünnepi köz-
gyűlésén,ahol elismerést kapott 

Egyesületünk és HM kitüntetést 
kapott az elnök.
Részt vettünk a Harckocsizók nap-
ján a laktanyában
Az unokák és nagyszülők hagyo-
mányos családi napját 11.alkalom-
mal Balatonkenesén a strandon tar-
tottuk meg
Felejthetetlen élmény marad szá-
munkra a táti kirándulásunk,ahol 
nagyon jól éreztük magunkat.
Az Idősek Heti városi rendezvé-
nyen  csökkentett létszámmal vet-
tek részt tagjaink.
Októberben kiemelt esemény volt  
látogatásunk a tatai Vakok Intéze-
tében,ahol szép számmal érdeklőd-
tek tagjaink az intézmény munkája 
után.
A pandémia miatt elmaradt 2020-
ban
Az anyák napja,a jubileumi szü-
letésnaposok köszöntése,a kará-
csonyi klubdélután,és a nemzeti 
összetartozás 100. évfordulójára 
tervezett testvérvárosi kirándulá-
sunk
Nem tudtuk megtartani a Rákóczi 
év kapcsán tervezett kirándulásun-
kat a Szolnok Repülőtér Múze-
um,Rákóczifalva útvonalon.
A  járvány idején az összekötői há-
lózat  tagjai  folyamatosan tájéko-
zódtak telefonos kapcsolatot tartot-
tak  a hozzájuk tartozó tagokkal,a 
problémákat jelezték itt Tatán.
Az Őszirózsa Dalkör a járvány mi-

att 2020-ban felfüggesztette  pró-
bákat átmenetileg,2021 őszétől 
folytatjuk tevékenységünket Mes-
terné Lupták Mariann karnagy ve-
zetésével.
Érdeklődéssel hallgatták a Pénz-
ügyi ,gazdasági beszámolót Sümeg 
Ferencnétől és a Felügyelő  Bizott-
ság jelentését Zentai László nyug-
állományú főhadnagy tól.
 2020.szeptemberében az Egyesü-
let megalakulásának 50.jubileumi 
rendezvényét  sikerült megtarta-
nunk.
A hozzászólásokban több értékes 
vélemény hangzott el,amelyből 
kiemelkedett Mezei Zsuzsanna 
nyá mérnök alezredesnek,az Egye-
sület volt titkárának,aki több évig 
eredményesen végezte munkáját.,-
dicséret és kritika is elhangzott.
Bankó Róbert az Életet az éveknek 
volt megyei sportfelelőse  szervező 
munkájával a tatai és tardosi sport-
programokon vettünk részt.Kónya 
József klubtagunk,aki a városi 
Nyugdíjas Klub tagja .a két nyug-
díjas szervezet együttműködését 
méltatta.
Nagy érdeklődéssel figyeltük  Mi-
chl József Tata város polgármeste-
rének hozzászólását,aki a település 
fejlesztése újabb eredményeit is-
mertette,kiemelve a covid idősza-
kában az Önkormányzat tevékeny-
ségét.Tagságunk örömmel fogadta 
és köszöni Tata város Önkormány-

zatának anyagi támogatását ,ami  
jelentősen segíti a z Egyesület 
2021.évi programjainak megvaló-
sítását.
A közgyűlés befejezésében szólt az 
aktuális,ídőszerű feladatokról az 
előadó
-2021.június 25.Benkő Tibor hon-
védelmi miniszter tart számunkra
A kiemelt rendezvényen 13 fő kép-
viseli a klubot.
-Meglátogatjuk a felújított Ester-
házy kastélyt és Múzeumot előre 
egyeztetett időpontban szakszerű 
tárlatvezetéssel
-Folytatjuk barangolási,kirándulási 
programunkat a tatai őszi fásítás 
során a BEOSZ-tól nyert támoga-
tással Zsámbék-Páty-Etyek térsé-
gében
A közgyűlésen tisztségviselőket 
választottak,új elnökségi tagok 
személyében:
Birkás Erzsébet informatikus    tit-
kár,,Kertész László nyá szds:al-
elnök,Gál József nyá százados 
kegyeleti és szociális felelős és 
Széles Mihályné rendezvényfele-
lős tisztségekbe..
A jó hangulatú közgyűlés zárása-
ként beszélgettünk a 2020-as évről 
és az előttünk álló feladatokról.
Tagjaink elmondták nagyon várták 
már ,
hogy folytathassuk közösségi klub 
életünket.

Sárközi József klubelnök                                

A pandémia miatt későbbre csúszott a közgyűlés
Beszámoló a Honvéd Bajtársi Klub 2020. évi tevékenységéről

Párakapuk 
nyújtanak 
enyhülést

Június 21-én a Városháza dísz-
terme adott otthont a Tatai Vers-
barátok Köre Trianon Emlékmű-
sorának. A programot tavaly, a 
trianoni döntés 100. évfordulója 
alkalmából szerették volna be-
mutatni, de a járvány miatt erre 
nem kerülhetett sor. Az emlék-
műsor egyben jubileumi előadás 
is volt, hiszen a versbarátok egy 
évtizeddel ezelőtt fogtak össze, 
igaz, akkor még jóval kisebb lét-

számmal. Gútay Jánosné, a vers-
barátok vezetője a Városházán 
elmondta: - A közösség 10 éve 
alakult meg, és az volt a céljuk, 
hogy összegyűjtsék azokat az 
embereket, akik szeretik a ver-
seket, az irodalmat és szeretik 
egymást. 
Azóta a versbarátok körének 
taglétszáma évről-évre nőtt, és 
számtalan előadással álltak a kö-
zönség elé. A Tatai Versbarátok 

Köre emellett sok városi ünnep-
ség, rendezvény közreműködője 
is volt az elmúlt évtizedben. Kö-
szönjük, hogy szerepléseikkel, 
lelkesedésükkel, színvonalas 
előadásaikkal hozzájárultak szá-
mos tatai esemény megrende-
zéséhez, kívánjuk, hogy a tatai 
versbarátok közössége a jövő-
ben is jó egészségben, aktívan 
dolgozhasson tovább mindenki 
örömére!                                 -áá-

Jubilál a Versbarátok Köre

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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Június 12-én ismét a sporton és a 
művészeten keresztül emlékeztek 
Szabó Szonjára Tatán, a III. Sza-
bó Szonja Para Boccia Emlékver-
senyen és ParaKépzőművészeti 
Biennálén.
A rendezvényt a Fogyatékosok Or-
szágos Diák-, Verseny- és Szaba-
didősport Szövetsége (FODISZ), 
Tata Város Önkormányzata és a 
Humanitas SE szervezte meg a 
Güntner Aréna Városi Sportcsar-
nokban. A megnyitón Toponá-
ri Gábor, a FODISZ ügyvezető 
elnöke elmondta: a koronavírus 
miatt sajnos az utóbbi időszakban 
nagyon sok programjuk elmaradt, 
s a tatai rendezvénnyel reményeik 
szerint egy egészen új, aktív idő-
szak kezdődik el a szövetség életé-
ben. Az ügyvezető elnök kiemelte: 
- Szeretnék, ha a jövőben a para-
képzőművészeti biennálé vándor-
kiállítássá válna, és országszerte 
sokakhoz eljutna majd.
A duális esemény célja ebben az 
esztendőben is az volt, hogy a sport 
és a művészet minden különbséget 
áthidaló szerepét és erejét hirdesse. 
A délelőtti Szabó Szonja Para Boc-
cia Emlékverseny egy integrált, a 
sportágat népszerűsítő esemény 
volt, amelyre nem csak a boccia-t 
már gyakorló sportolókat és csa-

patokat várták a szervezők, hanem 
minden érdeklődőt. Purgel Zoltán 
alpolgármester elmondta: - Az idei 
emlékversenyt tudatosan jóval 
közvetlenebb, szabadabb stílusban 
szervezték meg, hiszen a pandémi-
ás időszak bezártsága után azt sze-
rették volna, hogy ne a szabályok, 
hanem inkább a játék öröme, a jó 
hangulat és a közösségi együtt-
lét legyenek a fókuszban. Ezért, 
a boccia-t már régóta gyakorlók 
mellett teljesen kezdők is beálltak 
a csapatokba, melyeknek összeté-
telét véletlenszerűen sorsolták ki.
A Szabó Szonja ParaKépzőmű-
vészeti Biennálé a fogyatékos-
sággal élők körében rejtőzködő 
tehetségek szélesebb körű bemu-
tatkozásához nyújt lehetőséget, 
s közben példát, értéket mutat az 
ép társadalom számára. Michl Jó-
zsef polgármester, az esemény fő 
védnöke a kiállítás megnyitóján 
köszöntőjében úgy fogalmazott: 
- Sokan még mindig nem tudják, 
hogyan viszonyuljanak a fogyaté-
kossághoz, ezért az ilyen alkalmak 
amikor összetalálkozhatunk, nagy 
segítséget nyújtanak abban, hogy 
még jobban megismerhessük egy-
mást. Az ember csak azt tudja sze-
retni, amit ismer. Ha jól ismerjük 
egymást, ha tudunk beszélgetni, ha 

képesek vagyunk valamit közösen 
csinálni, akkor kinyitjuk az ajtót a 
szeretet számára, s a találkozásunk 
valóban létrejön.
A biennálé pályázati felhívására 
idén 25 alkotótól 100 mű érkezett, 
melyekből 55 kép jelenik meg a tár-
laton. A képeket Szigetvári Krisz-
tina grafikus iparművész valamint 
Lévai Ádám képgrafikus zsűrizte.
Szabó Szonja, a 2016-ban elhunyt 
súlyosan mozgássérült tatai kép-
zőművész saját stílust teremtve 
alkotott. Tagja volt a Szájjal és 
Lábbal Festők Nemzetközi Szer-
vezetének, már gyermekként több 
hazai és nemzetközi díjat nyert. 
2013-ban Komárom-Esztergom 
Megye Príma Díjasa lett, alapítója 
és aktív játékosa volt a Tatabányai 

Humanitás SE Boccia Szakosztá-
lyának. Több dobogós helyezése 
mellett 2011-ben Magyar Bajnok 
volt. Szonja, városunk elismert 
és sokak által szeretett aktív mű-
vészeként a betegsége ellenére 
is az életörömöt, a szépséget, és 
a szeretetet hirdette. Édesanyja, 
Szabó Istvánné Helga a biennálén 
így fogalmazott: - Azokból a dol-
gokból tudunk erőt meríteni, ami-
ket Szonja az életében kiválóan 
művelt. Például, hogy elfogadta a 
sérülését, nagyszerűen viselte és 
soha senkit sem hibáztatott érte. 
Meg akarta mutatni másoknak is, 
hogy ezt az állapotot nem szabad 
takargatni, inkább ki kell hozni 
belőle a legjobbat. A kiállítás is 
erre buzdít, nem szabad elbújni, 

hanem meríteni kell mindenkinek 
abból, ami számára megadatott. 
Szonja tényleg az általa választott 
mottója szerint élt: „Az élet szép, 
és szeretni jó”. Mindent megva-
lósított abból  amit elhatározott, 
ránézve, kívülről sokan nem is 
tudták mi mindenre volt képes. Ez 
az, amiben még mindig példát tud 
nekünk adni, főleg most, amikor 
a pandémia miatt sokan hitüket 
vesztették. Fel kell állni, és meg 
kell mutatni mi van bennünk, ret-
tentő nagy akarattal, szorgalom-
mal, kitartással és elfogadással.
A III. Szabó Szonja ParaKép-
zőművészeti Biennálé alkotásait 
július 12-ig  láthatja a közönség a 
Güntner Aréna Városi Sportcsar-
nokban.                                  -áá-

Dobroszláv Lajos emléke címmel 
nyílt kiállítás a tatai várban június 
19-én.  A Kuny Domokos Múze-
um idei első nagy tárlatán több, 
mint 80 alkotást láthatnak az ér-
deklődők.
A Munkácsy-díjas Dobroszláv 
Lajos festőművész (1902-1986) 
városunk ismert és tisztelet övez-
te mestere volt. A tatai múzeum 
életművének jellegzetes darabjait 
bemutatva emlékezik most rá. A 
kiállításon nemcsak a múzeum 
tulajdonában és más közgyűjte-
ményekben őrzött darabok kerül-
nek a közönség elé, hanem több, 
magántulajdonban lévő kép is lát-
ható a falakon. 
A kiállítás kurátora, Kövesdi 

Mónika művészettörténész így 
foglalta össze Dobroszláv Lajos 
útját: „Az életrajz szikár tényei 
nemcsak a mester művészetét, de 
a 20. század drámai fordulatait is 
megmutatják. Dobroszláv Lajos 
a trianoni határon kívülről, re-
patriáltként került Budapestre, a 
Műegyetemre, majd innen a Kép-
zőművészeti Főiskolára. 1926-
ban a felsőgallai polgári iskolában 
kapott állást, így került a „magyar 
Ruhr-vidékre”, a Magyar Általá-
nos Kőszénbánya Rt. virágzó, fel-
futóban lévő bányásztelepülésére, 
és szeretettel ábrázolta ezekben 
az években a bányavidéket és a 
nehéz életű bányászokat. 1942-
től a tatai piarista gimnázium ta-

nára volt, akit katolikus hite és 
vallásának gyakorlása miatt az új 
rendszerben, 1950-ben elbocsá-
tottak állásából. Ugyanebben az 
évben bányászportréjára elnyerte 
a Munkácsy-díjat, ezzel együtt 
egy új álláshoz is jutott, ő lett a 
tatai múzeum igazgatója. 1953-
ban aztán nyugdíjazását kérte, 
visszavonult, és ettől kezdve ké-
pei eladásából tartotta el a csa-
ládját. Tiszteletre méltó alakjára 
még jól emlékeznek a tataiak. A 
festő gyakran tűnt fel hordozható 
festőállványával, összecsukható 
székével a tatai utcákon vagy a 
tavak partján. „
Kövesdi Mónika a tárlat meg-
nyitóján elmondta: - Dobroszláv 
Lajos úgy tekintett a tájra, mint 
az Isten művére. Számára a táj 
valóban maga az Isten volt, ami-
ben benne élünk, s a festészettel 
az volt a szándéka, hogy mások-
nak is meg tudja mutatni ezeket 
a nagyon csendes és bennünket 
állandóan körülvevő szépségeket, 
akár egy havas tájról, akár egy 
egyszerű utcarészletről van szó. 
Attól olyan szépek és energiával, 
szeretettel telítettek a képei, mert 

ő ezt a mágikus dimenziót észre-
vétlenül bele tudta tenni az alko-
tásaiba.
A tárlatot dr. Hessky Orsolya 
művészettörténész, a Magyar 
Nemzeti Galéria osztályvezetője 
nyitotta meg, majd Michl József 
mondta el köszöntő gondolata-
it. Tata polgármestere kiemelte: 
- Dobroszláv Lajos az egész éle-
tével tanított. Nem csak a szak-
máját tanította, hanem az egész 
életével mutatott példát és élte 
azt az igazságot, amelyet piarista 
tanárként minden egyes képére 
felírt: „Mindent Isten nagyobb 
dicsőségére”. Aki egy ilyen jel-
mondatot választ magának és azt 
kifelé is bátran vállalja, egész 

biztosan örök időkre példa marad  
mindannyiunk számára - fogal-
mazott a városvezető.
A Kuny Domokos Múzeum gon-
dozásában a kiállításhoz kapcso-
lódva jelent meg a festőművész 
munkásságát, életútját és a tárlat 
anyagát bemutató album, mely 
Szabó Andrea, Ferenczy Noé-
mi-díjas tervező, grafikusmű-
vész közreműködésével készült 
el, szerkesztője Kövesdi Mónika 
volt. A kiadvány a tatai múzeum-
ban megvásárolható. 
A megnyitón közreműködött: 
Weisz Péter (cselló) és Kaszás 
József (Orfeusz Társulat). A ki-
állítás augusztus 22-ig tekinthető 
meg.                                        -áá-

Bocciaversennyel és kiállítással emlékeztek Szabó Szonjára

Dobroszláv Lajosra emlékezik a tatai múzeum

Június 11-én a Hősök terén rendez-
ték Dr. Bognár Pál főorvos emlék-
táblájának ünnepélyes avatását. Az 
emléktáblát a főorvos egykori lakó-
helyének helyszínén a Generalma-
nager Kft. beruházásában felépített 
új ingatlan falára helyezték el.
Tata Barátainak Köre még 2009-
ben a főorvos hajdani lakóháza 
falán helyezett el emléktáblát, 
amit később a megmaradt, nagyon 
leromlott állapotú épületrészről 
elszállítottak. Horváthy Lóránt 
önkormányzati képviselő a hely-

színen elmondta: - Dr. Bognár Pál 
köztiszteletben álló, rendkívül elis-
mert tevékenységet folytató orvos 
volt, aki hosszú időn át eredménye-
sen szolgálta a köz javát. Egykori 
lakóháza az idők során elindult a 
romlás útján, ám nem volt kérdés, 
hogy a helyén felépült épület falára 
egy új tábla kerül fel, immár méltó  
környezetbe. 
Az eseményen dr. Kis Tiborné ele-
venítette fel Dr. Bognár Pál életút-
ját. A Tatai Helytörténeti Egyesület 
elnöke elmondta: - Pali bácsi kiváló 

sebész főorvos volt, aki emellett fül 
- orr gégészettel és bőrgyógyászat-
tal is foglalkozott. Munkáját nagy 
türelemmel és szeretettel végezte, 
betegei tisztelték, városszerte el-
ismerték. Feleségével mindketten 
az egészségügyben dolgoztak, és 
négy gyermeket neveltek fel. Dr. 
Bognár Pál 86 éves korában hunyt 
el, s nagyon aktív életet élt, mun-
kája mellett rendszeresen sportolt, 
kerékpározott, úszott és szaunázott. 
Munkássága, élete, példaértékű az 
utókor számára is.                       -áá-

Felavatták Dr. Bognár Pál új emléktábláját

Fotó: Domokos Attila

Fotók: Domokos Attila
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Bőven készültek fotók a TAC 
férfi kézilabda csapatának év-
záróján. Hosszú és megerőltető 
szezont  zárt az NB I/B-s me-
zőny. A Nyugati csoportban ta-
lán a várakozásnak megfelelően 
a NEKA végzett az első helyen 
a Veszprém U22-es együtte-
se előtt, míg a bronzérem a ta-
tai fiúk nyakába került. Erre az 
éremátadóra került sor június 
10-én a Malom és kacsa étterem 
teraszán. A szakosztály megad-
ta a módját az ünneplésnek. A 
megszokott melegítő és mez he-
lyett most elegánsan, sportosan 

öltözve gyülekeztek a játékosok. 
Elsőként Michl József polgár-
mester köszöntötte a megjelen-
teket. Kiemelte, hogy reméli ez 
egy sikeres korszak kezdete és 
a következő években jönnek a 
további érmek. Sajnos a COVID 
járvány miatt a szurkolók a baj-
nokság nagy részében nem lát-
hatták a mérkőzéseket, de ami-
kor lehettek nézők, ismét sokan 
látogattak ki a Güntner Arénába. 
Gratulált az eredményhez, meg-
köszönte mindenkinek a munká-
ját, a támogatóknak azt  hogy a 
csapat mellé álltak. Madar Gábor 

a TAC elnöke is gratulált a játé-
kosoknak és a szakmai stábnak. 
Örömét fejezte ki, hogy valóban 
csapatot alkotott ez a több mint 
20 ember. Somogyvári Tamás 
szakosztályvezető is azt emelte 
ki, hogy nagyon együtt volt a 
csapat egész évben és ez is kel-
lett ahhoz hogy azokat a szoros 
meccseket is sikerült megnyerni 
amiket eddig nem. Lesznek vál-
tozások a keretben, de a cél az 
hogy a mag együtt maradjon az 
új idényre is. Egy kis statisztika 
az elmúlt idényből:
3. TAC 22   15   1   6   629-579   

31 pont
Hazai pályán: 11 8  1   2    17
Idegenben:     11     7  - 4   14
Valamennyi mérkőzésen pályára 
lépett: Blázsovics, Kiss, Pulai, 
Sárosi, Schekk, Tass
Házi góllövő lista élmezőnye: 
101 Schekk
91 Schneider
88 Iváncsik T.
86 Sárosi
Hetesből gól: 73/59     80 %
Iváncsik T.  45/40    88,8%
Schneider   24/17    70,8%
Kiállítások: Tass 14x
Dósa 11x

Schekk 10x
A TAC NB I/B Nyugati cso-
port bronzérmes együttese és 
az edzők: Bagi Gergely, Balogh 
Marcell, Bartha Bence, Blázso-
vics Norbert, Bognár Nándor, 
Csányi Csongor, Dósa Dénes 
Bálint, Gajdos Dániel, Győrffi 
Márió, Iváncsik Ádám, Iván-
csik Tamás, Kiss Martin, Lukács 
Soma, Pordán Gábor, Pulai Dá-
vid, Sárosi Ádám, Schekk And-
rás, Schneider Miklós, Steczina 
Milán, Szi-Benedek Balázs, Tass 
Barnabás.Edzők: Sibalin Jakab, 
Márton Ádám                           -ta-

Az utolsó tanítási nap miatt na-
gyon sok gyerek örült, de az hogy 
ez egy sportos nap lett Tatán az a 
szervező önkormányzat és a Kő-
kúti Sasok DSE érdeme is. Sike-
rült erre az alkalomra több mint 
20 sportág képviselőit megnyerni 
arra, hogy tartsanak bemutatókat. 
A Kőkúti iskola tornaterme, udva-
rai, a Jégsátor és a Güntner Aréna 
volt a helyszíne a Sportágválasz-
tó Tatán rendezvénynek. A meg-
nyitón Michl József polgármester 
díjakat adott át az elmúlt év re-

mek sporteredményeiért. A Diá-
kolimpián atlétikában aranyérmes 
lett a Kőkúti leány kislabdahajító 
csapata: Godina Dork, Himer La-
ura, Knapp Luca, Ogonovszky 
Luca, Szeibert Anna, ezüstérmes  
a magasugró csapat: Himer Lau-
ra, Klement Kinga, Nényei Lara, 
Ogonovszky Luca, Szeibert Anna. 
Testnevelők: Kőhalmi Zsófia és 
Sebestyén Balázs. Autósportban a 
Magyar Szlalom Bajnokságon baj-
noki címet szerzett Hernádi Lász-
ló. Oklevelet vehetett át a Nagy 

család, hiszen id. Nagy Szilvesz-
ter, ifj Nagy Szilveszter és Nagy 
Alexandra évek óta ott található 
a díjazottak között. A tatai jégko-
rong feltételeinek megteremtésé-
ben végzett munka elismeréseként 
oklevelet vehetett át a Tatai Hódok 
csapata és szülői közössége. A hi-
vatalos rész után végre kezdőd-
hetett az igazi móka, a gyerekek 
ellepték a területet. Szinte minden 
helyszínen sorok alakultak ki, de 
gyorsan feltalálták magukat és ha 
nagyon sokat kellett volna vár-
ni valahol már mentek is tovább. 
Nagy sikere volt a rendőrségi és 
a honvédsági bemutatónak. A 25. 
Klapka György Dandár harcjár-
műveket és fegyvereket hozott, 
míg a Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság kerékpáros akadálypá-
lyát épített, de lehetett gokartozni 
is. Az íjászat is vonzotta a gyere-
keket, de a tornateremben a Tatán 
most bemutatkozó quetsch is sok 
érdeklődőt vonzott. Ez utóbbi tu-
lajdonképpen kézilabda asztalon 
játszva. Természetesen népszerű-

ek voltak  a küzdősportok és hát az 
sem hatott meglepetésként, hogy a 
dühöngőben a labdarúgásnál min-
dig sokan játszottak. Óriási pár-
harcok folytak az atlétika pályán, 
ahol egy 30m-es akadálypályát 
teljesítettek a vállalkozó kedvű 
gyerekek és hát vállalkozókban 
nem volt hiány. Nagy hajtás ment 
a mindenkori csúcs megdöntésé-
ért. Persze valamennyi sportág 
dicséretet érdemel amiért vállalta 
hogy ezt a napot a gyerekekért, a 
sportért adja, de ebben azért az is 

benne volt, hogy hátha valakinek 
megtetszik és ezzel növelheti az 
igazolt sportolói létszámot. A vá-
ros azért nem áll rosszul igazolt 
sportolókat tekintve, hiszen egy 
2018-as adat szerint több mint né-
gyezren rendelkeztek igazolással. 
Csak remélni lehet hogy ez a nap 
mindenkinek tetszett és kiélvez-
hette a szünet előtti utolsó lehető-
séget amikor még együtt lehettek. 
Most jön jó két hónap pihenés, 
vakáció, de a mozgás ekkor is 
kell.                             Tompa Andor

Új időpontban a Tatai Minimaraton!!
Korábbi számunkban már jeleztük, hogy idén a Tatai Minimaraton 
új időpontban kerül megrendezésre. Hagyományosan augusztus első 
szombatján futhatnak az indulók. Ebben az évben egy héttel hama-
rabb, augusztus első napján szólal meg a rajtot jelző duda. A nevezés 
július 1-én indul a Tatai Minimaraton facebook  oldalán. A szervezők 
kérnek mindenkit aki indulni szeretne minél hamarabb nevezzen. Az 
új időpont tehát 2021. augusztus 1 (vasárnap). A rajt 12.00-kor lesz a 
megszokott helyről, a Művelődési Központ elől.

Már 5 év telt el azóta, hogy először 
rendeztek strandröplabda versenyt 
az Építők parkjában. A Magyar 
Röplabda Szövetség azóta is Tatán 
indítja a strandröplabda szezont. Így 
történt ez most is június 18-20 kö-
zött amikor a felnőttek és az U16-os 
korosztály is homokra lépett. Mivel 
ez volt az első forduló a bajnokság-
ban (egyébként négy lesz) ahogy 
várni lehetett aki élt és mozgott 
mindenki nevezett. A női címvédő 
Vecsey Fanni új párral, de a négy-
szeres bajnok Szombathelyi Szand-
ra is új párral indult. Nevezett a férfi 
címvédő Hajós Artúr, Stréli Bence 
duó  (egyébként ifjúsági olimpia 4. 
helyezett) de itt volt több korábbi 
győztes is. Szombaton sokáig pá-
lyán volt a mezőny, hiszen egészen 

a legjobb négyig jutottak. Vasárnap 
délelőtt került sor az elődöntőkre, 
ahol a nőknél némi meglepetésre a 
Győri Panna,Szabó Adrienn kettős 
nagy küzdelemben, 3 játszmában 
legyőzte a talán esélyesebbnek vélt 
Vecsey Fanni, Szabó Dorottya csa-
patot. Szombathelyi Villám Lillával 
az oldalán könnyebb meccsen ju-
tott a döntőbe. A finálé előtt inkább 
Szombathelyiéknek adtak több 
esélyt, de a mérkőzés rácáfolt a vá-
rakozásokra. A Győri, Szabó kettős 
ellenállhatatlanul kezdett és nagyon 
simán 13-ra nyerte az első szettet. A 
másodikra az ellenfél is összekapta 
magát, de csak megnehezíteni tud-
ták a lendületbe jött Győriéket akik 
ezt a játszmát 19-re nyerve bezse-
belték az aranyérmet.

Győri Panna: az első cél az volt 
hogy bekerüljünk a legjobb négy 
közé. Amikor ez sikerült akkor már 
az elsőség lebegett a szemünk előtt. 
Nagyon koncentráltan játszottunk 
és nagyon örülünk az aranyérem-
nek.
 A férfiaknál az elődöntőben a Ha-
jós, Stréli páros egy könnyű és egy 
szoros játszmában jutott túl a Kiss, 
Rása duón és kerültek a döntőbe. A 
másik mérkőzésen Papp Mátyásnak 
és Soós Izsáknak három szettben si-
került legyőzni a Bán, Solti kettőst. 
A döntő előtt mindenki egyértelmű-
nek gondolta Hajósék győzelmét. 
A mérkőzés ezúttal igazolta a vára-
kozást és tulajdonképpen izgalmak 
nélkül, 11-re és 15-re nyerve a két 
játszmát hódították el az első fordu-
ló első helyét.
Stréli Bence: az elődöntőben volt 
egy szoros játszma ahol elég so-
kat hibáztunk. A döntőben nagyon 
figyeltünk arra, hogy kevesebb le-
gyen a rontásunk. Bár az eredmény 
azt mutatja, hogy könnyű volt a 
döntő, de azért nagyon kellett fi-
gyelni, mert Izsákék nagyon rutino-
sak.
Az eredményhirdetésnél már min-
den páros boldogan állt fel a dobo-
góra és az ajándék pezsgőt vidáman 
locsolták egymásra. A Strandröp-
labda OB első fordulója ismét sike-
res volt Tatán.                             -ta-

Sok gyerek, sok sportág

Strandröplabda, Építők parkja

Bronzérem a nyakban

Fotók: Tata Város Facebook oldala

Fotók: Tata Város Facebook oldala
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