
Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete április 27-én tartotta 
soron következő ülését a Város-
háza dísztermében, ahol a hónap 
utolsó szerdáján 20 napirendi 
pontban született döntés.
Az ülés előtt a földszinti aulában 
nyitották meg a 2022-es Fellner 
Jakab Emlékév alkalmából létre-
hozott vándorkiállítást, melynek 
11 tablója az építőmester életének 
11 fontos fejezetét dolgozza fel, 
felölelve a teljes életművet. Ezt 
követően, napirendek előtt a dísz-
teremben Michl József polgármes-
ter köszöntötte az ülésre meghí-
vott Bencsik János országgyűlési 
képviselőt. A helyszínen először 
dr. Horváth József jegyző ismer-
tette az április 3-i országgyűlési 
választás helyi eredményeit, majd 
Bencsik János osztotta meg gon-
dolatait. Bencsik Jánosnak Komá-
rom-Esztergom megye 01. számú 

választókerületében újabb négy 
évre szavaztak bizalmat a válasz-
tók április 3-án. A Tatai-medence 
országgyűlési képviselője Michl 
József polgármester meghívására 
érkezett a Városházára, ahol úgy 
fogalmazott: - Kifejezetten örülök 
annak, hogy Tatán a választásra 
jogosultak mintegy háromnegye-
de vett részt az idei országgyűlési 
választáson. Örülök annak is, hogy 
választókerületi szinten 70 száza-
lék fölé kerültünk, ami azt mutatja, 
hogy a térségben élők fontosnak 
tartják, hogy véleményt nyilvánít-
sanak a közös ügyeinkben és aktí-
van bekapcsolódjanak a közös dol-
gaink jobbításába. Bencsik János 
köszönetet mondott azoknak, akik 
éltek szavazati jogukkal, valamint 
mindazoknak, akik részt vettek a 
választások lebonyolításában. A 
képviselő a jövőbeni tervekről el-
mondta, négy fő fejlesztési terület-

tel kell mindenképpen foglalkozni 
az elkövetkezendő esztendőkben. 
Az egyik az újabb befektetők le-
telepedésének elősegítése a helyi 
ipari parkban a város kasszájába 
befolyó iparűzési adó összegének 
további emelkedése érdekében, ez-
zel stabil pénzügyi hátteret nyújtva 
a további fejlesztéseknek valamint 
a városüzemeltetési feladatoknak. 
A másik lényeges terület a belvá-
ros megújítása, melynek része az 
Esterházy-kastély fejlesztésének 
második üteme, a Tatai Vár rehabi-
litációjának első üteme valamint a 
Tata Szíve Program is. A harmadik 
nagy feladat az Öreg-tó egyrészt 
árvízvédelmi, másrészt természet-
védelmi feltételrendszerének javí-
tása, a negyedik pedig a Magyar 
Honvédség 25. Klapka György 
Lövészdandár további infrastruk-
turális és haditechnikai fejlesztése.
Az áprilisi ülésen először a közte-
rület-használat helyi szabályozásá-
ról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szavaztak, majd ezt 
követően az önkormányzat és a 
rendőrség közötti együttműködés-
hez kapcsolódó előterjesztésekről 
tárgyaltak a képviselők. A témáról 
Michl József az ülés utáni sajtótá-
jékoztatóján elmondta: - A tavalyi 
évről szóló beszámolóból többek 
között kiderült, hogy 2021-ben is 
sok pluszfeladatot adott a rend-
őrségnek a  koronavírus- járvány, 
ennek a munkának az elismerése-

ként a Tatai Rendőrkapitányság 31 
munkatársának adományozott Dr. 
Mészáros Gábor emlékérmeket 
az önkormányzat tavaly ősszel. A 
rendőrség elmúlt időszakban vég-
zett munkájának eredményeként 
jelentősen csökkent a járásban a 
bűncselekmények és a közleke-
dési balesetek száma, erősödött a 
közbiztonság. Igazi dicséretnek 
számít az is, hogy a Takarék In-
de  2021-es élhetőségi listáján, 
melyen tavaly a Tatai járás az 5. 
legélhetőbb lett Magyarországon 
a járások rangsorában, a közbiz-
tonság kategóriában is az első 10 
helyezett közé sorolták a kistérsé-
günket. Minden tatai nevében kö-
szönöm a Tatai Rendőrkapitányság 
munkáját, amihez a jövőben is jó 
egészséget kívánok - nyilatkozta 
Michl József. 
A humánszolgáltatáshoz kapcsoló-
dó előterjesztések sorában szere-
pelt többek között az a beszámo-
ló, amely a Tatabányai Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről szól. 
Ezzel kapcsolatban Tata polgár-
mestere tájékoztatott arról, hogy 
az elmúlt esztendőben a tűzoltók 
110 alkalommal kaptak riasztást 
Tatáról, a legjelentősebb feladatot 
pedig a július 9-i vihar és jégeső 
utáni kárelhárítási valamint terü-
letrendezési munkák jelentették 
számukra. 
Folytatás a 2. oldalon.
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prilis 27-én a Városháza föld-
szinti aulájában nyitották meg 
azt a vándorkiállítást, amely a 
Fellner Jakab Emlékév program-
sorozatának részeként az építész 
életútját mutatja be.
2022 Fellner Jakab Emlékév vá-
rosunkban, az építőmester szü-
letésének 300. évfordulója alkal-
mából. A Fellner Jakab Emlékév 
Bizottság tavaly novemberben a 
Tatai Várban tartott sajtótájékoz-
tatót, melyen a főbb programokat 
is ismertették. Az eseménysoro-
zat részeként született meg az a 
vándorkiállítás, amelynek először 

a Városháza ad otthont, s ame-
lyet Tata Város Önkormányzat 
képviselő-testületének tagjai is 
megtekintettek. A délutáni meg-
nyitón Rigó Balázs alpolgármes-
ter elmondta: - A tárlat egyfajta 
edukációs célt is szolgál, mivel 
a molinókat el fogjuk vinni Tata 
összes oktatási intézményébe. 
Elsőként még ebben a tanévben, 
az általános iskolákban, majd 
ezt követően ősztől a középisko-
lákban láthatják a diákok, peda-
gógusok és a szülők. A kiállítás 
elsődleges célja az, hogy minden 
tatai iskolás gyermek ismereteket 

szerezhessen általa 
Fellner Jakabról és 
munkásságáról. A 
molinó kiállítás az 
iskolák mellett több 
színhelyen látható 
lesz az év során, töb-
bek között a nyári 
városi nagyrendez-
vényeken, fesztiválo-
kon, az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Köz-
pontban és tatai szál-
láshelyeken. 
A Városházán Steg-
mayer Máté történeti 
muzeológus mutatta 
be a Kuny Domokos 
Múzeum szakmai 

irányításával létrejött tárlatot. A 
molinók gra kai munkáit Göröz-
di Géza végezte, a fotók a Révhe-
lyi Elemér gyűjteményből szár-
maznak. Révhelyi Elemér Fellner 
életének legjelentősebb helyi ku-
tatója volt, aki a tatai múzeumra 
hagyta több ezres fényképgyűjte-
ményét. A tárlat 11 tablója Fell-
ner Jakab életének 11 fontos feje-
zetét mutatja be, felölelve a teljes 
életművet. A tablók szakmai szö-
vegét a Kuny Domokos múzeum 
munkatársai fogalmazták meg.
A tatai Fellner Jakab Emlékév 

programjában az év során szere-
peltek már előadások és elindult 
egy városnéző sétasorozat is. Az 
év hátralévő részében a szer-
vezők júniustól négy szakmai 
konferenciát rendeznek majd, a 
konferenciákon hallható előadá-
sokból pedig tanulmánykötetet 
fognak megjelentetni. Július 24-
én emlékmisét tartanak, a rákö-
vetkező héten a Magyar Postával 
együttműködésben Fellner em-
lékbélyeget és bélyegzőt lehet 
váltani, s elkészül egy Fellner 
emlékérem is. A programokhoz 
kapcsolódni fog az idei Barokk 
Fesztivál, az őszi Ars Sacra Fesz-
tiválon koncerteket szerveznek, 
év végén pedig várhatóan egy do-
kumentum lmet is bemutatnak a 
témában. 
Az emlékév programjairól tá-
jékozódhatnak Tata Város és a 
Kuny Domokos Múzeum Face-
book oldalain, a Tatai Televízió-
ban, a Tatai Városkapu újságban 
valamint a barokk építész nevét 
viselő és az emlékévnek szentelt 
helytörténeti közösségi oldalon, 
mely az önkormányzat, a tatai 
múzeum és a Fellner Jakab Kul-
turális Egyesület együttműködé-
sével és szakmai támogatásával 
működik.

Vándorkiállítás mutatja be Fellner Jakab életútját
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Az ltal-ér Vízgyűjtő Helyreállí-
tási és Fejlesztési Szövetség szer-
vezésében rendeztek szakmai ta-
lálkozót „Jövőtervezés Tata vizes 
élőhelyein” címmel április 28-án 
a Városháza dísztermében.
Tata, a 170 országot tömörítő 
Ramsari Egyezmény által kitün-
tetett 18 Ramsari Város egyi-
keként, kiemelt gyelmet fordít 
vizes élőhelyeinek megőrzésére 
és fejlesztésére. Az ltal-ér Víz-
gyűjtő Helyreállítási és Fejlesz-
tési Szövetség a Föld Napjához 
kapcsolódó áprilisi szakmai fó-
rumán azokat az elképzeléseket 
mutatta be, amelyeknek a tervein 
jelenleg dolgoznak, és amelyeket 
széleskörű társadalmi nyilvános-
ság mellett szeretnének megvaló-
sítani, továbbfejleszteni.  Michl 
József polgármester, az ltal-ér 

Szövetség elnöke a Városházán 
úgy nyilatkozott: - A tataiak ré-
széről folyamatos az az igény, 
hogy időről-időre valamilyen új 
attrakció, turisztikai látványos-
ság jöjjön létre a városban, ami 
a tataiaknak szól, és emellett az 
idelátogatóknak is elnyerheti a 
tetszését. Ramsari Városként 
ezért is gondolkodunk azon, 
hogy milyen fejlesztéseket tehe-
tünk a vizes élőhelyeinken, me-
lyek által a természeti értékeink 
megőrződnek, ugyanakkor bete-
kintést adnak az ember számára 
úgy, hogy az egyben kikapcsoló-
dást is nyújtson. 
A szakmai találkozón elhang-
zott előadások elsődleges célja 
a helyi párbeszéd lehetőségé-
nek megteremtése volt, a tervek 
ugyanis még a kezdeti fázisban 

vannak, így lehetőség van a mó-
dosításukra a közösségi igények, 
javaslatok alapján. A helyszí-
nen Dr. Musicz László, az l-
tal-ér Szövetség szakmai igaz-
gatója elmondta:- Szeretnénk a 
tataiakat bevonni három olyan 
projekt megalkotásába, melyek 
helyi vizes élőhelyeket érinte-
nek, élőhely-rekonstrukcióval 
és tanösvényekkel kapcsolatban. 
Az Öreg-tó délkeleti öblében ter-
vezzük helyreállítani az ott lévő, 
egykori vizes élőhelyet. tt egy 
olyan csónakos tanösvényt alakí-
tanánk ki, ami a játszva tanulás 
lehetőségét is adja, emellett pe-
dig vízminőség-javítási valamint 
ökológiai szempontból egyaránt 
jelentőséggel bír. A másik projekt 
kezdeményezés a Réti halasta-
vakhoz kötődik, a korábban reha-

bilitált 8-as tavat már mindenki 
ismeri, most szeretnénk a további 
hét tóegységet is helyreállítani 
úgy, hogy a területen egy nívós, 
változatos tanösvény jöhessen 
létre. A harmadik terv a Tatai 
Fényes Tanösvény fejlesztéséről 
szól, ott egy lombkorona-sétány 
szakaszt szeretnénk kialakítani a 
már meglévő pallórendszer mel-
let, kihasználva a régi vizes ját-
szótér területét. Musicz László 
kiemelte: - Mindennek az elején 
vagyunk, semmi nincs kőbe vés-
ve, pont ez a találkozó lényege, 
hogy gondolkozzunk együtt, 
meghallgassuk a véleményeket 
és ezek ismeretében tervezzünk 
tovább.
Az eseményen Dr. Musicz Lász-
ló, az Öreg-tavon tervezett lagú-
na koncepciójáról és a Fényes 
Tanösvény fejlesztési elképzelé-
seiről, Dukay Igor természetvé-
delmi szakértő pedig a Réti-ha-
lastavak rehabilitációjának és 
új tanösvényének lehetőségéről 
tartott előadást. A szervezők a 
szakmai találkozó folytatását is 
tervezik, később egy újabb kör-
ben fogják majd bemutatni az el-
kezdett terveket, melyekre ismét 
lehet reagálni, és javaslatokat 
tenni. 
A „Jövőtervezés Tata vizes élő-
helyein” elnevezésű szakmai 
találkozó programja a „Tata kör-
nyezet- és természetvédelmi je-
les napjainak, hagyományainak 
megőrzése” c. T P-7.1.1-16-
H-ESZA-2021-02241 azonosí-
tó számú projekt keretében jött 
létre.
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Közel 50 ezer virágpalánta nö-
vekszik jelenleg a Tatai Város-
gazda Nonpro t Kft. üveghá-
zában, a növények városunk 
közterületeit szépítik majd. üveg-
házban többek között petúniát, 
büdöskét, vinkát, begóniát, ham-
vaskát, mézvirágot, díszcsalánt, 
legyezővirágot és balkon aranyát 
nevelnek. A növényeket a tervek 
szerint - amennyiben a fejlődésük 
és az időjárás is engedi - május 
második hetében kezdik majd 
kiültetni Tata és Agostyán közte-
rületeire. Addig is gondos kezek 
ápolják, öntözik a palántákat az 
üvegház falai között.

izes e leszt si tervekről ren eztek szakmai tal lk z t 
a Városházán

Folytatás az 1. oldalról
A városvezető megköszönve a 
tűzoltók munkáját hozzátette, a 
köszönet az Agostyáni Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek is jár, hi-
szen nagyon jó kapcsolat van a 
hivatásos és az önkéntes tűzoltók 
között, számos feladatban együtt 
vesznek részt. 
A beszámolók sorában az áprili-
si ülés témái között volt a Tatai 
Egészségügyi Alapellátó Intéz-
mény tevékenységéről, a tatai já-
róbeteg-szakellátás helyzetéről, 
valamint a központi orvosi ügye-
leti feladatok ellátásáról szóló 
tájékoztató is. A képviselők a té-
mával kapcsolatban többek között 
arról egyeztettek, hogy hogyan 
lehet a jövőben az Egészségügyi 
Alapellátó Intézményt és a házior-
vosi szolgálatot továbbfejleszteni. 
A háziorvosokat az önkormányzat 
azzal szeretné segíteni, hogy új 
központot hoz létre a rendelések 
számára. Ennek az elképzelésnek 

az előkészítése már zajlik, a város 
pályázati forrást szeretne igénybe 
venni a megvalósításhoz. A tervek 
szerint egy, a Kossuth tér melletti 
önkormányzati ingatlanban alakí-
tanának ki több új rendelőhelyisé-
get, a helyszínen a régi szakren-
delőben még meglévő rendelések 
is új otthonra találnának. Az ön-
kormányzat két ilyen központot 
szeretne létrehozni, egyet Tatán 
és egyet Tóvároson. Michl Jó-
zsef polgármester a témához 
kapcsolódva sajtótájékoztatóján 
elmondta:- A tatabányai kórház 
beszámolójáról nem szavaztunk, 
erről majd egy újabb fordulóban 
fogunk tárgyalni, ugyanis a kór-
ház vezetősége az áprilisi ülésen 
nem tudott részt venni, és úgy 
gondolom, hogy az ő jelenlétük-
ben, közösen érdemes átbeszélni, 
hogy milyen jövő várhat a tatai 
kórház épületére. A tatabányai 
Szent Borbála Kórház területén 
jelenleg épülő új rehabilitációs 

részleg körülbelül két év múlva 
fog elkészülni, akkor a megye-
székhelyre költözik majd át a ta-
tai rehabilitációs részleg, tehát azt 
kell kitalálni, hogy az rpád-házi 
Szent Erzsébet Szakkórházunk 
épületének mi legyen a további 
funkciója. A másik feladat a tata-
bányai kórházzal az, hogy a váro-
sunkban működő szakrendelések 
minél magasabb színvonalon és 
minél hosszabb rendelési időben 
működhessenek a tataiak és a kis-
térségünkben élők számára.
A képviselő-testület ülésén 
bölcsődei témákról is szavaztak. 
Az egyik napirendi pont a Juni-
orka Bölcsődét érintette. Az ön-
kormányzat évente rendszeresen 
támogatásban részesíti az intéz-
ményt a Juniorka Alapítványon 
keresztül, az alapítvány most en-
nek a támogatásnak a kiegészíté-
sét kérte plusz 4,5 millió forinttal. 
Emellett módosították a Csillag-
sziget Bölcsőde alapító okiratát, 
miután megszületett az a döntés, 
hogy az Újhegyben felépült és 
idén ősztől működő Nádas utcai, 
új városi bölcsőde a jövőben a Ta-
tai Csillagsziget Bölcsőde tagin-
tézményeként fog működni.
A Városházán gazdasági társasá-
gokhoz kapcsolódó előterjeszté-
sekről is voksoltak, a Tatai Vá-
rosgazda Nonpro t Kft. tavalyi 
ingatlankezelési tevékenységé-
ről és idei üzleti tervéről, a Tatai 

Rend-ház Kft. ez évi egyszerűsí-
tett éves beszámolójáról illetve a 
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. be-
számolójáról. Ezt követően a vá-
rárokban található felépítmény 
bérbeadásáról hoztak döntést. A 
várárokban az önkormányzat és 
a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. ta-
valy ősszel kezdte el a Hajdú utca 
felőli rész megújítását. Ennek so-
rán faburkolatú mobil konténerek 
megépítése nyomán a halgazdál-
kodási tevékenységek ellátásá-
hoz szükséges helyiségeket ala-
kítottak ki, s lehetőség nyílt arra 
is, hogy egy halsütöde nyíljon a 
helyszínen. A halsütöde működ-
tetésére korábban pályázatot írtak 
ki, a bérbeadásról szóló döntést a 
testület megszavazta.
Az ülésen ebben a hónapban is el-
fogadták azt a tájékoztatót, mely 
az Európai niós pályázatokról 
és a Magyar Kormány által biz-
tosított támogatásokról szól. Az 
Ady Endre úton elkezdődött az új 
könyvtár építése, amely a tervek 
szerint egy évet vesz igénybe, az 
újjászületett Kőfaragó Házban 
már csak az eszközbeszerzés van 
hátra, az új Kertvárosi voda ter-
vezése pedig elindult, miután a 
beruházáshoz igényelt pályázati 
pénzt elnyerte a város.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő ülését 
várhatóan május utolsó szerdáján 
tartja majd. 
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Koncert a katonazene napja alkalmából

Tata Város Önkormányzata szer-
vezésében rendeztek ünnepséget 
a Bölcsődék Napja alkalmából áp-
rilis 20-án a Piarista Rendházban. 
Az esemény előtt az újhegyi város-
részben, a Nádas utcában felépült 
új bölcsődében tartottak bejárást.
A világ első bölcsődéjét Francois 
Marbeau alapította 1844-ben, Pá-
rizsban. Hazánkban 170 éve, 1852. 
április 21-én az akkori Kalap u. 1. 
szám alatti bérház (ma V. ker. Irá-
nyi u. 2-4.) földszintjén nyílt meg 
az ország első bölcsődéje, ahol 
akkor 5 szobában 38 kisgyermek-
ről gondoskodtak. A bölcsődei 
mozgalom elindítása a Pesti Első 
Bölcsődei Egylet érdeme, melynek 
első elnöke Forrainé Brunszvik Jú-
lia (Brunszvik Teréz unokahúga) 
volt. Hivatalosan 2010. óta ünnep-
lik Magyarországon a Bölcsődék 
Napját, melynek alkalmából az 
önkormányzat minden évben ta-
lálkozóra hívja a tatai bölcsődék 
munkatársait.
Városunkban több, mint 360 mil-
lió forint európai uniós támogatás 
és önkormányzati forrás segítségé-
vel épült új bölcsőde Újhegyben, a 
Nádas utcában. A fejlesztés nyo-

mán egy 36 férőhelyes intézmény-
nyel gazdagodik Tata, a beruházás 
13 új munkahelyet is teremt. Az 
ősszel átadásra kerülő intézmény 
helyszínén az építkezés és a mű-

szaki átadás is befejeződött, jelen-
leg a berendezés valamint az esz-
közök beszerzése zajlik. Dr. Varga 
András, a körzet önkormányzati 
képviselője elmondta, az épület és 
környezete a jövőben egy új városi 
alközpontként is funkcionál majd, 
ahol a környék lakói különböző 
programokat, közösségi esemé-
nyeket is tudnak rendezni.

A Nádas utcai bölcsőde épületében 
a három csoportszoba mellett töb-
bek között közösségi tér, irodák, 
fürdőszobák, mosoda, konyha, fej-
lesztő szoba, személyzeti étkező 

és akadálymentes mosdó is helyet 
kap. Az intézmény ősztől a Tatai 
Csillagsziget Bölcsőde tagintéz-
ményeként fog működni. Fekete 
Éva, a Csillagsziget Bölcsőde ve-
zetője ezzel kapcsolatban tájékoz-
tatott arról, hogy már többen je-
lentkeztek, de vannak még szabad 
helyek, így továbbra is várják azon 
szülők jelentkezését, akik szep-

tembertől szeretnék városunk új 
bölcsődéjébe íratni gyermekeiket.
A bejárást követően, a Piarista 
Rendház dísztermében rendezett 
ünnepségen először Michl József 
polgármester köszöntötte a tatai 
kisgyermeknevelőket és munka-
társaikat. A városvezető minden 
tatai szülő nevében mondott kö-
szönetet azért az odaadó szere-
tetért, mellyel a szakemberek a 
legkisebbek felé fordulnak. Michl 
József úgy fogalmazott: - Telje-
sen természetes, hogy évről-évre 
köszönetet mondunk a bölcsődei 
munkatársaknak, és szakmai na-
pot szervezünk számukra. Az idei 
találkozónak az a különlegessége, 
hogy bejárhattuk az új bölcsődén-
ket, ahol hamarosan nagy szeretet-
tel várjuk a kicsiket.
Az eseményen Bencsik János is 
megosztotta gondolatait. A Ta-
tai-medence országgyűlési kép-
viselője kiemelte:- Egy bölcső-
de épülete, legyen az bármilyen 
színes, felszerelt vagy modern, 
csupán egy épület, amely a ben-
ne dolgozó szakemberektől válik 
otthonossá. Őket, a varázslókat 
ünnepeljük a Bölcsődék Napján, 
akik olyan otthont varázsolnak a 
gyermekek számára, melyben a 
legkisebbek biztonságban érzik 
magukat, s a szeretetteljes gondos-
kodásnak köszönhetően fejlődnek 
és teljesedhetnek ki.

A Bölcsődék Napja alkalmából 
rendezett eseményen az elmúlt 
esztendők hagyományainak meg-
felelően köszöntötték a Csillag-
sziget Bölcsőde azon dolgozóit, 
akik kiemelkedő munkát végeztek 
a mögöttünk álló esztendőben. 
Fekete Éva intézményvezető, aki 
egyben az ünnepség házigazdája is 
volt, két kollégáját köszöntötte: el-
ismerésben részesült Havranszkiné 
Németh Andrea kisgyermeknevelő 
és Szabó Imréné élelmezésvezető, 
akiknek szeretettel gratulálunk, 
munkájukhoz jó egészséget kívá-
nunk a jövőben is.
A tatai ünnepség vendége volt 
Dr. habil Varga László, a Sopro-
ni Egyetem Benedek Elek Peda-
gógiai Kar dékánja, aki szakmai 
előadást tartott „Reflektív kisgyer-
meknevelő - az értékteremtés szol-
gálatában” címmel. Ezt követően, 
az ünnepség zárásaként került 
sor Benda Gábor zongoraművész 
koncertjére. A "Jézus története" - 
tizenkét tételes szóló zongoramű, 
mely Jézus életének tizenkét állo-
mását mutatta be. Benda Gábor a 
koncert előtt elmondta, az előadást 
2020-ban, a koronavírus járvány 
miatti bezártság idején kezdte el 
komponálni, s mára az ország szá-
mos pontján bemutatta. A darabot 
szöveges evangéliumi narráció 
kísérte, Vereszki Eszter közremű-
ködésével.
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Fotók: Domokos Attila

Köszönet a kisgyermeknevelőknek!

A magyar katonazene napja alkal-
mából adott koncertet a Piarista 
Rendház dísztermében a Magyar 
Honvédség 25. Klapka György Lö-
vészdandár Zenekara április 29-én. 
Az előadás egyben Tóth Henrietta 
őrmester klarinét diplomakoncertje 
is volt.
Lehár Ferenc zeneszerző és katona-
karmester születésének évforduló-
ján van a magyar katonazene napja, 
április 30-án. Ehhez kapcsolódóan 
a Magyar Honvédség zenekarai és 
zenészei országszerte megemlékez-
nek az elődökről. A Balázs Attila 
vezetésével működő dandárzenekar 

aktív közreműködője Tata életének, 
a különböző eseményeknek, városi 
programoknak. Elkötelezett mun-
kájukat, az emlékezetes élményeket 
ezúton is köszönjük a zenekar min-
den tagjának, jó egészséget és sok 
újabb sikert kívánunk nekik!
Legközelebb május 6-án, a Magya-
ry Zoltán Művelődési Központban 
hallhatja a közönség a tatai dan-
dárzenekart, mely részt vesz az 
idei Tatai Patara 1597 Török - kori 
Történelmi Fesztivál programjában 
megrendezésre kerülő  Katonaze-
nekari Fesztiválon is, június 4-én a 
Kossuth téren.

2022. április 29-én a tatai Város-
házán tartotta ülését Tata Város 
Helyi Választási Bizottsága. 
A vonatkozó jogszabályok ér-
telmében a veszélyhelyzet miatt 
szünetelt helyi népszavazási eljá-
rás 2022. április 10-én folytatód-
hatott.
Az ülésen a 2020. július 20-
án benyújtott, majd hitelesített 
alábbi kérdésekkel kapcsolatban 

a kezdeményezők által össze-
gyűjtött aláírások ellenőrzésének 
eredményességéről döntöttek:
Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 
1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék 
lóistálló és lovas pálya) ingatlan-
nal szomszédos telkeken gépjár-
mű-közlekedésre alkalmas út ne 
épüljön, és az ott már meglévő 
utat se lehessen kiszélesíteni?
Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 

1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék 
lóistálló és lovas pálya) ingat-
lanra vonatkozóan a város tele-
pülésképi rendelete (29/2018. 
(XII.20.)) és helyi építési sza-
bályzata (38/2005. (XII.6.)) a 
2020. február 28-án hatályos ál-
lapotában maradjon?
Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata, 
Város Önkormányzata ne köt-
hessen településfejlesztési szer-

ződést a Tatai Öreg-tó Termé-
szetvédelmi Területén létesülő 
beruházáshoz kapcsolódóan, 
megőrizve ezzel a terület termé-
szeti és épített értékeit?
A bizottság megállapította, hogy 
mindhárom kérdésre vonatkozó-
an összegyűlt a helyi népszavazá-
si eljárásra vonatkozó törvényben 
és az önkormányzati rendeletben 
előírt aláírások száma. 

Az aláírások ellenőrzésének ered-
ményességéről a helyi választási 
bizottság elnöke a határozatok 
jogerőre emelkedését követően 
tájékoztatja a polgármestert. 
A népszavazás elrendeléséről a 
törvény előírásai szerint a képvi-
selő-testület dönt. Ezt követően 
a helyi választási bizottság tűzi 
majd ki a helyi népszavazás idő-
pontját.

Ülésezett a Helyi Választási Bizottság

Fotó: Domokos Attila



A Föld Napja a Piarista Rendházban
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A sok éves hagyomány az idén 
is folytatódot t. Egy nappal Jó-
zsef Attila születésének évfordu-
lój a ut án ismét megünnepeltük 
a „Költészet Napját”. A korábbi 
évek rendezvényeinek kapcsán 

visszaemlékezhetünk,  ismert 
személyiségekre Jász Attila 
költőre, Turczi István íróra Tata 
díszpolgárára, Petrozsényi Esz-
ter színművésznőre. Az utóbbi 
években  többnyire a klub amatőr 

versmondói adtak műsort. Sár-
közi József köszöntő szavai után 
a műsor vendége Kálmán Sza-
bolcs nyá. református  lelkész 
József Attila „A Dunánál című 
„ versét szavalta el mély átélés-

sel, majd Szabó Lőrinc „Nyit-
nikék” c. tavaszt-váró versével 
örvendeztette meg a szép szá-
mú közönséget. Bankó Rób ert 
„Art arany díjas” költő  két saját 
versét mondta el. A „Nyugdíjas 
katonák dala” című vers utolsó 
két sora, sajnos napjainkban is   
nagyon aktuá lis: „Jó lenne már 
egy kis  csendes, nyugodt  béke, - 
Minden háborúna k legyen végre 
vége”! Másik verse  a „Hajnali 
gondolatok” című vers az Életet 
az Éveknek Szövetség Poézis 22 
versíró pályázatán 2. helyezést 
ért el. Végezetül elmondta, hogy 
most fog megjelenni a Tatai 
Bőrgyár történetéről írt könyve. 
Örvendetes, hogy klubunkba n 
egyre több az elismert versmon-
dó akik, „Híres Elődeik” (Be-
csák László, Rozs János, Lukács 
Jánosné) örökébe tudt ak lépni. 
Süveg Erzsébet Pető  Sándor  

„Apostol” c. elbeszélő költemé-
nyével aratott nagy sikert. Ezzel 
a részlettel már több szavalóve r-
senyt is nyert. A műsorban új ar-
cok is feltűntek: Tuboly Sándor-
né  Nemes Nagy Ágnes versét 
hozta el nekünk. Goldschmith 
Antalné, aki szinte minden ren-
dezvényen szerepel, Vörösmar-
ty Mihály „A vén cigány„ című 
versét mondta el. Kemény Ba-
lázs  egy Villon vers ut án a „Ko-
kárda „ című saját versét olvasta 
fel. Kuháriné, Sajó Sándor „Ma-
gyarnak lenni” című versével 
aratott szép sikert.  Gál Józ sef 
Rozs János egyik versével szere-
pelt .A versek hangulatát átfűtöt-
te az általános békevágy érzése. 
Sárközi József megköszönte a 
fellépők színvonalas szereplését, 
majd ismertette a hóna p hátralé-
vő programjait .  

Sárközi József a HB. Klub elnöke
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prilis 22-én a Föld Napja 
adta a központi témát a Piaris-
ta Rendházban lévő Tatai Kö-
zösségi Felsőoktatási Képzési 
Központban, ahol a Soproni 
Egyetem Benedek Elek Peda-
gógiai Karának Csecsemő- és 
kisgyermeknevelő Alapképzé-
sen tanul ó másodéves hallgatói 
az újrahasznosítás terén is ta-
pasztalatokat szereztek.
Dr. Molnár Katalin, a Benedek 
Elek Pedagógiai Kar intéze-
tigazgatój a, egyetemi docens 
úgy nyilatkozott:- A Soproni 
Egyetem zöld egyetem, minden 
egyes kar és szak szervez a té-
mával kapcsolatos kur zus okat, 
melyek különösen fontosak a 

pedagógiai jellegű képzések 
esetében, hiszen a kisgyerme-
kek életében a 3 éves kor alatti 
időszak a legmeghatározóbb 
abban, hogy a világgal való is-
merkedésük milyen szemlélet-
tel valós ul  meg. A kisgyermek-
nevelőknél a „Fenntarthatóság 
és környezeti nevelés” kur zus 
foglalkozik ezzel. Tatán arra 
helyezünk hangsúl yt, hogy a 
hallgatók olyan ismereteket 
szerezzenek a fenntarthatós ág-
ról, melyek bővebbek, mint a 
szelektív hulladékgyűjtés vagy 
a vízgazdálkodás  fogalma-
zott Dr. Molnár Katalin.
A Föld Napja alkalmából a 
hallgatók különböző feladato-

kat kaptak április 22-én. Töb-
bek között bemut atták, ho-
gyan ismertetnének meg egy 
állatfajt a kisgyermekekkel, 
valamint újrahasznosítottak 
és új rahasználtak, ugya nis 
bevásárláshoz alkalmas tás-
kákat és zacskókat is készí-
tettek. A környezettuda tos 
magatartásformálás példával, 
élményteli cselekvéssel, jó 
közösségi tapasztalatokkal 
hatékonyabban érhető el. Ezt 
célozzák azok a témák, fel-
adatok, melyeket a kisgyer-
meknevelő szakos hallga-
tókkal a „Fenntarthatóság és 
környezeti nevelés” elneve-
zésű kurzus dolgoz fel.

A Fellner-emlékév keretében 
városnéző séta-sorozatra hívta 
az érdeklődőket a Fellner Jakab 
Kul tur ális Egyesület.  A program 
keretében a Tata barokk arculatát 
megalkotó építőmester tóvárosi 
munká it tekintették meg a láto-
gatók.
Az érdeklődőket Kövesdi Mó-
nika művészettörténész avatta 
be, nemcsak a Fellner pályájával 
kapcsolatos részletekbe, hanem 
a XVIII. századra jellemző kul-
turális és gazdasági változásokba 
egyaránt.  A séta első állomása a 
kapuc inus  templom volt, ennek 
építésénél jelent meg először 
Tatán Fellner 23 éves, atal kő-
műves mesterként.  Akkor még 
pallér, azaz építésvezető volt, de 
tehetsége és rátermettsége hamar 
megmut atkozott. Bár nem ren-
delkezett akadémiai tudá ssal, a 
megbízói által elé tárt tervek ta-
nulmányozását követően és a kü-

lönböző építkezéseken való rész-
vétel során hatalmas tapasztalatot 
szerzett, ami aztán rendkívül ke-
resett szakemberré és a tette. 
Amikor Esterházy Józ sef gróf  
1727-ben megvásárolta Tatát, 
első feladata a korábbi évszá-
zadokban megtépázott, elnépte-
lenedett város újjáépítése volt.  
Ennek a folyamatnak köszönhe-
tően alakult ki Tata és Tóváros 
barokk kisvárosi arcul ata, hiszen 
ez két külön település, két me-
zőváros volt egészen 1938-ig. 
Mindezt megelőzően a környék-
beli   mocsarak lecsapolását is el 
kellett végezni, amelyről szintén 
a gróf  gondoskodott, ezzel bizto-
sítva a megfelelő alapokat egy új 
város kialakításához. A lakosság 
pót lására Esterházy délnémet te-
lepeseket hívott Tatára, akik 6-15 
év adóm entességet kaptak. Így 
indult meg az az óriási építkezés-
sorozat, amelynek során nemcsak 

főúri, egyházi, hanem egyszerű 
gazdasági épületek, malmok, paj-
ták, istállók, aklok, vágóhi dak, 
vendéglők is felépültek ezen a 
vidéken. Akkoriban országszer-
te hasonló gazdasági fellendülés 
kezdődött, amelynek következ-
tében  - szinte a maihoz hasonló 
-  szakemberhiány alakul t ki. Így 
történhetett, hogy Fellnert is ren-
geteg helyre hívták, leginkább  
az Esterházy család kezelésében 
levő településekre. 
A kapuc inus  rendet 1743- ban 
telepítették be Tatára, és termé-
szetesen szükség volt a rend mű-
ködéséhez alkalmas templomra. 
Ennek terveit Kut tner Jakab ko-
máromi építész készítette, mel-
lette dolgozott Fellner pallérként. 
Az előírások szigorúak voltak: ki-
csi és szegényes templom, kis ha-
ranggal, viszont annál díszesebb 
oltárral  ezeknek kellett meg-
felelni. Előírás volt az is, hogy a 
város szélére kell emelni, s akko-
riban ez a terület Tóváros hatá-
rában helyezkedett el. Először a 
kolostor lett kész, majd 1748-ban 
a templom. Az építkezés során 
megmutatkozott Fellner különle-
ges képessége, építészi tehetsége, 
amelyet Balogh Ferenc, az Ester-
házyak jós zágkormányzój a is fel-
ismert, s felkarolta a atal mes-
tert. Kövesdi Móni ka a templom 

belső szerkezetéről, az itt látható 
festmények történetéről is sok ér-
dekességet tárt a hallgatós ág elé.  
Fellner 1761-től egyre gyakrab-
ban munkálkodott Tatán.  Szak-
mai fejlődéséhez Esterházy gróf 
is hozzájárult azzal, hogy Párizs-
ból  hozatott számára mintaköny-
veket, amelyek alapján tájéko-
zódhatott a külföldi trendekről, az 
épületek szerkezetéről, alaprajza-
iról . Ekkor már független céh-
mesterként volt jelen a városban. 
A séta következő állomása a Ha-
rangláb volt, amelyet Fellner és  
Éder József ácsmester készített a 
tóvá rosiak kérésére. A kapuc inus  
templom kis harangjának ugya nis 
nem volt elég erőteljes hangja, s a 
lakosok panaszkodtak, hogy nem 

hallják. Ezért merült fel az igény 
a Harangláb építésére, amely ele-
inte fogdaként is működött. Ha-
rangjait az első világháborúban 
rekvirálták, azaz hadi célokra 
vették igénybe, beöntötték őket. 
Fellner Jakab nevéhez fűződik 
számos malom és az izraelita 
imaház terve is. A séta során a 
régi Öreg ut cán, azaz a mai Ady 
Endre utcán álló lakóházak,  a Pö-
törke-malom, a Czégényi-malom, 
a Tóvárosi-malom, a Kalló-ma-
lom mellett haladtak el az érdek-
lődők és kaptak sok-sok helytör-
téneti információt .  
A Fellner Jakab Kulturális Egye-
sület következő városnéző sétája 
a tatai épületeket járja körbe má-
jus  7- én.                 Izsáki Zsuzsanna

 ellner k rai vei at n  v r sn ző s ta

4



A Tatai Várban április 29-én nyitották 
meg Lévai dám gra kusművész, mű-
vésztanár legújabb kiállítását, mely a 
"Létvágy" címet kapta. 
Lévai dám - aki Kövesdi Mónika mű-
vészettörténész a megnyitón elhangzott 
szavai szerint szenvedélyesen, sőt élet-
módszerűen rajzol - a szakmai elisme-
rések mellett 2010-ben Tata Városáért 
kitüntetés bronz fokozatában részesült 
a vizuális oktatásban végzett áldozatos 
munkájáért, és azon tevékenységének el-
ismeréseképpen, mellyel Tata művészeti 
értékeit országos tárlatokon és nemzet-
közi kiállításokon képviseli, 2018-ban 
pedig megyei Príma Díjat kapott. Leg-
utóbbi tatai kiállítása a 2019-ben „A faun 
visszatér” volt az angolkerti Kiskastély-
ban, ahol akkor 45 alkotását láthatta a 
közönség.
Az új időszaki kiállítás elnevezése, a 
„Létvágy” több jelentést is hordoz. Ez-
zel kapcsolatban Lévai dám a tatai mú-

zeumban elmondta: - A tárlat címében 
egyrészt kifejeződik a mögöttünk álló 
két év járvány miatti bezártságát köve-
tő vágyakozás a szabad életre, másrészt 
így 50 év után az ember nagyon vágyik 
arra, hogy a saját életében, létében egy 
tartós állapotot megéljen. A harmadik 
árnyalata a címnek egy szójáték, az L 
és a V (LétVágy - LV) római számokkal 
55-öt jelent, és nekem idén van az 55. 
születésnapom - nyilatkozta a gra kus-
művész. Az alkotó, életének ezen sza-
kaszával kapcsolatban így fogalmazott: 
- Valamiféle új reneszánsz kezdődik az 
emberrel ebben az életkorban, beleértve 
azt is, hogy elmúlt a pandémiás időszak 
és ebben is van egy felszabadulás, kész-
tetés arra, hogy behozzak valamit abból 
a lemaradásból, amit a járvány okozott, 
újraélve azokat a helyzeteket, amelyek 
kimaradtak. Tele vagyok érzelmekkel, 
tervekkel és úgy éreztem, hogy egy nagy 
és erős kollekciót kell összerakni ebbe a 

kiállításba  fogalmazott Lévai dám.
A tárlaton 71 alkotás került a falakra, ezek 
nagy része 2020-21 és 22 során készült, 
de a válogatásban szerepelnek régebbi 
munkák is, melyek Tatán soha nem vol-
tak még kiállítva a nagyközönség előtt. A 
művek két teremben vannak elhelyezve, 
sorozatokban: fekete alapú portrék, fa-
táblára készült munkák, tollrajzok. 

A tárlat megnyitóján köszöntőt mondott 
Dr. Schmidtmayer Richárd múzeumigaz-
gató és Kövesdi Mónika művészettör-
ténész, az eseményen közreműködött 
Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum 
főigazgatója, Jász Attila költő és Krulik 
Zoltán előadóművész. A kiállítás május 
27-ig látogatható a Vármúzeum nyitva-
tartási idejében.
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Nyílt napot tartott április 22-én 
az MH 25. Klapka György Lö-
vészdandár. Az érdeklődőket a 
borús időjárás sem tántorította el, 
sokan vettek részt a bemutatókon 
és ismerkedtek a katonák min-
dennapjaival a tatai bázison.
A 25. Klapka György Lövész-
dandár az elmúlt két évben a 
koronavírus-járvány miatt nem 
tudta megrendezni a dandár na-
pot, de idén végre bemutathatták 
azt is, milyen fejlesztések való-
sultak meg a helyszínen. Lőrincz 
Gábor dandártábornok elmondta: 
- A hadsereg a társadalom része, 
ezért is fontos, hogy az emberek 
érezzék, hogy értük vagyunk és 
nekünk a magyar emberek biz-
tonsága a legfontosabb. A tatai 

dandár óriási fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt időszakban, 
egyrészt új haditechnikát kap-
tunk, másrészt pedig jelentős inf-
rastrukturális fejlesztés zajlik a 
laktanyában.
A dandár katonái számos felada-
tot elláttak az elmúlt két eszten-
dőben is, ilyen volt többek között 
a déli határ védelme, a kórházak 
és oltópontok működésének se-
gítése, most pedig a háború mi-
att a keleti határ biztosítása. A 
nyílt napon a látogatók statikus 
és dinamikus haditechnikai be-
mutatón vehettek részt, valamint 
információkat kaphattak a tobor-
zásról, az alakulat életéről, fela-
datrendszeréről.
A laktanyában a délelőtti prog-

ram részeként rendezték meg a 
Tatai Patara 1597 Török - kori 
Történelmi Fesztivál beharan-
gozó sajtótájékoztatóját. Az 
1597-es tatai ostrom 425. évfor-
dulója kapcsán szervezett ese-
mény idén már 14. alkalommal 
várja az érdeklődőket június 3. 
és 5. között. Az MH 25. Klapka 
György Lövészdandár 10. alka-
lommal vesz részt a fesztiválon, 
ahol programjaikkal szeretnék 
majd a atalokat megszólítani. A 
sajtótájékoztatón a szervezők be-
jelentették, hogy újdonságokkal 
is készülnek, például tervezik, 
hogy az Öreg-tó bekerül a prog-
ramok színterei közé, valamint 
egy különleges, kaszkadőrökből 

álló csapat is szórakoztatni fog-
ja a közönséget. Az idei Patara 
változatos programkínálattal vár 
mindenkit, megrendezik a Diák 
Patarát, nem maradnak el a lát-
ványos csaták, kipróbálhatjuk a 
keresztény és török oldal fegy-
vereit, bepillanthatunk a táborok 
és a magyar falu életébe, meghir-
detik a „Kis Béka” íjászversenyt, 
naplemente után fellépnek a tűzs-
zsonglőrök, és a szombati napon 
a Kossuth tér ad otthont a népsze-
rű Katonazenekari Fesztiválnak.
A 2022-es Tatai Patara Feszti-
válról hamarosan részletes prog-
ramismertető sajtótájékoztatót 
tartanak majd a szervezők, az Es-
terházy-kastélyban.

Nyílt napot rendeztek a tatai dandárnál

Megnyílt Lévai Ádám legújabb kiállítása

Fotók: Domokos Attila

 Fotók: Domokos Attila



A Pro Dotis Egyesület, Tata 
Város Önkormányzata, Tata 
Város Diákönkormányzata (TA-
VIDÖK) és a Komárom-Esz-
tergom Megyei Önkormányzat 
szervezésében rendezték meg 
az első tatai rszágos Diáktalál-
kozót  április 21. és 24. között. A 
találkozó a „Projektre fel” alcí-

met kapta. A diákok nagyszerű 
ötleteket varázsoltak projektté, 
de a munka  mellett is a játéké, 
az ismerkedésé volt a főszerep. 
A találkozó megvalós ításához 
a KÖZ-Pont Ifjús ági Egyesület 
nyúj tott szakmai támogatást. 
Csapatmunka , bizalom, egymás 
iránti kölcsönös tisztelet és sze-

retet jellemezte az ese-
mény négy napját. 
2022 az Ifjús ág Eur ó-
pai Éve. Tata ebben az 
esztendőben különleges 
programokkal, új don-
ságokkal is igyekszik 
segíteni, támogatni a a-
talokat. Ennek jegyében 
adott otthont első ízben a 
négy napos rendezvény-
nek április 21. és 24. 
között városunk. Az idei 
találkozó fő célja az volt, 
hogy a résztvevőket el-
lássa azokkal a gyakorla-
ti ismeretekkel, amelyek 
segítségével képesek 
lesznek jól  megalapozott 
és lendületes ifjús ági 
projekteket megvalós íta-
ni helyi közösségeikben. 

A csapatban dolgozó atalok 
három olyan projektet álmodtak 
meg, amely a kortársaikat szol-
gálja. A tervezés során a diákok 
mentorok irányításával átgon-
dolták a szakmai és pénzügyi 
feltételeket is, annak érdekében, 
hogy hazatérve akár a gyakorlat-
ba is átültethessék elképzelései-

ket. A projekttervek továbbfej-
lesztését, megalapozottságának 
erősítését segítette elő az is, 
hogy szombaton egy háromtagú 
zsűri értékelte a résztvevők szó-
beli beszámolói t.
 A diáktalálkozón Nyíregyháza, 
Debrecen, Ibrány, Hajdús zobo-
szló, Tata, Tatabánya, Duna al-
más, Környebánya, Vértessom-
ló, Szolnok, Győr, Sárvár és  
Tolna diákjai alkottak projektter-
vező valamint sportcsapatokat. 
Többségük még nem járt Tatán, 
így a találkozó első napján a vá-
ros nevezetességeivel ismerked-
tek  a vendégek. Meglátogatták 
az Esterházy-kastélyt, a Kuny 
Domokos Múz eum ot, valamint 
kisvonattal bejárták az Élővizek 
városát, az estét pedig a Peron 
Tehetségközpontban töltötték a 
volt Piarista Rendházban.
Tata látnivalói nak megismerése 
és a szakmai munka  mellett a 
programban a közösségfejlesz-
tés és játékos tanul ás is helyet 
kapott. Különleges élmény volt 
a diákok számára a Magyar 
Honvédség 25. Klapka György 
Lövészdandár nyílt napján meg-

rendezett HEXATL N e trém 
sportverseny, amelyben a részt-
vevők egy speciális akadály-
pályán teljesítettek ügyességi 
feladatokat. Az esti szór akozást 
a Peron Tehetségközpontban 
tartott koncertek biztosították a 
találkozón.
A vasárnapi programzárón Bátki 
Piroska, Tata diákpolgármeste-
re és Lőrincz Anita, a Pro Dotis 
Egyesület elnöke ajándékcsoma-
gokat adott át a résztvevőknek, 
akik szép emlékekkel térhettek 
haza. Lőrincz Anita kiemelte, 
hogy Tata jövőre is visszavárja 
a atalokat, amikor a szervezők 
szándéka szerint új ra megren-
dezik majd városunkba n a diák-
találkozót . Bálega János szak-
mai vezető (KÖZ-Pont Ifjúsági 
Egyesület), valamint Cserteg Ist-
ván (az önkormányzat ifjús ági 
referense) arról  beszéltek, hogy 
jó volt látni a résztvevő diákok 
kiváló csapatmunká ját, a vidám 
hangul atú, eredményes együtt-
működést. A atalok előre jelez-
ték, hogy 2023- ban is szívesen 
jönnek Tatára, a következő diák-
találkozór a.             Cserteg István
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2022. április 13- án ismét egy a 
környezetvédelem iránt érdeklő-
dő, fogékony gyerekcsapat fog-
lalta el a Mór icz Zsigmond Vá-
rosi Könyvtár olvasót ermét.
Egy új abb könyvtári ökodéle-
lőttre került sor, melyen ezúttal 
is a környzetettuda tos életmód -
ra, azon belül az új rahasznosítás 
fontosságára és lehetőségeire 
igyekeztünk színesen-érdekesen 
felhívni a felnövekvő generáció 

gyelmét.
A Mese gurákkal a környezetért 
programsorozat soron követke-
ző alkalmán a téma országosan 
ismert, népszerű szakértőjétől 
Nagy Rékától , azaz Ökoanyut ól  
kaphattak szupe r új rafelhaszná-
lási tippeket a jelenlévő Talen-
tum  Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű ltalános Iskola 4. osz-

tályos tanul ói .
A foglalkozás elején a kíváncsi 
alsós ok megtudhatták, hogy ir-
datlan mennyiségű (kb. 2700 li-
ter) víz szükséges egy darab pól ó 
elkészítéséhez, valamint bete-
kintést nyerhettek, hogy lesz a 
gyapotból  a fast fashion üzletek 
polcaira kerülő ruhadarab. Ökoa-
nyu rögtön a megoldást is tálcán 
kínálta a döbbenetes infomációk 
ut án, így kiderült miért kellett 
mindenkinek magával hoznia 
egy használt, régebbi, kidobásra 
ítélt röviduj jú ruha darabot. Csu-
pán egy olló kell hozzá ugya nis, 
hogy a kiselejtezett holmikból  
szupe r bevásárlótáskák legye-
nek. A gyerekek büszkén mut o-
gatták egymásnak az elkészült 
te til ökoszatyrokat, és rögtön 
fel is avatták őket. A pólószaty-

rokba a rendezvény ut án a Gyer-
mekkönyvtárban kikölcsönzött 
könyvek kerültek, többek között 
Nagy Réka gyerekeknek szól ó 
könyvei.
Boldogan tapasztaltuk, hogy a 
résztvevők ezúttal is új tudás-
sal és élményekkel gazdagodva 
hagyták el a könyvtárat.
Külön örömünkre szolgál, hogy 
az ökosorozatunkr a egy országos 
rádió is fel gyelt. A Mese gu-
rákkal a környezetért 4. – Öko-
anyu című rendezvényünkről 
készült összeállítás a Kossut h 
Rádió Hajnal-táj adásába került 
bele.
A program a T P-7.1.1-16-HE-
SZA-2021-02216 azonosítószá-
mú, „Tatai kanapé” című projekt 
keretében valós ul t meg.
                          Kun-Kovács Erika

gy l   lete  avagy k any  testközel ől a könyvt r an
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prilis 28-án a Piarista Rend-
házban tartották az idei „Ezer 
arcunk - ezer rajzunk” elneve-
zésű művészeti pályázat ered-
ményhirdetését és a beérkezett 
alkotásokból rendezett kiállítás 
megnyitóját.

Tata Város Önkormányzata és 
Diákönkormányzata februárban 
hirdette meg képzőművészeti 
pályázatát 12-20 éves tatai a-
talok számára „ lmodtam egy 
világot magamnak…” mottó-
val. A ceruzával, vízfestékkel, 

temperával, akril vagy olajfes-
tékkel készült pályaműveket 
április 11-ig várták a szervezők. 
Végül 33 alkotás érkezett, me-
lyeket a Református Gimná-
zium, az Új úti iskola és Diá-
kotthon, valamint a Talentum, a 

Kőkúti, a Vaszary, és a Fazekas 
Iskola diákjai készítettek. 
Rigó Balázs alpolgármester a 
pályázat eredményhirdetésén 
elmondta: - Most, hogy a ko-
ronavírus járvány után újra van 
lehetőségünk személyes talál-
kozásokra a atalokkal, szeret-
nénk ismét egyre nagyobb teret 
szentelni az ilyen alkalmaknak, 
az „Ezer arcunk - ezer rajzunk” 
pályázatot pedig hosszú évek 
óta már hagyományosan meg-
hirdetjük. Rigó Balázs hoz-
zátette: - Idén még nagyobb 
hangsúlyt kapnak a atalok 
számára szervezett programok, 
hiszen 2022 az ifjúság európai 
éve az Európai Bizottság dön-
tése alapján. Ettől függetlenül 
a város az elmúlt esztendők-
ben is kiemelt gyelmet for-
dított a gyerekekre, atalokra, 
ezt bizonyítja többek között a 
2019-ben elnyert Tehetségbarát 
Önkormányzat cím valamint az 

NICEF Gyerekbarát Telepü-
lés díja is.
A műveket értékelő zsűri tagja 
volt Kóthay Péter, Sulyok Te-
réz és sgyáni Zsuzsanna. A 
díjazottak:
-Váradi Lili Dóra, Református 
Gimnázium  (TAVIDÖK kü-
löndíj) -Szabó Dorka, Talen-
tum Szakgimnázium 
-Süle Tímea, Talentum 
Szakgimnázium 
-Lantos Anna, Református 
Gimnázium 
-Jakab Szilvia, Talentum 
Szakgimnázium
-Dávid Réka, Vaszary János 

ltalános Iskola
- rbán Luca, Kőkúti ltalános 
Iskola
Az eseményen a résztvevők 
ajándékot és oklevelet vehet-
tek át, öt kiemelt rajz alkotója 
pedig meghívást kapott a nyári 
Tatai Tehetséggondozó Művé-
szeti Táborba.

atai i k k alk t sai l ny lt ki ll t s a iarista en z an

Fotó:mzsvk.hu
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Traktorokkal búcsúztak a várostól a Jávorkás diákok

prilis 28-án újra traktoros felvonulással búcsúztak el iskolájuktól a Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
végzős diákjai, akik a hagyományoknak megfelelően útba ejtették a Kossuth teret is. 
A diákok felvonulási menete a Jávorka Iskolából indult, majd a Kossuth téri megálló után a Rákóczi és Keszthelyi utcán valamint az Új úton keresztül tértek vissza az intézménybe. A 
végzősöket a város nevében Michl József polgármester és dr. Horváth József jegyző köszöntötte, a ballagók pedig mint minden évben, úgy az idén is saját készítésű ajándékokkal ked-
veskedtek. 

TATA Környei ú. temető
Kontó F erenc
Katona Aurél

lmi Józsefné

TATA Kocsi úti temető
Stoller Csabáné
NESZMÉLY
Juhász Mihály
AGOSTYÁN
Bonfert Miklós

NASZÁLY
Fodor Józ sef

KOCS
Varanka Zsigmondné

TARDOS
Vicián Györgyné
Moravcsik Tibor

SZŐNY
Mireider János

CSÁSZÁR
Nyári Gyuláné

OROSZLÁNY  
Nádasdy Eleonóra  
László Tibor  
Engli László
Zsitvai Hajnalka
Kovács Tibor  
Pus kás Pál

BÉKE PORAIKRA!

 Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési K�.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
     2022. áprilisban elhunytak

 Ajánló/Hirdetés
Fotók: Domokos Attila
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A Tatai Helytörténeti Egyesület tagjai, ami-
kor elfogadták a Szomódi Helytörténeti 
Egyesület kedves meghívását a tél végén, 
még nem is sejtették, milyen kellemes és 
szép tavaszi napot fognak eltölteni a Tatá-
val szomszédos faluban. Mivel az idei év a 
Fellner Jakab jubileum jegyében telik majd, 
kézenfekvő volt, hogy a közeli település 
Fellnerhez köthető emlékeinek megtekinté-
sével kezdjük – természetesen a tatai séták 
után. Az faluval való ismerkedést a Német 
Nemzetiségi Tájház megtekintésével kezd-
tük, ahol Nemes János, az egyesület elnöke 
és Búzer úr, a helyi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat részéről fogadott minket  jófé-
le helyi lélekmelegítő kíséretében.
 A körülbelül kétezer lelket számláló Szo-
mód a rézkortól folyamatosan lakott telepü-
lés. Neve a Zomol személynévből alakult 
d-képzővel. A legjelentősebb ókori kultúra 
a rómaiaké volt, erről feliratos kövek tanús-
kodnak, s egy, az egyesület által megtalált 
és közszemlére tett szarkofág is. Nyáron a 
Szomódi Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület tagjai adatgyűjtő körútra indul-
tak a településen. Csiszár István volt az, aki 
emlékeiből felidézte, hogy már gyerekkorá-
ban is a katolikus plébánia mögötti patak-
mederben (Pék patak) volt az a kőmedence, 
amiből annak idején az állatokat itatták. Az 
utóbbi években azonban a kő egyre jobban 
kiemelkedett a vízből, aminek következté-
ben meglátták rajta a faragásokat, és rájöt-
tek, hogy egy régi szarkofág lehet az. A há-
rom darabba tört szarkofágot három méter 
mélyről emelték ki. Régészek elmondták, 
hogy a szarkofág a III-IV. században itt élt 

rómaiaktól maradt ránk. Most a fa-
luban állították ki – mindenki lát-
hatja, gondosan letisztították, hely-
reállították.
Az akkor Zumuld alakban szerep-
lő községet 1225-ben említik elő-
ször oklevelek, ekkor II. András 
megerősíti (Miskolc nemzetség-
beli) Bors ispán adományát a bor-
smonostori apátságnak. 1233-ban 
azonban visszaszerezte, s (Csák 
nemzetségbeli) Pousnak adta el, oly 

módon, hogy a monostort másutt kárpótolta. 
A szomszédos S R határleírásában 1233-
ban még Pous a Vgrin és a majki prépost 
van birtokosaként jelölve. 1327-ben már 
(Kácsik nemzetségbeli) Szécsényi Frank a 
Farkas és annak ai osztoznak felette, majd 
a tatai vár tartozékaként említik a krónikák. 
A Rozgonyi család tulajdonolta későbbi-
ekben a népes „Villa Zomold”-ot, amely a 
tatai plébánia liáléja. 1543-ban Tata török 
általi elfoglalásával egy időben Szomód is 
elpusztult. Érdekes módon a XVII. század-
ban Tisza-melléki református magyarok 
leltek otthonra e vidéken és az ezt követő 
időszakban, leginkább gróf Esterházy Jó-
zsef telepítő tevékenységének köszönhetően 
szült feszültségeket. A gróf ugyanis 
betelepített birtokára württembergi 
katolikusokat. Ők olyan előjogokat 
kaptak a birtokostól, amely méltán 
sértette a protestáns vallású lakos-
ságot. Ezt a két hitközösség temp-
lomának felépítési időpontja is jel-
zi, hiszen amíg a katolikus németek 
is - megérkezésük után harmincöt 
évvel, - addig a reformátusok csu-
pán 1889-től gyakorolhatták vallá-
sukat saját templomukban. A mező-
gazdasági termelésből élő település 
lakói a szántóföldjeiken búzát, a 
napsütéses dombok szőlőföldjein 
jó minőségű bort termeltek. A val-
lási ellentétek elsimulása után a 
falu társadalmi élete is új lendületet 
kapott. Jelenleg több civil egyesület is mű-
ködik, pezsgő a társadalmi és kulturális élet 
a faluban. 

Mindezt meg-
tudtuk, amikor a 
tájház után, mely 
a betelepült né-
metek múltbeli 
életének állít em-
léket (s megörö-
kíti mindezt egy 
faragott táblaké-
pen is a ház előtt) 
átmentünk a ka-
tolikus templom-
ba, mely Fellner 

Jakab egyik remek alkotása. Egy szabadon 
álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, 
nyugati homlokzati tornyos templom, a szen-
tély felett kontyolt nyeregtetővel, a szentély 
északi oldalához csatlakozó sekrestyével. 
Kosáríves, kőkeretes kapuja felett építési 
felirat. Csehsüveg boltozatú hajó és szen-
tély, a hajó bejárati oldalán pillér által tartott 
falazott karzat. Berendezés: 18. század vége. 
Építtette gróf Esterházy Ferenc 1775-1778 
között.2001-ben felújították. Ennyi a rövid 
ismertető, de mindez nem sokat ér, ha nem 
láthatjuk  szerencsére mi láthattuk a gondo-
san ápolt templomkertben álló, szép templo-
mot, s kaptunk szakavatott leírást Sch eig-

hardt templomgondnok 
úrtól. 
Természetesen nem 
hagyhattuk ki a látni-
valók sorából a refor-
mátus templomot sem, 
annál is inkább, mert 
a nagyon várt torony-
kupola cseréjét épp 
erre a napra igazította 
a kivitelező, így ab-
ban a szerencsében is 
részünk lehetett, hogy 
láthattuk az új tornyot, 
a gyönyörűen csillogó 
rézborítást, és gyel-
hettük, hogyan bontják 
ki a „csomagolásból” 

az újonnan aranyozott csúcsdíszt. A temp-
lom adatai: építésének dátuma: 1889. fel-
szentelés: 1889. december 8.) Építőmestere: 

Mikos Nándor komáromi építőmester. 
A templomépítést I Ferenc József osztrák 
császár, magyar király adománnyal támo-
gatta. Felirata: „Isten dicsére, ember üdvé-
re, erény mívelésére, erkölcs nemesítésére 
emeltetett e hajlék 1889.” Külső méretei: 
22.30 m  11.20 m, belső méretei: 18.50 m 

 9.70 m, templomfal-magasság: 9.00 m, 
toronymagasság (csillaggal): 31.80 m, ülő-
helyek száma: 450. Az úrasztala is ebben az 
évben készült.
Csákai László tiszteletes úr (a helyieknek 
csak Laci tiszi!) fogadott minket, s osztotta 
meg örömét, hogy végre ( nagy összefogás-
sal és adománygyűjtéssel)  sikerült az oly ré-
gen húzódó felújítás első szakasza  még van 
mit tenni, a régi templomépület ezer sebből 
vérzik. Őszinte öröme s jókedve magával 
ragadott bennünket is, egészen felpendülve 
búcsúztunk el tőle és vettük birtokba a pavi-
lont, ahol már ebédre terítettek számunkra. 
„Aperitifként” Nemes János, az egyesület el-
nöke ismertette az egyesületi tevékenységet, 
a sikereket és a jövőbeni feladatokat, ame-
lyeket szeretnének megoldani, s bemutatta 
a dokumentációt, molinókat, lmeket, ame-
lyek mind ezt a lelkes munkát illusztrálták. 
Lehet tanulni tőlük, lelkesedést, kitartást, s 
ötleteket átvenni! Azután a nom gulyással 
és a pogácsákkal foglalkoztunk, ami nagyon 
jól esett mindenkinek a mozgalmas délelőtt 
lezárásaként.
Jólesően állapítottuk meg, egymás között, 
már hazafelé, hogy ennél jobban nem is 
kezdhettük volna idei kirándulásaink sorát 
– nagyon jól érezte magát mindenki (több 
mint 50-en voltunk!)  ezúton is köszönjük a 
szomódi „testvéregyesületnek” a szép napot, 
a meghívást és a szervezést, s majd igyek-
szünk viszonozni  hiszen a kapcsolat élő, 
és mint ez a kirándulás is bizonyítja, gyü-
mölcsöző. Nem kell mindig messzire men-
ni  bár azt is nagyon szeretünk!  hiszen a 
szomszédságban is vannak „kincses falvak”, 
amelyeket meg kell ismernünk, fel kell fe-
deznünk a magunk számára. 
Fellner nyomában a következő cél: Eger. 
Ígérjük, majd arról  is tudós ítjuk az érdek-
lődőket.         zabó zera na

Fellner nyomában a Tatai Helytörténeti Egyesület
z első állomás: zomód

Hirdetés



9  2022. május 5. VIII. évfolyam, 9. szám Társadalmi célú hirdetés



Sport 2022. május 5. VIII. évfolyam, 9. szám10
Programajánlat
Kézilabda
május  6. pé ntek 16.30 
TAC  Komárom VSE női 
serdülő
A mérkőzést az dám Sándor 
Sportcsarnokban játsszák.
május  7. s zombat 15.30 
TAC  Lébényi KSZSE női 
ifjús ági
18.00 TAC  csi Kinizsi női 
felnőtt
május  8. va sárnap 18.00 
TAC – Csépe Salgót arjáni SKC 
fér  felnőtt
május  12. c sütörtök 18.30 
TAC  NEKA fér  ifjúsági
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában játsszák.

Kosárlabda
május  8. va sárnap 13.00 
TSE  Szegedi KE női felnőtt
A mérkőzést Bábolnán játsszák.

Labdarúgá s
május  7. s zombat 12.00 
TAC  FC Esztergom fér  15
május  8. va sárnap 15.00 
TAC  Zsámbéki SK fér  felnőtt
május  14. s zombat 10.10
TAC  Dorogi FC fér  14
14.00 TAC  II. ker. FC fér  

16
május  19. c sütörtök 18.00 
TAC  FC Esztergom női 15
A mérkőzéseket az Új úti pályán 
játsszák.

Asztalitenisz
Fér  NB I. Honvéd Szondi Székes-
fehérvár – TAC 4-10
Pontszerző: Béres 3, Sipos 3, Bak 2, 
Adamik 1, Bak-Sipos
TAC – PTE PEAC Kalo-Méh II.
Fér  NB II. TAC  Hévíz Sportkör 
11-7
Pontszerző: Nagy 4, Barassó 2, Pat-
tantyús 2, Varga 2, Pattantyús-Varga
Fér  NB II   SH-ITB Budaörs - 
TAC 8-10
Pontszerző: Nagy 3, pattantyús 3, 
Barassó 2, Pattantyús-Lukács, Ba-
rassó-Nagy
Kézilabda
Fér  felnőtt TAC  ptimum Solar 
Békési FKC 33-33 (18-17)
Vezette: Bába S., Horváth P.
Góllövő: Sárosi, Schneider 7-7, 
Igali 5, Kiss, Kreisz 4-4, Zöldy 3, 
Győr  2, Bognár 1
HÉP Cegléd  TAC 28-22 (14-10)
Vezette: Bujdosó M., Horváth V.
Góllövő: Schneider 6, Kreisz 5, 
Kiss 3, Gajdos, Győr  2-2, Blázso-
vics, Igali, Molnár, Zöldy 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Fér  ifjúsági Agrofeed ET  NI 
Győr  TAC 35-23 (16-9)
Vezette: Kincses D., Szecsődi D.
Góllövő: Huber, Takács 5-5, Vin-
cellér 4, Igali 3, Kolozsi, Tóth 2-2, 

Mar , Z ickl 1-1
Edző: Márton dám
Fér  serdülő TAC  Esztergom 26-
24 (11-12)
Vezette: Gengeliczky D., Puss H.
Góllövő: Nényei 11, Z ickl 6, Hu-
ber 5, Boda 2, Merkli, Szombati 1-1
Komárom VSE  TAC 22-31 (14-
16)
Edző: Endrédi Dezső
Női felnőtt TAC  Velence 10-0 (já-
ték nélkül)
Női ifjúsági Komáromi VSE  TAC 
15-26 (4-16)
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női serdülő Gárdony Pázmánd 
NKK  TAC 29-26 (13-13)
Vezette: Koronczai L., Polgár Cs.
Góllövő: Sás 8, Bogdola, Hatvani 
6-6, Mészáros, Sebestyén 2-2, Deli, 
Pruzsina 1-1
Lébényi  KSZSE-TAC 24-25 (10-
16)
Edző: Blázsovics Norbert
Kosárlabda
Női felnőtt RAD BASKET  TSE 
83-39 (19-13,23-1,19-12,22-13)
Vezette: Gyurka T., Czupi M.
Pontszerző: Sulyák 13/3, Tóth 7, 
Fodor 6, Horváth 6, Koncsár 6, 
Morcz 1
Edző: Kaposi Renátó
Fér  junior TSE  Győri KC 49-80 

(12-19,12-25,11-20,14-16)
Vezette: Krisztián-Világos T., Faze-
kas H.
Pontszerző: Horváth 17/3, Pozsár 
12, Keller 11/3, Andai 5, Fleisz 2, 
Dományi 2
FALC -Vulcano Energia KC 
Szombathely/B  TSE 71-58 (14-
16,19-12,20-19-18-11)
Vezette: Dr Magyari T., Kovács M.
Pontszerző: Horváth 19, Pozsár 17, 
Keller 14. Andai 5/3, Fleisz 3/3
Edző: rsós-BogdánLlívia
Fér  kadett Győri KC/A  TSE 50-
89 (14-26,19-21,17-18,0-24)
Vezette: Nagy R., Bende R.
Pontszerző: Zalavári 24, Bittmann 
19, rbán 15/9, Dávidházy 14, Tá-
pai 13, Molnár 4
Conoil Pápa KC  TSE 63-109 (11-
33,17-25,9-30-26-21)
Vezette: Fülöp A., Sebesi G.
Pontszerző: Zalavári 26/3, Bitt-
mann B. 20, Dávidházy 14, Tápai 
14, Nagy 13, rbán 12/3, Molnár 4, 
Bebők 2, Vida 2, Szentirmay 2
Edző: rsós-Bogdán Lívia
Labdarúgás
Fér  felnőtt  TAC  ati-Kecskéd 
KSK 4-5 (0-2)
Vezette: Kreitl T.
Góllövő: Széles 67, Zuggó 
70,81,Márton  71 ill. Szabó 

10,39,95,Graskó 74, Berki 88
Kiállítva: Dragonya (TAC) 48
Koppánymonostori KSK – TAC 1-1 
(1-0)
Vezette: Linn K.
Góllövő:Hegedűs 46 ill. Felső 87
Kiállítva: Venczel (K) 88, Suhai 
(TAC) 94
Edző: éber Roland
Fér  19 Vértesszőlősi SE  TAC 
2-3 (1-3)
Vezette: Lovas G.
Góllövő: Fekete 19,70 ill. Jakabo-
vics 13, Putnoki 17,31
Edző: Scha er Péter
Fér  16 TAC  Pénzügyőr SE 7-1 
(5-1)
Vezette: Ay J.
Góllövő: Dumánszki 7,89, Chmelo-
vics 9, nger 30,31,45,76 ill. Rosz 
32
Szent István SE  TAC 6-1 (3-0)
Vezette: Vámos T.
Góllövő: Kőmíves 14,21,33, Babal-
ola 60,76, Bábel 80 ill. nger 56
 Edző: Kele Zoltán
Fér  15 D Magyar-Német SE  
TAC 14-0 (7-0)
Vezette: Kiss B.
Góllövő: dám 2, Patocska 3, Mis-
koczi 11,45, Bergmann 13, Adi 
37,38, dám 39, Hughes 47,69,75, 
Papp 54,75, Balog 80

Edző: Kisék Szabolcs
Fér  14 Komáromi VSE  TAC 
5-0 (2-0)
Vezette:Huszka D.
Góllövő: Horváth B. 35, Gerecs 40, 
Kozma 56, Horváth G. 64,77
TAC – Dunakanyar SE-Szentendre 
4-3 (2-2)
Vezette: Somogyi L.
Góllövő: Borsó-Bodnár 10, Adler 
24,55, Balázs 53 ill. Toplak (ö)19, 
Bánóczi 20, Jenei 77
Edző: Sch eininger Ferenc
Női felnőtt TAC  Tatabányai SC 
1-4 (1-1)
Vezette: Sándor T.
Góllövő: Horváth 29 ill. Kovács 
15,85, Szabó V. 62, Szabó Z. 66
Edző: Guszta k Lilla
Női 18 Kisbéri SSE  TAC 4-3 (3-
2)
Vezette: Somogyi L.
Góllövő: Pusztai 15,30,35,38 ill. 
Hartai 18,32,50
TAC  Fortuna SE 0-2 (0-0)
Vezette: Péntek E.
Góllövő: Györe 60, Gugg 70
Edző: Guszta k Lilla
Női 15 TAC  Dorogi FC 2-2 (1-2)
Vezette. Sándor T.
Góllövő: Czakó 3, Kurdi 51 ill. 
Bajzák 1-9
Edző: Guszta k Lilla

Az elmúlt 2 év kevés versenye – a 
C VID miatt- úgy tűnik már  múl-
té. Az idén szinte minden sportágban 
beindult a versenyszezon. Így van 
ez a karatéban is. A Tatai Kölyök-
sárkány Karate Egyesület április 
közepén a XX. Bicske Kupán vett 
részt- Ez egy meghívásos nemzetkö-
zi harcművészeti verseny. Több mint 
200 meghívott harcművész kem-

pós, karatéka, jiu-jitsus- mutatta be 
tudását. A tataiak kitettek magukért 
hiszen remek eredményeket értek el. 
A leg atalabb Bartók Zalán arany-, 
és bronz minősítéssel zárt. Nágél 
Balázs ezüst- és bronzérem, Nágel 
Zalán ezüstérem, míg az egyesület 
edzői Kerekes Balázs arany-és ezüs-
térem, Takács Róza arany-és bronz-
rem megszerzésével térhetett haza.

Elkezdődött a vizes szezon. 
Ennek legbiztosabb jele, hogy 
az Öreg tavon már ott eveznek 

a Hódy SE versenyzői. A ver-
senyszezon kezdetét a győri 
Évadnyitó Bajnokság jelenti 

amit ezúttal április 23-án ren-
deztek meg. A Csay Renáta Re-
gionális Akadémia szervezte a 
versenyt amin természetesen ott 
voltak a tatai atalok is. A Régió 
9 egyesülete alkotta a mezőnyt. 
Az ifjúságiak 8 km-en, míg az 

10-14-es korosztály 5 km-en 
mérethette meg magát. Nem 
okozott csalódást a tatai külö-
nítmény, mondhatnánk azt is, 
hogy hozta megszokott formáját 
ami ezúttal 3 arany, 3 ezüst és 3 
bronzérmet jelentett. Ezenkívül 
még tizenhárom 4-6. helyezést 
is szereztek.
Aranyérmesek: K-1 női kölyök 

14: Gábor Tímea
MK-1 női gyermek 10 Bocs-
kay Panni
 MK-1 fér  gyermek 10 Jakab 
Bendegúz
Ezüstérmesek: K-1 fér  kölyök 

13 Neuvirt Tamás
 MK-1 fér  gyermek 11 Halt-
rich Hunor
 MK-1 női gyermek 10 Szalai 
Kira
Bronzérmesek: K-1 fér  kölyök 
Czimondor Péter
Mk-1 fér  gyermek 11 Lui-
gics dám
MK-1 női gyermek 11 Farkas 
Nóra

Május 13-án a világbajnoki ér-
mes, egykori sportvezető Csá-
szár Attila emlékére rendeznek 
egész napos programot a Szé-
chenyi 2020  pályázat „Moz-
gással az Öreg tó körül.” projekt 
keretében. A Hódy SE vár min-
denkit az egész napos rendez-
vényre aki szeretne emlékezni 
és a vízen sportolni. Az Új Ka-

jakház Ökoturisztikai Központ 
a program helyszíne. Május 
13-án (pénteken) 16 órától vár-
ják a résztvevőket, a program 
pedig másnap 16 órakor ér vé-
get. Az emléknap keretén belül 
előzetes időpont egyeztetéssel 
az egyesület vízi sporteszközeit 
(sárkányhajó, túrakenu és ka-
jak) ingyenesen lehet használni. 

A résztvevőket üdítővel és az 
emléknapot megidéző matricá-
val fogad és díjaz a Hódy SE.  
A záráskor, azaz szombaton 16 
órakor az emlékezés időtartama 
alatt legtöbb távolságot megtevő 
résztvevőket éremmel díjazzák.
Részletes információkat a http://

.tataihody.hu/ honlapon le-
het találni

A Tata Város Diákönkormányzata, a 
TAVIDÖK, Tata Város Önkormány-
zata és a 25. Klapka György Lövész-
dandár közösen szervezete meg azt 
a különleges He atlon e trém sport-
versenyt, amelyen részt vettek az or-

szágos diáktalálkozó ataljai. A 25. 
Klapka György Lövészdandár nyílt 
napjának egyik eseménye volt a 
He atlon. Bátki Piroska diákpolgár-
mester, Lőrincz Anita, a Pro Dotis 
Egyesület elnöke, valamint Tompa 

Andor sportreferens és Cserteg Ist-
ván ifjúsági referens segítette a ata-
lok sikeres részvételét. A lövészdan-
dár munkatársai bonyolították le a 
különleges sporteseményt, amelyen 
az országos diáktalálkozó résztvevői 
mellett kadétok is versenyeztek.
A katonai akadálypálya, amelyet 
a csapatoknak teljesítenie kellett, 
nagyon izgalmas elemekkel volt 
kiépítve: többek között ágyúcsö-
vön átmászás, tank alatti kúszás, 
súlyemelés és más különleges ele-
mek adtak lehetőséget a zikai és 
csapatmunka teljesítésére.
A He atlonban résztvevő csapatok 
nagy lelkesedéssel, és erőbedo-

bással teljesítették az akadályokat. 
A díjazáskor a szervezők minden-
kinek adtak érmet, ajándékot. A 
díjakat Bátki Piroska diákpolgár-
mester, Lőrincz Anita, a Pro Dotis 
Egyesület elnöke, valamint Tompa 
Andor sportreferens adta át.
A tatai He atlon e trém sportver-
seny nevet szerzett a hazai atalok 
körében. Jó példaként szolgál az 
az együttműködés is, amely létre-
hozta ennek legújabb formáját a 
25. Klapka György Lövészdandár 
munkatársaival. Az országos diák-
találkozó résztvevői jól érezték ma-
gukat a rendezvényen és jó gyakor-
latként viszik tovább a hírét.

Kölyöksárkány sikerek Csaszi Vízi Emléknap

Hexatlon a tatai országos diáktalálkozón

Hódy-s hírek

Eredmények
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