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Megkezdődött a Fellner Emlékév
programsorozata
Február 17-én Stegmayer Máté
történeti muzeológus előadásával
kezdődött meg a Fellner Jakab
Emlékév idei programsorozata a
Tatai Várban, a Kuny Domokos
Múzeum és a Fellner Jakab Kulturális Egyesület közös szervezésében. Az előadást kiemelt figyelem kísérte, az esemény helyszíne
megtelt érdeklődőkkel a vár első
emeletén.
Az emlékév bizottság tavaly novemberben sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a 2022-es esztendő
Fellner Jakab Emlékév lesz városunkban, az építész születésének 300. évfordulója alkalmából.
Fellner Jakab (1722-1780) a tatai

uradalom egykori építőmestere,
a magyarországi barokk építészet egyik legjelentősebb alakja
volt, aki 1743-ban került Tatára és
munkássága nyomán megalkotta
városunk arculatának máig ható
alapjait. A tiszteletére szervezett
emlékévre számos programmal készülnek a szervezők, többek között
előadásokkal, városismereti sétákkal, vetélkedőkkel, koncertekkel,
kiállítással és szakmai konferenciával. Michl József polgármester ezzel kapcsolatban elmondta:
- Nagy köszönettel tartozunk Rigó
Balázs alpolgármesternek, Kaszál
Józsefnének a Fellner Jakab Kulturális Egyesület titkárának és Dr.

Schmidtmayer Richárdnak, a Kuny
Domokos Múzeum igazgatójának,
hiszen ők hárman ültek össze és
találták ki részleteiben is mindazt,
amire ebben az emlékévben sor
kerül. Fellner Jakab olyan egyénisége volt a városnak, akiről nem lehet nem megemlékezni, hiszen ha
valakinek az életműve még 300 év
múltán is ismert és szeretett, emlékeznek rá, könyvet írnak róla, az
biztosan fantasztikus ember volt.
Jó lenne őt idén a programokon
keresztül úgy megismernünk, hogy
tanulva tőle méltón továbbadhassuk mindazt, amit ránk hagyott.
A február 17-i nyitó előadáson részt
vett Bencsik János országgyűlé-
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si képviselő, aki a helyszínen úgy
nyilatkozott: - Ahol az Esterházyak
valami gazdasági és térszervező
erőként megjelentek, ott megjelent velük az a magasabb kultúra
is, amely az építészet késő barokk
stílusát és ezzel együtt Fellner Jakab munkásságát magával hozta.
Ez az, amit mi megörököltünk, és
ez az, amit mi becsülünk, mert ez
az örökség használati értékkel is
rendelkezik amellett, hogy esztétikus. Ebben van nekünk, az utókornak szerencsénk, hiszen úgy tudjuk
ezeket az értékeket megmenteni,
hogy továbbra is használati értékkel bírjanak a közösségünk számára. Folytatás a 4. oldalon
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Félévzáró koncertet rendeztek
február 18-án a Peron Music
Könnyűzenei Tehetséggondozó és
Képző Központban, ahol a diákok
bemutatták, mi mindent tanultak a
tanév első felében. A helyszínen
elsősorban szülők, családtagok és
barátok nyertek betekintést a mögöttünk álló hónapok munkájába,
megtöltve a központ nagytermét.
Pap Tibor, a Peron Központ vezetője a koncert előtti köszöntőjében
kiemelte: - Nagy öröm mindig az
ilyen találkozás, hiszen rengeteg
munka van a produkciók mögött.
Sok munkát elvégeznek a tanárok és a diákok, de sok munkát
fektetnek a sikerbe a szülők is,
akik hozzák-viszik a gyerekeket

és megbízva bennünk, támogatják a képzésüket. Pap Tibor külön
köszönetet mondott a helyszínen
Bencsik János országgyűlési képviselőnek és Michl József polgármesternek, amiért négy évvel
ezelőtt nyitottan fogadták a tehetségközpont létrehozásának ötletét,
és segítették a megvalósítást. Nem
tudnánk ezt itt csinálni, ha nem
lenne az a háttér, amellyel támogatnak minket ebben a munkában
- fogalmazott az intézményvezető.
Tata könnyűzenei tehetséggondozó központja 2019 őszén nyitotta
meg kapuit a Piarista Rendház
épületében. Városunk legfiatalabb
oktatási-kulturális célokat szolgáló intézménye egy olyan nyitott,

átjárható kreatív alkotó műhely,
amely segít felfedezni a tehetségeket és kiemelten kezeli az egyéni
képességek fejlesztését. Megalapításának legfőbb célja az volt,
hogy elindítsa régiónkban az intézményesített könnyűzenei oktatást valamint a tehetséggondozást.
A központban zajló munkára utalva Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője a
félévzáró koncerten elmondta: - A
sikerhez elengedhetetlen a szülők
hozzáállása, érdeklődése a könnyűzene iránt, és az a fajta figyelem a
gyermekeik felé, amellyel felfedezik a tehetséget. Ha egy gyermek
tehetséges és olyan közösségbe
kerül, ahol foglalkoznak vele,
akkor a tehetségét készségszintre
emelve a saját örömén túlmenően másoknak is örömet tud majd
szerezni. Bencsik János hozzátette: - Az a fantasztikus ebben a műhelyben, hogy lehetőséget biztosít
a közös munkára, a közös játékra
és a közös szórakozásra is. Mindez pedig közösséget teremt.
A tatai központban ma több, mint
70 fiatal tanul, s az intézmény
számos sikeres projektet valósított meg az elmúlt 3 és fél évben,
többek között kompetenciafejlesztést, zeneipari képzéseket, hang-

szeres workshopokat, előadásokat
és a ZeneMánia tábort. A februári
félévzáró koncerten 10 produkcióval léptek színpadra a fiatalok
és tanáraik, akiket Michl József
polgármester is köszöntött. A városvezető kiemelte: - 250 évvel
ezelőtt az Esterházy család épített házat a piarista atyáknak, így
épült fel a Piarista Rendház, majd
egy kis gimnázium, később pedig
a mai Eötvös Gimnázium épülete. Mindezt azért tették, hogy
a piaristák tanítsák, neveljék a
helyi ifjúságot, s ezzel egy olyan
pluszt adjanak ennek a városnak,
amelyre máig büszkék lehetünk.
Folytatásként teljesen természetes
módon döntöttünk úgy, hogy ez az
épület továbbra is az oktatást és a
művészeteket szolgálja, így nagy
örömmel adtunk helyet benne a
Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központnak.
A helyszínen jövő héten újabb izgalmas esemény várja az érdeklődőket, a „Hangszert a kézbe” országjáró könnyűzenei játéktér és
ismeretterjesztő sorozat ugyanis
ismét Tatára érkezik. Idén február
22. és 24. között ingyenesen lesz
látogatható a hangszerkiállítás,
valamint számos zenés program.
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Tájékoztató fametszésekről
Az
E.ON
Észak-Dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. alvállalkozója az előírt szabványnak megfelelően megkezdte Tatán az éves
kötelező, a 0,4 - 22 kV-os hálózatok nyomvonalán történő nem
kertészeti célú gallyazó metszéseket. A munkavégzés célja az
élet és vagyonvédelem mellett az
áramszolgáltatás folyamatos biztosítása. A munka februárban és
márciusban zajlik, városszerte.
A Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal kérésére a metszést követően a zöldfelületre elhelyezett
nyesedéket, ágakat az E.ON köteles a lehető legrövidebb időn
belül a városi zöldhulladék lerakóba szállítani, legkésőbb a tervezett munkavégzés befejezésééig. Kérjük a tataiakat, hogy egyéb
kerti zöld hulladékot ne helyezzenek ki az érintett területekre,
mert az áramszolgáltatónak azt
nem áll módjában elszállítani.
Az
E.ON
Észak-Dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. ezúton is
kéri a tataiak türelmét és megértését a munkák miatti esetleges
kellemetlenségekért. A metszések hozzájárulnak a megbízható,
stabil áramellátás biztosításához.
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Elfogadták Tata idei költségvetését

Idén második alkalommal üléseztek városunk képviselői –

Tata Város Önkormányzat Képvselő-testülete február 23-án tartotta idei második ülését a Városháza
dísztermében, ahol ezúttal 20 napirendi pontban született döntés.
Az ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött, köztük szerepelt Tata
Város Önkormányzatának 2022.
évi költségvetése. A város idei
büdzséjével kapcsolatban Michl
József polgármester sajtótájékoztatóján elmondta: - Az idei év
költségvetésére is az a jellemző,
hogy takarékos, végrehajtható és
stabilan biztosítja a működést.
Az önkormányzati bevétel két fő
forrása az állami támogatás valamint az adóbevétel. Tata 2022ben több, mint 2,2 milliárd forint
állami támogatást kap, ami 38,93
%-kal több, mint az előző évi volt.
Az erre az évre tervezett helyi adó
bevétel pedig több, mint 2,6 milliárd forint, amelynek közel 78 %-a
az iparűzési adó, emellett az idegenforgalmi adó-bevétel a teljes
bevételi terv 1,87 %-át teszi ki, az
építményadó részaránya 2022-ben
várhatóan 13,86 %, míg a telekadóé 6,00 % lesz.
A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adója
2021. január 1-jétől 1 százalékponttal csökkent. Az iparűzési adó
törvényi csökkentésének köszönhetően a tatai vállalkozóknál idén
akár 500 millió forint szabadon
felhasználható többletforrás jelenik meg. Ugyanakkor a vállalko-

zóknak adott kedvezmény nem
érinti a város költségvetését, mert
a 25.000 fős lakosságszám alatti
településeknek járó, az adóelőleg-kiesésre mindenképpen vonatkozó állami kompenzáció - akár
teljes mértékben - helyettesíti az
iparűzési adó csökkenéséből eredő bevételkiesést. A költségvetési
bevételek kapcsán Michl József
tájékoztatott arról, hogy a város
bevételi forrásai közé tartozik az
értékesítés is. Jelenleg vannak
eladó önkormányzati ingatlanok
még a helyi ipari parkban, melyek
után van érdeklődés, emellett a
város keresi a befektetőket több
helyszínen is, például a Fényes
fasori telekre, ahol új lakóterületet
szeretnének kialakítani. A kiadások tekintetében a működést teljes biztonsággal fedező kiadások
mellett az önkormányzat ebben
az esztendőben nagyságrendileg 5
milliárd forintot fordít különböző
fejlesztésekre.
A képviselők a Városházán első
olvasatban tárgyalták az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a
lakbérek mértékéről, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati
rendelet módosítását. A témával
kapcsolatban Michl József hangsúlyozta: - A célunk továbbra is
az, hogy a város tulajdonában lévő
szociális bérlakásokat a ténylegesen rászorulók kaphassák meg,
határozott időre, majd tovább
tudjanak lépni. Ezeket a lakáso-

kat havi 8 -10 ezer forintos díjért adjuk bérbe,
ami azt jelenti, hogy egy
nagyon nagy mértékű
önkormányzati
támogatásban
részesülnek
azok, akik ebbe a körbe
tartoznak. Éppen ezért
kiemelten fontos, hogy
a lehető legprecízebbek,
legpontosabbak és a lehető legigazságosabbak legyünk akkor, amikor ilyen lakásokat bérbe
adunk.
A februári ülésen városrendezéshez kapcsolódóan voksoltak a
Tata teljes közigazgatási területére
vonatkozó új Településszerkezeti
Terv és Helyi Építési Szabályzat
készítés véleményezési szakaszának lezárásáról. Egy nagy horderejű döntéssorozat újabb lépését
tettük meg - fogalmazott a napirendről Michl József, aki hozzátette: - Az új Településszerkezeti
Terv és Helyi Építési Szabályzatunk véleményezési szakaszát zártuk le. 2019-ben kezdtük el ezt a
folyamatot és azóta nagyon sok
hozzászólás érkezett a tataiaktól, 400 észrevételt fogalmaztak
meg, amit nagyon szépen köszönünk mindenkinek. Ezeket mind
feldolgoztuk, megválaszoltuk, és
amit csak lehetett azt beépítettük.
Az anyagot ezt követően lezártuk,
most az állami főépítészhez kerül,
aki döntést hoz róla majd visszaküldi, és ezután tudjuk a végleges
változatot elfogadni.
Idei második ülésükön a képviselők szavaztak többek között a
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.vel kötött közhasznúsági megállapodás aktualizálásáról, a Tatai
Városkapu Közhasznú Zrt. idei
üzleti tervéről valamint a Kuny
Domokos Múzeum stratégiai tervéről is. A humánszolgáltatási
témák között szerepelt a tatai 7.
számú felnőtt háziorvosi körzet
működtetésével kapcsolatos dön-

Üléseztek a kistérségi polgármesterek
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Idei második ülését tartotta a
Városháza dísztermében a Tatai
Kistérségi Többcélú Társulási
Tanács február 11-én.
Az ülés elején megemlékeztek
a közelmúltban elhunyt Czeglédi Zoltánról, Dunaalmás volt
polgármesteréről. Michl József
a Társulási Tanács elnöke elmondta: - Czeglédi Zoltán polgármester úr is tagja volt a tanácsunknak, és nagyon sokat tett a
településéért valamint a közösségünkért, fájó szívvel gondolunk rá, Isten nyugosztalja őt.

Az ülésen hét napirendi pontot
tárgyaltak, többek között a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetésének
módosítását és a 2022-es költségvetés meghatározását. A
témához kapcsolódóan Michl
József úgy nyilatkozott: 840
millió forint körüli az a keret,
melyből a kistérségünk gazdálkodik, ebből nagyságrendileg
660 millió forintot biztosít a
magyar állam a két nagy intézmény, a Szociális Alapellátó és a Kistérségi Idősotthon

ellátására, a többi feladatot
saját bevételből és a települési önkormányzatok tagdíjaiból
finanszírozzuk.
Az ülésen szavaztak arról is,
hogy a Szociális Alapellátó
Intézményben és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában
fizetendő térítési díjak idén
nem változnak, valamint meghallgatták a tatai Rendőrkapitányság kapitányságvezetője,
Krasula János r.ezredes tájékoztatóját is az aktuális közbiztonsági helyzetről.

tés, a képviselő-testületnek bemutatkozott a körzet új háziorvosa,
Dr. Bartha Levente, aki Dr. Jónás
Ágnes helyét veszi át. Dr. Bartha
Levente a Budapesti Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen szerezte meg 1987-ben az általános
orvosi diplomáját. 1987-1990 között a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi
Kutató Intézetének Kórélettani
Osztályán dolgozott kutató orvosként, majd 1990-1993 között a tatabányai kórházban helyezkedett
el. 1993 végétől 2006-ig főállásban a gyógyszeriparban, 2006-tól
pedig a tatabányai Szent Borbála
Kórház II. Tüdőgyógyászati Osztályán dolgozott, tüdőgyógyászati
szakvizsgáját 2011 végén tette le.
2015 tavaszán kezdett főállásban
felnőtt háziorvosként dolgozni Tatabánya-Felsőgallán.
A képviselő-testület ülésén ebben a
hónapban sem maradt el a szokásos
beszámoló az Európai Uniós pályázatokról és a magyar kormány által
biztosított támogatásokról. Ezzel
kapcsolatban Michl József polgármester sajtótájékoztatóján elmondta: - Két új pályázat beadásáról is
döntöttünk. Az egyik az ipari park
infrastrukturális továbbfejlesztésére vonatkozik, mintegy 800 millió
forint értékben. Emellett szeretnénk a Kossuth térnél egy egészségügyi centrumot kialakítani egy
már korábban megvásárolt ingatlanban, ahová át tudjuk helyezni
azokat a rendelőket, melyek most
még a régi rendelőintézetünkben
működnek.
A testület ülésén szavaztak arról a
beszámolóról, ami a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi
tevékenységéről szól, majd zárt
ülésen tárgyalták meg az utolsó
két napirendi pontot. Tata Város
Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését várhatóan
március utolsó szerdáján tartja
majd.

Megújulnak a zúzott
köves újhegyi utak
Az újhegyi városrészben február 14-én megkezdődött a szilárd
burkolattal nem rendelkező utak
megújítása, a témáról dr. Varga
András tartott sajtótájékoztatót.
A körzet önkormányzati képviselője, a Humán és Ügyrendi
Bizottság elnöke elmondta: - A
helyszínen zajló munkálatok 8
kilométernyi utat érintenek 35
ezer négyzetméternyi felületen,
több, mint 1200 köbméter kő
felhasználásával. A zúzott követ először leterítik, egyengetik,
majd ezt követően tömörítik. Dr.
Varga András kiemelte: - Kérem
az újhegyiek türelmét, hiszen
előfordulhat a következő időszakban, hogy a munka miatt
fennakadások lesznek a közlekedésben.
Az útkarbantartási munkákkal
a kivitelező az időjárás függvényében tud haladni, a munka a
következő utcákat érinti: Nádas,
Benczúr Gyula, Szélkút, Zichy
Mihály, Barcsay Jenő, Hársfa,
Szőlősor és Zsellér utca.
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Tájékoztató az április 3-i országgyűlési választásokról és az
országos népszavazásról II.
Áder János köztársasági elnök 2022.
április 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki
az országgyűlési képviselők választását és az országos népszavazást. Az
Országgyűlés 199 tagjából 106 képviselőt egyéni választókerületben választanak meg, 93 képviselő listáról
szerezhet mandátumot. Tata város a
Komárom-Esztergom megyei 01. országgyűlési egyéni választókerületbe
tartozik, Tatabánya, Baj, Szárliget és
Vértesszőlős településekkel együtt.

Az országgyűlési képviselők választásán a magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgárok egyéni
jelöltre és országos listára (párt vagy
nemzetiségi listára) szavazhatnak. A
Magyarországon elismert nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok választásuk szerint pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatnak.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok pártlistára
szavazhatnak.
Az országgyűlési választásokkal egy
időben kerül megrendezésre az országos népszavazás.
Az országos népszavazáson a választópolgárok a következő négy kérdésben
szavazhatnak:
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben
a szülő hozzájárulása nélkül szexuális
irányultságokat bemutató foglalkozást
tartsanak?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló
szexuális médiatartalmakat korlátozás
nélkül mutassanak be?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek
meg?”
Az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás közös
eljárásban kerül lebonyolításra. A választópolgárok a szavazókörben egyszerre adhatják le szavazataikat mindkét ügyben.
A választópolgárok a névjegyzékbe
történt felvételükről értesítést kaptak a
Nemzeti Választási Irodától 2022. február 11-ig. Az értesítésben szerepel a
szavazókör címe, ahol a választópolgár
a szavazatát leadhatja.
A választópolgárok a szavazóköri névjegyzéket megtekinthetik a Helyi Választási Irodában.
Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét elvesztette,
a Helyi Választási irodától kérheti - a
személyazonossága igazolását követően - az értesítő pótlását. Az értesítő
bemutatása a szavazóhelyiségben nem
feltétele a szavazásnak.
Az a választópolgár, aki az állandó

lakcíme szerinti szavazókörben nem
tud részt venni a szavazáson, az alábbi
módokon tud élni szavazati jogával:

- 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig - személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás
esetén - visszavonhatja.

Mozgóurnával történő szavazás

Átjelentkező választópolgárok esetén a
mozgóurnával történő szavazás a város
teljes területére kérhető.

Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen
megjelenni a szavazóhelyiségben, a
szavazást megelőzően mozgóurnát
igényelhet a helyi választási irodától,
vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. Közös eljárás
esetén a kérelem minden választásra
vonatkozik.
A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani:
- a Helyi Választási Irodához
• levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) március 30-án (szerda) 16.00
óráig,
• személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a választások hivatalos honlapján április 1-én
(péntek) 16.00 óráig,
• április 1-én (péntek) 16.00 órát követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton a választások hivatalos honlapján április 3-án (vasárnap)
12.00 óráig,
- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján, április 3-án
(vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig
• meghatalmazott útján,
• vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.
A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti
szavazókörben lévő bármely címre.
Mozgóurnával való szavazás esetén a
szavazatszámláló bizottság két tagja a
szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen, ha az
a szavazókör területén található.
Felhívom a figyelmet, hogy aki mozgóurnát kért és kérelmét nem vonta
vissza április 1-én (péntek) 16 óráig,
a szavazóhelyiségben „hagyományos
módon” nem szavazhat, kizárólag
mozgóurnával tud szavazni a kérelmében megjelölt címen!
Az átjelentkezési kérelem
Ha a választópolgár a szavazás napján
Magyarországon tartózkodik, de nem
Tatán, legkésőbb 2022. március 25-én
(péntek) 16.00 óráig nyújthat be átjelentkezési kérelmet a Helyi Választási
Irodához. Közös eljárás esetén a kérelem minden választásra vonatkozik.
Az átjelentkező választópolgár az átjelentkezési kérelmét
- 2022. március 25-én (péntek) 16.00
óráig módosíthatja vagy - levélben
történő vagy elektronikus azonosítás
nélküli elektronikus benyújtás esetén visszavonhatja,

Külképviseleti névjegyzék
Ha a választópolgár külföldön tartózkodik a szavazás napján, legkésőbb
2022. március 25-én (péntek) 16.00
óráig nyújthat be külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelmet a Helyi Választási Irodához.
Közös eljárás esetén a kérelem minden
választásra vonatkozik.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett
választópolgár:
- legkésőbb 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig módosíthatja a kérelmét,
- legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
A fenti kérelmek benyújtásán túl a választópolgár igénybe vehet akadálymentes szavazóhelyiséget, kérheti a
szavazáshoz Braille-írásos sablon biztosítását, megtilthatja személyes adatainak kiadását, valamint dönthet arról,
hogy a pártlistára vagy a nemzetiségi
listára kíván szavazni.
Akadálymentes szavazóhelyiség
Az a fogyatékossággal élő választópolgár, akinek a lakcíme szerint kijelölt
szavazóhelyiség nem akadálymentes,
legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti, hogy a helyi
választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és
választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe tegye át.
A szavazókör akadálymentességéről az
értesítőn található információ.
Braille-írásos sablon alkalmazása
A választópolgár 2022. március 25-én
(péntek) 16.00 óráig benyújtott kérelmére a választási iroda Braille-írással
ellátott szavazósablont biztosít a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során.
Választópolgár nemzetiségének megjelölése
A választópolgár legkésőbb 2022.
március 18-án (péntek) 16.00 óráig
benyújtott kérelme alapján az ország�gyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepelhet nemzetiségi választópolgárként
a központi névjegyzékben.
A választópolgár kérelmére a szavazóköri névjegyzékből a választópolgár
nemzetiséghez tartozását törölni kell,
ha kérelmét visszavonja

- személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás
esetén legkésőbb 2022. április 1-jén
(péntek) 16.00 óráig,
- levélben történő vagy elektronikus
azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig.
Adatkiadás megtiltása
A választópolgárnak lehetősége van
rá, hogy megtiltsa adatainak kiadását
kampánycélra. A kérelemben a választópolgár a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló törvény szerinti, az adatainak
szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot is tehet.
Kérelmek benyújtása
A választópolgár a mozgóurna iránti,
az átjelentkezésre, vagy a külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló
kérelmét személyesen vagy levélben
Tata Város Helyi Választási Irodához
(2890 Tata, Kossuth tér 1.) nyújthatja
be, illetve a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu honlapon)
ügyfélkapus azonosítással, vagy anélkül. A Helyi Választási Iroda minden
munkanap 8.00 óra és 16.00 között óra
áll a választópolgárok rendelkezésére.
A további kérelmek (akadálymentes
szavazóhelyiségbe áthelyezés, Braille-írásos sablon, nemzetiségi névjegyzékbe vétel, valamint az adatok
kiadásának megtiltása) a választások
kitűzésétől függetlenül benyújthatók.
A kérelmek papír alapú benyújtásához használandó formanyomtatványok
rendelkezésre állnak a Helyi Választási
Irodában, illetve letölthetők a Nemzeti
Választási Iroda honlapjáról, vagy Tata
város honlapjáról (ww.tata.hu, Választás aloldal).
A Helyi Választási Iroda a kérelem elbírálásáról értesíti a választópolgárt,
a személyesen megjelentek részére a
döntést átadja, a levélben, vagy a választások hivatalos honlapján érkezett
kérelmek esetében a döntést megküldi
a választópolgár lakcímére, illetve a
kérelmező által megadott egyéb értesítési címre (tartózkodási hely, e-mail,
fax.)
Amennyiben bármely, a választást
érintő egyéb kérdés merül fel, a Tata
Város Helyi Választási Iroda (2890
Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy az
34/588-663, 34/588-637, 34/588-614
telefonszámokon, a 06-34-587-078as fax számon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen
nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a
www.tata.hu honlapokon.

Dr. Horváth József
jegyző,
HVI vezető
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Tatára látogatott a Soproni Egyetem rektora

Fotó: Domokos Attila

Tatán tett látogatást munkatársaival Prof. Dr. Fábián Attila, a
Soproni Egyetem rektora a Piarista Rendházban február 15-én.
A helyszínen a tatai felsőoktatás
jövőjéről, az egyetem és városunk együttműködésének további terveiről is egyeztettek.
A Piarista Rendház épületében
2017. őszén kezdte meg műkö-

dését a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ (KFKK),
melyben a Soproni Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kara
Csecsemő és Kisgyermeknevelő Alapszakot indított. A képzés
sikerének és a kiváló együttműködésnek köszönhetően az oktatási paletta kínálata azóta tovább
bővült, ma már gyógypedagógus

szakon is tanulnak hallgatók, tavaly decemberben pedig aláírták
a Tatai Rend-ház Kft. és a Soproni Egyetem között megújított
együttműködési megállapodást
tanúsító okleveleket. Az egyetem rektora először tett látogatást városunkban, megtekintette
a Piarista Rendház épületét, és
benne az oktatási helyszíneket. A

találkozón Prof., Dr. habil Varga
László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja, Dr. Simon
István Ágoston oktatási dékánhelyettes, Kissné Dr. Zsámboki
Réka tudományos és külügyi
dékánhelyettes, Michl József
polgármester és Acsainé Dávid
Ágnes, a Tatai Rend-ház Kft.
ügyvezető igazgatója vett részt.
Dr. Fábián Attila Tata és az egyetem együttműködéséről úgy nyilatkozott: - Az elmúlt öt év sikere elsősorban a nyitottságnak
és a kreativitásnak köszönhető.
Olyan kollégák dolgoznak a Benedek Elek Pedagógiai Karon,
akik mindig is nyitottak voltak
arra, hogy ilyen kooperációkat
létrehozzanak, mindezt pedig
alátámasztja szakmai felkészültségük és az egyetem hírneve.
Másrészről fontos volt Michl József polgármester nyitottsága és
Tata városának fogadókészsége
is, melynek nyomán megteremtették a helyi képzési központ
környezetét, így elmondhatjuk,
hogy ha jó szellemek találkoznak, akkor csodát alkotnak. Dr.
Fábián Attila hozzátette: - Az,

hogy Tatán megjelentünk, elhivatottságot jelent, hogy minél
szélesebb körben tudjuk tanítani azokat, akik erre a csodálatos
pályára adják a fejüket és úgy
gondolják, hogy a gyermekeinket, unokáinkat fogják nevelni a
jövőben.
Acsainé Dávid Ágnes a Tatai
Rend-ház Kft. ügyvezető igazgatója az eseményen hangsúlyozta:
- Az együttműködés legnagyobb
értéke az, hogy az érdeklődők
helyben tanulhatnak. A tatai
oktatás a helyi tudásbővítést,
a helyi értékek megbecsülését
szolgálja, hiszen ahhoz, hogy a
gyermekeket sikerüljön a számukra legjobb úton elindítani az
életükben, értéket kell adnunk
nekik, és ezt csak értékes emberek képesek megtenni.
A tatai KFKK-ban tovább bővül az oktatás, megkezdődik a
Soproni Egyetem Lámfalussy
Sándor Közgazdaságtudományi
Karával való együttműködés is,
ennek köszönhetően pedig már
két kar képzési kínálata ad majd
lehetőségeket helyben, diploma
megszerzésére.

Helyére került a Kapucinus Templom huszártornya

Február 19-én szombaton helyére emelték a huszártornyot,
amely immár teljesen megújulva
díszíti a Kapucinus Templom tetejét.
A Magyar Kapucinus Delegáció, a tatai Kapucinus Templom

tulajdonosa, tavaly januárban
kezdte meg a templom és rendház tetőszerkezetének felújítását, s 2021 szeptemberében
emelték ki a helyéről a huszártornyot. A kivitelezési munkák
akkor a sekrestye feletti részen

zajlottak, ahol a tetőszerkezet
legsúlyosabb meghibásodása keletkezett. A huszártorony és az
utólag applikált tetők összeépítései mentén ázott a szerkezet.
A kilenc tetősík csatlakozási vonalaiban az elöregedett, vegyes
állapotú vápák számtalan résen
engedték át a vizet, és megindult
a faanyag biológiai károsodása.
A fő tartóelemeket, a rideg, törött vagy lyukas bádogozásokat
és a megcsúszott, vízzáró tulajdonságait veszített zsindelyezést
is cserélni kellett.
Mindez állványzatról sokkal veszélyesebb, körülményesebb és
költségesebb lett volna. A döntő
momentum mégis az volt, hogy
a torony két ellentétes sarkán
lévő oszlop csaknem teljes keresztmetszetében farontó gombák és rovarok áldozata lett. A
kritikus állapot miatt a csere

nem volt biztonsággal kivitelezhető. A torony felső részét ezért
tavaly szeptember 18-án egyben
leemelték. Ezt követően, a templom mögötti udvaron a kiterjedt
károsodások miatt nem javításra,
hanem egy pontos másolat elkészítésére került sor, a visszaépített toronyrész időtállóságának
200-250 évre növelése érdekében. Az új huszártorony a legjobb minőségű, két oldalán hasított zsindelyfedést kapta, aminek
készítési módja az elmúlt századok alatt nem változott, kétkezi
munka maradt.
A toronyban lévő harangszerkezetet már a tavaly őszi leemelés
előtt harangszakértők kiszerelték, az 1966-ban öntött harangot felújított szerelvényekkel, új
húzószerkezettel és vezérléssel
fogják visszaépíteni az új toronyba. Szemközt a Harangláb, emitt

a huszártorony, két egymástól
távol eső korszak mestereinek
összehangolt munkáját dicsérik,
és élvezik gazdáik évszázadokon
átívelő gondoskodását.
A tetőfelújítási munkákat Urbanics János ács- és tetőfedőmester
végzi, aki 2018-ban „Az Év tetője” Nívódíj pályázaton ácsszerkezet szekcióban fődíjat kapott
a búbánatvölgyi Zen-templom
építéséért. A kivitelezést tervezői művezetés keretében hétről-hétre nagymértékben támogatja szakértői tevékenységével
Besey László tartószerkezeti tervező, aki jelenleg számos egyéb
munkája mellett az esztergomi
bazilika felújítási munkáiban is
aktívan részt vesz.
A huszártorony leemeléséről
készített videófilmet Tata Város
Hivatalos Facebook oldalán lehet megtekinteni.

Újra tatai témában tervezhetnek a műszaki egyetem hallgatói

Tatai témákban készítenek terveket a Budapesti Műszaki
Egyetem hallgatói, akik az önkormányzat szervezésében vettek részt egy tájékoztatón február 21-én a Piarista Rendházban.
„Közelség és Közösség a tatai

Az egyetem nem
először foglalkozik tatai témával,
hiszen a Fenntartható közösségek
Stúdió előző évi
komplex és diploma feladatai a tatai Kálvária-domb
természeti képződményeit, a Geológus kert és a város
kapcsolatát vizsgálták. Az új téma
az Öreg-tó és körFotó: Domokos Attila
nyezete, a konkrét
tervezési helyszín
Öreg-tó partján – Fenntartható
pedig
az
Öreg-tó
és partja, elsőKözösségek Stúdió” címmel írt
sorban a kastélytól a kőporosig
ki a 2021/22-es tanévre a taterjedő terület. A feladattal kapnulmányok részét képező kurcsolatban a tanszék honlapján
zust a Budapesti Műszaki és
úgy fogalmazott: - A stúdió kuGazdaságtudományi Egyetem
tatási témája ebben az évben az
Középülettervezési tanszéke.

adaptive reuse és a természetben építés témakörében mozog.
Izgalmas példák elemzésével
próbálunk nyitottan közelíteni
mind az épített örökség, mind a
természetbe építés érzékeny dilemmáihoz.”
A tervezési terület minél pontosabb megismerésének céljából
a tanszék felvette a kapcsolatot
Tata Város Önkormányzatával is, az önkormányzat pedig
örömmel vállalta, hogy segíti
a hallgatók ismereteinek bővítését, ezért egy négy részből
álló tájékoztatót rendeztek az
egyetemistáknak február 21-én
a Piarista Rendházban. A helyszínen először Michl József polgármester köszöntötte a hallgatókat, aki általános tájékoztatót
adott a már megvalósult és a
tervezett városfejlesztési pro-

jektekről. Ezt követően László
Tamás városépítési szakmérnök
a Magyary-terv és a Településfejlesztési Koncepció elfogadásáról, majd városunk főépítésze,
Kamarás Dorottya a tervezési
területet érintő szabályozásról és a tervezői felelősségről
beszélt. Végül Musicz László,
az Által-ér Szövetség szakmai
igazgatója a tanulmányozott
környezet természeti érzékenységéről és védelméről adott elő.
A tájékoztatók után a hallgatók megtekintették a Piarista
Rendház különleges építészeti
értékeit, az Esterházy istállót és
a fedeles lovardát. A fedeles lovardánál Markos Anikó, az épület teljes megújítására vonatkozó tervek készítője és Szeles
László tulajdonos mutatták be a
terveket és az épületet.

Közélet
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Megkezdődött a Fellner Emlékév programsorozata
Folytatás az 1. oldalról.
A Fellner Emlékév nyitó előadása
az „Úton a nemessé válásig - 300
éve született Fellner Jakab építőmester” címet viselte. Stegmayer
Máté muzeológus, a Fellner Jakab Facebook oldal szakmai szerkesztője előadásában elmondta,
nincs lehetőség arra, hogy egy
ilyen alkalommal teljesen bemutatásra kerüljön a fellneri életmű,
ezért a nyitó előadás célja inkább
az, hogy összefoglaló áttekintést
adjon az építőmesterről, megvilágítva életútjának hangsúlyos
pontjait. Előadásában a tatai múzeum munkatársa többek között
beszélt életrajzi adatokról, az
életmű kutatásáról, Fellner Jakab
magyarországi tartózkodásának

éveiről, épületeiről és fennmaradt terveiről is. Stegmayer Máté
a témában adott nyilatkozatában
úgy fogalmazott: - Az építőmester
a barokk sokszor túlzó díszítései
helyett már egy sokkal lecsendesülőbb, nyugodtabb építészeti
stílust képviselt és éppen ez az,
amiért egyedülállóvá vált a korszakban, melyben élt és alkotott.
Fellner abban az időben került ide
Tatára, amikor az Esterházy uradalom kiépülőben volt a kulturális, az egyházi és a gazdasági célú
épületek tekintetében egyaránt,
munkássága alatt így szinte mindent megvalósított, amire szükség
volt, utódai ezért elsősorban finomításokat, karbantartásokat végeztek, hiszen az alapokat Fellner
már előttük megteremtette.

A tatai emlékévhez kapcsolódóan
egy új, Fellner Jakab nevét viselő helytörténeti közösségi oldal
is elindult útjára a Facebookon.
Az oldalt az önkormányzat a tatai
múzeum, és a Fellner Egyesület
együttműködésével és szakmai
támogatásával működteti, s heti
rendszerességgel jelennek meg
rajta olyan posztok, melyek Fellner tevékenységét, életét mutatják
be. Az érdekes tartalmak mellett
azért is érdemes követni az oldalt,
mert azon az érdeklődők megtalálják az emlékév programkínálatát. Emellett a programokról rendszeresen beszámol a következő
hónapokban a tata.hu weboldal,
Tata Város Hivatalos Facebook
oldala, a Tatai Városkapu újság
illetve a Tatai Televízió is.

Újabb dr. Mészáros Gábor emlékérmeket adtak át

Fotó: Domokos Attila

Öten vették át a Dr. Mészáros
Gábor emlékérmet a Városháza
dísztermében Michl József polgármestertől és Rigó Balázs alpolgármestertől február 16-án,
a Humán és Ügyrendi Bizottság
ülésén.
A tavaly alapított elismerést a
koronavírus-járvány idején, a
Tatán és térségében élők egészsége érdekében végzett áldozatkész szolgálatért és példamutató
helytállásért adományozza Tata
Város Önkormányzata személyeknek, munkaközösségeknek,
civil szervezeteknek. Az első
emlékérmeket tavaly a Semmelweis-nap alkalmából vehette át

több, mint 60, az egészségügyben, a köz szolgálatában és a civil szférában dolgozó személy,
ezt követően pedig olyan munkaközösségek részesültek benne, melyek ugyancsak áldozatos
munkával szolgálják Tatát és a
tataiakat a járvány ideje alatt.
Február 16-án a Városházán
Rigó Balázs úgy nyilatkozott:
- Az elmúlt évben arra törekedtünk, hogy mindenkit kitüntessünk ezzel az elismeréssel, aki
részt vett a koronavírus elleni
védekezésben. Időközben néhányan azonban még nem tudták
átvenni az emlékérmeket, így
számukra a Humán és Ügyren-

di Bizottság ülése nyújtott erre
alkalmat. Tata alpolgármestere
kiemelte: - Ezúton is nagyon
szépen köszönjük a munkájukat, természetesen tudjuk, hogy
még mindig a frontvonalban
dolgoznak, ezért a jövőben is jó
egészséget, sok erőt kívánunk
nekik.
A Dr. Mészáros Gábor emlékérmet ezúttal Dr. Kaizer Ákos
és Dr. Peti Ildikó felnőtt háziorvosok, Dr. Válóczi János
gyermekorvos, Dr. Nyikus Ilona orvos, radiológus és Bondor
Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-dunántúli
Régiójának vezetője vette át.
Március 4-én és 5-én már ötödik
alkalommal mutatkoznak be a Neszmélyi Borvidék borai a Tavaszi
Kvaterkán Tatán, az Esterházy Pezsgőgyárban.
Az esemény helyszíne idén is az
1772-ben épült, műemléki védelem
alatt álló építmény, amit Fellner
Jakab, a magyar barokk egyik legjelentősebb alkotója tervezett. Gróf
Esterházy Ferenc 1905-ben itt hozta
létre pezsgőgyárát, a gyönyörű 10
boltívből álló bálteremmel. A korszerű francia technológiával gyártott
tatai pezsgő nemzetközileg ismert és
keresett termékké vált.A Neszmélyi
Borút Egyesület szeretettel várja az
érdeklődőket a 2022-es kvaterkára,
melyen 30 borász 150 borát lehet
majd kóstolgatni. A vendégek találkozhatnak a borászokkal és borkedvelőkkel, miközben meglátogathatják az egykori Pezsgőgyárat.

5

6

Kultúra

2022. február 24. VIII. évfolyam, 4. szám

Keleti Éva fotói Tatán

Fotó: Domokos Attila

Újabb időszaki kiállítás nyílt
meg a Tatai Várban. A Kuny
Domokos Múzeum szervezésében február 8-án mutatták be a
közönségnek Keleti Éva „Fénypontok – Hírességek és hétköznapi hősök” című tárlatát.
Keleti Éva a magyar fotótörténelem legendás alakja, pályafutását az 50-es években kezdte.
1954 és 1976 között az MTI
fotóriportere volt, majd 1989-ig
az Új Tükör hetilap vezető képszerkesztőjeként dolgozott. Fő
szakterülete a színházi élet és a

színművészek fotózása, a 70-es
80-as években hazánk egyik elsőszámú címlapfotósa volt, híres képeket készített a színházi,
a zenei és irodalmi élet nagyjairól, valamint a táncosok világáról.
Keleti Éva a tatai kiállítás megnyitójára személyesen ugyan
nem tudott eljönni, de interneten keresztül bekapcsolódott az
eseménybe, és örömmel mesélt
online közvetítésben otthonról
a közönségnek a pályájáról. A
fotográfus elmondta, hogy maga

válogatta ki azokat a fotókat,
melyek a tatai múzeum falain
kiállításra kerültek. A fényképek
három témakörben készültek, az
50-es 60-as évek mindennapjait,
valamint a tánchoz és a színházi
világhoz fűződő kapcsolatát mutatják be. Keleti Éva a megnyitón úgy fogalmazott:- Nagyon
szeretem ezeket a képeket, melyek közül számos mögött egy
egész életen át tartó kapcsolat
húzódik meg. Egy dolog feltétlenül szükséges a munkámhoz,
az, hogy szeressem azt, akit fotografálok - tette hozzá.
A különleges kiállítást Rigó
Balázs nyitotta meg. Tata alpolgármestere a helyszínen úgy
nyilatkozott: - Nagyon nagy
megtiszteltetés számunkra, hogy
Tatán is fogadhatjuk Keleti Éva

képeit, hiszen tavaly töltötte be
a 90. életévét és ennek alkalmából Budapesten volt egy nagy
kiállítása, melynek egy részlete
látható most nálunk. A tatai kiállításon a legtöbbek által ismert
fotók mellett olyanok is megtalálhatóak, melyekkel ritkábban
találkozhatott a közönség. A javarészt a múlt században készült
képek nemcsak azt mutatják be,
milyen technikával dolgozott
Keleti Éva, hanem azt a nézőpontot, azt az univerzumot is,
melyet műveivel képvisel az alkotó – mondta Rigó Balázs.
A „Fénypontok – Hírességek és
hétköznapi hősök” című tárlat a
vár emeleti, kandallós termében
tekinthető meg március 8-ig.

Bemutatkoznak a tatai zenekarok 2. rész
Tata könnyűzenei élete minden évtizedben jelentős volt. Hol attól, hogy neves zenekarok érkeztek a nyári
eseményekre, hol attól, hogy a feltörekvő előadók megmutatták magukat, dalaikat. A Komárom-Esztergom
megyei rocklegendák című 1998-as és a Zene az életünk című 2009-es kiadású könyvek szép keresztmetszetet adnak Tata könnyűzenei hírességeiről. Most 2022-ben a jelenleg működő helyi zenekarokat kívánjuk
bemutatni. Miért a zenekarokat? Mert ők már közösségek az alkotó folyamatokban. Érdemesek a figyelemre,
érdemes lesz velük találkozni ebben az évben klubrendezvényeken, fesztiválokon, hangfelvételeken, vagy
akár videoklipeken. A tatai zenekarok közül 20 csapatot kerestünk meg. A beküldött anyagok alapján jelentetjük meg rövid bemutatkozásaikat és a csapat fotóját. 				
Cserteg István

Őzyke zenekar

Az Őzyke zenekar 2021 szeptemberében alakult, a Peron Tehetségközpont zenekari gyakorlati órája
keretei között. A zenekar a tagjainak
sokszínűségéből adódóan számos
könnyűzenei stílusban játszik főként
feldolgozás dalokat. A tatai Zsigmond teraszon és a Peron Tehetségközpontban való koncertezések során
sok élményt és színpadi tapasztalatot
szereztek a zenekar tagjai különböző
formációkban. Tagok: Ének: Horváth Emma, Pocsai Anna, Fónyad Anna, Gitár: Szijj Barnabás, Basszusgitár: Máté
Luca, Billentyűs hangszerek: Jakab Enikő, Dobok: Bánhidi Szilárd – Bogyó, A zenekar mentora: Ruska Péter.

Makeshift duó

A Makeshift Duo formáció 2021 augusztusában alakult meg. Tagjai a Peron
Tehetségközpont növendékei, Hadobás
Zorka (gitár-, ének) és Diószegi Orsolya (ének). Az együttes akusztikus gitárkísérettel játszik többnyire pop dalokat, de más hangszerek bevezetésére is
készülnek. Megalakulásuk a tatabányai
Szent István-napok nevezetű fesztivál
keretein belüli közös szereplésükből indult. Azóta összesen 8 alkalommal álltak színpadra ebben a formában Tatán,
Tatabányán és Lakiteleken.

EnterTrain Party Band

Együttesünk számára a legfontosabb - ami miatt létrejött ez a formáció -, a
minőségi látványon és „hallványon” túl, a közönséggel egybeforrva, egy hatalmas bulit kerekítve felhőtlen szórakozást és felejthetetlen élményt nyújtson.
Hatalmas repertoár, elegáns megjelenés, teljesen élő, eredeti hangzás. Zenei
felállás: 6 fő - Női ének, férfi ének, gitár, basszusgitár, billentyűk, dobok. Kiemelt eredmények: Az ország minden szegletében adunk hangversenyt, nemzetközi cégek rendezvényein veszünk részt. A környező országokban is rendszeres fellépők vagyunk (Szlovákia, Ausztria, Románia, Horvátország).
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Irodalmi zsongás

Fotó:mzsvk

Szabó T. Anna költő, író, műfordító és férje, Dragomán György
író, műfordító verses- és novelláskötetei, regényei rendkívül
népszerűek országszerte, és a tatai
könyvtár olvasóinak körében is.

Örömmel fogadta el meghívásunkat a művészházaspár, melynek
2022. február 16-án eleget is tettek.
Dragomán György munkásságában átütő sikert hozott A fehér

Hangszert a kézbe

király című regénye 2005-ben. A
történetből 2016-ban angol-német-svéd-magyar koprodukciós
film is készült. Ma már ajánlott
olvasmány ez a regény a gimnáziumokban. Ezért hirdettük meg
az író rendhagyó irodalomóráját,
melyen közel 70 fő vett részt több
tatai iskolából. Dragomán György
beszélt a Ceausescu-diktatúráról,
hogyan élte meg személyesen,
gyerekként az elnyomást Marosvásárhelyen. Hogyan született
meg Dzsátá, a 11 éves fiú alakja,
akinek az apját a szeme láttára
hurcolják a Duna-csatorna munkatáborába? Hogyan éli meg az
apa hiányát és az elhurcolás köré
épített családi hazugságokat vagy
titkolt történeteket? A diákok kérdésekkel halmozták el az írót,
érdekelte őket, mi a munkamódszere, mennyire mintázta saját
magáról a főhőst, lesz -e folyta-

Február 22-én délelőtt megnyílt a „Hangszert a kézbe”
elnevezésű országjáró könnyűzenei játéktér és ismeretterjesztő sorozat, mely
február 24-ig várta az érdeklődőket a Peron Music
Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központban, a Piarista Rendházban.
A helyszínen ingyenesen
volt látogatható a hangszerkiállítás, mely bepillantást
nyújtott a dob és ütőhangszeres, a gitáros és bas�szusgitáros, a billentyűs,
a népi és klasszikus hangszerek világába valamint az

tása a történetnek, hogyan válhat
valakiből író. A beszélgetést azzal
zárta Dragomán György, olvassanak minél többet a fiatalok, klas�szikust és kortárs irodalmat, verset, novellát és regényt, legyenek
kitartóak, merjenek íróvá válni,
ha tehetséget éreznek magukban.
Szabó T. Anna alsó tagozatos kis
diákoknak mesélt a költészetről,
az ihletről a nagy elődök (Arany
János, Weöres Sándor, Pilinszky
János) költeményein keresztül.
Mindezt játékosan tette, verseiken
keresztül jutott el saját gyerekverseihez, meséihez a Tatok-tatokhoz
és a Kerge ABC-hez, a Fűszermadárhoz, melyet jól ismertek a
gyerkőcök. Legnagyobb hatással
a Boszorkánydal című vers közös
előadása volt a gyerekekre, akik
a szél susogását játszották el. Az
irodalomra fogékony tanulók valósággal megrohamozták a prog-

elektronikus zenei és a stúdiós szekciókba. A
kiállítás mellett rendhagyó énekórákkal, hangszeres és hangtechnikai kurzusokkal, koncertekkel is készültek a szervezők.
Pap Tibor, a Peron Központ vezetője elmondta: - A program célja az, hogy megszerettessék,
megismertessék a gyerekekkel a különböző
hangszereket, mert számos felmérés bizonyítja, hogy a gyermekek egy jelentős része élete
során soha nem kerül közel egy hangszerhez
sem. A hangszerekkel való ismerkedés pedig
segítheti, hogy a fiatalok kedvet kapjanak a
zenéléshez, a zenetanuláshoz.
Az eseményt Michl József polgármester nyitotta meg, aki köszönetet mondott a szervezőknek, amiért a programot 2019 után már
második alkalommal hozták el Tatára, valamint a Peron Music Könnyűzenei Tehetség-

ram végén az írónőt aláírásért.
A nap felnőtteknek szóló író-olvasó találkozóval zárult 17 órakor.
A kézikönyvtár zsúfolásig megtelt
érdeklődőkkel. Szabó T. Anna és
Dragomán György humorral, közvetlen hangnemben meséltek irodalomról, munkamódszerükről,
családjukról, a közös főzésekről.
Műhelytitkokba is beavatták a közönséget, amikor elmesélték, hogyan születik meg a fejükben egy
vers, vagy egy regény, hogy minden írásukat egymásnak mutatják
meg először, és hogy már készül a
Főzőskönyv folytatása. A közönség jókat kuncogva, figyelmesen
hallgatta a beszélgetést és sok-sok
kérdést tettek fel a két írónak. A
napot dedikálással, közös fotózással zártuk. A közönség és vendégeinek egyaránt feltöltődtek a
tartalmas, élményekkel teli nap
Dományi Zsuzsa
során.

gondozó és Képző Központnak, hogy ismét
otthont adnak a rendezvénynek. A megnyitón
Bajnai Zsolt a program vezetője tájékoztatott
arról, hogy 5 éve indult el ez az országjáró sorozat és két nap múlva, február 24-én itt Tatán
került sor a 200. kiállítási napra.
A kiállítás három teremben volt látható, az
egyikben a dobok és DJ eszközök találhatóak,
a másikban gitárok és billentyűs hangszerek,
míg a harmadikban stúdiótechnika valamint
klasszikus és népi hangszerek várták az érdeklődőket.
Az eseménysorozat 5 évvel ezelőtt az NKA
Hangfoglaló Program támogatásának köszönhetően indult el. A Hangszeresek Országos
Szövetsége (HANOSZ) által szervezett program eddig 48 alkalommal, összesen mintegy
110 ezer látogatót vonzott.
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Magyary Teqball Torna

Programajánlat
Asztalitenisz
március 5 (szombat)
11.00 TAC – SH-ITB Budaörs
SC I férfi NB I
A mérkőzést a TAC székházban
játsszák.
Kézilabda
február 27 (vasárnap)
16.00 TAC – Bicskei TC női felnőtt
18.00 TAC – BFKA Veszprém
férfi felnőtt
március 6 (vasárnap)
18.00 TAC – Budai Farkasok
férfi felnőtt
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Kosárlabda
március 6 (vasárnap)
13.00 TSE – Nyíregyházi Kosársuli nói felnőtt
A mérkőzést
Labdarúgás
február 26 (szombat)
10.00 TAC – GERZZO Kft férfi
U14
14.00 TAC – Oroszlányi SZE
férfi U19
március 5 (vasárnap)
12.00 TAC – GERZZO Kft férfi
U15
A mérkőzéseket az Új úti pályán
játsszák.

Fotó:facebook.com/mznttata

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósággal közösen szervezte
meg Tatán a Güntner Arénában
a Magyary Teqball Tornát. A
sportág nem olyan régen került
be a köztudatba, de a világ számos pontján ismerik és játsszák.
Magyarországon a Magyar Labdarúgó Szövetség karolta fel és
asztalokkal segítette a sportegyesületeket. A torna megszervezésével a rendezők népszerűsíteni
akarták a sportágat és ahogy Borsó Tibor a Magyary Népfőiskolai Társaság elnöke a megnyitón

Lélekmozgató Tatán

Február 22-én van a Magyar
Parasport Napja. A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Versenyés Szabadidősport Szövetsége
(FODISZ) felhívására azország
számos településén szerveznek
Lélekmozgató programot önkormányzatok, oktatási intézmények
és civil szervezetek. Ezzel a programmal fel lehet hívni az emberek

figyelmét a parasportra. Tudatosítani kell mindenkiben, hogy fogyatékosnak lenni nem jelenti azt,
vesztesnek lenni.
Tatán az önkormányzat és az ÁHI
Jóga Egyesület szervezett erre a
napra programot a Tatai Diákotthonban és a Tatai Szociális Alapellátóban, ahol több sportágba is
belekóstolhattak a résztvevők. A
Diákotthon szinte minden tanuló-

elmondta ezzel is az egészséges
életmódra és a szabadidő hasznos eltöltésére akarják felhívni a
figyelmet. Kancz Csaba az MLSZ
KEM Igazgatóságának igazgatója kiemelte, hogy a megyében
24 asztal került a labdarúgó szakosztályokhoz és a mai tornára nevezettek is igazolják, hogy használják is ezeket. A torna vendége
volt Nyilasi Tibor, aki 70 alkalommal húzhatta magára a válogatott mezt. Az MLSZ elnökségi
tagjaként nagyon fontosnak tartja,
hogy a fiatal labdarúgók megismerjék a teqballt, mert nagyon
sokat hozzá tud tenni a technikai

ja részt vett a játékban és nagy lelkesedéssel dobálták a karikákat,
korongokat és ültek le a bocciához. A második helyszínen 11 órától várták az ÁHI Jóga csapatát,
akik ide is korongdobálós játékot,
kocka játékot és a bocciát hozták.
Egy-egy játéknál sorok alakultak
ki, hiszen mindenki ki akart próbálni mindent. Ahogy Németh
Zwickl Nikoletta intézményvezető elmondta mindig örömmel
vesznek részt az ellátottak a sportfoglalkozásokon. Ezúttal sem volt
máshogy és a foglalkozás végén
a résztvevők csokoládét is kaptak. A program egészségmegőrző gyakorlatok végzésével zárult
amit Bacsárdi József az ÁHI Jóga
Egyesület vezetője tartott.

képzéshez. Itt nagyon finoman
kell bánni a játékszerrel,„simogatni kell a labdát”. A tornára 10
csapat nevezett, jobbára a megyei
II. osztályban szereplő együttesekből, de Bodrogkeresztúrról is
érkezett páros. Két csoportban
körmérkőzések alapján dőltek el
a helyezések. Mindkét csoportban
2-2 TAC duó szerepelt és a Wéber
Roland-Berki Gábor csapat jutott
a legtovább. A csoport kör után
jöhetett a keresztjáték ahol a Lábatlan az Ete ellen, míg a borsodiak a Wéber-Berki TAC gárda ellen játszottak .Mindkét mérkőzés
az esélyesek győzelmével zárult,
így a finálét a Lábatlan – Bodrogkeresztúr mérkőzés jelentette.
A két vesztes csatázhatott a bronzéremért amely végül a Gyüszi
Levente-Tóth Hunor összeállításban játszó Etéhez került. A döntő
magas színvonalú játékot hozott,
valóban a legjobb két csapat került a döntőbe. A borsodiakról már
a torna kezdetns kiderült, hogy
rendszeresen játszanak teqball
versenyeken és testnevelőként
foglalkoznak gyerekekkel is. Sok
szép megoldást láthattak a nézők
lehetett tapsolni a játékosok egyegy jó megmozdulása után. Azért
látszott, hogy melyik pároshoz

áll közelebb ez a játék, így a Keresztúr győzelme várható volt,
akik be is húzták a döntőt és a
nap folyamán minden mérkőzésüket 2-0-ra nyerték. A szervezők gálameccsről is gondoskodtak, hiszen megszerveztek egy
Fradi-Újpest derbit. A zöld-fehéreket a Telek-Bubcsó páros, míg
a lila-fehéreket a Mészöly-Kozma duó képviselte. Igazi gála
volt, hiszen a szép megoldások
mellett ment a „zríka” is. Látszott hogy a nagypálya mellet ez
a kis asztal sem okoz gondot a
fiúknak. Fejjel, lábbal is akadtak
bravúros pontok. A két játszma
alapján ezen a szombaton az Újpest volt a jobbik csapat. Hogy
mennyire élvezték a csapatok a
játékot, jellemző kép volt az az
eredményhirdetés után, hogy
minden asztalnál pattogott a labda.
A Magyary Teqball Torna végeredménye:
1. Bodrogkeresztúrért SE ( Borbély Patrik-Major László)
2. Lábatlan SE ( Janusz istván-Deme Tamás)
3. Etei SE ( Gyüszi Levente-Tóth
Hunor)
4. TAC III (Wéber Roland-Berki
Gábor)

KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI
TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG

IVV TÚRA

Rendezők: Tata Város Önkormányzata, KEM TJSZ és TAC Szabadidősport Szakosztály, VOLÁN SE természetjáró szakosztály
Távok: 7 km, 10 km, 14 km és 15 km
Rajt – Cél: Ökoturisztikai Központ / KAJAKHÁZ/ Tata Öregtó part
Rajtidők: 8.00 – 9.00 között 15 km
8.00 – 11.00 között: 7 km, 10 km és 14 km
Nevezési díj: 500 Ft
Célzárás : 15.00
Díjazás : Kitűző, oklevél és a 3 legnagyobb létszámú szervezetnek
serleg,
Zsíros kenyér-parti a célban
A Fényes Tanösvény ezen a napon nevezési lappal külön belépő
nélkül látogatható!
Információ: Pápai Lászlóné 06/30/ 562 - 7559
Horváth Zoltán 06/30- 93 94 017
						
						

Horváth Zoltán
KEM TJSZ elnök

Eredmények
Asztalitenisz
Férfi NB I Celldömölk – TAC
Pontszerző:
Férfi NB IITAC – Pestújhelyi SC I
Pontszerző:
Kézilabda
Férfi felnőtt TAC – BFKA Balatonfüred 31-23 (12-10)
Vezette: Barna V., Kovács B.
Góllövő: Kreisz, Schneider 6-6,
Győrffi, Iváncsik T. 5-5, Kiss 4,
Molnár Sárközi 2-2, Zöldy 1
Edző: Sibalin Jakab
- a héten sokat beszélgettünk a
komáromi vereség tanulságairól.
A fiúk átérezték a Füred elleni
mérkőzés fontosságát és mindenki odatette magát. Jó volt a védekezés, a kapus teljesítmény, támadásban pedig kellően nyugodtak
tudtunk lenni.
PLER Budapest – TAC 31-32 (1316)
Vezette: Hajdú T., Halász A.
Góllövő: Kiss 7, Győrffi 6, Kreisz
5, Kathí, Sárosi, Schneider 3-3 ,

Gajdos 2, Igali, Iváncsik Á., Iváncsik T. 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági Várpalotai BSK –
TAC 29-16 (13-6)
Vezette: Melinger Zs., Szabadi T.
Góllövő: Igali 7, Vörös 5, Csordás, Marx, Nényei, Takács 1-1
TAC – Sport36 Komló 18-25 (914)
Vezette: Csupor Cs., Tóth J.
Góllövő: Igali 6, Vörös 5, Czunyi
3, Vinczellér 2, Marx, Tóth 1-1
Edző: Márton Ádám
Férfi serdülő TAC – Lipót 53-22
(28-16)
Vezette: Krupánszki K., Suszter A.
Góllövő:
Edző: Endrédi Dezső
Női felnőtt Környe SE – TAC 1847 (10-23)
Vezette: Gengeliczky D., Suszter
A.
Góllövő: Bodányi, Kakas 10-10,
Százvai 6, Nyitrai 5, Kurcsik, Szivek 4-4, Kőhalmi, Tompa 3-3, Ja-

godics, Ungor 1-1
TAC – MKSE 47-20 (20-10)
Vezette: Horváth K, Krupánszki K..
Góllövő: Bodányi 11, Kurcsik,
Százvai 8-8, Rácz, Simon, Szivek 4-4, Kakas 3, Jagodics, Tompa 2-2, Ungor 1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női ifjúsági Lébényi KSZSE –
TAC 32-23 (17-13)
Vezette: Nagy N., Szakatics A.
Góllövő:
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női serdülő Móri KSC – TAC 2237 (11-23)
Vezette: Nerhaft B., Pletykáné
Szigeti B.
Góllövő: Bogdola, Hatvani,
Staudt 9-9, Kurcsik 4, Sás, Somogyvári 2-2, Nagy, Szabó 1-1
Edző: Blázsovics Norbert
Kosárlabda
Női felnőtt Dávid Kornél KA
– TSE 67-60 (20-13,21-10,1514,11-23)
Vezette: Czupi M., Balogh K,

Pontszerző: Horváth 31/3, László
11, Morcz 8/3, Stocker 5/3, Tóth
4, Kurucz 1
TSE – Törekvés SE 37-87 (10200,7-27,12-15,8-25)
Vezette: Lázár Zs., Hartai T.
Pontszerző: Sulyák 10, Fodor
8, Horváth 5, Tóth 5, Kurucz 4,
Stocker 3/3
Edző: Kaposi Renátó
Férfi junior Dávid Kornél KA/B
– TSE 32-61 (7-22,4-12,8-11,1316)
Vezette: Szőcs P., Kocsis J.
Pontszerző: Horváth 16, Tápai 10,
Pozsár 8, Keller 8, Dávidházy 7,
Orbán 5/3, Bittmann B. 4, Andai 3
VUKE-Veszprém/B – TSE 31116 (8-29,2-26,13-28,8-33)
Vezette: Majkó Á., Molnár K.
Pontszerző: Pozsár 32, Horváth
27/3, Keller 17, Andai 12, Tápai
10, Orbán 8/3, Bittmann B. 6,
Nyikos 2, Dávidházy 2
Edző: Orsós-Bogdán Lívia
Labdarúgás

Férfi felnőtt TAC – Vértessomlósi
SE 11-2 (6-1)
Vezette: Farkas B.
Góllövő: Kiprich 11,89, Zuggó
17,55,88, Mártonfi 24, Mészáros
35,38,39,82, Bogár 62 ill. Bobbelaere 40, Koller 55
Edző: Wéber Roland
-nagyon örülök a győzelemnek,
szinte minden úgy sikerült ahogy
elterveztük. Jó volt látni a csapatot, jó volt edzőként a TAC
kispadján ülni. Mindenki akart,
küzdött, remélem a folytatás is jó
lesz.
Férfi U19 TAC – Koppánymonostori SE 4-0 )3-0)
Vezette: Horváth I.
Góllövő: Nagy 3.21.24. Michl 88
Edző: Schaffer Péter
Férfi U14 TAC – KISE 2-6 (0-3)
Vezette: Sándor T.
Góllövő: Adler 61,62 ill. Lukács
24,25,51, Bódizs 38, Szalovszky
49,70
Edző: Schweininger Ferenc

