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Tata k sz nti erlin ent
Gerlingen és Tata városa 1987ben, éppen 35 évvel ezelőtt kötött testvérvárosi szerződést. A
kapcsolat az elmúlt évek alatt
egyre szorosabbra fonódott.
Ezt bizonyítja az elmúlt évtizedek számos közös rendezvénye. ok területen vált ez
az élő partnerség kézzelfoghatóvá: iskolákban, egyházi közösségekben, egyesületekben
és sok más közösségi színtéren
ápolják a kapcsolatot a résztvevők immáron évtizedek óta.
Az idősebb és fiatalabb generációk közötti tapasztalatcsere
útján nagy előrelépések történtek. A Tata és Gerlingen
közötti szoros kapcsolat a két
polgármester szívügye. Nem
utolsó sorban a sok személyes
kapcsolat az, ami az országhatárokat is legyőzi.
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Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu
Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
áztartásba eljut.
ki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a atai Városkapu rt. nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info tataivaroskapu. u
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Önkormányzat

sővíz
tő tartál okra lehet pál ázni
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet - és természetvédelmi
alap létrehozásáról és az alappal
való gazdálkodás szabályozásáról szóló 19 1999. V .4. számú rendelete alapján Tata Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága továbbiakban: Bizottság
pályázatot hirdet vissza nem térítendő környezetvédelmi támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: a klímaváltozás következtében a szélsőséges
időjárási viszonyok következményeinek enyhítése. Az önkormányzat által vásárolt esővízgyűjtő tartályok kiosztására lehet
pályázatot benyújtani, melynek
feltétele, hogy a pályázó vállalja az ingatlana előtti közterület
rendben tartását három évig.
A támogatási keretből 500 literes - esővíz felfogására alkalmas
- tartályra lehet pályázni. Külön
pályázati felhívás szól a lakosság és az intézmények számára,
a felhívásokat és további információkat az érdeklődők a tata.hu
eboldalon találják.

Hirdessen
Ön is lapunkban!
tataivaroskapu u sa
mail om
Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság
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en kívüli ülésen ren elték el a hel i népszavazást a képviselők

Fotó: Domokos Attila

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést
tartott május 9-én a Városháza
dísztermében, ahol négy napirendi pontról szavaztak.
Az ülésen két napirendi pont is
foglalkozott a népszavazással,
az egyik a kezdeményezés bejelentéséről a másik pedig a helyi
népszavazás elrendeléséről és
költségvetésének meghatározásáról szólt. Ezzel kapcsolatban Michl József polgármester
sajtótájékoztatóján elmondta:
- 2020-ban több kezdeményezés is elindult arra vonatkozóan,
hogy az Öreg-tó partján lévő,
1 41-es helyrajzi számú ingatlan jövőbeni sorsával kapcsolatosan a különböző fórumok,
egyeztetések,
beszélgetések
után döntés születhessen. Töb-

ben - képviselők is - kezdeményeztek népszavazást ebben a
témában, 12 kérdésben, melyekből 3 maradt, s végül zalay ldikó kezdeményezésére
összegyűltek az aláírások. Az
aláírásokat a Helyi Választási
roda megvizsgálta, a Helyi Választási Bizottság ezt jóváhagyta, majd értesített arról, hogy a
népszavazást a képviselő-testületnek el kell rendelnie. Május
9-én a népszavazási kezdeményezést bejelentettem a képviselő-testületnek, a testület pedig
elrendelte a helyi népszavazást,
illetve döntésével biztosította
annak mintegy 15 millió forintos költségvetését is.
A népszavazást a képviselő-testület a következő három kérdésben rendelte el:

-Egyetért-e Ön azzal, hogy a
Tata, 1 41 hrsz-ú Esterházy
műemlék lóistálló és lovas pálya ingatlannal szomszédos
telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az
ott már meglévő utat se lehessen
kiszélesíteni
-Egyetért-e Ön azzal, hogy a
Tata, 1 41 hrsz-ú Esterházy
műemlék lóistálló és lovas pálya ingatlanra vonatkozóan a
város településképi rendelete
29 201 .
.20. és helyi
építési szabályzata 3 2005.
. . a 2020. február 2 -án
hatályos állapotában maradjon
-Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata
Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő

beruházáshoz
kapcsolódóan,
megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit
Tata polgármestere tájékoztatott
arról, hogy a május 9-én meghozott döntést egy 15 napos jogorvoslati határidő követi, majd
abban az esetben, ha a 15 nap
alatt senki nem támadja meg a
döntést, a Helyi Választási Bizottság kitűzi a helyi népszavazás pontos dátumát, a következő
50. és 70. nap között. Ekkor indulhat majd meg a kampány, és
a népszavazás előkészítése.
A rendkívüli ülésen a képviselők szavaztak változtatási tilalom elrendeléséről is, mely a
készülőben lévő Helyi pítési
zabályzathoz kapcsolódik. Az
egyeztetéseket követően a szabályzat számos pontját át kell
dolgozni, ezért a város bizonyos
területein telekalakítási, illetve
építkezési tilalmat vezetnek be
az új szabályzat elfogadásáig
azért, hogy a megújult szabályzatban szereplő változtatások
ne hozzák majd nehéz helyzetbe akár az építkezőket, akár
az ingatlanvásárlókat. Emellett a képviselők a Városházán
döntöttek arról is, hogy az jhegyből lefolyó csapadékvíz
elvezetésére szolgáló csatorna
megépítését szolgáló projekt
meglévő költségvetését további
70 millió forinttal kiegészítik.

áltoztatási tilalom elren elése
Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2022. május 9-i ülésén változtatási tilalom elrendeléséről döntött a
készülőben lévő Helyi pítési
zabályzathoz kapcsolódóan.
Az egyeztetéseket követően a
szabályzat számos pontját át
kell dolgozni, ezért a város bizonyos területein telekalakítási,
illetve építkezési tilalmat vezetnek be az új szabályzat elfogadásáig azért, hogy a megújult
szabályzatban szereplő változtatások ne hozzák majd nehéz
helyzetbe akár az építkezőket,
akár az ingatlanvásárlókat.
A változtatási tilalom alá eső

területen az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
V . törvény
20. 7 bekezdésében meghatározott kivétellel telket alakítani, új építményt létesíteni,
meglévő építményt alakítani,
bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi
V . törvény 20.
7 bekezdése alapján a tilalom
nem terjed ki:
a a tilalom hatálybalépésekor

hatályos építésügyi hatósági
engedéllyel megvalósuló építési, javítási-karbantartási és a
jogszabályokban megengedett
más építési munkákra, valamint a 33 A. szerinti egyszerű
bejelentés alapján megkezdett
tevékenységre,
b a korábban gyakorolt használat folytatására,
c az állékonyságot, életet és
egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
d az a pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési
munkáknak a településrendezé-

si követelményeket nem érintő
módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásra,
e a honvédelmi és katonai célú
területre,
f tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.
A változtatási tilalom az érintett területeken az új helyi
építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet hatályba
lépésének napján szűnik meg.

További részletek:
www.tata.hu

épszer ek a városi m üves pál ák
Fotó: Domokos Attila

Tata Város Önkormányzata
megbízásából karbantartási
munkákat végeztek a Bacsó
Béla és a Kazincbarcikai utcai műfüves grundpályákon
május 13-án.
Az éves karbantartás keretében felmérték a pályák állapotát, letisztították, felfésülték és feltöltötték őket, illetve
kisebb javításokat is végeztek.
A Bacsó Béla út
9 szám
alatti társasház mögötti területen a Magyar abdarúgó
zövetséggel közösen kialakított műfüves grundpályát
2020-ban adták át, tavaly pedig elkészült a másik műfüves
grundpálya is a Kazincbarcikai utcai játszótérnél, ahol

Purgel Zoltán alpolgármester
elmondta: - A műfüves pályákat
megszerették a tataiak, baráti
társaságok, amatőr focicsapatok és gyerekek rendszeresen
használják. A két pályát a Tatai
Városgazda Nonprofit Kft. heti
rendszerességgel megtisztítja,
azonban az utóbbi időben egyre
gyakrabban tapasztalható, hogy
a pályákon és azok környezetében sok az eldobált szemét,
üdítős palackok, sörös dobozok,
egyéb hulladékok, a Kazincbarcikai utcai pálya borítását pedig sajnos ki is égették. Kérünk
mindenkit, hogy ne szemeteljen,
használjuk a pályákat tudatosan,
vigyázzunk a környezetünkre!
hívta fel a figyelmet Tata alpolgármestere.

Önkormányzat
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Közös összefogás segítette a fejlesztést
Tovább szépült a Tatai Mentőállomás

Tata Város Önkormányzatának
támogatásával, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. koordinálásában és kivitelezésében, több helyi
vállalkozás együttműködésével
illetve jótékony felajánlásaival
valósultak meg újabb fejlesztések a Tatai Mentőállomáson,
ahol május 10-én, a mentők napján rendeztek sajtótájékoztatót.
Teljesen megújult a mentőállomás garázsai előtt található behajtó. A helyszínen először 30 cm
mélyen feltörték a betont, utána
40-50 centiméterre mélyítették
a behajtót. Ezt követően geotextilt és vasalt betont helyeztek az
alapba, végül a felújítási munka
térkövezéssel zárult. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. a mentőállomás számára felajánlott két
új zászlót, egy hulladékgyűjtőt,
egy padot, tereprendezési munkákat végeztek, fűmagot vetettek
és egy korábbi fakidőlés nyomán
megsérült kerítésszakaszt is hely-

reállítottak. Emellett az állomáson
lefestették a mentőautók kapuit,
melyek új matricákat is kaptak.
A sajtótájékoztatón Michl József
polgármester úgy nyilatkozott:
- Minden tatai valamint a környékünkön élő család nevében
hálásan köszönjük az itt dolgozók
derekas szolgálatát, azt a szeretetet, amellyel önzetlenül segítenek
a bajban. A mentők napján kívánjuk nekik, hogy mások megsegítése közben mindig bőségesen
legyen lelki és testi erejük. A városvezető hozzátette: - Azt a nehéz
feladatot, melyet napról-napra ellátnak, megpróbáljuk azzal támogatni, hogy tovább szépítjük, fejlesztjük a munkakörülményeiket.
A fejlesztési költségek legnagyobb részét az önkormányzat
biztosította, emellett a munkákat
a Tatai Városgazda Nonprofit
Kft., a Derideo-Tatakő Kft., a
Poki-Bau Kft., a Zöld út Kft.,
a Budai-Trans Kft. és a Vértes

Beton Kft. támogatta, köszönjük adományaikat, segítségüket!
Acsai Zoltán, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője a
helyszínen elmondta: - A cég évek
óta kölcsönösen jó viszonyt ápol a
tatai mentősökkel, akik a koronavírus járvány kapcsán rendszeresen tesztelték a Városgazda munFotó: Domokos Attila

A tópartot szépítették a hivatal munkatársai
Fotó: Domokos Attila

Közel 400 tő évelőt, örökzöldet és
lombhullató cserjét ültettek ki a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal szervezésében május 17-én a Tópart sétány
mellé, a volt Bőrgyár előtti szakaszon,
a városi főkertész szakmai iránymutatásával.
A hivatal munkatársi közössége korábban a Föld Napjára tervezett egy szemétszedési akciót, amit a rossz időjárás
miatt április 22-én nem tudtak megvalósítani. A május 17-i zöldfelület-fejlesztés megtervezésekor figyelembe
vették a klímaváltozás hatásait, a kiültetésre került növények ezért elsősorban szárazságtűrő és alacsony fenntar-

tási igényű fajok.
A palánták a helyszínen már meglévő
növényzethez illeszkednek, többek között gólyaorr, prémes gyöngyperje, szurokfű, deres sás és nyúlfarkfű is került
a válogatásba. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaihoz csatlakozott Tata Város Diákönkormányzata, az Új úti Iskola és a Vaszary Iskola
diákjai is kivették a részüket a munkából. A helyszínen területrendezésre
és gyepfelújításra is sor került, miután
friss, tápanyag-gazdag talajt terítettek
le. A kiültetett növényeket a jövőben a
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. fogja
gondozni.

katársait, a Városgazda pedig az
elmúlt években több alkalommal
tereprendezési munkákat és fűnyírást végzett az állomás udvarán.
Az önkormányzat évek óta rendszeresen segíti az állomás működését. 2020 tavaszán, a koronavírus-járvány kitörésekor Michl
József polgármester javaslatára
a város 1 millió forintos támogatást nyújtott, ezzel könnyítve
a közegészségügyi helyzetből
adódó többletkiadások fedezését. 2020 őszén aztán vállalati
és önkormányzati támogatás is
segítette a Tatai Mentőállomás
fejlesztéseit, akkor a Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. és a város
támogatásaival sikerült megújítani az állomás elöregedett
vizesblokkját, emellett pedig
egészségügyi és rekreációs célokat szolgáló eszközöket is beszerezhettek. Az önkormányzat által
nyújtott támogatásból a mentőállomás akkor hűtőszekrényt,
mikrohullámú sütőt, televíziót,
érintésmentes lázmérőket és egy
ózongenerátort vásárolt. Tavaly
május 10-én az önkormányzat

két darab Ambulance sürgősségi
készletet adományozott a helyi
mentősöknek. A készlet égési
sérülések ellátására kifejlesztett
speciális termékeket tartalmazott, többek között takarót és
kötszereket, melyekkel azóta a
gyakorlatban tudtak a szakemberek segíteni égési sérülteknek. A
mentők napja alkalmából 2022.
május 10-én Tata Város Önkormányzata nevében Michl József
polgármester és Purgel Zoltán
alpolgármester újabb két égési
sérültek ellátására kifejlesztett
sürgősségi készletet ajándékozott
a mentőállomás közösségének.
A Tatai Mentőállomáson jelenleg 18-an dolgoznak, 9 ápoló és
9 gépkocsivezető teljesít szolgálatot. Kvittung Dániel állomásvezető arról tájékoztatott,
hogy kinevezésekor, 2020 őszén
az állomás korszerűsítését, továbbfejlesztését tűzte ki célul,
s mára ebből a tervből már sok
mindent sikerült megvalósítani.
A következő lépés a konyha és a
világítás felújítása lesz, amihez
örömmel várják a felajánlásokat.
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Sváb bál Gerlingenben

Két év kihagyást követően az idei évben,
május 7-én szombaton került megrendezésre Gerlingenben a 5. Bundessch abenball, vagyis a Magyarországról elüldözött magyarországi németek szövetségi
svábbálja . Az eseményen Tata városa is
képviseltette magát egy kisebb delegációval, melyet Michl József polgármester
vezetett.
Maga Gerlingen város is azok közé a németországi települések közé tartozik, ahol

a második világháborút követő kitelepítés, kiűzetés következtében több
család talált új hazát. A település
közösségi életének alakulásában és
fejlődésében nagy szerep jutott a későbbiekben ezeknek az embereknek
is, hiszen a Magyarországról hozott
kulturális vonásokkal gazdagították
a vidék fejlődését. Gerlingen immáron több évtizede ad otthont, és szervezi meg a Magyarországról zármazó Németek zövetsége D
támogatásával a svábbált, ami a közösség számára minden alkalommal
kiemelkedő pont a számos esemény
között az identitás, a kultúraőrzés és
megélés terén.
ontos, hogy ezeknek jelentőségét
maga a nemzetiségi közösség is érzi
és tenni képes azért, hogy mindezek ápolása élő szokásként maradjon meg a mindennapi életben.
A résztvevők száma és összetétele
tükrözte, hogy az utánpótlás a fiatalok bevonásával biztosított. Jól
érződött a lelkesedés, melyet többek között az okozott, hogy az elmúlt időszakban
nélkülözni kényszerültünk a személyes találkozásokat biztosító rendezvényeket. A
kimaradással változások is következtek
a 5. Bundessch abenball-on már Dirk
estringer, Gerlingen 2020-ban megválasztott polgármestere köszöntötte a vendégeket. Díszvendégként Thomas trobl,
Baden- ürttemberg tartomány belügye-

kért, digitalizációért és
migrációért felelős minisztere, és a kiűzöttek
és későn áttelepültek
biztosa volt jelen, aki
ünnepi beszédében párhuzamot vont a jelenleg
is zajló háborús helyzet
és következményei, és
a második világháború után Németországba
áttelepülő és új hazát
találók között, kiemelve
azt, hogy saját identitásukat nem adták fel, s
továbbiakban is a saját
szokások ápolására ösztönözte és kérte a közösséget.
A bál kezdetén a saját településükre jellemző viseletébe öltözött előadók a Prinz
Eugen induló dallamaira vonultak fel, a
5. bált Joschi Ament, az D szövetségi elnöke nyitotta meg. Köszöntő beszédet mondott még Dr. zsák András, a
tuttgarti őkonzulátus főkonzulja. Az
este folyamán került átadásra az D által adományozható legrangosabb kitüntetés, a Jakob Bleyer medál arany fokozata,
melyet ebben az évben Dr. riedrich A.
Zimmermann, az D tiszteletbeli szövetségi elnöke, és posztumusz Heinek
ttó, a Magyarországi Németek rszágos
Önkormányzata 201 -ban elhunyt elnöke
kapott meg.
Tata és Gerlingen testvérvárosi kapcsolata

Tatán egyeztetett a Pons Danubii

Fotó: Domokos Attila

Május 4-én Tatán, a Városháza dísztermében tartotta idei
első közgyűlését a Pons Danubii Európai Területi Társulás
(EGTC).
A Pons Danubii tavaly ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A csoportosulás a 15.
bejegyzett EGT az Európai
nióban, melynek tagjai magyar részről: Tata, Kisbér, Komárom, roszlány, a határon
túlról pedig: Gúta, Naszvad és
szak-Komárom.
Bara Zoltán, az EGT igazgatója a tatai közgyűlés napiren-

di pontjaival kapcsolatban elmondta: - Naszvadot új tagként
üdvözöljük a körünkben, ezért
a csatlakozás miatt módosítanunk kell az alapszabályunkat.
Emellett készülünk a 2027-ig
tartó európai uniós pályázati
időszakra, s egy nagy, térségi-turisztikai fejlesztést tervezünk, melynek gerincét a vízi
turisztikai beruházások adják.
A Pons Danubii az elmúlt
több, mint 10 év során aktívan hozzájárult többek között
a térségi kerékpárút rendszer
kiépítéséhez. A társulás mun-

kája nyomán született meg a
K MB
kerékpárkölcsönző
is, melynek rendszerében a
résztvevő kilenc településen
13 gyűjtőállomást helyeztek
el, helyszínenként 1 dokkolóval és kerékpárokkal. zintén
a turizmusfejlesztéshez kapcsolódik a társulás ultplay
nevű projektje, amely tematikus játszóparkok építéséről
szól, a partnertelepülések egy
bizonyos turisztikai-történelmi látványosságát mintázva.
Ennek keretében városunkban egy Malompark létesül az
Angolkertben. Michl József
Tata polgármestere, a társulás
elnöke a Városházán kiemelte: - A közös munkánk során
azt keressük, hogy melyek
azok a lehetőségek, melyek
úgy kapcsolják össze elvidéket a magyar településekkel,
hogy a fejlesztések önmagukban is adjanak valamit az adott
helyszíneknek, de egy állandó
összeköttetést is jelentsenek.
lyan projekteket igyekszünk
tehát megvalósítani, melyek a
köztünk lévő szövetséget, kötődést erősítik tovább.

egészen 19 7-ig nyúlik vissza. Michl József polgármester köszöntő beszédében
elmondta, hogy a német nemzetiségi és
testvérvárosi kapcsolatok ápolása és minél
szorosabbra fűzése miatt ebben az évben
is örömmel fogadtuk a meghívást, tudatában annak, hogy a pandémiás időszak
miatt még többet kell munkálkodni ahhoz,
hogy Gerlingennel hasonlóan jól működő
és kölcsönösen eredményes kapcsolatokat
ápolhassunk, mint azelőtt. Ezért is érkezik
Tatára egy gerlingeni és D delegáltakból álló csoport május közepén. Michl József köszöntőjét a következő gondolattal
zárta: zép hagyomány itt Önöknél, hogy
életben tartják azt a tudást és emlékezetet,
amellyel őseikre emlékeznek. Amely emlékezet erőt ad a mindennapokhoz, hiszen
az aki, és akinek az ősei annyi mindent
megéltek és túléltek, azok a mai napok
nagy-nagy nehézségeivel is képesek megküzdeni.
A 5. Bundessch abenball-on számos
kultúrcsoport, zenészek és kórus vett
részt, mindegyikük saját településükre,
saját hagyományaikból táplálkozó népviseletbe öltözve, melyek egyedi jellemzőit a rendezvény egy külön blokkjában
ismertették. Hazánkból a Pusztavámi Német Nemzetiségi nekkar és Tánccsoport
készült előadással, a táncosokat helybeli
zenészek kísérték. A báli hangulatról, polkákról és keringőkről az egész este folyamán a városlődi Johann s Kapelle gondoskodott.
Stegmayer Máté

Fotók: Annette Welfonder

Injekciót kapott a tatai nagy platán
njekciót kapott az Öreg-tó partján álló tatai nagy platán, a fa
növényvédelmi kezelését május
13-án a kecskeméti Növényvédő
és Kártevőirtó Kft. végezte az
önkormányzat megbízásából.
A fák növényvédelmi szempontból végzett injektálása nem
új keletű módszer, az 1930-as
években már alkalmazták és
napjainkban ismét egyre népszerűbb, mivel használatával óvják
a környezetet és egyben hatékony is. A platánt a víz közelsége
és a környezetében található élőlények miatt nem lehet permetezéssel védeni, ezért juttatják be a
fa szöveteibe injektálással a növényvédő szereket, melyek feljutnak a levelekhez, a kártevők
pedig onnan magukba szívják.
A nagy platán csipkés poloska
és gnomóniás ágelhalás ellen kapott kezelést május 13-án.
igány Zoltán, a Növényvédő
és Kártevőirtó Kft. ügyvezetője
és növényorvosa a tóparton elmondta: - A folyamat során először 3 milliméteres lyukakat fúrtak 4-5 centiméter mélyen a fa
törzsébe, majd ezeken keresztül
pisztoly segítségével túlnyomás-

sal juttatják be a fába a növényvédő szert. Ezt a beavatkozást a
tapasztalatok szerint 2-3 évente
kell elvégezni.
A munka végén a fán keletkezett
sebeket fa sebkezelővel zárták
le. A beavatkozással kapcsolatban sicsai rigyes városi főkertész úgy nyilatkozott: - Az
idős fák ápolása, fenntartása
komoly feladatot ad, hiszen egészen másként kell bánni ezekkel
a növényekkel, mint fiatalabb
társaikkal. Az idős fák már nehezebben regenerálódnak, a
hasadások keletkezése illetve
a száraz ágak eltávolítása után
a sebfelületeik lassabban gyógyulnak és korhadások is tapasztalhatóak, ezért az odú és
üregkezelésük nagyon fontos.
Emellett a hasadások elkerülése érdekében cobra kötözőket
használunk, biztosítva a lombkorona egységét és épségét.
Az idős fák kezelését évről-évre tervszerűen végzi az önkormányzat, eltávolítják a száraz
ágaikat és folyamatosan karbantartják őket mind a tóparton,
mind pedig az Angolkert területén.

Közélet

2022. május 19. VIII. évfolyam, 10. szám

5

sz net ren őreinknek és t zoltóinknak
ndex 2021-es élhetőségi listáján,
melyen tavaly a Tatai járás az 5.
legélhetőbb lett Magyarországon
a járások rangsorában, a közbiztonság kategóriában az első 10
helyezett közé sorolták a kistérségünket. A rendőrség munkatársainak a pandémia az elmúlt időszakban külön kihívást jelentett,
szokásos tevékenységeik mellett
számos új feladatot is teljesíteniük
kellett. észt vettek többek között
a védőoltások megszervezésének
Megyénk rendőreit és tűzoltóit
is köszöntötték a közelmúltban a
endőrség Napja valamint zent
lórián-napja alkalmából.
prilis 29-én a endőrség Napjához kapcsolódóan tartottak ünnepi, megyei állománygyűlést Komáromban a sillagerődben. Az
eseményen Michl József polgármester Tata Város Önkormányzata
nevében adott át elismerést a tatai
kapitányság két munkatársának,
ieder oland r. alezredesnek magas színvonalon, kiemelkedő szakértelemmel végzett tevékenységéért, valamint engyel Veronika r.
századosnak, kiemelkedő és értékes nyomozói tevékenységéért.
ieder oland r. alezredes a Tatai
endőrkapitányság
endészeti
sztályvezetője, kimagasló szakértelemmel vezeti a endészeti
sztály tevékenységét. A rábízott
feladatokat precízen, pontosan,
nagy alapossággal, körültekintéssel végzi. Munkáját magas
színvonalon, a rendőri hivatás
iránti mély elköteleződéssel látja
el, mellyel nagyban hozzájárul a
helyi rendőrkapitányság pozitív
megítéléséhez.
engyel Veronika r. százados a
Tatai
endőrkapitányság Bű-

nügyi
sztály
kiemelt
főnyomozója,
kiemelkedő és
értékes nyomozói
tevékenységével
nagymértékben hozzájárul a Bűnügyi
sztály munkájához. Nyomozásai során
feladatait precízen, pontosan, nagy szakmai
hozzáértéssel látja el.
Az elismerésekhez szívből gratulálunk, a kitüntetetteknek és a tatai
kapitányság minden dolgozójának
jó egészséget, sikeres munkát kívánunk a jövőben is.
A Tatai endőrkapitányság közössége hosszú évek óta maximálisan
teljesíti kitűzött céljait. Kitartó és
következetes munkájuknak köszönhető, hogy a városunkban
regisztrált összes bűncselekmény
száma 2010-hez képest a kétharmadával, 1090-ről 3 5-re csökkent, és a közlekedésbiztonsági
helyzet is stabil, az elmúlt 2 évben például nem volt Tatán halálos kimenetelű baleset. A Takarék

és az oltópontok működtetésének
biztosításában, rendszeresen ellenőrizték a karanténban lévőket és
felügyelték a kijárási korlátozások
valamint a maszkviselés szabályainak betartását is. Munkájuk
elismeréseként Michl József polgármester az önkormányzat nevében a Tatai endőrkapitányság 31
munkatársának adományozott Dr.
Mészáros Gábor emlékérmeket
2021 őszén.
A Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi gazgatóság
május 5-én a Környei Művelődési Házban rendezett ünnepséget,
a tűzoltók napja alkalmából. Az
esemény programjában sor került hivatásos, önkormányzati és

önkéntes tűzoltók elismerésére,
valamint a Környei Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület zent
lórián szobrának megáldására is.
Az eseményen Michl József polgármester Tata Város Önkormányzata nevében adott át elismerést uták Tamás Zoltán c. tűzoltó
zászlósnak, a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állomány tagjának, felelősségtudatos
és kiváló szakmai munkájáért.
uták Tamás Zoltán szakmai pályafutását 200 -ba
kezdte beosztott
tűzoltóként. 2012ben áthelyezését
kérte a Tatabányai
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
állományába, ahol
2013. júliusában
szerparancsnoki
beosztásba került.
Hozzáállását az
elhivatottság,
a
felelősségtudat,

csoportjának. zemélyes tulajdonságai közül kiemelkedik igényessége és szorgalma. úlyos
közúti baleseteknél irányítóként,
vezetőként már sok esetben hajtott végre életmentési feladatokat.
zakmai ismereteinek bővítését
mindig szem előtt tartotta, folyamatosan részt vett a beosztásához kapcsolódó tanfolyamokon.
zakértelmének
köszönhetően
kiválóan koordinálja a káresetek
felszámolását is, 2021 júliusában
a Tatán keletkezett viharkárok
felszámolásában is irányítói feladatokat látott el. Elismeréséhez
szívből gratulálunk!
A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tavaly 110 alkalommal kapott riasztást Tatáról, a
legnagyobb feladatot a július 9-i
vihar és jégeső utáni kárelhárítási
valamint területrendezési munkák
jelentették számukra. Köszönjük nekik, valamint az Agostyáni
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a
közösségünkért végzett, elhivatott

munkavégzését a kiváló gyakorlati kivitelezés jellemzi. Munkatársi
kapcsolatai kiegyensúlyozottak,
elismert és megbecsült szerparancsnoka, vezetője szolgálati

munkájukat, melyhez a jövőben
is jó egészséget és sok erőt kívánunk!
Fotók: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság és Tata Város Önkormányzata.

ári zenei táborok

Az idei nyáron két tábort is szervez az érdeklődő fiatalok számára a Peron Music
Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző
Központ Tatán. A Dalszerző tábort júliusban, a Zenemániát pedig augusztusban
rendezik.
DA ZE Z T B
2022. J
1-7.
Zeneipari előadások, műhelymunkák, csoportos zeneórák, zeneszerzés, dalszöveg
írás, közös zenei programok, közösségfej-

lesztés.
Jelentkezési határidő: 2022. június 15.
A tábor bejárós, szállást nem
tudnak biztosítani, a táborba
maximum 35 főt várnak.
A Dalszerző tábort azoknak
ajánlják, akik már haladó zenészek, haladó zenetanulók. A
tábor célja, hogy a zenét tanuló fiatalok inspirációt kapjanak
a zenéléshez, dalszerzéshez,
dalszövegíráshoz, saját zenekar
alapításához, zeneiparban való
részvételhez, munkához, releváns jövőképet kapjanak a zeneiparról, a benne elfoglalható
szerepükről, a saját törekvések
fejlesztéséről. A tábor egyik
legfontosabb küldetése, az önálló gondolatok ébresztése, a
dalszerzésre való buzdítás. A
táborban alkotó közösségeket
zenekarokat hoznak létre. A hét
folyamán délelőttönként szakmai előadások lesznek, kora délutántól
pedig zenekari gyakorlati órákon vesznek
részt a diákok, mentor tanárok segítségével, ahol a dalszerzés lesz a főszerepben.
A táborzáró gálakoncerten bemutatják a
hét folyamán írt dalok. 14 és 25 év közötti
fiatalokat várnak, akik zenélnek, dalokat
szereznek, zenekarban játszanak.
AT B
D P NTJA: 2022. július 1.7. napközi tábor

Minden nap 10 órától 20 óráig
AT B
HE
Z NE: Peron Tehetségközpont Tata, Tanoda tér 5 a
A tábori jelentkezés az online jelentkezési lap beküldésével és a tábori díj befizetésével lesz érvényes. JE ENTKEZ :
https:
.tehetsegkozpont.hu dalszerzo-tabor
ZENEM N A T B
2022. A G ZT
1.-7.
Gitár, ének, basszusgitár, billentyűk, dobok és elektronikus zene. A ZeneMánia
tábort azoknak a fiataloknak ajánlják, akik
már játszanak, tanulnak valamilyen
hangszeren vagy énekelnek, de még az
útjuk elején vannak. A tábor fő célja,
hogy a táborozókat motiválják a zenetanulásra, a gyakorlásra, zenekarban
való zenélésre és sok közösségi élményben legyen részük.
A fiatalok csoportos órákon fejleszthetik a hangszeres tudásukat a tábor
zenetanáraival, valamint zenekarokat
alakítanak, melyekben minden hangszeres és énekes táborozó megtalálja
a helyét. A táborban a hangtechnikai
és hangszeres képzések mellett közösségfejlesztés, és zeneipari előadások is
lesznek. Tanulhatnak különböző hangszereken, megismerkedhetnek a Peron
Tehetségközponttal, a hangszerekkel, a
tanárokkal, a színpaddal és kapcsolatokat építhetnek a zeneipar szakembereivel. és 25 év közötti fiatalokat várnak, akik zenélnek vagy érdeklődnek a

zene iránt.
A 4. ZeneMánia táborban 35 főt tudnak
fogadni.
AT B
D P NTJA: 2022. augusztus
1.-7. Minden nap reggel 9 órától este
óráig.
AT B
HE
Z NE: Peron Tehetségközpont Tata, Tanoda tér 5 a
A tábori jelentkezés az online jelentkezési lap beküldésével és a tábori díj befizetésével lesz érvényes. JE ENTKEZ :
https:
.tehetsegkozpont.hu zenemania-tabor
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ombképekből n ílt kiállítás a iarista en házban

Fotók: Domokos Attila

Autista alkotók gombképeiből
nyílt kiállítás a Piarista endház
folyosójának falán május 6-án.

A képeket egy öt fős, fiúkból
álló közösség álmodta meg és
hozta létre. A fiatalok egy ré-

án or Móri
2022. április 27-én kirándulni indult a Honvéd Bajtársi Klub árközi József Elnök Úr vezetésével.
Úti célunk a bajna kastély, Gyermely, Gyarmatpuszta voltak.
Borongós időben, de annál nagyobb kedvvel és jó hangulatban
indult el az 50 fős csapat autóbusszal Bajna felé. Nagy megtiszteltetés volt a csoport számára,
hogy elfogadta Elnök Úr felkérését Tatai-Tóth András volt országgyűlési képviselő. 10 órakor
a bajnai Polgármester r fogadott
bennünket a Községházán. Ismertette Bajna történelmi múltját,
jelenét és a jövőre vonatkozó terveiket. Kedves gesztus volt, hogy
egy kis vendéglátást is szerveztek
nekünk, melyet ezúton is köszönünk.
A kastély felé haladva a buszon
meghallgattunk néhány érdekes
információt és színes történetet

szének eleinte maga
a munka, az alkotás folyamata okozott
örömöt, de idővel a
létrehozott képeket is
megtanulták értékelni.
A csoport tagjai gyakran párban dolgoznak,
ami komoly eredmény
a szociális készségek
terén. Mindenki azt a
részét végzi a folyamatnak, ami a képességeinek leginkább megfelel.
Van, aki nem szívesen
nyúl a ragasztóhoz, így
olyan társat keres, aki
ebben őt kisegíti, de
a legfontosabb, hogy
egymást támogatva mindenki
részt vesz a tevékenységben. A
kiállítás helyszínén Fenyvesi

va, a oproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának
harmadéves
gyógypedagógia
szakos hallgatója, aki korábban
még pedagógiai asszisztensként
kezdte el a közös munkát az autista fiatalokkal, úgy fogalmazott: - Az alkotás, az ő esetükben
nem belső motivációból fakad,
de idővel jelentős változásokat
figyelhettünk meg technikájukban, kézügyességükben és ami
szárnyakat ad, az az, hogy kérik
a foglalkozást. A gyerekeknek ez
nem csupán egy feladat értékével bír, szívesen ülnek az asztal
köré, igénylik a „gombozást”. A
gombokat pedig mindenhonnan
küldik postán és nincs jó vagy
rossz, értékes vagy kevésbé értékes darab.
Az öt autista fiúból álló csapat

ró n omában árt a onvé
Sándor Móric grófról:
A gróf 1805. május 23-án született Budán, mint a ándor család
utolsó férfitagja. Vakmerő, különc
főúr volt, aki Ördöglovas néven
vált híressé az egész világon, tulajdonképpen korának egyik celebje volt. A fiatal Móric vézna,
széltől is óvott gyermekként nevelkedett és csak 17 évesen ült
először lóra. ögtön egy angol
telivért tört be, mellyel versenyt is
nyert, mindenki ámulatára. Megbízható, komoly jellemű úr vált
belőle, akinek egyetlen szenvedélye a lovak voltak.
Fogadásból betört egy kezelhetetlen lovat, majd versenyt is nyert
vele és a ló gazdája így kiáltott
fel: " Ez nem egy ember, ez egy
ördög. Ekkortól nevezték Ördöglovasnak.
A gróf egyik elhíresült mutatványa az volt, amikor a Sándor pa-

lotához vágtatva átugratott Metternich eontine hercegnő hintója
fölött. A lány azonnal beleszeretett, majd 1835-ben házasságot
kötöttek. Szenvedélye érdekében
sok mindenét eladta, pl. a budai
ándor - palotát is. engeteg törést szenvedett el mutatványai
közben, halálát is egy sérülés
okozta.
Sándor Móric 1878. február 23án halt meg Bécsben. A hazatérő
koporsót a gyarmati kápolnában
helyezték örök nyugalomra. A
kápolna mögé temették kedvenc
lovát, Dr. Tatárt is.
Megérkezvén a bajnai Sán-

tagjainak képeiből Budapesten
is nyílt egy tárlat. A tatai kiállítás darabjait meg lehet vásárolni, ezzel támogatva a közösség
munkáját, a gombképeket a hónap végéig láthatják az érdeklődők a Piarista endházban.

a társi lub

dor-kastélyba, egy gyönyörűen
felújított épület és egy meseszép
park látványa fogadott bennünket.
Tárlatvezetőnk élmény számba
menöen kalauzolt végig bennünket a kastély termein.
ajnos az idő rosszra fordult,
de az eső sem vette el a csoport
kedvét a további programoktól,
Nagysápon pedig egy finom ebéd
várt bennünket.
Innét vette kezdetét Tatai-Tóth
András kalauzolásával Gyermely
megismerése, mely a szülőfaluja
volt. A Községházán a Polgármester asszony mutatta be települését.
Teljes képet adott munkájukról,

eredményeikről és természetesen
gondjaikról is. Az Önkormányzat
képviseletében kultúrális referensük elkalauzolt bennünket a Sándor kápolnába, ahol Sándor gróf
alussza örök álmát.
Betekinthettünk a Pilisi Erdőgazdaság tulajdonában lévő ándor
vadászkastély parkjába is. Az
eső ellenére sokan megcsodáltuk
a gyönyörű, gondozott parkot és
élményekkel gazdagon, nagyon jó
hangulatban tértünk haza Tatára.
Hosszú, fárasztó nap volt, de mindenki boldogan, a látottakat megbeszélve, mosolyogva köszönt el
egymástól.

alpolgármester úr alkotta a zsűrit.
A gyermekek Aranyosi Ervintől
vagy Zelk Zoltántól választottak
olyan verset, amelyben fa vagy
madár szerepel. Több diáknak
nyerte el tetszését a Kinyílt a hóvirág és az Anyu, végy egy hegyet nekem! című költemények.
Hallottunk a nyarat kereső kispatakról és az adakozó varjúról, valamint a három nyúlról is verses
történetet. A díjátadóig a résztvevők a kihelyezett finomságokból ehettek és megkönnyebbülve
olthatták szomjukat. A zsűrinek
nehéz dolga akadt az eredményhirdetés előtt, de végül sikerült
dönteniük. A kisebbeknél Szabó
zerafina, a nagyobbaknál igó
Balázs értékelte a látottakat, hal-

lottakat, majd adott jótanácsokat a
gyermekeknek. A könyvjutalomnak valamennyi helyezett örült, és
boldogan fényképezkedtek a kapott emléklapokkal, oklevelekkel,
könyvekkel.

Tavasz szárn án érkeztek a versek
Fotó:mzsvk.hu

Két év online szavalás után végre
személyes jelenléttel rendezhette
meg hagyományos szavalóverse-

nyét a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
2022. május 11-én. A Madarak és

Fák Napja alkalmából tartott rendezvényen nemcsak tatai, hanem
a környékbeli települések diákjai is
részt vettek.
A megmérettetés
két korcsoportban
párhuzamosan zajlott. Az 1-2 osztályosoknál Oszkóné Kálmán Ildikó
nyugdíjas pedagógus és Szabó Szerafina nyugdíjas
könyvtáros várta
a szavalatokat, míg a 3-4. osztályosoknál Szijjné Mokánszki Natália óvodavezető és igó Balázs

Goldschmidt Éva

Eredmény:
1-2. osztály:
1. Frikton Máté (2.oszt.)
2. Sódli Ádám Zalán (1. oszt.)
3. Belinszki Hanna 2. oszt.
Különdíj: ang éka 1. oszt.
3-4. osztály:
1. Nagy Szonja (4. oszt.)
2. Horváth Orsolya (3. oszt.)
3. Szakály Attila Vajk (3. oszt.)
Különdíj: isóczki Petra 4. oszt.

Közélet
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SZERKESSZÜNK EGYÜTT
Kedves István!
A szerkesztőség nevében köszönöm leveledet és ahogyan azt
kérted teljes terjedelmében közöljük:

„Minimaraton melegben esőben
Idézetek Tata város közéleti lapjából, Városkapu, 2021.08.05
VII. évf. 16. szám.
„Jó néhány évvel ezelőtt még
1000 körüli létszám is várható
volt, de aztán egyre több versenyt
rendeztek az országban, így megcsappant az indulók száma is.
Ezen a hétvégén is nagyon sok
helyen rendeztek utcai futóversenyeket.” (t.a.)
„Jegyzet. Futógondolatok. Kevesen voltunk, nagyon kevesen…
ezen a napon 43 verseny volt kis
hazánk különböző pontjain.”
(p.f.)
KSH – Magyarország települései jogállás szerint 2019. jan. 1.
összesen 3155, ebből város 346
(a főváros 1,7 millió fővel), 23
megyei jogú város, a 2809 községből 128 nagyközség. Ha elfogadom a 43 versenyhelyszínt,
akkor is adódik a kérdés; a KSH
adataihoz viszonyítva sok, vagy
nagyon sok ez?
Én egy futással foglalkozó honlapon augusztus 1-én a következő versenyhelyszíneket találtam:
Barnog, Szentendre, Mór, Tata.
Július 31-én 6, augusztus 7-én 11
futóverseny volt.
Nyilván az sem mellékes, hogy
Tatától milyen messze vannak a
rendezvények, hisz például Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs,
vagy Szombathely városokból,
környékükről soha nem jöttek tömegesen a Tatai Minimaratonra.
Az elmúlt években, a Covid járvány előtt pl. 2018-ban is azt ol-

éraklész

vastam a városi újságban, hogy
azért voltak kevesen, azért csökkent a létszám, mert (egyedüli okként) nagyon sok a verseny ebben
az időszakban.
Magyarországon van olyan (nem
is egy) Budapesttől távoli utcai
futóverseny, ahol évről évre nő az
indulók száma, bőven 1000 résztvevő felett. Láss csodát! Ebben
az időpontban is sok futóverseny
volt az országban!
A résztvevők elmondása szerint
páratlan, egyedi élmény ott a futás.
Éppen ez az egyediség tűnt el
mára a Tatai Minimaratonból,
amely most csak egy a sok rendezvény között.
Idézet a Népsport (mai nevén
Nemzeti Sport) címoldaláról
(fotóval, szöveggel) az első tatai
rendezvényről. (1984. augusztus 5. Morvai Katalin atlétikai
szakújságíró) „Félezer futó Tatán. A Minimaraton csatát nyert.
Nyár derekán utcai futóversenyt
rendezni bátor dolog. Sikeresen megrendezni zsenialitásra
vall...”
Természetesen alapkövetelmény
a jó szakmai rendezés. Tapasztalatom, hogy csak ez egy tömegfutóversenyen nem elég. A Tatai
Minimaraton nem magyar atlétikai bajnokság, egyesületi igazolt
versenyzőkkel, anno nem ezért
szerveztük.
Hogy mi tűnt el a Tatai Minimaratonból? Sok-sok egyedi „apróság”, ami csak a tatai futáson
volt korábban.
Az egyedi diploma, amelynek
szövegét többszöri nekifutásra,
éjfélre fogalmaztuk meg feleségemmel a konyhai asztalunkon.
Kérésemre a szöveghez a méltó

Az egyedi díjak. Személyesen
mentem egyeztetni, megrendelni
a pécsi Zsolnay gyárba a díjakat,
porcelán vázákat, plaketteket.
Az ausztriai Linz melletti baráti
család lakásának vitrinjében a
futóversenyen kapott négy egyedi
vázából az egyik a tatai Zsolnay.
Pincéjének kazánházában nagy
dobozokban porosodnak a futóversenyeken kapott tömegcikk
fém serlegei.
Országosan is különleges volt,
amikor Major Dezső évente vadászpuskával indította a mezőnyt.
Változatlan volt évek óta a Minimaraton időpontja: augusztus
első szombatja, rajt 16: 30 órakor
Emlékezetesek voltak a futás estéjén rendezett bankettek, amit
minden résztvevő maga fizetett.
Különleges, egyedi hangulatú
volt a több száz néző előtti eredményhirdetés a középkori magyar királyok egyik kedvelt pihenőhelyén, a vár udvarán. Nem
sok ilyen futóverseny van. Sátor
ma már a legkisebb falunapon
is van, így a Minimaraton eredményhirdetése sablonossá vált.
A futók és a nézők visszajelzései
alapján, osztatlan sikert arattak
az útvonal több pontján játszó
zenekarok. A vár udvarán egy cigányzenekar húzta a talpalávalót
a futóknak és a nézőknek.
Csupán az emblémáját látva is
megismertem, hogy melyik külföldi futóversenyről van szó.
Amíg hét évig én voltam a Minimaraton főszervezője, nálunk
is állandó volt az embléma és a

éra i sősé e
Fotó:mzsvk.hu

Tasnádi stván neve ismerősen
cseng a tatai gyerekkönyvtár kamasz olvasói körében, hiszen az
dőfutár című regénysorozat a
legnépszerűbb könyvek közé tartozik. Tavaly ősszel újabb tiniknek szóló kötettel jelentkezett a
szerző, melynek címe Helló, Héraklész! Ez adta aktualitását, hogy
2022. május 4-én vendégül hívjuk
a drámaírót, rendezőt, gyermekkönyvírót.
A Kőkúti ltalános skolából ötödikes, a Vaszary János ltalános
skolából negyedikes osztály érkezett a találkozóra. A program

rajzot Kaszál József készítette el.
Aki ilyet kapott, azóta is nagy becsben őrzi.

elején a mai kor hőseiről beszélgettünk a gyerekekkel, akiket képregényekből, filmekből ismernek:
pl. Pókember, Vasember, Thor,
Marvel figurák. A görög mondavilág legismertebb alakja, Héraklész áll Tasnádi stván történetének középpontjában, aki Zeusz
balkézről születetett fia. A főisten
felesége, Héra ármánykodásának
hatására Héraklésznek tizenkét
próbatételt kell kiállnia, hogy Eurüsztehusz mükénéi király bocsánatát elnyerje. A feladatok során,
a rá nehezedő tehertől válik valódi
hőssé Héraklész, aki nevében is

hordozza teremtőjét . zgalmas
kalandokat él át Herkules: megnyúzza a nemeai oroszlánt, elfogja
a kerüneiai szarvast, megszelidíti
Minosz vad bikáját, az alvilágból
felhozza Kerberoszt, a három fejű
kutyát. Munkái közül a hüdrával
való harca tetszett legjobban a
gyerekeknek. Héraklész fáradhatatlanul kaszabolja a hüdra fejét,
csakhogy helyettük kettő is nő.
Az eszes phiklésznek - Héraklész
testvérének segítsége kell a sikeres próbatételhez, aki fáklyával
égeti ki a hüdra levágott fejeinek
helyét.
A könyvből színházi előadás is
készült, melyet a Budapesti Bábszínház nagy sikerrel játszik. Erről
színes, kedvcsináló összefoglaló
videót láthattak a találkozón részt
vevő gyerekek. rdeklődésükből
és kíváncsi kérdéseikből az derült
ki, hogy a könyv képregényes illusztrációi, játékos, mai nyelve
és a cselekményt átszövő humora
közelebb hozta a tinikhez a görög
mitológiát a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárban.
Dományi Zsuzsanna

rendezvény kabalafigurája. (Verseny kiíráson, pólón, plakáton…
stb.) ezt követően sűrűn változott,
a kabala pedig eltűnt
Egyedi volt a rajt és a cél kapu,
a verseny központi díszítése-ellentétben a mai „vasrácsba zárt”
formával. Most is szívesen nézem
az akkor készült fényképeket a futók és a nézők tömegével.
Amelyik útvonalat mi kijelöltük,
lemérve 14 km volt. Ez is megváltozott.
Ismert válogatott atléták jöttek
már az első, majd a későbbi Minimaratonra, holott a diplomán,
emblémás pólón kívül semmi
mást nem kaptak. Természetesen
a férfi és női győztes virág koszorút igen. Sok amatőr futónak
inspiráló volt velük futni, valamennyien a Tatai Minimaraton
egyedi hangulatáról beszéltek.
Sok dicsérő levelet kaptunk, egyet
megőriztem.
Mindez csupán néhány észrevétel; még lehetne folytatni. Persze
lehet mosolyogni azon, hogy mi
volt korábban, de megkérdőjelezni a drasztikusan csökkenő
létszámmal nevetséges lenne.
A lényeg; a Tatai Minimaraton
mára egy lett az évente megrendezett futóversenyek között. Anno
a Komárom megyei Tanács V.B.
Testnevelési és Sporthivatalában
a sportszakember képzés, továbbképzés tartozott elsősorban
hozzám. A tömegsport önként
vállalt, hobbi volt, amelynek ötletei soha nem az íróasztal mellett
születtek. Ötletgazdája, a rendezvény, a versenykiírás kidolgozója, főszervezője voltam éveken
át a Tatán megrendezett sporteseményeknek: Tó-futás (május,
szeptember);Tatai Minimaraton;
Szilveszteri
futóverseny-Ma-

gyarországon először Tatán;
Országos amatőr futóverseny;
Maraton váltó; Skála-Sztráda
fittgála; Hókristály sportnapok;
Ó-év futás; Kerék-túra; Olimpiai
futások; Sprint futóklub megalakítása, vezetése… stb.
Némi tapasztalatot összegyűjtöttem ez idő alatt, aminek átadását
bár felajánlottam, igény nem volt
rá. Jó érzés volt nemrég hallanom a most is aktívan dolgozó,
elismert országos sportvezető
nekem címzett szavait: a te neved
fogalom volt a tömegsportban.
Örülök annak, hogy a Tatai Minimaraton több mint három évtizede megrendezésre kerül. Ismerve
a szervezők véleményét, én most
azt szeretném, hogy a futók mondanák el észrevételeiket (nemcsak tataiak), azok is, akik bár
rendszeresen futnak a Cseke és
az Öreg-tó körül, vagy másutt, de
még nem indultak a Minimaratonon. Annak idején minden futást
szerető tatainak célja volt, hogy
legalább egyszer fusson ezen a
rendezvényen. Erre készült egész
évben. Talán a Városkapu újság
teret ad a véleményeknek.
Varga István
Helyesbítés:
„A láb mindig kéznél van”
mondta
Monspart
Sarolta.
(Írta t. a. aláírással egy korábbi lapszámban) Sarolta sok jó
dolgot mondott, de ez a megfogalmazás, mondat nem az övé,
hanem Peterdi Pál újságíróé. „
zerkesztőségünk várja a tatai
futótársadalom véleményét. Beszéljük meg közös dolgainkat...
Petzke Ferenc
főszerkesztő
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2022. Június 3-5.

PÉNTEK
D P NT

P G AM
Deák-Patara regisztráció

9:00
9:30
10:00
10:00-

DE K-PATA A

H NV DE M NAP

avagy bevezetés a puskázás történetébe
Történelmi Hadijátékok

MH 25. Klapka György övészdandár haditechnikai bemutató
Törökméz és Gránátalma vetélkedő
zabad a vásár vásárnyitás
DE K-PATA A díjkiosztó

10:00
14: 00
15:00
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Z N
TATA V
- TÖ ÖK
K
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V , KA T
T

SZOMBAT
15:30
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T
M VE D
H Z,
V A JA T A
V
V
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T
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16: 00

VÁR - NAGYSZÍNPAD

15:00

„Lármát trombitálunk” - virtuspróba

17:00

Pál y Miklós és a Várnál harcolt Hősök
Emléktáblájának koszorúzása

TATAI VÁR - TÖRÖK KORI
ÁTJÁRÓ

17:30

MH TATA HELYŐRSÉGI ZENEKAR bemutatója

VÁR - NAGYSZÍNPAD

18:00

Borudvari vigasságok

KASTÉLY PARK

Salutatio: hagyományőrségek főkapitányi
szemléje, fegyver mustra, muskéta lövés
vezényelve
áklyás felvonulás a tó körül

KASTÉLY TÉR

19:00

20:00
21:00

T

Z előadások

V

, KA T

T

17:00
17:00 - 24:00
18:00
19:30

KASTÉLY TÉR, VÁR, VÁRALJA
UTCA, ALKOTMÁNY UTCA,
TÓPART UTCA, KASTÉLY
TÉR

V
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Z NPAD

19:30
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Népi hangszebemutató
Majoros Milos sküdar a
„HA
N N , ZAM
J ! árnyjáték
„ A KANT
PENG, Z KN A
EBBEN
Komárom-Esztergom Megyei
néptánc műhelyek műsora a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
Mangala verseny
A TE METT A MAG A
T B
E EN az oszmán táborban
B
DVA
Borkostoló a Neszmélyi
Borvidék legfinomabb boraiból
PAJZ N ME K
E Z K J N
TATA V KAP T N
PÖ NEK GAZ
MM ZATJA
ZE NDEK
G -V
GZENE
GATAG ZENEKA T B Z JA
zínpadi játék
Pasatempos koncert és görög táncház
zelindek égi-Világzene orgatag Zenekar
előadása

SZOMBAT
09:00

09:00 - 1 :00

09:30
10:00

V

N

T

MH 25. K APKA G Ö G
ÖV ZDAND
HAD BEM TAT JA a mai modern haditechnika világából, mely keretében
különleges harckocsikkal, kézi fegyverekkel
és többek között bombakereső kutyákkal és
robotokkal ismerkedhetnek meg a látogatók
HAD M T A kapitányi szemle a keresztény és oszmán táborokban
ENDEZV N MEGN T
MAG A A
AP AJA A VA:
gyermekprogramok a legkisebbeknek

10:00 - 1 :00

10:30

11:00
12:00
12:30

13: 00

14: 00

14: 30

15:00

V

DVA

PA K

K P

NA

KA T

PA K

TÖ ÖK K
KA T
T

TJ

K N D. M ZE M

KA T
V
V

BEJ

AT

PA K

K P NA
DVA

V

DVA

V
V
V

DVA
Z NPAD, V
DVA

DVA

VASÁRNAP
V

DVA , KA T

T

09:30

V
DVA ,
KA T
T
KA T
T
KA T
PA K
KA T

,

10:00-18:00

TJ

10:30
10:00

NDE

AB

T A

11:00

KA T
KA T

PA K
PA K

13: 00

KA T
KA T

T
T

13: 30

V

,

NDE

TATA V

AB

Z

KA T

BEJ

T

KA T

PA K

V

V

14: 00
AT

14: 30

PA K

KA T

V

T A

P

K N D.M ZE M

15:00
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MH 25. K APKA G Ö G
ÖV
DAND
HAD BEM TAT JA

Z- M VE D
H Z,
V A JA T A

HAD M T A kapitányi szemle a ke- V
DVA ,
resztény és oszmán táborokban
KA T
T
Mónus József farkas bástyalövés
V
DVA
ingató arkas Emőkével
V
K P NA
MAG A A
KA T
PA K
AP AJA A VA:
gyermekprogramok a legkisebbeknek

NA,

TÖ ÖK K
TÖ ÖK BAZ
A BEM TAT A V . Z ZAD V G
TÖ ÖK-MAG A V GV
ET P - KA T
T
ANATA T E EVEN T E .
V

10:00

PA K

K P

9:00
09:00 - 1 :00

M VE D
H Z,
V A JA T A

H EM, ahol bemutatjuk a török korabeli V
család életét és szerepköröket

PPA , D BBA , N D HEGED VE
- interaktív mese
ZAM
E bábelőadás
ME TE
GEM
ME E kézműves
mesterek bemutatkozása
T B
E EN a keresztény táborban
EG , AK EG
EG N VAN
faliusias virtuspróba
PPA , D BBA , N D HEGED VE
K
K K BAGA K B KA jászverseny
T B
E EN az oszmán táborban
Körbe, karikába! reneszánsz táncház az
jhold régi zene- és táncegyüttessel
A TE METT A MAG A lovasbemutató
Mátyás Király bolondos bolondja bábelőadás
Murat Özveri török íjászat előadás, és bemutató
íppal, dobbal, nádi hegedűvel - interaktív mese
Keleti mesék

KA T

V

T A

17:00 - 22:00

KA T

H EM, ahol bemutatjuk a török korabeli V
család életét és szerepköröket

PA K

K P

NA,

TÖ ÖK K
TJ
TÖ ÖK BAZ
A BEM TAT A V . Z ZAD V G TÖÖK-MAG A V GV
ET P
A- KA T
T
NATA T E EVEN T E
Keleti mesék
V
K P NA
„ A KANT
HA

N N

PENG, Z KN A EBBEN
KA T
PA K
, ZAM
J !
rnyjáték V
K P NA

Mesterségem címere kézműves mesterek
bemutatkozása
Kücük kurbaga K B KA J ZVE EN
Egy, csak egy legény van
falusias vírtuspróba
Táborlesen a keresztény táborban
Táborlesen az oszmán táborban
Körbe, karikába! reneszánsz táncház az jhold égi Zene és Táncegyüttesel
M AT ÖZVE
TÖ ÖK J ZAT
előadás, és bemutató
A TE METT A MAG A
ME TE
GEM ME E
PET D
T MAD
B
DVA
Borkostoló a Neszmélyi Borvidék legfinomabb boraiból

KA T

PA K

KA T

T

KA T

PA K

KA T
T
K N D M K
M ZE M
BEJ AT
KA T
V
KA T
KA T
V
KA T

PA K
DVA
T
PA K
DVA
PA K
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Down családi sportnap

A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség
(MSOSZ) és a Hársfa Egyesület közösen szervez családi sportnapot és kosárlabda gálát Do n szindrómás fiataloknak. Magyarországon ez lesz az első
ilyen jellegű rendezvény, amely 2022.
május 2 -án 10 órától Tatán az Öreg
tó partján, az pítők parkjában kerül
megrendezésre. A családi sportnapnak
és kosárlabda gálának több célja van. A
Hársfa egyesület speciális és sérült fiatalokat versenyeztet immár 30 éve. dén
csatlakoztak a nemzetközi down szö-

vetséghez (Sports Union
for athletes Down-syndrome így lehetőségük van
nemzetközi eseményeken
való részvételre. Bemutatkozik az ország első
Down kosárlabda csapata, ezzel is szeretnénk kiemelni a szegregációból a
sérült fiatalok sportját és
megmutatni mindenkinek
a tehetségüket és azt, hogy
speciális adottságokkal is
milyen öröm a sport. A rendezvény gazdag a programokban: szerepelni fog a
Talentum iskola kosárlabda akrobata csapata, közös
bemelegítést tart az oroszlányi NB -es férfi kosárlabda csapat néhány tagja.
esz büntető dobó verseny,
amelyre bárki jelentkezhet
a helyszínen. Természetesen értékes díjak várják a
résztvevőket.
zeretnénk
ha minél többen lennének
velünk ezen a napon. Megkeresünk minél több olyan
családot akik érintettek ebben a szindrómában és reméljük élni fognak a lehetőséggel, amely bíztatást adhat részükre gyermekük sportolásához. Nagyon
sokan segítettek abban, hogy ez a nap
megvalósulhasson, hiszen óriási összefogással, teljes mértékben felajánlásokból tudjuk megrendezni.
A Down családi sportnapra és kosárlabda gálára minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!!
Vavrik ajnalka
szervező

Az utolsó tanítási napon, június 15-én ismét megrendezésre kerül a
Tatai Sportágválasztó.
Kők ti iskola és a
ntner réna a elyszín a ol reggel .00 tól
1 .00 ig várják a szervezők az iskolásokat és akár az ovisokat is.
lőzetesen már egyeztettek a szervezők né ány sportág képviselőjével, de még le et jelentkezni a
tompa.andor1952@gmail.com címen.
Kérik az iskolákat, óvodákat, ogy a
kokutititkarsag@gmail.com címen jelezzék, mikor szeretnének részt
venni a programon.
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ntőben a T

Programajánlat
Kézilabda
május 2.va sárnap
18.00 TAC – ÓAM Ózdi KC
férfi felnőtt
A mérkőzést Tatabányán a öldi
mre portcsarnokban játsszák.
május 2 . csütörtök
17.30 TA
surgó KK férfi
ifjúsági
A mérkőzést a Güntner
Arénában játsszák
Kosárlabda
május 2.va sárnap
13.00 T E Kecskeméti K női
felnőtt
A mérkőzést Bábolnán játsszák.
Labdarúgás
május 21. szombat
17.00 TA
Koppánymonostori
E férfi 19
május 2.va sárnap
11.00 TA
Környe E női felnőtt
május 2 . szombat
10.00 TA
J B
A D
Kft férfi 14
14.00 TA
Zsámbéki K férfi
1
17.00 TA
Nati-Kecskéd K K
férfi felnőtt
A mérkőzéseket az j úti pályán
játsszák.

A Tatai E 1 -os fiú kosárlabda csapata április 30-án
egy idegenbeli, Pápa elleni
győztes
3-109 mérkőzéssel zárta az alapszakaszt az
N -i régióban. Hibátlan
mérleggel végzett az élen,
olyan együtteseket megelőzve
mint a Körmend, Pápa, Győr,
zombathely, zékesfehérvár.
A Magyar Kosárlabdázók rszágos zövetsége kiírása szerint a régiós bajnoki címért az
N -i és a DN -i régió első
két helyezettje mérkőzhetett
egymással Körmenden.
Zalakerámia ZTE KK B
T E 5 - 2 20-19,9-1 ,1914,10-11
Pontszerző:
rbán 23 12,
Bittmann B. 20, Dávidházy ,
Zalavári 5, Tápai 4, Molnár 2
AKM Körmendi Törpördögök
T E 4914-13, 23,14-13,13-17
Pontszerző: Zalavári 25 9,
Bittmann B. 14 3, rbán 11 3,

atal kosarasai

Tápai , Dávidházy 4, Nagy 4,
Molnár 2
Edzők: rsós-Bogdán ívia
és Kiss Antal
Az Egerszeg ellen mutatott játékkal nem sok keresnivalója
lett volna a T E-nek, de erre a
meccsre összekapták magukat
a fiúk. Az első negyed tapogatódzó játéka után a második
10 percben a tataiak egy 222-es sorozattal leszakították a
Körmendet és innen nekik már
nem volt visszaút. Ezzel a magabiztos győzelemmel a T E
a Nyugat-Magyarországi égió bajnoka lett! Az országos
döntőt május 22-én Nyugat-,
Közép- és Kelet Magyarország bajnokai vívják. Minden
elismerés kijár a csapatnak,
az edzőknek, a szülőknek, az
egyesületnek és Tata Város
Önkormányzatának.
ajrá

, ajrá ata
pendel solt

Családi nap a menekülteknek

május 21. szombat
10.00 Tavaszi Tó futás
Versenyközpont:
Ökoturisztikai Központ

Bővebb információk:
atai V Kép jság
atai

Eredmények
Kézilabda
érfi felnőtt TA
sépe algótarjáni K 29-27 13-12
Vezette:Garai B., Varasdi .
Góllövő: árosi , Kreisz, chneider 5-5, G
4, gali,
Kiss 3-3, Gajdos 2, Jajic 1
Edző: ibalin Jakab
kemény meccs volt,
bár az igazság szerint mi tettük
nehézzé magunknak. Kevesen
vagyunk, lassan vége az idénynek, nem könnyű a helyzetünk.
Minden elismerésem a fiúké,
hiszen a küzdeni tudás megint
rendben volt, még ha a játék
nem is ment mindig jól.
rosházi K E Tokai TA
39-33 20-15
Vezette: Győr ., Hadas D.
Góllövő: chneider , Kiss, árosi 5-5, Győr , Kreisz, Zöldy
4-4, Gajdos 3
Edző: ibalin Jakab
érfi ifjúsági Budai arkasok
év Group TA 3 -19 2111
Vezette: lling Zs., Viczkó G.
Góllövő: gali , Takács 4,Kolozsi 3, Huber, Vincellér 2-2,
Marx, Z ickl 1-1
TA
NEKA 22-3
-23
Vezette: Borsóné, akatos .
Góllövő: Vincellér 10, Marx 4,
Kolozsi,Takács 3-3, gali, Tóth
1-1
Edző: Márton dám

érfi 15 Esztergomi Vitézek
A
Kőkúti asok D E 2240 -24
Kőkúti asok D E Vác 31-29
17-15
Góllövő: Mikó 1 , Ambrózy 15,
Pollák 11, Vámosi 9, Békefi 7,
Balogh 5, Nagy 4, Dumánszki,
Horváth-Zombori 2-2
Edző: Kőhalmi Zsófia
TA
Esztergomi Vitézek
A 33-24 17-11
budai K
E TA 30-25
17-14
Góllövő: ebestyén 25, Dienes,
Nagy 7-7, Becsák , zámvéber
4, antos, P Tóth 3-3, Dudás 2,
zijj 1
érfi 13 Kőkúti sasok D E
under T Kézisuli 21-1
12Esztergomi roszlánok K
Kőkúti asok D E 22-30 -9
Edző: Kőhalmi Zsófia
Várpalotai B K TA 157-5
TA
Alba egia K E 4-24
2-12
Edző: Nagy óbert
Női ifjúsági TA
ébényi
K Z E 34-22 19-11
Vezette: Haskó T., Natkai N.
Góllövő: zázvai 9, ás 7, Kakas, zivek, ngor 5-5, ács,
imon, ebestyén 1-1
zázhalombattai V K E
TA 27-2 13-15

Vezette: Antal ., Antalné
Góllövő: Kakas 7, ás, zázvai
5-5, ácz 4, Kiss, ebestyén,
ngor 2-2,Jagodics 1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női serdülő TA
Komárom
V E 24-35 11-1
Vezette: Horváth K., Jaczkó M.
Góllövő: ás 9, ebestyén 5,
Dorogi, omogyvári, ngor
2-2, Katona, Makai, Mészáros,
Pruzsina 1-1
Edző: Blázsovics Norbert
Női 13 TA
épcelaki E
11-20 -11
Mosonmagyaróvári K
TA
29-10 20Edző: illi Attiláné
Győri ET K
Kőkúti asok D E 24-2 12-13
Kisbér K
Kőkúti asok 3234 1 -1 D E
Edző: uszter Annamária
Kosárlabda
T E
zegedi Kosárlabda
Egylet 53- 0 14-21,15-21, 1 ,1 -20
Vezette: entényi P., Bátovszky
Zs.
Pontszerző: Horváth 1 , abi
1 , Koncsár 13 9, Tóth 4, ulyák 2
Zsíros AK Kőbánya T E 9334 30-5,29-11,21- ,13-12
Vezette: Novák B., ázár Zs.
Pontszerző: Horváth 20 3, ulyák
, zabó

prilis utolsó hétvégéjén, vasárnap délután Tata Város Önkormányzata, a Tatai zociális
Alapellátó ntézmény és az H
Jóga Egyesület közös szervezésében családi napot rendeztek a
seke-tó partján az orosz-ukrán
háború miatt krajnából menekültek számára. Több játékban
próbálhatták ki ügyességüket
nem csak a gyerekek, de a felnőttek is. Nem kellett nagyon
biztatni a kicsiket, gyorsan
feltalálták magukat és néhány
helyen sorok is kialakultak.
ehetett íjászkodni, korongot

dobni, karikát dobálni, kosárba
dobni kislabdával, de népszerű
volt a boccia is. A program végén már nagyon várta mindenki
az eredményhirdetést , hiszen
a szervezők a játékokban elért
eredményeket külön-külön értékelték. Mindenki kapott érmet,
a legjobbak külön ajándékokat
is, de sikere volt a csokinak is.
A családoknak adományok is
jutottak: tartós élelmiszerek,
könyvek, játékok. A rendezvény
végén a sütögetésnél a falatozás mellett jót is beszélgettek a
résztvevők.

Edző: Kaposi enátó
abdarúgás
érfi felnőtt TA - Zsámbéki k
1-3 1-0
Vezette: Drabon B.
Góllövő: Mészáros 45 ill. Marticsek 1, Terplán 11-ből 0,
ugár 93
árisápi B E TA 4-0 1-0
Vezette: Katona B.
Góllövő: arkas 12, Karcagi ,
Manger 71, zenes 75
Edző: éber oland
érfi 19
Esztergom 3-2
0-2
Vezette: inn K.
Góllövő: zén 5, mre ,
ill. Mezei 30,37
Nyergesújfalui E TA 2-2
1-1
Vezette: y J.
Góllövő: Bauer 1, Pálfi 5 ill.
Gesztesi 1 , ternberger 5
Edző: cha er Péter
érfi 1 A ENE
TA 3-0 1-0
Vezette: veda M.
Góllövő: oós 17,73, rbán 2
TA
.ker.
1-5 0-1
Vezette: Huszka D.
Góllövő: nger 2 ill. Bélei
10, ,7 , Kovács 2, zalóky
87
Edző: Kele Zoltán
érfi 15 TA
Esztergom
4-0 2-0
Vezette: omogyi .

Góllövő:
Valter 2, Dumánszki 25, ábián
51, zotyori 59
.ker.
TA 4-0 1-0
Vezette: surgó G.
Góllövő: Zsámbéki 21, Tőrös
42, Váczi 49, Márkusz 7
Edző: Kisék zabolcs
érfi 14 sepel Hungary lub
94 TA 10-0 7-0
Vezette: Homoki Z.
Góllövő: isztó 5, ebestyén ,22,29, Happe 11,2 ,
Ecseri 30,50, zász 53,72
Dorogi
TA 0-7 0-4
Vezette: ovas G.
Góllövő: Konrád 22,3 ,3 , Dankó 24,44, Horváth , Héjja 7
Edző: ch eininger erenc
Női felnőtt Dorogi
TA
2-1 1-0
Vezette: Papp M.
Góllövő: Kelenföldi 1 , Nebehaj 49 ill. Horváth 7
Edző: Gusztafik illa
Női 15 TA
Bakonysárkányi E 10-3 5-2
Vezette: rmándi A.
Góllövő: Kurdi ,14,33, Molnár
7,9,43, zakó 22,57, Majoros
40, chmidt 59 ill. Varga 11,
Viski 27, Török 35
ortuna E TA 5-0 3-0
Vezette: Janovics .
Góllövő: llisics ,15, Gugg ,
omodi 47,52
Edző: Gusztafik illa

