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Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében a
város idén is ünnepi felvonulással emlékezett az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc hőseire és eseményeire.
Március 15-én délelőtt megemlékezésre és
koszorúzásra került sor Mansbarth Antal
katolikus pap, a forradalom mártírja emléktáblájánál az Ady Endre úton, ahol áldást mondott Kovács Csaba Albert plébános, Hamary Dániel, orvos, honvéd tüzér
hadnagy Tópart utcai emléktáblájánál valamint a várudvaron lévő emlékoszlopnál.
Az 1848-as emlékoszlopnál, melyet a
Szövetség Tatáért Alapítvány közadakozásból állított a várudvaron, először Michl
József mondott beszédet. Tata polgármestere hangsúlyozta: - Nehéznek tűnő, de
végül is egyszerű döntés előtt álunk 2022.
március idusán. Hajlandóak leszünk-e
megvédeni mindazt, amit eleink vér által
is megvédtek, böjtjük által is újra kiharcoltak, igazságtalanságokat is elviselve
újra építettek, saját bűneiket és hibáikat is
megvallva, súlyos penitenciát is vállalva,
a gonosztól végül mégis megvédtek? Tudunk-e mi is változni és még jobbá lenni
ebben a két lábbal biztosan a földön álló
embert is megpróbáló, összevissza rángató világban? Van-e bátorságunk továbbra
is a mindennapi fáradtságos építkezéshez,
a lassúnak tűnő, de napról-napra látványos fejlődést felmutató, kitartó munkához? Van-e bátorságunk önmagunkhoz
kellő türelemmel lenni, és a velünk ugyan,
de lassabban haladóknak bizalommal erőt
adni
. Most dől el, ma élő magyarok,
hogy a több, mint egy évtizedes küzdelmünkben, a katasztrófák, a gazdasági
válságok, a még fellelhető szegénység,
az alacsony gyermekszületési szám, a
válások, a járvány, most pedig a háború
okozta nehézségek nagyon nehéz munkával való legyőzésében, a családjaink,
közösségeink, városaink, falvaink újraépítésében mennyire tudtunk megerősödni. Bízzunk hát magunkban továbbra
is, hisz tudhatjuk: csak azzal a munkával

otók

o okos Attila

számolhatunk, melyet
elvégeztünk. Csak a
magunk erejére, munkájára számíthatunk, s
akkor lesz gyarapodás,
áldás életünkön. Rabok
továbbra sem leszünk,
Isten minket úgy segéljen! - zárta szavait Michl József.
A várudvaron ezt követően Bencsik János,
a Tatai-medence országgyűlési képviselője osztotta meg gondolatait. „Forr a világ
bús tengere, oh magyar!” - kezdte beszédét Bencsik János, aki így fogalmazott:
- Recseg-ropog az ereszték, az általunk
ismert világ meginogni látszik, veszélyes idők köszöntöttek ránk. Katonáink
hetedik esztendeje őrzik a déli határt az
illegális bevándorlókkal szemben, orvosaink és ápolóink harmadik esztendeje
küzdenek a világjárvánnyal, ránk köszöntött az energiaválság időszaka, minden
bizonytalannak tűnik.
ceánon innen
és túl, birodalmi központok érdekei feszülnek egybe, olyan érdekek, amelyek
csak ritkán egyeznek a nemzeti érdekkel. Nekünk egy érdekünk van, amikor
változik körülöttünk a világ, hogy megőrizzük saját hazánk biztonságát és békéjét. Ennél fontosabb nincs. A békéhez
viszont erő kell, az erőhöz pedig egység.
A kis országoknak, mint amilyenek mi
vagyunk, nincs más választásuk, mint

megtenni mindent a megmaradásukért,
nyelvük megőrzéséért, a kultúrájukért,
a mindennapi megélhetést biztosító természeti erőforrások megtartásáért, mert
ezek a lételemeink fizikálisan, lelkileg,
szellemileg egyaránt. A szabadságharcaink sosem hódító háborúk voltak, hanem
az önrendelkezésünk megszerzéséért,
visszaszerzéséért vagy megőrzéséért zajlottak. Azért, hogy a saját dolgainkban,
másokkal békés szövetségben, de a saját
szokásaink, a saját kultúránk, a saját érdekeink szerint hozzuk meg a döntéseket. A
balsors azonban mindig kísértett bennünket és mindig voltak olyanok közöttünk,
akik nem a nemzeti érdeket képviselték,
hanem a birodalmi központok érdekeit
akarták érvényesíteni, és a helyi döntéshozás lehetőségét országhatáron kívülre
helyezni, hogy máshol döntsenek a sorsunkról. Bátorítson bennünket Berzsenyi
Dániel mondata: „Nem sokaság, hanem
Lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat.”
A mi országunk ugyan kicsi, de a nemzetünk óriási - zárta ünnepi beszédét Bencsik János.
Az ünnepi rendezvényen közreműködtek
a Vaszary János Általános Iskola tanulói,
valamint Nagy Olivér, Nényei Zsombor,
a Tatai Református Gimnázium diákjai, a
Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara
Belső Máté vezetésével, a Magyar Izlandi Lovas Egyesület lovasai és Galgóczy
Csenge.
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Önkormányzat

gyeleti nyitva tartás a
ormányablakokban
április -án és 3-án
A 2022. április 3-án megrendezésre kerülő országgyűlési választás
és országos népszavazás zavartalan lebonyolítása érdekében a
Kormányablakok - így a Tatai
Kormányablak is - 2022. április
2-án és 3-án (szombat-vasárnap)
ügyeleti nyitvatartási időben tartanak nyitva annak érdekében, hogy
biztosítsák az ügyfelek részére a
választási jog gyakorlásához kapcsolódó ügyeik zökkenőmentes
intézését.
Az ügyfélfogadás a fenti napokon
az alábbiak szerint alakul:
2022. április 2. (szombat)
08:00 – 18:00
2022. április 3. (vasárnap)
07:00 – 19:00
A Tatai Járási Hivatal tájékoztatása szerint az ügyeleti nyitvatartási időben az ügyfeleknek lehetőségük lesz érvényét vesztett,
elveszett,
személyazonosításra
alkalmas okmány (állandó, illetve
ideiglenes személyazonosító igazolvány), valamint a lakcímigazolvány beszerzésére, pótlására.
ti okmány (útlevél) kiállítására
az ügyeleti napokon nincs mód.
Az ügyeleti nyitva tartás alkalmával intézhető ügyek köre kizárólag
ezen esetekre korlátozódik, egyéb
ügyek intézésére ezeken a napokon nem lesz lehetőség. Annak,
aki állandó személyazonosító igazolványra jogosult – állandó személyazonosító igazolvány iránti
kérelmére – ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni,
ha nem rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal.

Tata áros nkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
iadja
Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó
Berczelly Attila vezérigazgató
zerkeszti
a zerkesztő izottság
Tagjai
Petzke Ferenc, Ábrahám Ágnes,
Prokl Violetta,
Tompa Andor, Fink Adrienn
I
1 -1 8
yomtatás
edia orks ungary rt.
Felelős vezető
Horváth Gábor Ferenc
n o da ezető
Terjeszti
Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt.

szerkesztőség elérhetőségei
tataivaroskapu.ujsag gmail. om
8 Tata, gostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!
z újság megjelenését támogatta

2022. március 24. VIII. évfolyam, 6. szám

asznos informá iók az április 3-i országgyűlési választásról és népszavazásról - I .
Hazánkban 2022. április 3. napjára
(vasárnapra) tűzték ki az országygyűlési képviselők választását és az
országos népszavazást. Az Országygyűlés 199 tagjából 106 képviselőt
egyéni választókerületben választanak meg, 93 képviselő pedig 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 sze uális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak ”
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekek számára nemi átalakító
kezeléseket népszerűsítsenek ”
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló sze uális 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. Az a választópolgár, aki nem
kapott értesítőt, vagy az értesítőjét
elvesztette, a Helyi Választási irodától kérheti - a személyazonossá-

ga igazolását követően - az értesítő
pótlását. Az értesítő bemutatása a
szavazóhelyiségben nem feltétele a
szavazásnak. A tatai 24 szavazókör
jegyzéke a
.tata.hu honlapon
található, a következő linken: https://tata.hu/22270/2022 aprilis 3
orszaggyulesi kepviselok valasztasa orszagos nepszavazas.
Felhívom a figyelmet, hogy a 01.
számú szavazókör területe kiegészült a sászár Attila utcával a 22.
számú szavazókör helyszíne megváltozott, a 22. számú szavazókör új
címe Tata, Szélkút u. 1-3., Szélkút
utcai Közösségi Ház (a korábbi helyiség a TAN P Kft. Agostyáni utcai
épülete volt). Az értesítő már a szavazóhelyiség új címét tartalmazza.
A választópolgárok a szavazóköri
névjegyzéket megtekinthetik a Helyi Választási Irodában.
Az a választópolgár, aki az állandó
lakcíme szerinti szavazókörben nem
tud részt venni a szavazáson, az
alábbi módokon és határidőben tud
élni szavazati jogával.
Az átjelentkezési kérelem és a külképviseleti névjegyzék
2022. március 25. napján 16.00 óráig a választópolgár átjelentkezési
kérelmet és külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelmet
nyújthat be. A korábban benyújtott
kérelmeket ezen időpontig lehet
módosítani.
A kérelmek visszavonására az alábbiak vonatkoznak:
Az átjelentkező választópolgár az
átjelentkezési kérelmét visszavonhatja
- levélben történő vagy elektronikus
azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 2022. március 25-én
(péntek) 16.00 óráig,
- személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022.
március 30-án (szerda) 16.00 óráig
kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
Mozgóurnával történő szavazás
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 vá-

lasztásra 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
(
.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
A fenti kérelmek benyújtásán túl a
választópolgár igénybe vehet akadálymentes szavazóhelyiséget, kérheti a szavazáshoz Braille-írásos
sablon biztosítását, megtilthatja személyes adatainak kiadását.
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.
A választópolgár 2022. március 25én (péntek) 16.00 óráig benyújtott
kérelmére a választási iroda Bra-

ille-írással ellátott szavazósablont
biztosít a szavazóhelyiségben és a
mozgóurnás szavazás során.
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 (
.
valasztas.hu honlapon) ügyfélkapus
azonosítással, vagy anélkül. A Helyi Választási Iroda minden munkanapon 8.00 és 16.00 óra között 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
letölthetőek a Nemzeti Választási
Iroda honlapjáról, vagy Tata város
honlapjáról ( .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, fa .)
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 a 34/588-663, 34/588-637 és
34/588-614-es telefonszámokon,
a 06-34-587-078-as fa számon,
illetve a jegyzoititkarsag tata.hu
e-mail címen készségesen nyújtanak
segítséget, illetve tájékozódhatnak a
.valasztas.hu vagy a
.tata.
hu honlapokon.

Felhívás városi kitüntetések adományozására
A kitüntetések alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló
12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra,
hogy április 30. napjáig Tata Város
Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított helyi kitüntetések
2022. évi adományozását kezdeményezzék:
a képviselő-testület tagjai,
a tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek,
a tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok,
egyesületek, egyházak és civil szervezetek.
Az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:
Tata Város Zsigmond Király Díja
azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a
város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt

tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.
Tata Város Mátyás Király Díja
azon magánszemélynek adományozható, aki a város közössége
érdekében a humánszolgáltatás területén (szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási és sport) kiemelkedő
tevékenységet fejtett ki.
„Tata Városáért” kitüntetés
arany, ezüst vagy bronz fokozatban
azon személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért végzett
magas fokú szakmai tevékenységgel
öregbítik városunk hírnevét.
Tata Város Díszpolgára cím
azon magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő személynek adományozható, aki többek között tevékenységével, illetve adományaival
a város anyagi, szellemi és erkölcsi

értékeit jelentősen gazdagította, fejlődésében kiemelkedő érdemeket
szerzett országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén
a város ismertségét, rangját növelte
vagy növelheti, kapcsolatainak körét
bővítette vagy bővítheti.
A kezdeményező aláírásával ellátott
javaslatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet
2022. április 30. napjáig eljuttatni
Tata Város Polgármestere részére
postai úton, aláírással ellátva elektronikus úton - polgarmester tata.
hu - vagy személyesen.
A formanyomtatvány igényelhető
a hivatal szervezési ügyintézőjénél
vagy letölthető az önkormányzat
honlapjáról (
.tata.hu ).
A kitüntetések adományozásáról
szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

r. or áth ózse jeg ző,
V ezető

Tájékoztató
Tata teljes közigazgatási területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv és Helyi
pítési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárásáról
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
59/2022. (II.24.) határozatával lezárta a Tata teljes közigazgatási területére készülő Helyi pítési Szabályzat
készítésének véleményezési
szakaszát. A véleményezési
szakasz lezárásáról készült
összefoglaló és az előterjesztés mellékletei, a vélemények
és az azokra adott válaszok
megtekinthetőek Tata Város
hivatalos honlapján a https://
tata.hu/telepulesterv elérhetőségen.
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Folyamatos a városunkba érkező menekültek ellátása

Fotó: Domokos Attila

Elsősorban tisztálkodási szerekből valamint tartós élelmiszerekből álló adományokat adott át
március 22-én a Szociális Alapellátó Intézménynek Michl József
polgármester. Az adományokat a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai ajánlották fel,
támogatva az Ukrajnából a háború elől városunkba érkező mene-

kültek ellátását.
Michl József a Szociális Alapellátó Intézményben elmondta:
- Köszönöm a kollégáimnak az
adományokat és természetesen
mindenkinek, aki segítette már
eddig is a munkánkat. A pénzbeli adományokból közel 3 millió forint gyűlt össze, ez az öszszeg kiegészül a Fidesz- KDNP

frakció további 1 millió forintos
felajánlásával, amit köszönök a
képviselőtársaimnak. A városvezető tájékoztatott arról, hogy eddig elsősorban cégek jóvoltából
250 szálláshely jött létre Tatán,
ezekből két helyszín már meg is
telt. Az egyik helyszínen - amit a
szállás tulajdonosa szervez - most
44-en vannak, a másik munkásszállón pedig 37 menekültet sikerült elhelyezni. A szállás valamint
az étkezés biztosítása mellett az
önkormányzat Humanitárius Tanácsa megkezdte a gyermekek
napközbeni ellátásának szervezését is, a tatai óvodák és a Csillagsziget Bölcsőde felkészült a
fogadásukra, de vannak olyan
gyermekek, akik online oktatásban tudnak jelenleg tanulni, amihez a szükséges technikai segítséget természetesen megadja az
önkormányzat.
A Szociális Alapellátó Intézményt

elérheti bárki, aki segítséget tud
nyújtani, vagy segítséget illetve
információt szeretne kérni a menekultsegites@szaitata.hu e-mail
címen, az éjjel nappal hívható 0630/114-0716-os, illetve a munkaidőben hívható 34/588-638-as
telefonszámon. Németh-Zwickl
Nikoletta, az intézmény vezetője
elmondta, hogy segítséget nyújtanak a menekültek számára az
idegenrendészeti ügyintézésben,
az élelmiszerellátás és a szállások
megszervezésében, a ruházkodásban valamint az egészségügyi
szolgáltatások elérésében. Kérés
vagy jelzés minden nap jön, és az
adományok is szépen érkeznek,
melyeknek köszönhetően sikerült
maximálisan felszerelni az átmeneti szállásokat.
Adományok terén továbbra is
tartós és főként azonnal fogyasztható élelmiszerekkel, valamint
tisztító és tisztálkodási szerek-

kel segíthetünk: konzervekkel,
kis kiszerelésű üdítőitalokkal,
ásványvízzel, édességgel, higiéniai termékekkel, toalett papírral, pelenkával, törölközővel,
bébiételekkel és evőeszközökkel. Az adományokat - melyeket
bármely karitatív szervezetnél le
lehet adni - központilag a Máltai Szeretetszolgálat tatai székhelyén, a Vasút utca 64. és 64/a.
szám alatt gyűjtik, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Az adományozással kapcsolatban a 34382-842-es telefonszámon lehet
kérni további információkat. Aki
a menekültek megsegítését és az
ezzel kapcsolatos önkormányzati
munkát pénzzel szeretné támogatni, az megteheti az önkormányzat támogatási alapjának
számlaszámára történő utalással.
Számlatulajdonos: Tata Város
Önkormányzata,
számlaszám:
50440016-10030091.

Idén is találkoztak Tata legnagyobb adófizetői

Fotó: Domokos Attila

Tata Város Önkormányzata idén
is megszervezte városunk legnagyobb adózóinak hagyományos,
éves találkozóját, melyre március
18-án került sor a Kiss Hotelben.
Az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a Tatán működő vállalkozásokkal jó partneri
kapcsolatot ápoljon, s ennek érdekében évek óta számtalan módon támogatja és koordinálja a
kommunikációt a helyi gazdasági
élet szereplőivel. Az elmúlt időszakban többek közt egy projekt
keretében 11 alkalommal szervezte meg a város az „Üzleti reggeli” elnevezésű programsorozatot
2019 és 2021 között, melynek
eseményein a KKV szektorban
(kis- és középvállalkozások) jelen lévő globális folyamatokra
és kihívásokra adandó válaszok
eszközrendszerének bővítésével
segítették a tatai vállalkozókat különböző szakmai előadásokon és
tájékoztatókon keresztül. Az önkormányzat a koronavírus járvány
ideje alatt is szoros kapcsolatban

állt a helyi vállalkozásokkal, Vámosiné Illés Márta önkormányzati
kapcsolattartó koordinálásában
ugyanis naprakészen megküldte
az aktuális híreket, tájékoztatva
őket többek között a különböző
jogszabályi változásokról, hasznos információkról, támogatási
lehetőségekről és a védőoltások
felvételéről is. A cégekkel kialakított kapcsolattartás hagyományos
rendezvénye a Tata fejlődéséhez
meghatározó mértékben hozzájáruló legnagyobb adózók részére
szervezett találkozó, amelyen idén
közel 80 vállalkozás képviselői
vettek részt.
A helyszínen Michl József polgármester úgy fogalmazott: - Ilyenkor, amikor tavasszal meghívjuk
a város legnagyobb munkaadóit és
adófizetőit, rajtuk keresztül természetesen mindenkinek szeretnénk
megköszönni azt a munkát, amelylyel Tatát gazdagítják. Az adóbefizetés mellett azt is köszönjük a
cégeinknek, hogy munkát adnak
a tataiaknak, és a társadalmi fele-

Gyűjtést szervez az Ukrajnából a háború elől menekülők számára a Tatai
Szociális Alapellátó Intézmény,
amely elsősorban most olyan ruhaadományokat vár, melyek méret és
nemek szerint vannak szétválogatva,
valamint fertőtlenítve.
Aki szeretne segíteni, az intézménybe vihet még tartós élelmiszert, csomagokba rakva alapvető tisztálkodási
szereket, cumisüveget, cumit, pelenkát, tápszert és bébiételeket is.
A Szociális Alapellátó Intézményben
hétköznap 7-től 3 óráig, szerdánként
18 óráig fogadják az adományokat.

lősségvállalás területén ugyancsak
aktívak. Nagyon sok adományt,
segítséget ajánlottak fel az elmúlt
időszakban a pandémia alatt, most
pedig a háborús menekültek ellátását célzó városi humanitárius
munkát segítik, eddig már közel 3
millió forintot adományoztak erre
a célra. A polgármester hozzátette:
- Szeretnénk megerősíteni a helyi
vállalkozásokat abban, hogy szükség van rájuk, abba ne hagyják,
erősödjenek tovább, amiben pedig
a város és az állam segítséget tud
nekik nyújtani, abban természetesen továbbra is együttműködünk.
Tatán 5204 vállalkozás van bejegyezve, ebből 3297-el van
kapcsolatban az önkormányzat.
A vállalkozások 67%-a egyéni
vállalkozás, s a legalább egy főt
alkalmazó cégek térségünkben
14404 embernek adnak munkát.
2020-ban az átlagkereset 436 ezer
forint volt, ami 10%-al nagyobb,
mint az országos átlag. A Tatai
járásban jelenleg 2000 megüresedett álláshelyre 500 álláskereső
jut. A helyi gazdaság sikerét jelzi
az is, hogy 2021-ben a Tatai járás
lett az 5. legélhetőbb Magyarországon a hazai járások rangsorában a Takarék Index 2021-es
élhetőségi listáján, a pandémia
ellenére is. Bencsik János országygyűlési képviselő az elmúlt két
év járvány okozta nehézségeivel
kapcsolatban az eseményen úgy
nyilatkozott: - Szép számmal jöttek a Tatai-medencébe a gazdaság
újraindításával és a fejlesztésekkel
kapcsolatos támogatások. Nagyon
sok vállalkozás élt a lehetőséggel,

s a válság idején arra használta ki
a felszabaduló idejét, hogy újabb
befektetéseket, fejlesztéseket hajtson végre. Ehhez a központi költségvetés jelentős támogatást biztosított. Emellett a munkahelyek
megőrzése érdekében a különböző
ágazatokban az érintettség szempontjából eltérő helyzetben lévő
szektorok számára külön kormányzati támogatások érkeztek
azért, hogy a munkavállalókat ne
kelljen leépíteni például a vendéglátásban vagy a turizmusban,
amely Tatát különösképpen érintette.
A találkozó programjában dr. Orbán Balázs, a miniszterelnökség
parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes tartott
előadást „Stratégiai gondolkodás”
címmel. A helyszínen Bencsik János országgyűlési képviselő a térségi fejlesztésekről, Michl József
polgármester pedig a helyi adóbevételekről tájékoztatta a vendégeket. Ezt követően eredményeik
alapján az önkormányzat három
céget részesített külön elismerésben:
-A Perfekt Motorfelújítás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2020-ban üzleti sikerei nyomán
Tata legmagasabb adót befizető
kisvállalkozásaként elősegítette
településünk gazdasági erejének
növekedését, jelentős mértékben
hozzájárulva a város fejlődéséhez,
az itt élők javainak gyarapodásához. A cég hazánk egyik legnagyobb motorfelújító vállalkozása.
A harmadik generáció óta családi
tulajdonban lévő vállalkozás mára

Pályázati felhívás-

A Tata, 1873 hrsz.-ú Várárok ingatlanon található halsütőde épület
bérbeadás útján történő hasznosítására
A Tatai Öreg-tó Kft. pályázatot hirdet a Tata,
1873 hrsz.-ú, Várárok ingatlanon lévő halsütöde épület (a hozzátartozó mellékhelyiségekkel), és hozzátartozóan az ingatlanból
50 m² térmértékű terület (előkert célra), és
16 m² térmértékű terület (élőhal értékesítési
célra) bérbeadás útján történő hasznosítására.
A bérleti díj minimális mértéke 160.000.-Ft +
ÁFA/hó.
Általános pályázati feltételek, pályázati dokumentáció:
Pályázni csak írásban, magyar nyelven lehet.
A pályázati dokumentáció megvásárlása az
érvényes jelentkezés feltétele.

Adokumentáció megvásárlásának feltételei: A
részvételi jelentkezéshez dokumentáció került
összeállításra, amely 2022. március 1. napjától előzetes bejelentkezés alapján vásárolható
meg. A dokumentáció anyagának díja 5.000.Ft + ÁFA, mely összeget átutalás útján a Kft.
Erste Banknál vezetett 11600006-0000000083275102. számú számlájára kell megfizetni (az átutalási bizonylatot pályázó köteles a
pályázati dokumentáció kiváltásakor bemutatni). A dokumentáció átvételének helye: a Kft.
Tata, Bercsényi u. 1. szám alatti irodája. További információ Heitz Ferenc ügyvezetőtől
kérhető a 30/230-9011-es telefonszámon.

az ipari, valamint járműmotorok
elismert felújítója.
-A Depó-Trade ’94 Nagykereskedelmi Bt. kisvállalkozásként jelentős szerepet vállalt a tatai gazdaság fejlesztésében és az itt élő,
nehéz sorsú személyek és közösségek megsegítésében egyaránt.
A vállalkozás kiegyensúlyozott
működésének köszönhetően évek
óta Tata 40 legnagyobb adófizetői
körébe tartozik. Vezetésének szociális érzékenysége, társadalmi
szerepvállalása jótékonyságban,
technikai segítségnyújtásban mindenképp példamutató.
-Az NHK Spring Hungary Kft.
üzleti sikereinek köszönhetően
Tata egyik legnagyobb adót befizető vállalataként hozzájárult
városunk fejlődéséhez, a helyi
gazdasági és társadalmi viszonyok folyamatos javulásához. A
vállalat 2015-ben választotta első
európai termelő üzemének helyszínéül Tatát, ahol csúcstechnikával gyártják a lengéscsillapító
rugókat és stabilizátor rudakat.
2016. évi indulásukat követően
2019-ben újabb beruházással háromszorosára bővült a tatai üzem.
A kapacitás bővítésével ma már
közel 300 munkavállalót foglalkoztatnak.
Az eseményen közreműködött a
Pötörke Népművészeti Egyesület
Népzenei tanszaka, a Tata Városáért kitüntetés bronz fokozatával
elismert Szabóné Bottyán Ildikó
vezetésével, valamint gitáron játszott Berendi Viktória, Öveges
ösztöndíjas egyetemi hallgató, a
Menner Bernát Zeneiskola tanára.

Tájékoztatás a tatai
oltópont szüneteltetéséről
A tatabányai Szent Borbála Kórház
tájékoztatása szerint, a tatai oltópont
2022. március 18-tól átmenetileg
szünetel.
A tatabányai oltóponton továbbra is
várják az oltásra jelentkezőket. Tatabányán márciusban még a következő
időpontokban zajlik az oltási akció:
A 12-18 éves korosztály és a felnőttek oltása, visszaoltása:
– március 24. 14:00 – 18:00
– március 25. 14:00 – 18:00
– március 26. 10:00 – 18:00.
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örnyezetkímélő zöld buszt tesztelhetünk Tatán

Fotó: Domokos Attila

Március 16-án a tatai buszpályaudvaron sajtótájékoztató keretében
mutatták be azt a környezetkímélő
zöld buszt, melyet ezekben a napokban próbálhatnak ki a helyi közösségi közlekedésben a tataiak a
Zöld Busz Mintaprojekt keretében.
A Magyarország Kormánya által
2019-ben indított Zöld Busz Program koordinációját tavaly szeptemberben a HUMDA Magyar
Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. vette át. A program során a HUMDA
Steiner Attilával, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkárával

közösen elektromos autóbuszok
tesztelését támogatja, bemutatva
országszerte számos településen
az új, innovatív, fenntartható közösségi közlekedési lehetőséget.
A mintaprojektben ebben az időszakban a 25.000 lélekszám alatti
településeken szerveznek bemutatókat, és Tata is bekerült a Demonstrációs Mintaprojekt helyszínei közé.
Michl József polgármester, a zöld
buszon megtartott sajtótájékoztatón elmondta: - Tata Város Önkormányzata minden évben ingyenes
utazási lehetőséget biztosít a tatai
általános és középiskolásoknak a
helyi buszjáratokon. A tömegköz-

lekedés használata a diákok számára nemcsak gyors és kiszámítható, de a város reggeli és délutáni
forgalmát is csökkentheti, emellett
az önkormányzat ezzel a támogatással már gyermekkorban szeretné felhívni a figyelmet a közösségi
közlekedés lehetőségeire, előnyeire.
Az Európai nió által kitűzött és
Magyarország által vállalt 2050-es
klímacélok eléréséhez elengedhetetlen a közlekedési szektor kibocsátásának jelentős mérséklése.
A klímacélok elérésének egyik
eszköze az elektromos járművek,
többek között az elektromos buszok elterjesztése, a régi, környe-

zetszennyező buszok kiváltásával.
A Zöld Busz Program keretében
2020 és 2029 között összesen 35,9
milliárd forint áll rendelkezésre a
25 ezer főnél nagyobb lélekszámú városok és közlekedési közszolgáltatók számára, elektromos
meghajtású buszok és önjáró trolibuszok beszerzésének támogatására. Bencsik János országgyűlési képviselő ezzel kapcsolatban
hangsúlyozta, bízik benne, hogy
miután az elmúlt években a Modern Városok Program keretében
Tatabányán a teljes autóbusz ottát sikerült új, korszerű járművekre cserélni és a helyközi viszonylatokba is érkeznek az új buszok,
a következő években Tatára is
érkezhetnek
környezetkímélő,
elektromos autóbuszok, melyek a
mindennapi közlekedés részévé
válhatnak.
A Zöld Busz Program célja a közösségi közlekedésben résztvevő
autóbusz állomány cseréje a hazai buszgyártás ösztönzésével, az
üzemeltetett buszok átlagéletkorának, a buszos közlekedés károsanyag-kibocsátási értékeinek és
fenntartási, üzemeltetési költségeinek csökkentésével, továbbá az
utazási szolgáltatások minőségének javításával.
Steiner Attila körforgásos gaz-

daság fejlesztéséért, energia- és
klímapolitikáért felelős államtitkár elmondta: - Tata az egyik első
olyan 25 ezer lélekszám alatti település hazánkban, melyben bemutatjuk a zöld buszt. Az államtitkár
hozzátette: - 2800-2900 busz van
jelenleg országosan a helyi közlekedésben forgalomban, ezekből
1100-at terveznek lecserélni elektromos járatra a következő esztendőkben. Ennek iparfejlesztési
jelentősége is van, ugyanis szeretnének olyan technológiákat kipróbálni, amelyeket Magyarországon
gyártanak.
A Volánbusz Zrt. Jelenleg 40 zöld
busszal rendelkezik, ezek elsősorban Budapest elővárosában közlekednek, de a technológiát minél
több kis és közepes településre
szeretnék majd eljuttatni. A tatai
sajtótájékoztatón Weingartner Balázs a HUMDA Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: - A programban
a szemléletformálás kiemelt jelentőséget kap, ezért fontos, hogy a
kisebb városokban is minél többek
kipróbálhassák, tesztelhessék a
zöld buszokat. Minden segítséget
meg fogunk adni ahhoz, hogy a
tesztidőszak után a későbbiekben
Tatán is állandó szereplői legyenek a közösségi közlekedésnek
ezek a járművek.

észülnek a I . és . dűlőben kiépülő ivóvízhálózat tervei
Michl József polgármester és dr.
Varga András önkormányzati képviselő kezdeményezésére tartottak
tervezési egyeztetést és szemlét
az újhegyi városrészben március
8-án.
Újhegyben több területen is zajlik
ivóvíz-hálózatot valamint szenynyvízelvezetést érintő fejlesztés
és tervezés. Az épülő új bölcsőde mellett a Nádas utcában már
folynak a szennyvízcsatorna kiépítésének munkálatai. A bölcsőde épületének környezetében az
önkormányzat 14 új, közművesített telket fog kijelölni, melyeket
meg lehet majd vásárolni, ezekhez a telkekhez is szennyvíz és
ivóvíz ellátást biztosító hálózatot
fognak kiépíteni. Emellett pedig
megvalósul a Hársfa és Szőlősor
utcákban (a I . és . dűlőben) az
ivóvízhálózat kialakítása, melyet
jelenleg terveznek.
A tervezett fejlesztésről koráb-

ban rendezett sajtótájékoztatón
elhangzott, az önkormányzat a
városrészben élők kérésére vállalta, hogy az ivóvíz vezetéket
megtervezteti, hiszen - bár vannak
olyan kertek, ahová csak hétvégenként látogatnak ki a tulajdonosok - többen életvitelszerűen is ott
élnek. Számukra pedig különösen
fontos, hogy az ivóvíz-hálózat kiépüljön.
Michl József a fejlesztéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: - Tatán
több olyan terület van, ami részben külterület vagy üdülőövezet, s
ezek eredetileg nem voltak lakóterületek. Amikor új lakóterület jön
létre, akkor először, ha csak lehet,
az infrastruktúrát építjük ki utakkal, közművekkel, majd ezt követik a ház illetve lakásépítések.
A március 8-i egyeztetésen a jelenleg tervezés alatt álló ivóvízhálózatnak az érintett ingatlanokhoz
történő bekötéséről egyeztettek. A

I . és . dűlők esetében a vízjogi
létesítési engedélyezési eljáráshoz
a tervező április végéig beszerzi
az érintett közműkezelők nyilatkozatát, majd májusban elindítja
a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást a vízügyi hatóság felé.
Ennek ügyintézési ideje 90 nap, s
ha nem lesz szükség hiánypótlásra, akkor várhatóan a nyár végére
meglesz a jogerős vízjogi létesítési
engedély a két dűlő vízellátásának
megvalósítására. Az érintett terület a Hársfa utca - Agostyáni út Szőlősor utca a Táltos ovardáig,
ahol visszacsatlakozik a tervezett
vízvezeték az önkormányzati tulajdonú úton a Hársfa utcába.
Dr. Varga András önkormányzati képviselő elmondta: - Egy
már kialakult, kiskertes városrész
fejlesztését segíti most az önkormányzat, hogy a Tata legszélén
élők is részesülhessenek a vezetékes vízellátásban.

Fotó: Domokos Attila

A fejlesztéssel kapcsolatban az
önkormányzat levélben keres meg
mindenkit a saját területére vonatkozóan, szükség esetén pedig személyesen egyeztet. A beruházás
költségeire vonatkozóan Michl

József és dr. Varga András arra
fogja kérni a képviselő-testületet,
szavazzák meg, hogy a költségek
felét a város fizesse ki, a többi pedig szétoszlik majd a közel 300
ingatlan tulajdonosai között.

Idén is találkoztak a megyei sajtó munkatársai

Fotó: Domokos Attila

Michl József pol gármester meghívására március 11-én a Pikantó
Étteremben találkoztak a megyei
sajtó munkatársai, akiket a városvezető hagyományosan minden évben találkozóra, kötetlen

beszélgetésre hív a magyar sajtó
napj a alkalmából.
A magyar sajtó napj a 1990-ben
alapí tott és március 15-én tartott
ünnepna p arra emlékezve, hogy
1848-ban ezen a napon nyomtat-

ták ki a hazai
sajtó első szabad termékeit, a 12 pont ot
és a Nemzeti
dalt. Tata pol gármestere
március 15.hez közeledve
minden évben
meghívja
a
térségi média
képviselőit,
akik év közben segítik az
önkormányzat kommunikációját, beszámolva a tatai
programokról, hírekről. Michl
József az eseményen úgy nyilatkozott: - Nagyon szépe n köszönjük a megyei és a tatai sajtó

munkáját, hálásak vagyunk azért
a sok tudósításért, melyekkel a
térségünkben élőket nap, mint
nap tájékoztatják. Jó érzés azt
látni, hogy a közösségi médiafelületek megerősödése ellenére
is helyt állnak és folyamatosan
fejlődnek, megújulnak. Külön
köszönjük azt az odafigyelést,
pr ecizitást, mellyel az elmúl t
két évben a koronavírus járvány
alatt dolgoztak azért, hogy a lehető leggyorsabban eljuttassák
a fontos információkat az olvasók, tévénézők és rádióhallgatók
felé, és hálásak vagyunk azért
is, hogy most, a háború kapc sán
híradásaikkal támogatják az önkormányzat humanitárius segítségnyúj tó munkáját. A városvezető külön köszönetet mondott
a Tatai Televízió, a 24 Óra, a

Kemma.hu, a Kisalföld, az MTI,
a Forrás Rádió valamint a Regio
Regia magazin munkatársainak
a hiteles, pont os tájékoztatásért.
A helyi kommunikációs fejlesztések sorában az elmúlt időszakban kiemelkedett a Tatai
Televízió szerkesztőségi terének
bővítése és teljes megújítása,
melynek nyomán nem csupá n
a munkakörülmények javultak,
hanem elérhetővé vált a korábban külön épül etszárnyban
működő archívum is. Emellett
már dolgoznak a város hivatalos weboldalának megúj ításán,
amely hamarosan a mai kor igényeinek megfelelő külsővel és
belső tartalommal, valamint új
funkciókkal kiegészülve szolgálja majd a tataiak tájékoztatását.

Közélet

2022. március 24. VIII. évfolyam, 6. szám

5

A tanulmányi versenyek legjobbjait díjazták a Kossuth téren

Fotók: Domoos Attila

Március 16-án reggel a Kossuth
téren, az Országzászló-szobornál a magyar zászló és címer
napj a alkalmából Tata Város Önkormányzata idén is köszöntötte
az elmúlt tanévben megrendezett
tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tatai diákokat és
felkészítőiket.
Az Országgyűlés 2014. december 16-án nyilvánította március
16-át a magyar zászló és címer
napjává. Az elfogadott határozat
szerint az Országgyűlés, fejet
hajtva mindazon emberek, közösségek és emlékük előtt, akik
e zászló és címer alatt harcolva
életüket, szabadságukat adták a
magyar nemzetért, vagy e zászló és címer tisztelete miatt szenvedtek bármilyen sérelmet vagy
hátrányt, Magyarország zászlaja

és címere iránti tisztelettől vezérelve, megbecsülésének kifejezése érdekében a nemzeti színről
és ország címeréről szóló 1848.
évi
I. törvénycikk elfogadásának emlékére, március 16.
napj át a magyar zászló és címer
napjává nyilvánítja”.
A magyar zászló és címer napja
alkalmat ad az oktatási, tudományos és kulturális intézményeknek, a médiának, a civil
szervezeteknek, közösségeknek
nemzeti jelképeinkhez kapcsolódó hagyományaink, irántuk
érzett megbecsülésünk kinyilvánítására. Tata Város Önkormányzata
hagyományosan,
minden évben ezen a napon ad
át elismeréseket azoknak a tatai
diákoknak és felkészítő pedagógusaiknak, akik az előző tanév-

A Kőkúti Általános Iskola legkiválóbb tatai diákjai:
Hetényi Mátyás a Hermann Ottó Természettudományos
tesztversenyen 1. helyezést, Dávidházi Ábel 4., Pollák Botond 5. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk zéné ukács
enáta, Varga suzsa, és Sikrai Szilvia.
Friedrich Ákos a Titok ondon Bridge Angol Nyelvi
Tesztverseny országos döntőjén 5., Dobai Emma 6. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Mészárosné Boros Valéria.
Essősy Áron az Itthon otthon vagy országos földrajzversenyen 5. helyezést, Kerék Barnabás 6. helyezést ért el.
Felkészítő tanáruk éti András.
antos Anna a Nemzetközi E ibris rajzversenyen 1. helyezést ért el. Felkészítő tanára éti András.
Marton saba, Mészáros Menyhért, Tüske Simon, Novoszádi Dorka a Titok német nyelvi levelezős országos
csapatversenyen 1. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk
Pintér yuláné.
A Kőkúti Általános Iskola Fazekas tcai Tagintézményének díjazottjai:
Képes Botond és úzsa Nikoletta a Maradjatok kíváncsiak
országos természettudományi versenyen 2. helyezést ért
el. Felkészítő tanáruk Pozsgayné Tóth Ildikó.
úzsa Nikoletta a ondon Bridge Angol nyelvi Országos
Tesztversenyen 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára Jakab
Katalin.

ben országos vagy nemzetközi
tanulmányi versenyeken 1.-6.
helyezést értek el, vagy felsőfokú intézményekben történő felvételinél többletpontszámot adó
tanulmányi versenyeken nyertek
helyezést. A helyszínen igó Balázs alpolgármester köszöntőjében elmondta: - Az eredmények
számokban idén 70 díjazottat jelentenek, 20 versenyen elért öszszesen 32 különböző helyezéssel,
melyek közül 9 első, 7 második,
3 harmadik, 4 negyedik, 5 ötödik és 4 hatodik helyezés. Ezen
számok mögött ott van 70 egyéni
történet. Személyes sorsok, melyeknek immár részévé váltak
a versenyre való felkészüléssel
és az azokon való részvétellel
együtt járó élmények. engeteg
elhivatott munka ás áldozat, diá-

kok és felkészítő tanárok részéről
egyaránt. S amit nem szabad felednünk, az a szülők erőfeszítése
– mondta Tata alpolgármestere.
Az eseményen beszédet mondott
Bencsik János, a Tatai-medence
országgyűlési képviselője is, aki
így fogalmazott: - Erő, hűség és
remény. A három szín: a vörös
az erő, a fehér a hűség a zöld a
remény. Ez a három a legfontosabb mindannyiunk életében.
Nem a nyers fizikai erő, hanem
az, hogy bár fizikai erővel rendelkezünk, de azt átfinomítva a
jóságunkon nem rombolásra, hanem építésre használjuk. Fontos
a hűség is, a barátnő vagy barát
iránt, családon belül, hűség a
szülőföldünkhöz, a hazánkhoz,
a nyelvünkhöz, a kultúr ánkhoz
és őseink szokásaihoz, mindah-

A Vaszary János Általános Iskola legkiválóbb tatai diákjai:
Egri Sára az Országos olvasóversenyen 4. helyezést ért el.
Felkészítő tanára ázár Katalin.
Jankovszky Sándor és Száraz Dóra a Hermann Ottó Tesztversenyen 4. helyezést ért el. gyanezen verseny szuperdöntőjén Jankovszky Sándor 3., Száraz Dóra 5. helyezést
ért el. Felkészítő tanáruk Tóthné uba suzsanna.
Károlyi Viktória a Hegyek hátán, völgyek ölén országos
versíró pályázaton 1. helyezést, Smogora uca 2. helyezést
ért el. Mohai ita az Országos Arany János magyarversenyen 6. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk dr. Ferenczné
Mátay Erika.
Kővári orka az ró-deák országos vers- és novellaíró pályázaton 4. helyezést ért el. Felkészítő tanára ázár Katalin.
Kővári orka, Pei Si Han, ossz Emese, Serfőző Fanni
a Bolyai Matematika sapatversenyen 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanáruk Avramcsevné Hegedűs Ildikó
uzicska Flóra az Országos olvasóversenyen 1. helyezést
ért el. Serfőző Fanni az Országos Arany János Magyarversenyen 2., Serfőző Balázs 3. helyezést ért el. Felkészítő
tanáruk ázár Katalin.

Az Eötvös József imnázium és Kollégium legkiválóbb
tatai diákjai:
Engler silla, Jakabovics Boldizsár, Koch Balázs, Tasnádi
Márton, Varga Dániel a Bolyai Anyanyelvi csapatverseny
országos döntőjében 1. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk
súzyné Harasztosi Julianna.
Illés evente ászló és Sibalin Anna a Budapesti orvinus
Egyetem középiskolás adatelemző versenyén 1. helyezést
ért el csapatban. Felkészítő tanáruk Almándyné Orova
Edit.
Máth Panna suzsanna a Dürer verseny országos döntőjében kémia tantárgyból 6. helyezést ért el. Felkészítő tanára
Magyar sabáné és Pataki suzsanna.
Németh Eszter és Tóth Máté a Dürer verseny országos
döntőjében matematika tantárgyból 2. helyezést ért el. Fel-

hoz, amely rendet tartott nemzedékeken át, s amely megtartott
bennünket. A remény pedig ti
vagytok, remény, hogy képe sek
lesztek az erőtökkel bölcsen bánni, és nemcsak aziránt vállaltok
kötelezettséget, amit megörököltetek, hanem azért is, ami lehet,
és ami lesz is általatok ebből az
országból.
A Kossuth téri rendezvényen 48
diák és 22 pedagógus vehetett át
elismerést, Tata Város tanulmányi Különdíját. Az eseményen
közreműködött Tolcsvay Béla
Kossuth-díjas előadóművész, a
Vaszary János Általános Iskola
volt és jelenlegi diákjai, Galgóczy Csenge, Nagy Olivér, Nényei sombor, Paulik sófia,
felkészítő tanáruk Sárosi saba
volt.

készítő tanáruk Tóth ita Anikó és Almádyné Orova Edit.
Mátyás Dominik, Németh Kristóf, Németh Márton, Tasnádi Bálint, Tasnádi Márton, Tóth Ábel András, Tóth Kincső
Eszter a First ego eague (líg) informatikai verseny országos döntőjében 2. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk
Takács József és dr. Szeidemann Ákos.
Pacskó saba a Szép magyar beszéd Kazinczy versenyen
Kazinczy-éremben részesült. Felkészítő tanára súzyné
Harasztosi Julianna.
Szeidemann Márton a Bolyai Anyanyelvi sapatverseny
országos döntőjében 1. helyezést ért el. Felkészítő tanára
zina ászlóné.
A Tatai eformátus imnázium legkiválóbb tatai diákjai:
yörke Kolos és Sztányi sombor a eformula hallange
(cselendzs) eformátus Középiskolások és Egyetemisták
Innovációs versenye önvezető járművek mozgásprofil-tervezési versenyén 4. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Tar
József, jelezte, hogy nem tud részt venni az ünnepségen.
Szabó Benedek a eformátus Iskolák Országos Kémiaversenyén 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára Németh Krisztina.
Tasnádi sófia a eformátus Iskolák Országos Matematika versenyén 5. helyezést ért el. Felkészítő tanára Németh
Krisztina.

6

Kultúra

2022. március 24. VIII. évfolyam, 6. szám

ovász oltán grafikusművész kiállítása Tatán

Március 16-án nyílt meg Tatán
a Peron Tehetségközpont ban
ovász oltán grafikusművész
Ikonok, legendák” című kiállítása. A kiállítást Cserteg István,
a Peron Music egyik alapí tója
és Pósa Andrea bajnai kulturális
szakember nyitotta meg. Miután a művész baleset miatt nem
lehetett jelen a megnyitón, Pósa
Andrea tolmácsolta a grafikus
megnyitóra szánt gondolatait.

Az eseményen Hadobás Zorka, a
Peron Tehetségközpont tanulója
énekelt és gitározott.
A kiállításon olyan legendák por tréi kapt ak helyet, amelyek egy
érett generációnak jelentik ma is
az európai kultúrát a filmben, az
alkotásban, a zenében. Láthatjuk
a kiállításon Törőcsik Mari, Koós
János és Mihály Tamás (Omega
együttes) por tréját. Ugyanakkor a
legendák között tekinthetjük meg

a ZZ Top, a Status Quo tagjait, a
rock, a jazz, a sanzon nagy alakjait, híres filmrendezőket vagy
színészeket. Lovász Zoltán emléket állít, értéket mutat, kultúr át
támogat munkáival. A Peron Tehetségközpont nem először mutat
be olyan művészeti alkotásokat,
amely a legendákra fókuszál. Remélhetőleg nem is utoljára.
„Igazán nemes feladat olyan megyei alkotókat találni, akik méltó

módon gondolnak a zene, tágabb
értelemben a kultúr a nagyjaira. A
Bajnán élő ovász oltán grafikusművész egyedi látásmóddal
állít emléket egy generáció ikonjainak, legendáinak. A Peron Tehetségközpont örömmel vállalta
fel az alkotó kiállítását Tatán.
Hogy ne egyszeri és kivételes
legyen a kiállítás, ezért Esztergomban és Tatabányán is látható
lesz ez az anyag a publ ikum számára. Esztergomban a Féja Géza
Közösségi Házban, Tatabányán
a József Attila Megyei és Városi
Könyvtárban is találkozhatnak a
látogatók Lovász Zoltán különleges munkáival.” - nyilatkozta
Cserteg István a megnyitón.
Lovász Zoltán: „Ötvenen túl az
ember természetszerűleg egyre
érzékenyebb lesz az elmúl ásra.
Szüleink, nagyszüleink elvesztése, barátaink távozása csak
erősítik ezt a folyamatot. Szokás
mondani, csak az hal meg, akit
elfelejtenek. Az alkotó a maga
eszközeivel pr óbál ez ellen tenni.
Amikor elkezdtem ezt a sorozatot, az a cél vezérelt, hogy olyan
nevezetes, vagy akár világhírű
elhunytakról emlékezzek meg,
akik munkássága valamilyen formában nagy hatással volt rám.
Nem volt pont osan kitalálva,
milyen pá lyafutások férnek ebbe

bele, de idővel kikristályosodott,
leginkább a művészet és kulturális élet kiemelkedő személyiségeinek távozása érintett meg.
Bár idővel erősödött bennem,
hogy ezzel a sorozattal egyfajta
krónikás is legyek, nem akartam
teljesen objektív lenni, a nitásomat tudatosan hagytam, hagyom
érvényesülni.
Így aztán az évek során egyre
inkább külföldi és hazai filmrendezők, színészek és a zenei élet
ikonjai lettek e por trék alanyai.
Az eltávozó rocklegendák különösen mélyen érintenek. Ahhoz
a korosztályhoz tartozom, amelynek fiatalkori bálványai, már
nemcsak valami fatális tragédia
miatt, hanem immáron a természet rendjének engedelmeskedve
sorban hagynak itt minket. k
ahhoz a zenei korszakhoz tartoznak, mely a mai napi g meghatározza nemcsak a zenei ízlésemet,
de egyfajta világszemléleletemet
is. Bár nyugati zenéről beszélünk, idővel egyetemessé, s ma
már nyugodtan kijelenthetjük,
hogy az európa i kultúr a részévé
vált. Ma, amikor Európa szélén,
határunktól nem messze háború
dúl , az európa i értékek védelme
ilyen, az utóbbi időkig elképzelhetetlen jelentés tartalommal bővült.”
Cserteg István

emutatkoznak a tatai zenekarok . 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 ene 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. rdemesek 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 alapj án jelentetjük meg rövid bemutatkozásaikat és a csapa t fotóját.
Cserteg István

Seamróg Tatai Ír Zenekar
A Seamróg együttes 2008. márciusában, Szent Patrik napján alakult. Igazi amatőr zenészekről van szó, akik többnyire a Szent Márton Kamarakórusban, illetve az Esterházy
nekegyüttesben szereztek tapasztalatot a hangszerrel kísért közös énekléshez. éljuk
többek közt, hogy az énekkarok magasabb művészeti értékkel bíró dalkészletét bővítsék az ír zene hangulatos világával. Kezdetben mintaként a D B INE S együttes felvételeit hallgatták, de hamarosan kialakult a zenekar saját hangzása, melyben immáron
magyar népdalok megszólaltatása is szerepel. Dalaik saját feldolgozások, sok helyen
hozzáférhető alapdallamok, szövegek, más esetekben hanganyagok alapján születtek.
Játszanak az ír szabadságharcokhoz kapcsolódó történelmi tárgyú és fiatalabb patrióta
dalokat, balladákat, a tengerész élethez, vagy épp a kocsmához kapcsolódó népszerű
énekeket, pe rsze olykor a szerelem is szóba kerül. A Seamróg Tatai Ír Zenekar szívesen
él az alkalommal, ha közvetíthet a hasonló sorsúí r és magyar népkul túr ája között.

elló isti
A HellóPisti 2016-ban alakult Tatán. A srácok már korábban is zenéltek, de eldöntötték, hogy
nem mások dalait fogják játszani, hanem inkább a sajátjaikat. Mivel jóbarátok, megvolt a kellő összhang, a hasonló ízlés, gondolkodásmód. Belevetették magukat a munka utáni hétköznap estékbe, a hétvégi reggeltől estékbe, és összerakták az első néhány dalt. Azóta megszületett egy lemezre való anyag, túlvannak rengeteg fesztiválon, klubkoncerten, és videoklipek
is készültek, készülnek. Viszont bajban vannak, ha arról kérdezik őket, hogy milyen stílusú
zenét játszanak. Valahol a pop, a rock, a jazz és a soul keveréke. Ez a HellóPisti.
Eredmények:
2016. - 1. helyezés a 19. Paksi Pop- ock-Jazz Fesztiválon.
2017. - Osztott 1. helyezés a Budafoki Pincejárat zenei tehetségkutató versenyén.
2019. - A Neked szól című dal bekerül a Petőfi ádió Saját zenéd versenyének nyertes
dalai közé.
Tagok: Varga Lilla ének, Mike Ariel gitár, Varga Richárd basszusgitár, Wéber Péter dob

Wireless Heart
2017-ben alakultunk Tatán, többé-kevésbé ezzel a felállással. Hard ock a fő zenei
irányzatunk, de popul árisabb dalok is megtalálhatóak a repe rtoárunkban. Tagok: Simonfi oland – ének, Pirityi Imre – gitár, Karsai József –basszusgitár, ziráki Attila- dob. Örömünkre szolgál, hogy számos tatai és környékbeli rendezvényeken kívül,
motoros találkozók, rock fesztiválok vendégei és fellépői lehettünk. eméljük, hogy a
jövőben is hasonló fergeteges koncerteket tudhatunk majd magunk mögött.
R’n’R
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Sikeres volt a városi klímaprojekt

Fotó: Domokos Attila

Március 17-én a Piarista endház
dísztermében rendezték a Helyi
klímastratégia átdolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Tata térségében” elnevezésű projekt záróeseményét. A helyszínen, a projekt
keretében korábban meghirdetett
pá lyázatok
legeredményesebb
résztvevőit is jutalmazták.
Tata Város Önkormányzata
2019-ben sikeresen pályázott a
KEHOP-1.2.1-18
konstrukció
keretében kiírt felhívásra, és közel 20 millió forintnyi vissza nem
térítendő pályázati forrást nyert.
A Helyi klímastratégia átdolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
Tata térségében” nevű projekt

keretében az önkormányzat vállalta, hogy a térségünkben élők
számára helyi pr ogramsorozatot
szervez a klímatudatosság erősítése érdekében, valamint a helyi
klímastratégia elkészítésével és
elfogadásával felelősséget vállal a térségi klímaváltozás elleni
küzdelemben. A projekt átfogó
célja az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és kezelés előmozdítása,
a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás
hatékonyságának növelése, valamint az
energia- és klímatudatosság elterjesztése volt a lakosság körében.
A sikeres klímavédelem alapfeltétele, hogy pontos információkkal rendelkezzünk a helyi üveg-

házhatású gáz kibocsátásról, a
helyben várható klímaváltozási
hatások jellegéről és mértékéről,
valamint a település lehetőségeiről, beleértve mind a pénzügyi
teherbíró képességet, mind pedig
az itt élők motivációját. Ennek
szellemében készült el a városi
klímastratégia, mely a tudatostata.hu oldalon megtalálható,
és melynek elkészítése során az
egyeztetési szakaszban várták a
tataiak véleményeit, észrevételeit
és javaslatait is.
Rigó Balázs alpol gármester a
pr ojektzáró eseményen elmondta: - Hosszú munkán vagyunk
túl és komoly eredményeket tudunk felmutatni, hiszen az elmúlt időszakban három klímap-

latform-ülésen vitattuk meg a
klímastratégiát, melyet tavaly év
végén fogadott el a város képviselő-testülete. Emellett számos
pr ogramot rendeztünk a szemléletformálás jegyében, klíma
workshopoka t szerveztünk civileknek, az önkormányzat munkatársainak és pe dagógusoknak
egyaránt, és pályázatokat is meghirdettünk, melyek az alkotás
folyamatán keresztül szólították
meg a gyermekeket és a felnőtteket egészen óvodás kortól. A
projekt folyamán megjelentünk
helyi nagyrendezvényeken, valamint a Tatai és a Körzeti Televízióban, a Városkapu újságban,
illetve online felületeken nyújtottunk folyamatosan információkat

a klímatudatosság jegyében. A
tevékenységeinkkel körülbelül
3500 embert értünk el, a kommunikációs felületeinken keresztül
pedig több tízezret a kampány
során. Rigó Balázs kiemelte: Természetesen a pr ojekt lezárultával a munka nem ér véget, mint
ahogyan azt megelőzően is sokat
tett a város a klímavédelem és
környezettudatosság területén.
A helyi klímaprojekt lehetőséget
adott tematikus pályázatok kiírására, melyek nagyon népszerűek
voltak, hiszen csak a rajzpályázatra több, mint 600 pályamű érkezett be. Kiírásra került:
-egy rajzpályázat globális felmelegedés, klímavédelem témakörben,
- logó és fotópályázat a klímaváltozás mérséklése, környezeti
fenntarthatóság témakörben,
- valamint térségi diáknapok
általános valamint középiskolásoknak a klímaváltozással, a
klímavédelemmel, a fenntarthatósággal kapc solatos tudás és
információk szintje, illetve azok
alkalmazásának készségszintje
témában.
A Piarista endházban elismerésben részesültek mindazok,
akik a kiírt pályázatokon a legjobb eredményekkel szerepe ltek.
A díjazottak alkotásait a helyszínen meg is lehetett tekinteni.

Új közösségi bormárka egyesíti a Neszmélyi Borvidék ízeit
A Neszmélyi BORvidékÉrt Egyesület
szervezésében március 10-én a tatai Esterházy-kastélyban mutatták be a sajtó
képviselőinek a Neszmély (Hashtag
Neszmély) elnevezésű márkát, mely mögött az egyesület tagjainak új közösségi
bora áll.
Az elmúlt esztendőben hat pincészet
összefogásával jött létre a Neszmélyi
BO vidék rt Egyesület azzal a céllal,
hogy friss lendületet adjon a Neszmélyi
Borvidéknek, s tovább népszerűsítse annak tudását, hagyományait és értékeit.
Tagjai, a Petőcz Pincészet, a Bősze Pincészet, a Hilltop Borászat, a Kősziklás
Borászat, a Kisbaka saládi Borbirtok
és a Szivek Pince. Emmer Szabolcs,
az egyesület elnöke elmondta, ha egy
szóval kellene jellemezni a Neszmélyi
Borvidéket, az a szó biztosan a változatosság lenne. A változatosság ugyanis
megnyilvánul mind területileg, mind pedig a szőlőfajták sokféleségének tekintetében. ppen ez az oka annak, hogy az

egyesület első lépésként olyan közösségi borok megalkotását tűzte ki célul, melyek a változatosság ellenére is képesek
egybefogni és kifejezni mindazt, ami
jellemzi a borvidékünket. A Hashtag Neszmély márkanév tehát nem cél, hanem
eszköz, mely egy palackba zárva képes
bemutatni a neszmélyi szőlők értékeit.
Ahogyan az egyesület weboldalán olvasható: „Ez a palack bor maga Neszmély A hosszan elnyúló neszmélyi
dombok és völgyek, alattuk a végtelen
hosszúságban kígyózó Duna Minden
kortyában ott a mindig friss üdeség, a
ropogós savak, a gazdag, komple , kissé
telt aromák és illatok csodálatos harmóniája. Baráti közösség összefogását tartod a kezedben, magát Neszmélyt ” A
március 10-i bemutatón Kamocsay Ákos
borász úgy fogalmazott: - A Neszmély
friss, üde, könnyed, de mégis komple ,
telt, de nem uralkodó.
A hat borászat által alapított Neszmélyi
BORvidékÉrt Egyesület határozta meg

a bor készítését, Hashtag Neszmély márkanév alatt jelenleg öt
borászat készít bort,
ami minden esetben
egy friss, gyümölcsös
és üde jellegű cuvée,
melyben az alapfajták
egyéni karakterei nem
uralkodnak el. Alap fajtákként a királyleányka,
az olaszrizling, a rajnai
rizling, a rizlingszilváni, a chardonnay, a
pinot gris, valamint illatos fajtákként az Irsai
Olivér, a cserszegi fűszeres és a sárga muskotály adják a bor lelkét.
A jelenleg ötféle, Neszmély márkanév
alatt futó bort az egyes pincészetek saját
csatornáikon keresztül értékesítik, de a
közönség minden bizonnyal találkozhat
majd velük az éves nagyrendezvények

borudvaraiban is. Az új közösségi borból idén közel 20 ezer palack készült.
További részletek a hashtagneszmely.hu
eboldalon és a márka közösségi oldalán
olvashatóak.

özgyűlést tartott a elytörténeti gyesület

Március 9-én rendezte éves közgyűlését a Tatai Helytörténeti
Egyesület a Német Nemzetiségi
Múzeumban, ahol a 2022-es

esztendő terveiről is szó esett.
A fennállásának 21. évébe lépett
egyesület 45 fővel indult, mára
107 a tagok száma. A közösség

helytörténeti témájú kutatásokkal és gyűjtésekkel foglalkozik, kiadványokat jelentetnek meg,
eseményeket, megemlékezéseket szerveznek
és számos emléktábla
kihelyezése is a nevükhöz fűződik. Tavaly, a
járvány ellenére is gazdag programkínálattal
várták az érdeklődőket,
többek között a tatai
múzeummal közösen
rendezték meg a Két
Kóthay - apa és fia
című kiállítást, előadást szerveztek az egykori Tóvárosi Fogadó
történetéről és emléktábla avatással tisztelegtek Puhl Ala

dár építészmérnök munkássága
előtt.
Dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytörténeti Egyesület elnöke a
2022-re vonatkozó tervekkel
kapcsolatban elmondta: - Idén a
programokat elsősorban a Fellner Jakab Emlékév határozza
meg, ugyanis a barokk építőmester születésének 300. évfordulója alkalmából tervezett
eseménysorozat megvalósításához az egyesület is kapcsolódik.
Az emlékév programsorozata
februárban a Tatai Helytörténeti Egyesület vezetőségi tagja, Stegmayer Máté történeti
muzeológus előadásával kezdődött meg. A Fellner Jakabhoz
kötődő események mellet az

egyesület idei tervei között szerepel még egy megemlékezés a
tatai fazekas céh 1772-es megalapításáról, ősszel a ivil Napok
keretében pedig szeretnének
emléktáblát avatni dr. Mecseky
László gyermekgyógyász emléke előtt tisztelegve, emellett
az év során együttműködnek a
Szomódi Helytörténeti Egyesülettel is.
A közgyűlésre meghívást kapott Michl József polgármester,
aki az egyesület kérésére tartott tájékoztatót a közelmúltban
megvalósult és a tervezett tatai
fejlesztésekről. Ezt követően a
tagság beszámolót hallhatott az
elmúlt évi tevékenységekről valamint az idei programtervekről.
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imbalom és tárogató

Koncert különlegességben lehetett részük azoknak, akik március
19-én szombaton ellátogattak az
Angyalok &Tündérek Galériába.
A cimbalom és a tárogató együttes
megszólalását húsz éve nem hallhatta a közönség. Az előadóművészek, Balogh Kálmán és Barvich
Iván a komponált szerzemények
mellett, az improvizációs betétekkel dúsított, saját népzenei feldolgozásaikat is bemutatták. A mesterfokú hangszerjátékot különös
erővel hatotta át az előadói-szerzői
zsenialitás, az alkotók lelkülete,
mely képes volt az ismert népdalok
tovább gondolásával a virtuozitást
a lírai hangvétellel egybe ötvözni.
A műsor a Szabadságharc eseményeiből kiindulva, költemények
segítségével a megelőző korok
neves és névtelen hősei előtt is
tisztelgett. gy a történelmi idők
és az azokat jellemző hangszerek
méltán váltak a kegyelet jelképe s
koszorúivá. A költeményekből és
a történeti írásokból vett részlete-

ket Kálmán Szabolcs olvasta fel,
az eseményeket leíró gondolati ív
kommentálója Kun Katalin volt.
A koncert után emelkedett hangulatúe szmecsere indult el az élményeket feldolgozó hallgatóság
körében. A művészek szívesen
beszélgettek az elragadtatásukat
szavakba öntő gratulálóikkal. Az
előadók közvetlensége, az érdeklődők nyitottsága, új élményt
kínált a koncertlátogatóknak.
A házigazdák gondoskodása,
az esztétikus, meleg környezet,
minderre megteremtette a lehetőséget. Sokan gondoltak az otthonmaradottakra, akiket Juhász
Zsuzsa apr ó ajándékaival is megörvendeztethettek.
A verses-zenés koncertsorozat
negyedik előadására 2022. április 9-én kerül sor Szerelem és líra
címmel. Az est előadóművésze
Kónya István lantművész és a
Maróti Zenekar lesz.
A rendezők szeretettel várják az
Kun Katalin
érdeklődőket

Footour atléták az rszágos ezein
2022.03.19-én rendezték az Országos Mezeifutó Bajnokságot
ödöllőn a Kastély parkjában.
A Footour S.E. atlétái a korábbi
évekhez hasonlóan nagyon előkelő helyen végeztek az egyesületi rangsorban . Igaz , ebben
az évben nem sikerült dobogóra
felállnunk , de még így is a 21.
helyen zártunk a M.A.S . közel
160 atlétikai szakosztálya népes
mezőnyében (amelyekből csak
36 egyesület szerzett pontot ) .
Tanítványaink fegyelmezett versenyzéssel szerezték meg egymás után az értékes pont okat .
Az
12-es korosztály kezdte
meg a megmérettetést.
Kislányaink elrajtoltak és az 1
km megtétele után mindhárman
egymás nyakában értek célba
10 másodpercen belül. Benedek-Tóth sófinak , Mészáros

Lilinek és Kapu Kiarának ez a
hatodik helyezést hozta a 16 csapa tos futamban .
A fiúknál a 21 csapat közül a
4. helyet sikerült begyűjtenie a
Hartmann Brúnó, Farkas Ádám
, Ádám Barnabás triónak harcos
futásukkal . Sokat segített ebben
még Balogh Zétény és Benedek-Tóth Ádám , akik a pont szerző hármas mögött csak 1-2
méterrel érkeztek célba .
Az U 14-es besorolású leány
versenyzőink folytatták tovább a
pontjaink gyűjtögetését. A Molnár éka , Ádám Bíborka , Somogyi Borka alkotta „A” csapa tunk végül a 8. , míg a Barsi
Adél, László Anna, Mohai Zita
összeállítású B” gárda a 13. helyen végzett a 16 csapat közül a 3
km-s távon . Demeter Anna szép
futásával nagyban hozzájárult a

fenti csapa t helyezések eléréséhez .
Fiúkná l ugyanekkora távon betegségek miatt sajnos csapa tot
nem tudtunk hadra fogni , így
Szabó Dániel egyedül képviselte egyesületünket . Amit kértünk
Tőle teljesítette , köszönjük Neki
is a helytállást .
Következtek az
16-os fiaink,
akiktől titkon érmet is vártunk
. Tavalyi országos bajnokunk
Szilágyi Botond alig felépülve a
hosszú betegségéből a korosztályában 1 évvel idősebbektől most
egy pi cit lemaradva a 7. helyet
hozta és a továbbá még a Nagy
Bence , Fenyvesi Márk alkotta
csapa ttal az értékes 4. helyen ért
célba a 8 csapa tos 4,5 km-s mezőnyben . Ádám Attila gyönyörű
futásával erősítette meg ezt az
eredményt .

U 18-as lányaink is, a betegségek
miatt kimaradtak nélkül , csapa tot nem képezve , egyéniben
futották a maguk 4500 méterét .
Beleznai Lara fájós lábbal a középmezőnyben , míg Bojtor sófi
Larától kicsit lemaradva végzett a
nagyon kemény futamban . Köszönet Nekik is .
Az olimpikonokkal, Európa és
Világ versenyek dobogósaival
teletűzdelt felnőtt női futamon
izgulhattunk a hölgy futóinkért .
Itt az 20 , 23 és a felnőtt ,
szenior korosztály együtt futott és
együtt is értékelték ket , ahol a
fiatalok nem kímélték az idősebbeket” : Harcos befutásoknak
tapsolhattak a nézők , ahol sokszor holtversenyes helyezéseket
hozott az 5 km táv vége. Az abszolút sorrend, a versenyszabályoknak megfelelően a női csapa-

tunknak az igen előkelő 7. helyet
hozta ki, melyet Szekeresné Dr.
Bakonyi Fruzsina és Kovács Zita
fiatal szenior korosztályú, Várvölgyi Patrícia fiatal felnőtt korosztályú futónk zsebelhetett be 13
csapat közü .
A verseny zárásaként Csere Zalán
az abszolút férfi mezőnyben korosztálya 20. helyén zárt, becsülettel teljesítette a leghosszabb 8
km-s távot. Neki is nagy köszönet
érte.
Köszönjük az edzőinknek a felkészítést , a Szülőknek – akik rengeteget segítenek abban, hogy a különböző versenyekre eljussunk
A Footour nagyszerű eredményére azért is büszkék lehetünk, mert
igaz ránk nézve is : „Megfogyva
bár, de törve nem
Hajrá Footour, Hajrá Tata
ándor éter szakosztál ezető

yílt nap a sillagsziget öl sődében
Szeretettel várjuk a
böl sődei ellátás iránt
érdeklődő kisgyermekes
szülőket
a sillagsziget öl sődében
(2890 Tata, Új út 14/a)
már ius 8-án .3 - 11. óra között.
z érdeklődő saládok betekintést nyerhetnek az intézmény életébe. epillanthatnak a böl sődei soportok egy - egy
napjába, megismerkedhetnek a kisgyermeknevelőkkel, böl sődei dajkákkal. Tájékoztatást kaphatnak a szolgáltatás körülményeiről, feltételeiről.
indenkit sok szeretettel várunk
sillagsziget öl sőde

Hirdessen
Ön is

9000 példányszámban megjelenő

lapunkban!
tataivaroskapu.
ujsag@
gmail. om
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Sport

Programajánlat
Asztalitenisz
április 2. (szombat) 11.00
TA – T
IS Sopron I férfi NB I
A mérkőzést a TA székházban
játsszák.
Kézilabda
március 27. (vasárnap) 18.00
TA – Móri KS női felnőtt
április 7. (csütörtök) 17.30
TA – Budakalászi K rt férfi ifjúsági
A mérkőzéseket a üntner Arénában játsszák.
Kosárlabda
március 27. (vasárnap) 13.00
TSE – TFSE-MTK 23 női amatőr
NB I
TSE – Körmend férfi kadet
április 1. (péntek)
TSE – Sopron férfi junior
A Mérkőzéseket Bábolnán játszszák.
Labdarúgás
március 26. ( szombat)10.00
TA – ESMTK férfi 14
11.00 TA – Almásfüzitői S női
U18
14.00 TA – II.ker F férfi 16
március 27 (vasárnap)
17.30 TA – Nyergesújfalu SE
férfi felnőtt
március 31. (csütörtök) 18.00
TA – Kisbéri SSE női 15
április 2. (szombat) 11.00
TA – Bakonysárkányi SE női
U18
április 3. (vasárnap) 11.00
TA – Fortuna SE női felnőtt
A mérkőzéseket az j úti pályán
játsszák.

Kézilabda rájátszás!
Március közepén befejeződött a
férfi NB I/B kézilabda bajnokság
alapszakasza. A TA együttese a
felsőházba jutott, ahol még 10 mérkőzés vár rá. Megszületett a sorsolás, a csapat hazai mérkőzéseinek
időpontjai a következő:
április 3. (vasárnap) 18.00
TA - Orosházi FKSE Tokai
23. (szombat) 18.00
TA - Optimum Solar Békési FK
május 8. (vasárnap) 18.00
TA - sépe Salgótarjáni SK
22. (vasárnap) 18.00
TA - AM zdi K
június 4. (szombat) 18.00
TA - H P egléd

Eredmények

Asztalitenisz
Férfi NB I BVS - ugló I – TA 3-7
Pontszerző: Bak 2, Béres 2, Sipos 2,
Sipos-Bak
Férfi NB II TA – Pestújhelyi S I
7-11
Pontszerző: Nagy 2, Pattantyús 2,
ukács 1, Varga 1, Varga- ukács
Kézilabda
Férfi felnőtt Agrofeed ETO NI
yőr – TA 24-35 (6-15)
Vezette: Budai Bock K., enczel T.
óllövő: Kreisz 6, Iváncsik T, Sárosi, Schneider 5-5, Igali 4, Molnár 3,
ajdos, Kiss, Mar 2-2, öldy 1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági TA – BFKA Veszprém 28-29 (11-17)
Vezette: Pávlovics K., Sipos .
óllövő: Takács 7, Igali 6, Vincellér
5, zunyi 3, Mar , Nényei, ubek
2-2, Kolozsi 1
Edző: Márton Ádám
Férfi serdülő TA - Komárom VSE
45-33 (22-12)
Vezette: engeliczky D., Suszter A.
Edző: Endrédi Dezső
Női felnőtt TA – Dunaújvárosi A

2022. március 24. VIII. évfolyam, 6. szám

portfórumot rendeztek az edzőtáborban

Sportfórumot rendeztek március
18-án a Tatai Edzőtáborban, ahol
egy országjáró körút keretében
mutatták be azt az új kiadványt,
mely a magyar sport utóbbi éveinek eredményeit, fejlesztéseit és
mutatóit foglalja össze.
A magyar kormány megbízásából
készült, Hajrá, magyarok ” címet
viselő kiadványt Vári Attila, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó
mutatta be a sajtó képviselőinek
valamint a megjelent sportszakembereknek, sportvezetőknek és
testnevelőknek. Vári Attila a fórum előtti sajtótájékoztatón úgy
nyilatkozott, 2010 óta egy óriási
létesítmény és sportfejlesztés zajlott le hazánkban, melynek eredményeit ő maga is örömmel tapasztalta, hiszen aktívan sportolt

már a 2010-et megelőző időszakban is, így saját életében követhette nyomon a pozitív változásokat.
Az új kiadvány többek között
sorra veszi a kiemelt sportszervezetek támogatását, a diáksport
és utánpótlás programokat, az
iskolafejlesztések
eredményeit
és a sportágfejlesztési támogatások rendszerét, 2020-ban 127
milliárd forint volt a sportszektor
költségvetési támogatása. A kiadvány részletezi sportsikereinket
is, tavaly Magyarország 20 medállal zárta a tokiói nyári olimpiát,
emellett pedig hazánk második
legsikeresebb paralimpiai szereplését könyvelhettük el.
A tatai sajtótájékoztatón Bencsik János országgyűlési képviselő elmondta, hogy az elmúlt

időszakban a Tatai-medencében
30 milliárd forint értékű létesítményfejlesztés valósult meg. Ennek része többek között a Tatai
eformátus imnázium új tornaterme, a Vaszary Iskola jelenlegi
fejlesztése melynek során bővítik a tornatermet, elkezdődött az
edzőtábor új uszodájának tervezése, Tatabányán tornacsarnok
épült az Árpád imnáziumban és
épül a Katolikus imnáziumban
is, elkészült a multifunkcionális
rendezvénycsarnok, valamint jégpályafejlesztés is zajlott a megyeszékhelyen.
Az elmúlt esztendők sportfejlesztései Tatán szintén számos újdonságot hoztak. Többek között 2017
-ben új, D típusú sportparkot adtak át a seke-ligetben, s a program folytatásaként 2018 őszén
kezdődött meg két, egyenként 90
m2-es
” típusú sportpark létesítése is, melyek a Kazincbarcikai

utcán és a Bacsó Béla út 66. számú lakótelepen, a meglévő játszóterek mellett találhatóak. 2019ben az pítők parkjában létrejött
egy 600 m2 alapterületű játszótér,
egy 900 m2-es készségfejlesztő
kalandpark, valamint egy fitnesz
park és komple sportpálya 2500
négyzetméteren. 2020-ban avatták fel a Bacsó Béla út 66/9 szám
alatti társasház mögötti területen
a Magyar abdarúgó Szövetséggel közösen kialakított új műfüves grundpályát, év végére pedig elkészült egy másik műfüves
grundpálya a Kazincbarcikai utcai
játszótér mellett. Műanyag kézilabdapálya épül a Jávorka Iskola
udvarán, elkészült a pumptrack
pálya az pítők parkjában, gyerekek edzésére kialakított helyszínnel bővültek a seke ligeti teniszpályák, valamint megkezdődött a
TA nagyméretű, műfüves futballpályájának építése is.

Vereség hazai pályán
jból hazai pályán játszott a TA
felnőtt férfi labdarúgó csapata, a
Bábolna látogatott Tatára. Kellemes időben szépszámú szurkoló
(többen Bábolnáról is) ült a lelátón illetve állt a korlát mellett.
TA – Bábolnai SE 2-3 (1-2)
Vezette: Kreitl Tamás (Kun Péter,
Sirokmán Ale )
TA :
sákány- Visnyovszki,
Felső, Széles, Suhai(Hauzer 46),
ázár(Nagy 78) Kiprich, Bogár(Dragonya 58) Mészáros(Kisék 82) Mártonfi
Edző: éber oland
Bábolnai SE: Szabó- Takács,
Papp(Varga 84), Bognár, Soha(Hajnal 90), zeglédi(Kalóczkai
87), Nagy, Németh, Hajnal(Kala-

már 58),Kiss, anzendorfen
Edző: Józsa Péter
11 perc: uggó a bal oldalról
ívelt be szabadrúgásból, többen
is ugrottak fejelni, de a legjobb
ütemben Széles és a bal sarokba
bólintott 1-0
12. perc: középkezdés után a vendégek indítottak támadást, zeglédy lódult meg Felső mellett,
sákány kapus kifutott a csatár
elé, róla pattan a labda a vendég
csatár lábára onnan pedig a kapuba került 1-1
32. perc: jobb oldalon zeglédi
futotta le a hazai védőket, sákány kifutott elé, de a csatár elrúgta mellette a labdát amit Visnyovszki már csak a gólvonal

mögül tudott kirúgni. 1-2
62. perc: tatai támadás végén támadt kavarodás a Bábolna kapuja előtt, ide-oda pattogott a labda,
végül Mártonfi 6 méterről elemi
erővel lőtt a bal sarokba 2-2
66. perc: sokadjára kerültek a
vendégek a hazai védelem mögé
a jobb oldalon. A beadásra zeglédi érkezett legjobban és a védőjét megelőzve a bal sarokba
lőtt 2-3
Jól kezdett a TA , három perc
alatt három helyzet is kimaradt.
Egy szabadrúgás után hamar
megszerezte a vezetést a hazai csapat, de a Bábolna szinte
azonnal egyenlített. A vendégek
gyors támadásaikkal többször is

veszélyt jelentettek és egy ilyen
akcióból meg is szerezték a vezetést. Az első félidőben jobbára a
TA játszott mezőnyfölénybe, de
kimaradtak a helyzetek. Szünet
után nagy erővel vetette be magát a küzdelembe a hazai csapat
és sikerült is az egyenlítés. Elég
volt egy védelmi kihagyás és ismét vezetett a Bábolna. Hiába
ment előre a TA , beszorította
a vendégeket egyenlíteni már
nem sikerült. Hozzátartozik a
történethez, hogy a játékvezető
három hazai találatot sem adott
meg. Vasárnap újabb rangadó vár
a tataiakra. Hazai pályán a Nyergesújfalu együttesét fogadják
17.30- kor.

40-26 (24-16)
Vezette: engeliczky D., Natkai N.
óllövő: Százvai 12, Kurcsik 10,
Kakas 8, Nyitrai 4, Bodányi 3, Jagodics, ácz, ngor 1-1
KS O – TA 19-65 (10-28)
Vezette: Kurkó y., ideg .
óllövő: ácz 10, Bodányi, Kurcsik
9-9, Szivek 8, Kőhalmi 7, Kakas 6,
Nyitrai 5, Százvai 4, Simon, Szabó
3-3, Jagodics 1
Soponyai SE – TA 22-30 (13-19)
Vezette: Kurkó y., ideg .
óllövő: Bodányi 10, Százvai 6,
ácz 4, Kurcsik 3, Kakas, Simon
2-2, Jagodics. Kőhalmi, Nyitrai 1-1
Edző: Kulcsár yöngyi
Női serdülő Solymári S – TA 3430 (18-15)
Vezette: yimesi M., Kékesi K.
óllövő: Sás 9, Sebestyén, Staudt
6-6, Nagy 4, Somogyvári 2, Deli,
Kovács, Mészáros 1-1
Kosárlabda
Női amatőr NB I Szolnoki MÁV SE
– TSE 49-67 (6-15,18-17,17-21,814)
Vezette:Földi ., Fekete s.

Pontszerző: Kurucz 17/3, Horváth
14, Tóth 14, Stocker 7/3, Sulyák 6,
Koncsár 5, Morcz 4
Edző: Kaposi enátó
Férfi junior Ajka – TSE 60-97 (1320,16-23,14-28,17-26)
Vezette: Prieger M., Kiss T.
Pontszerző: Keller 39/3, alavári 23,
Orbán 11, Horváth 10, Nagy 6, Andai 4, Nyikos 2, Pozsár 2
Edző: Orsós-Bogdán ívia
Férfi kadet TSE – yőr 96-58 (3014,23-12, 24-10,19-22)
Vezette: Krisztián-Világos T., Fazekas H.
Pontszerző: alavári 34/3, Dávidházy 20, Bittmann 16, Orbán 13, Tápai
10, Huszár 3
Edző: Orsós-Bogdán ívia
abdarúgás
Férfi felnőtt TA – Környe SE 1-0
(1-0)
Vezette: Erdélyi D.
óllövő: Kiprich 37
Kiállítva: elena (K) 51, Horváth
(K) 81
TA – Bábolnai SE 2-3 (1-2)
Vezette: Kreitl T.

óllövő: Széles 11, Mártonfi 62 ill.
zeglédi 12,32,66
Edző: éber oland
Férfi ifjúsági TA – Nagyigmándi
KSK 2-0 (1-0)
Vezette: Katona B.
óllövő: Jakabovics 15, Putnoki 88
TA – Környe SE 3-0 (0-0)
Vezette: Áy J.
óllövő: Nagy Á. 52, Nagy . 72,
Kovács 90
Edző: Scha er Péter
Férfi 16 TA – Szent István SE
1-2 (1-1)
Vezette: Farkas B.
óllövő: hmelovics 30 ill. Bácsi
35, Esmat 78
Kiállítva: Avrancsev (T) és Babalola
(S ) 36
TA – AI NE
F 1-5 (0-1)
Vezette: Derecskei B.
óllövő: nger 89 ill. Máté 17,60,
rbán 55, Soós 63, Pap 72
Edző: Kele oltán
Férfi 15 Bicskei T – TA 2-3 (01)
Vezette: Sármai s.
óllövő: Acsai 50, Boda 67 ill. Val-

ter 29, Adler 72,74
Kiállítva: Jere (B) 70
TA – Budafoki
2-4 (1-4)
Vezette: Áy J.
óllövő: Fábián 18,59 ill. Joó 7,
Szalay 26,30, Tóth 28
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi 14 TA – sepel F SE 0-5
(0-2)
Vezette: Frank V.
óllövő: Stirb 4,60, Mészáros 27,
Engelbrecht 70, Nagy 72
BKV Előre S – TA 7-2 (3-1)
Vezette: Bakó M.
óllövő: Németh 8,44, Székely
21,83, ibarits 36, Juhos 76, alambos 79 ill. Jusztin 38, Aradi 74
Edző: Sch eininger Ferenc
Női felnőtt TA – Tatabányai S
2-2 (2-1)
Vezette: Áy J.
óllövő: Horváth 30, Bencze 32,
Madár (ö) 67 ill. Szabó 5
Edző: usztafik illa
Női 18 Fortuna SE -TA 1-2 (0-0)
Vezette: Marosi M.
óllövő: Somodi 65 ill. Hartai 37,
Bencze 59Edző: usztafik illa

