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Fotó: Domokos Attila

Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
szervezésében rendeztek megemlékezést városunkban június
4-én szombaton, a Nemzeti Ös�szetartozás Napja alkalmából.
Az esemény programja délelőtt
a Kossuth téren kezdődött, ahol
félárbocra eresztették az Országzászlót, majd bemutatták azt a
Szent Korona installációt, mely
Elekes Gyula tűzzománc művész
alkotása, és a Rotary Club Székelyudvarhely megrendelésére
készült. Az installációt a Rotary
Club Tatabánya hozta el Tatára,
az alkotás a Városháza előtt egészen június végéig látható.

A Kossuth tér után a megemlékezés a Mindszenty téren, a
szőgyéni emlékkeresztnél, majd
ezt követően a Nemzeti Összetartozás terén folytatódott. A hét
folyamán delegációk érkeztek
hozzánk, a határon túli magyar
testvértelepüléseinkről. A tatai
megemlékezés helyszínein, a
küldöttségek vezetői osztották
meg gondolataikat a Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából.
A Kossuth téren Bicskei Ibolya,
a Magyarkanizsai Községi Tanács tagja, aki először járt Tatán
kiemelte: - Az ünnep lényegét az
általunk átélt közösségi élmény
adja, s ez megerősít minket ab-

ban, hogy készen álljunk a változó világ kihívásaira. A Mindszenty téren Leboc Szabolcs,
szőgyéni önkormányzati képviselő többek között arról beszélt,
hogy Tata és Szőgyén kapcsolata
egyedülálló, és a nemzeti érdekeinkért vállalt szolgálatunkkal együtt tovább erősíti a haza
egységét. Végül, a Nemzeti Ös�szetartozás terén Nagy László,
Szováta helyi tanácsának tagja
Fülöp László Zsolt polgármester
üdvözlő sorait tolmácsolta, hangsúlyozva, hogy az elmúlt időszak
korlátozásai sem tarthattak távol
egymástól, s baráti kapcsolatunkat a június 4. alkalmából Tatára

érkezett szovátai gyerekek csak
tovább erősítik, kifejezve nemzeti egységünket.
A Nemzeti Összetartozás Emlékművénél, melyet Smídt Róbert
szőgyéni fafaragó készített, Rigó
Balázs mondott beszédet. Tata
alpolgármestere így fogalmazott: - Ismét eltelt egy esztendő,
s mi, a koronavírus járvány miatti korlátozások elmúltával immár
valamennyi
Kárpát-medencei
testvértelepülésünkről érkezett
nemzettársunkkal együtt újra eljöttünk ide, hogy megint emlékeztessük magunkat és másokat
is arra, mi történt velünk 102 éve
ezen a napon. Folytatás a 3. oldalon.

Török kori időutazás csatákkal színezve
XIV. Tatai Patara
Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu
Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

Az esemény fotói Képriport c. rovatunkban láthatók

Véget ért a Tatai Patara. A török
kori történelmi fesztivál idén is
látványos csatajelenetekkel, kulturális rendezvényekkel, kézműves
kirakodóvásárral, kiállításokkal,
gyermek és családi programokkal
idézte meg Pálffy kapitány dicsőséges haditettét.
Az idén is a magyar seregek diadalmaskodtak, ahogy azt a történelem könyvek lapjain is megírták. Pálffy Miklós kapitány és
csapatai a patara első bevetésével
lepték meg az oszmán birodalom
katonáit és dicsőséggel visszafoglalták a tatai várat. Az 1597es várostromot, a kor kultúráját,
és a tizenötéves háború időszakát
is megismerhették a háromnapos fesztivál látogatói. Zombori
Mihály főszervező pozitívan értékelte a rendezvényt, amelyen a
hagyományos és népszerű programok mellett új attrakciókat is bemutattak a közönségnek.

2

Önkormányzat

Újabb hivatali
városszépítő
munkára
vállalkoztak
A május közepén rendezett tóparti
növényültetés sikere után, újabb
városszépítő feladatra vállalkoztak a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal munkatársai, akik ezúttal
a Kossuth téren dolgoztak a városi főkertész szakmai irányításával
június 7-én.
A hivatal munkatársi közössége
korábban, május közepén közel
400 tő évelőt, örökzöldet és lombhullató cserjét ültetett ki a Tópart
sétány mellé a volt Bőrgyár előtti
szakaszon, ahol tatai diákok is segítették a zöldfelület-fejlesztést.
Június 7-én az ültetés a Kossuth
tér azon pontjain folytatódott,
ahol a kiültetett fák a nagyobb
vízfelvétel miatt elszívták a köréjük telepített levendulák elől a
vizet. A levendulák helyére egy
félsivatagi növény, kristályvirág
került. A több, mint 250 kristályvirágot 11 előkészített kis szigetbe ültették el a fák köré. A kristályvirág szárazságtűrő növény,
ezért várhatóan jól bírja majd az
időjárás viszontagságait.

Hirdessen
Ön is
9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com
Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
ISSN 2416-1586
Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Horváth Gábor Ferenc
nyomdavezető
Terjeszti: Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!
Az újság megjelenését támogatta:
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Általános tudnivalók a 2022. július 31-i helyi népszavazásról
Tata Város Helyi Választási Bizottsága 6/2022. (VI.2.) határozatával 2022. július 31. napjára
tűzte ki a helyi népszavazást az
alábbi három kérdésben:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata,
1841 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,
1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék
lóistálló és lovas pálya) ingatlanra
vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.))
és
helyi építési szabályzata
(38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-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?”
A Helyi Választási Bizottság a
határozat mellékletében megállapította a népszavazási eljárás határnapjait. A határozat és melléklete megtekinthető a www.tata.hu
oldalon a következő linken: https://tata.hu/22690/6_2022_vi_2_
hvb_hatarozat
Tájékoztatás a névjegyzékbe
vételről
Az Alaptörvény XXIII. cikk (5)
és (7) bekezdése, valamint A népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 80. § (2) bekezdése
alapján a tatai népszavazáson szavazni jogosult választópolgárok
kizárólag Tatán adhatják le szavazatukat.
A helyi népszavazáson a településen lakóhellyel vagy - ha legkésőbb a népszavazás kitűzését
megelőző harmincadik napig,
azaz 2022. május 3. napjáig tartózkodási helyet létesített - bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár jogosult
részt venni.
Átjelentkezéssel kizárólag az a

választópolgár élhet, akinek Tatán
(Agostyánban) van a lakóhelye és
a népszavazás kitűzéséig bejelentett tartózkodási helye is.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. július 1-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzéktörtént felvételéről 2022. július 11. napjáig.
Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét
elvesztette, a Helyi Választási
Irodától kérheti - a személyazonossága igazolását követően - az
értesítő pótlását.
Azt a választópolgárt, aki 2022.
július 1-ét követően kerül a névjegyzékbe, a Helyi Választási Iroda értesíti.
Az értesítőben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár
a szavazatát leadhatja.
A szavazás napja: 2022. július 31.
(vasárnap). A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A tatai választópolgárok a korábbi 24 helyett 19 szavazókörben
élhetnek szavazati jogukkal. A
módosítással a szavazókörökben
a választópolgárok létszáma arányosabbá vált. A több szavazókörnek helyet adó intézményekben került sor az egyes kisebb
létszámú szavazókörök összevonására (Kőkúti Általános Iskola,
Vaszary János Általános Iskola,
Jávorka Sándor Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, Magyary Zoltán Művelődési Központ). A Tatai
Kertvárosi Óvodában működő
szavazókör a szomszédos ingatlanon található Szociális Alapellátó
Intézményben kialakított szavazókörökkel került összevonásra.
Az azonos, vagy szomszédos ingatlanon lévő szavazóköröket
érintő módosítások nem jelentenek változást a választópolgárok
számára a szavazókörök megközelítése szempontjából.
A szavazókörök felsorolása az
alábbi:
001. számú szavazókör
Címe: Tata, Bercsényi utca 7.
Tatabányai Szakképzési Centrum
Bláthy Ottó Szakgimnáziuma,

Szakközépiskolája és Kollégiuma
002. számú szavazókör
Címe: Tata, Fazekas utca 47.
Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola
(Fazekas utcai iskola régi épülete)
003. számú szavazókör
Címe: Tata, Fazekas utca 47.
Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola
(Fazekas utcai iskola régi épülete)
004. számú szavazókör
Címe: Tata, Kőkút köz 2.
Kőkúti Általános Iskola
005. számú szavazókör
Címe: Tata, Kőkút köz 2.
Kőkúti Általános Iskola
006. számú szavazókör
Címe: Tata, Új út 19.
Jávorka Sándor Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium
			
007. számú szavazókör
Címe: Tata, Új út 19.
Jávorka Sándor Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium
		
008. számú szavazókör
Címe: Tata, Váralja utca 4.
Magyary Zoltán Művelődési
Központ
09. számú szavazókör
Címe: Tata, Új út 14/A.
Tatai Kincseskert Óvoda
010. számú szavazókör
Címe: Tata, Deák Ferenc utca 5.
Szociális Alapellátó Intézmény
011. számú szavazókör
Címe: Tata, Deák Ferenc utca 5.
Szociális Alapellátó Intézmény
012. számú szavazókör
Címe: Tata, Országgyűlés tér 4.
Vaszary János Általános Iskola
013. számú szavazókör
Címe: Tata, Országgyűlés tér 4.
Vaszary János Általános Iskola
014. számú szavazókör

Címe: Tata, Bacsó Béla utca 66/1.
Juniorka Alapítványi Óvoda
015. számú szavazókör
Címe: Tata, Jázmin utca 23.
Vaszary János Általános Iskola
Jázmin utcai Tagintézménye
016. számú szavazókör
Címe: Tata, Jázmin utca 23.
Vaszary János Általános Iskola
Jázmin utcai Tagintézménye
017. számú szavazókör
Címe: Tata, Szélkút utca 1-3.
Szélkút utcai Közösségi Ház
018. számú szavazókör
Címe: Tata, Szomódi út 4.
GÜNTNER-TATA Hűtőtechnika
Kft. székháza
019. számú szavazókör
Címe: Tata-Agostyán, Kossuth
Lajos utca 31.
Könyvtár és Faluház
A szavazókörök teljes listája az
egy szavazókörhöz tartozó utcák
felsorolásával megtekinthető a
www.tata.hu oldalon, vagy letölthető a következő linkről: https://
tata.hu/22703/szavazokorok_a_
helyi_nepszavazason
Az értesítő tartalmazza a szavazóhelyiség címét. Az értesítő
bemutatása nem, de a személyazonosság igazolása szükséges a
szavazóhelyiségben a szavazáskor.
Amennyiben bármely a választást
érintő kérdés merül fel, Tata Város Helyi Választási Iroda (2890
Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai
hétfőtől – péntekig munkaidőben
személyesen, vagy az 34/588663, 34/588-637, 34/588-616,
34/588-693-as telefonszámokon,
illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu
e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget.
A választásról további információk a www.tata.hu honlap Választás aloldalán, a https://tata.
hu/19919/1helyi_nepszavazas
linken találhatók.

		

dr. Horváth József
jegyző,
HVI vezető

Ebösszeírás Tatán júniusban és júliusban
Tisztelt ebtartók és ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján
az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat, ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább
egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa
és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Tatán az önkormányzat a törvényi kötelezettség alapján 2022. június
- július hónapokban ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentést az alábbi módokon teheti
meg:
-Elsősorban elektronikusan az ebosszeiras@tata.hu e-mail címre.
- Postai úton a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal “Ebnyilvántartás”
2890 Tata, Kossuth tér 1. címre küldhetik be a kitöltött nyomtatványt.
Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy korábbi bejelentés nem
mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól!

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban (2890 Tata, Kossuth tér 1.), valamint letölthető a www.tata.
hu honlap nyomtatványok menüpontja alól is.
Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A
bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján szabható ki. Az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát
a közös önkormányzati hivatal munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.
A fentieken túl felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)
Korm. rendelet 17/B§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 01. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott
kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hivatal felé.
Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm!
dr. Horváth József jegyző Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Közélet
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Tatai megemlékezések a Nemzeti Összetartozás Napján

Folytatás az 1. oldalról.

A kopjafa, a határokon átnyúló
közös nemzeti emlékezet jele,
amihez a 16. -17. századi török elleni honvédő és visszaszerző háborúk, a magyarság
eredetét, gyökérzetét magában
rejtő őstörténet, a külső veszé-

lyekkel, hódító szándékokkal
szembeni, mindenkori hősies
ellenállás, s a máig megőrzött magyar kulturális hagyományok képzetei társulnak, a
Kárpátok gyűrűjén innen és
túl mindenütt, ahol magyarok
élnek.

A kopjafa, melyet vasgyűrű
ölel körbe - melynek folytonosságán ugyan átüt a 102
évvel ezelőtti napot jelző dátum - sokkal erősebb köteléket jelképez, mint amit, akár a
versailles-i Nagy Trianon-palotában mindössze 15 perc

leforgása alatt megszületett,
a nagy háború győztesei által békeszerződésnek csúfolt,
valójában egyoldalú diktátum
széttéphetne. Rigó Balázs, beszédében a magyarságot ös�szetartó erőként említette a
magyar nyelvet és az ezer évnél is ősibb magyar művészetet, mely az egyetemes európai
műveltség határvonalait is kijelöli.
Kiemelte, cselekvésre a jövőben is szükség lesz, és arról
az éltető, megtartó munkáról
beszélt, mely szőgyéni, szovátai, magyarkanizsai és tatai
gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket köt össze művészeti
táborokban, kerékpártúrákon,
közös könyvalkotáson, meseíráson, anyanyelvi és műveltségi vetélkedőkön, könyvbemutatókon,
kiállításokon,
koncerteken, sporteseményeken, cserkésztalálkozókon, közös imádságokon keresztül, és
még számos olyan módon, ami
a lelki kapcsot keresi, egy egységet, mely minden magyart
összefűz. Tata alpolgármestere
hangsúlyozta: - Nagy felelősség ez, amit mindannyiunk-

nak nem csak ma, hanem minden nap, a saját területünkön
szemmel kell tartanunk, hiszen
soha nem feledhetjük, hogy a
tét ugyanaz, mint másfélszáz
esztendeje, amikor Széchenyi
István azt írta, „Az emberiségnek egy nemzetet megtartani,
ez, és nem kevésb forog most
kérdésben, s rajtunk áll ennek
szerencsés eszközlése.”
Kora este fellobbantak az emléktűz lángjai a Kálvária-domb
lábánál.
A
tatai
megemlékezéseken közreműködött Nényei
Zsombor, Galgóczy Csenge,
szőgyéni, szovátai, magyarkanizsai és tatai versmondók
hangfelvételről, a Kenderke
Református Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, Berényi
Kornélia, Solecki Szilárd, a
Vaszary János Általános Iskola
Énekegyüttese és Tóth Dániel
citerás, a Menner Bernát Zeneiskola Fúvószenekara Belső
Máté vezénylésével, Tata és a
Kárpát-medencei testvértelepüléseink cserkészei, a Tatai
Szarkalábak, valamint a Tűzmalom Táncház táncosai és
zenészei.

Az összetartozás napjai Szőgyénben

Tata
és
testvértelepülése
Szőgyén sok éve sok szálon
fűzte össze kapcsolatait. A június 4-i dátum ismét különleges
találkozásokra adott lehetőséget. Szőgyénből Tatára érkező
kerékpárosok értek össze június
5-én, amikor is hosszan kígyózó
sorban a tatai fiatalokkal együtt
indultak a tatai Német Nemzetiségi Múzeumból Naszályon
át Szőgyénbe. A hagyományos
kerékpártúra 11 éve született
meg, amikor is tatai bátor diákok kezdeményezése volt a 140
Km-es táv (oda és vissza) megtétele.
Baracska Árpád: „A korai időkben sátorozós, jó hangulatú
fiatalok érkeztek a tájházba.
Később a szőgyéniek is nekivágtak a távnak, amelyet segített a kerékpárutak kialakítása,
fejlesztése.”
A tatai kerekpáros csapatot ezúttal dr. Varga András vezette
hagyományosan. A szőgyéni
programok rendkívül izgalma-

sak voltak, hiszen a tataiak eljutottak megtekinteni a lévai várat, ahol egykoron Dobó István
is várkapitány volt egri sikereire tekintettel. Ugyancsak Léván
kerültek játékos környezetbe,
hiszen az Atlantis Központ egy
mini csodák palotájaként fogadta a vendégeket.
Szőgyénben pedig a vendéglátók nagy szeretettel mutatták meg értékeiket. Az összetartozás jegyében sor került
énekléssel párosított ünnepi
koszorúzásra, Smidt Róbert alkotásainak megtekintésére. A
„Miért” alkotásnál Elekes Fanni énekelt, majd a tatai csapat
részletet énekelt Presser Gábor-Adamis Anna musicaléből.
Smidt Veronika kulturális referens és Leboc Szabolcs képviselő kísérte fel a tatai fiatalokat
a Fehér kereszthez. Ez a Mária
úton található és innen gyakorlatilag pompás panorámája volt
látható a településnek. Megtekintettük a tatai és szőgyé-

ni
fiatalok
Zsebszendvics
könyv alkotási
folyamatairól
készült filmet.
A kis turisztikai
könyv megvalósítása maga is
kiváló partnerségnek volt köszönhető a két
település szakemberei, fiataljai és intézményei között.
Hogyan telt a
három nap bicajos túra?
Szeretetteljes
közegben érezték magukat a
tatai vendégek. A Jávorka Szakközépiskola, a Színes Iskola és
a Tatai Diákotthon diákjai remek élményként könyvelhették el a találkozást. Az önismeretnek, az önbecsülésnek és
a nemzeti összetartozásnak is
nagyon jót tett a sok élmény. A
Tatától 70 km-re
fekvő partnertelepülésre tekerni
fantasztikus élmény, amelyre
ezúton is Komáromon keresztül vezetett az
út. Szőgyénben
Smidt
Róbert
Himnusz című
faragott alkotásának bemutatásával a történelem különleges
szeleteivel
is
megismerkedhettek a csoport
tagjai. Az alko-

tás, amely hat évig készült Tatán is járt egykoron.
Juranovics András és Juranovics Milán a Tatai Városi
Diákönkormányzat tagjaként
is képviselték magukat a kerekezős túrán. Arra biztatnak
mindenkit, hogy a jövőben készüljenek, és használják ki ezt
a különleges élményt, amelyet Szőgyén és Tata is támogat. A június 5-7 közötti túrát
Szőgyénben Méri Szabolcs polgármester búcsúztatta, azzal,
hogy 2023-ban ismét várják a
tatai fiatalokat és tanáraikat.
dr. Varga András, a kerékpáros
túra vezetője (Tata város képviselője):
„Az immár hagyománnyá vált
Tata – Szőgyén kerékpártúrákon az első alkalomtól kezdve
vezethettem az elszánt kis csapatot, akik vállalták a szőgyéni
dombok leküzdésének nehézségeit is. Ez a tízedik túra, melyet
- a veszélyhelyzet éveitől eltekintve - minden évben a tatai és
szőgyéni önkormányzattal és a

tatai diákönkormányzattal közösen szerveztünk.
A mostani túrán újra lenyűgözött a természet: a lágyan ringó
gabonamezők, a virágpompába
öltözött rétek, a háborítatlan
négylábú és szárnyas vadak.
Így kerékpárral részeseivé és
részeivé válhattunk ennek a
csodának. Legjobban mégis a
testvérbarátság érintett meg,
amely magától értetődő természetességgel ezer szálon köt
össze bennünket: a szőgyéni és
tatai fiatalokat, felnőtteket, kerekezőket, vendégül látókat és
a meghívást elfogadókat egyaránt. Otthon éreztük magunkat.
Hálásan köszönöm ezt a találkozást minden szőgyéni és tatai
szervezőnek, résztvevőknek,
azoknak a gyerekeknek, akik
elfogadták meghívásunkat, társaságunkat, akikkel közösen
megélhettük összetartozásunkat egymással, a tőlünk sikertelenül elszakítani akart nemzettestvéreinkkel és gyönyörű
szülőföldünkkel.” Cserteg István
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A Városházán rendezték az idei Magyary Konferenciát

A Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság (MZNT) és Tata Város
Önkormányzatának szervezésében június 10-én rendezték meg
a hagyományos Magyary Konferenciát, a közigazgatás tudós
születésének 134. évfordulója
alkalmából.
A konferenciát megelőző napon

idén is három helyszínen emlékeztek koszorúzással Tata szülöttjére, Magyary szülőházánál,
a Tatai Járási Hivatalnál, ezt
követően pedig Magyary Zoltán
és felesége, Techert Margit Környei úti temetőben lévő sírhelyénél. Június 10-én a szakmai
program az Öreg-tó partján álló

Magyary szobornál ugyancsak
koszorúzással kezdődött, majd
a Városháza dísztermében folytatódott. A helyszínen köszöntőjében Michl József polgármester kiemelte: - Mindenből, amit
az elődeink elértek, nekünk
feladatunk származik, mégpedig az, hogy abból megtanulva
mindent, továbbléphessünk a
magunk erejéből. Alapvető kötelességünk a lehető legtöbbet
megtudnunk az elődeinkről,
hiszen az ő élet és gondolkodásmódjuk olyan üzeneteket
tartalmaz, melyeket érdemes
kutatnunk azért, hogy az életünket a legjobban tudjuk megélni.
A saját közösségünk történetének szereplőivel kapcsolatosan
is az a dolgunk, hogy beépítsük
életünkbe, munkánkba mindazt,
amit tőlük eltanulhattunk. Ezért
nagy köszönet jár a Magyary

Zoltán Népfőiskolának, amely
működésével megerősíti a folyamatos tanulás jelentőségét,
melyre mindannyiunknak szüksége van.
A tatai szakmai fórumon több
nézőpontból mutatták be az
előadók Magyary Zoltán munkásságának máig ható jelentőségét. A konferencia témái között
szerepelt a Magyar Kormánytisztviselői Kar jelenlegi helyzete, a hazai népfőiskolai mozgalom története, Esterházy János
hagyatéka és a népfőiskolai
gondolat a Felvidéken, valamint
a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság eddigi eredményeinek
és jövőképének összegzése.
Borsó Tibor, a népfőiskola elnöke az eseménnyel kapcsolatban elmondta: - Már több, mint
10 éve annak, hogy Magyary
születésnapjára emlékezve kü-

lönböző programokat, ünnepségeket rendeznek. 2012-ben a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel aláírtak egy együttműködési megállapodást, melyben
megfogalmazták a tudós szellemi örökségének ápolásával kapcsolatos közös munkát, ennek
része az éves tatai konferencia
valamint egy budapesti szakmai
program is. Magyary Zoltán hazafias gondolatvilága, az az akaraterő, mely éltette, városépítő
munkája, oktatási szakértelme
példaértékű, ezért nagy öröm,
hogy a hagyatékát sikerült digitalizálni, így ahhoz bárki hozzáférhet és tanulhat munkásságából. Borsó Tibor hangsúlyozta:
- Büszkék lehetünk rá, hogy itt
született és dolgozott, s olyan
hasznos munkát végzett, melynek nyomdokaiban járva működhet a tatai népfőiskola is.

A tervek szerint halad a Tata Szíve Program

Újabb egyeztetéssel folytatódott a Tata Szíve Program június 8-án a Városházán.
Tata Város Önkormányzata
2021. tavaszán írt ki országos
építészeti tervpályázatot azzal
a céllal, hogy a tervezők újragondolják a Magyary Zoltán Művelődési Központ és a
volt rendelőintézet épületét,
valamint a Várkanyarban elhelyezkedő környező közterületeket. A tervpályázatra 25en küldtek be pályaműveket,

melyekből végül 22 volt szabályos és érvényes, a győztes
a Fernezelyi Kft. és a GARTEN-STUDIO Kft. közös
munkája lett, velük kötött közbeszerzési eljárásban tervezői
szerződést az önkormányzat.
A beérkezett pályaműveket
egy kiállításon ismerhették
meg a tataiak tavaly nyáron.
Az azóta eltelt időszakban
számos szakmai egyeztetés
zajlott, melyeket követően a
Tata Szíve Program a máso-

dik tervezési szakaszba ért.
A június 8-i találkozón a tervezők bemutatták valamen�nyi közmű vonatkozásában
a szolgáltatókkal egyeztetett
szükséges átalakítások tervét,
továbbá a két épület átépítése
terveinek jelenlegi státuszát.
Az egyeztetés alapján sor kerül a koncepcionális tervek
véglegesítésére. Ez a tervezési fázis július 31-én ér véget,
akkor szállítják le a szerződés
szerinti terveket.

Fotó: Domokos Attila

Az elmúlt évet értékelte az Által-ér Szövetség

Fotó: Domokos Attila

Május 30-án a Városháza dísztermében rendezte éves közgyűlését az Által-ér Szövetség.
A helyszínen öt napirendi pontot tárgyaltak.
A 47 tagszervezetet tömörítő
szervezet elmúlt évi munkáját
befolyásolta ugyan a COVID-19
világjárvány miatti veszélyhelyzet, de az esztendő második
felében már lehetőségük nyílt
arra, hogy személyes jelenléttel szervezhessenek előadásokat, rendezvényeket. A májusi
közgyűlésen Michl József Tata
polgármestere, a szövetség elnöke elmondta: - Hálás köszönet minden tagszervezetünknek
azért a munkáért, melyet az
Által-ér rehabilitációjáért és az

Öreg-tó megtisztításáért végeznek, hiszen a kezdetektől ezek
a legfőbb feladataink. Persze
ettől függetlenül más teendők
is vannak, például alapítói vagyunk a Gerecse Natúrparknak,
melynek a munkaszervezeti feladatait is ellátjuk, programokat
szervezünk és örömmel osztjuk
meg tapasztalatainkat különböző projektek, szakmai találkozók során. Michl József hozzátette: - Sajnos két kiemelkedő
egyéniségtől is búcsúznunk kellett a közelmúltban, akiket az
Által-ér Szövetség korábban
az Által-ér Völgy Természeti
és Kulturális Örökségéért Díjban részesített. Varga Norbert
és Ercsey Áron komoly mun-

kát végeztek a szövetségben,
kegyelettel emlékezünk rájuk
és hálát adunk azért az együttműködésért, melyben általuk
részünk lehetett.
2021-ben a szervezet tovább
folytatta az Által-ér vízgyűjtő
rehabilitáció második ütemének előkészítését, az ehhez kapcsolódó munkákat újabb vizsgálatokkal tudták előbbre vinni.
Az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatósággal együttműködve javaslatot tettek a vízgyűjtő
és a tatai Öreg-tó rehabilitáció
második ütemének műszaki
tartalmára, melyet Bencsik János országgyűlési képviselő továbbított a kormányzat felé. A
javaslat remélhetőleg mielőbb

támogatást nyer, és megkezdődhet a nagyszabású munka tényleges előkészítése, a szükséges
engedélyezési tervek összeállítása. A műszaki beavatkozások
között nem csak az Öreg-tó
mederkotrása szerepel, hanem a
vízgyűjtő számos tavában, vízfolyásán történő beavatkozás is.
Szintén a vízgyűjtő rehabilitációhoz kapcsolódik az Öreg-tó
délkeleti öblének rekonstrukciója, ahová egy 5 hektáros lagúna kialakításának koncepcióját
készítette el a szövetség. A terv
részletes kidolgozása, a vízjogi
engedélyezési és környezetvédelmi tervek elkészítése még
hátravan, de a cél egy vízminőség javítás szempontjából is
fontos szűrőmező, vizes élőhely
létrehozása, amely mintegy
2 km hosszú csónakos tanösvényként az aktív turizmusban
és szemléletformálásban is kiemelkedő jelentőséggel bírhat.
Emellett összeállítottak egy
tervezetet a Tatai Fényes Tanösvény fejlesztésére is. A tanösvény tavaly csaknem 120 ezer
látogatót fogadott, további fejlesztésére még számtalan lehetőség mutatkozik. Ennek egyik
iránya lehet a jelenlegi 1350
méter hosszúságú pallósétány
470 méter hosszú lombkorona-szakasszal történő kiegészítése, mely egy 16 méter magas
(tehát a lombkorona szint fölé
magasodó) Égeres-kilátóba ve-

zetne.
Az Által-ér Szövetség 2021ben többek között elvégezte a
Gerecse Natúrpark területén
megvalósult projektjeinek záró
helyszíni ellenőrzését, közreműködött a tatai klímastratégia
megalkotásában valamint a Tata
és térsége Éghajlatváltozási Kerekasztal létrehozásában. Dr.
Musicz László összeállításában
megjelentettek egy reprezentatív albumot, mely a Neszmélyi
Borút ökoturisztikai értékeit
mutatja be, és számos előadással illetve szakmai terepfoglalkozással kapcsolódott a szövetség a fenntarthatósághoz, az
értékközpontú fejlesztésekhez.
Dr. Musicz László, az Által-ér
Szövetség szakmai igazgatója
a szervezet jövőbeli terveivel
kapcsolatban a Városházán úgy
nyilatkozott: - Idén is szeretnénk két nagyobb konferenciát
összehívni natúrparkokhoz és
tanösvényekhez kapcsolódóan,
a tatai Réti-halastavak területén egy tájséta útvonal (tanösvény) kidolgozásán valamint
más pályázati megvalósításokon is dolgozunk, ősszel pedig
egy újabb szakmai találkozót
szervezünk, ahol átadjuk majd
a szövetség díját is.
A közgyűlésen a tagok elfogadták a 2021. évi közhasznúsági
és Felügyelő Bizottsági jelentést, valamint az idei évre vonatkozó költségvetésüket.
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Bemutatkozott a Mathias Corvinus Collegium tehetségprogramja

Fotó: Domokos Attila

Tata Város Önkormányzatának
kezdeményezésére
látogattak
városunkba a Mathias Corvinus
Collegium (MCC) munkatársai,
akik június 8-án a Piarista Rend-

házban tartottak tájékoztatókat tehetséggondozó munkájukról, tatai
diákoknak.
Az MCC 2015 őszétől foglalkozik iskolán kívüli ingyenes te-

78 éve történt...

Hosszú évtizedek óta hagyomány,
hogy a városi zsidótemetőben az
emlékezés és a gyász jegyében
gyűlnek össze közvetlen hozzátartozók és együttérző tatai polgárok.
A helyi holokauszt áldozatai 78 éve
tűntek el nyomtalanul, értük tartottak mártírmegemlékezést május
utolsó vasárnapján. 1945. június
5-én számolták fel a tatai gettot, és
mintegy 650 helyi valamint környékbeli zsidót indítottak el gyalog
a vasútállomás felé, ahol marhavagonokba tették őket. Az elhurcolt
polgárokat június 16-án deportálták Auschwitzba. Közülük mindössze 63-an tértek vissza Tatára. A
tragikus esemény 78. évfordulóján
Vári György rabbi is megemléke-

zett az áldozatokról és a szörnyűségeket elszenvedett túlélőkről.
A rabbi a Tatai Televíziónak adott
interjújában kiemelte, hogy azért is
fontos az évről évre megrendezett
megemlékezés, mert mostanra a
résztvevők közel fele nem érintett
közvetlenül és nem is a zsidó közösséghez tartoznak, hanem fontosnak gondolják helyi lakosként,
hogy lerójják tiszteletüket.
Tatán jelenleg már nem él holokauszt túlélő, a helyiek mégis kiemelt feladatnak tartják a megemlékezést. Kerti Katalin, a Goldberger
Alapítvány kurátora így fogalmazott: -Tartozása is van a zsidó közösség felé a többségi társadalomnak, és felelősségünk van abban,

hetséggondozó
programmal
az
általános
iskolák
felső
tagozatos diákjai számára. A
komplex képzési rendszer ötödik osztálytól
kínál élménypedagógiai
módszertanra
épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó
képzést. A Fiatal Tehetség Program (FIT) célja,
hogy a gyermekekben felébres�sze, erősítse a tudás iránti vágyat,
felkészítse őket a továbbtanulásra,

segítve a tudatos pályaválasztást
és a későbbi érvényesülésüket.
A tatai programban a délelőtt folyamán 4. évfolyamos diákoknak
mutatták be a Fiatal Tehetség
Programot, mely egy robotikával kapcsolatos foglalkozással
egészült ki. Dr. Horváth-Zokob
Anikó, a Győri képzési központ régióvezetője az eseményen elmondta: - Rigó Balázs
alpolgármester megkeresésére
fogadtuk el ezt a nagyszerű lehetőséget, melynek nyomán Tatán
is bemutatkozhattunk. A Piarista
Rendházba egy robotika kurzust
hoztunk el, amelyet nagy érdeklődéssel fogadtak a gyerekek, s a
téma láthatóan nemcsak a fiúkat,
hanem a lányokat is érdekelte.

Dr. Horváth-Zokob Anikó hozzátette: - Az MCC már nemcsak
Magyarországon, hanem Kárpátalján és Erdélyben is működik.
A kezdetekben csak egyetemi
programmal indult, ezt követően középiskolás majd általános
iskolás tehetségprogrammal bővült ki. Utóbbi 5.- től egészen
8. osztályig kíséri a gyerekeket,
akiknek kéthetente szombatonként tartanak tehetséggondozó
foglalkozásokat, többek között
egészségtudatosság, természettudományos és élménybiológia témakörökben, így nyolcadik osztály végére a diákok felismerik a
saját erősségeiket, tehetségüket
és ezek tudatában tudnak döntést
hozni a továbbtanulásukról.

hogy erre a közösségre -ameddig
csak lehet- mindig emlékezzünk.
Az idei rendezvény azért is fontos,
mert egyrészt történt egy talaj radar vizsgálat a tatai temetőben, ami
több mint 50 sírhelyet mutat ki. Az
egyik részen olyan sírok vannak,
amelyek olyan gyerekekhez köthetők, akik a névadás előtt haltak
meg. Az A parcella középső részén
pedig olyan sírokat talált a vizsgálat, amelyek a második világháborúban bombatalálat következtében
eltűnt fejfák alatti síremlékek, tehát kimutatta a radar, hogy közel 3
méter mélyen fém van, ami bomba
maradványainak a jelenlétére utal.
Tehát igaz az a történet, amit a régi
öregek meséltek, hogy a Kálvária

utca és Hullám utca bombázásakor
a zsidótemetőt is érte találat. A tatai
önkormányzat sikeres pályázatot
nyújtott be a Magyarországi Zsidó

Örökség Közalapítványnak, így
elkezdődhet a temető komplex feltárása és a héber feliratú sírkövek
lefordítása is.

Bokrétaünnep a Vaszary Iskolában

Fotó: Domokos Attila

A Tatabányai Tankerületi Központ szervezésében rendeztek bokrétaavató ünnepséget
a Vaszary János Általános Iskola készülő új
féltornaterménél június 3-án.
A 225 m2-es küzdőtérrel és kiszolgáló egységekkel rendelkező létesítmény a megyénk
egyik legnagyobb és legnevesebb általános
iskolájában tanuló közel 800 diáknak segít
majd a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek javításában, a sportolási
lehetőségeik kibővítésében.
A fejlesztés előzménye, hogy a Tatabányai
Tankerületi Központ 2017-ben sikeresen
pályázott az EFOP-4.1.2-17-2017-00083
kódszámú projektre, melynek köszönhetően
jelentős beruházás indulhatott meg a Vaszary János Általános Iskolában. A 2021-ben

megkezdett, összességében 2,8 milliárd forint összegű fejlesztés kivitelezésének újabb
fontos állomásához érkeztek, hiszen a pályázat egyik kiemelt területe a testnevelésórák
feltételeinek javítása, melynek köszönhetően
bruttó 863 millió forintból épül meg az iskola jelenlegi sportcsarnokához kapcsolódó,
225 m2 alapterülettel bíró „féltornaterem”, a
használatot segítő kiszolgáló helyiségekkel
együtt.
A Tatabányai Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a beruházás jelenlegi fázisában az
épület építész szakági munkálatai elkészültek. A következő időszakban a belső gépészeti
szereléseket végzik majd el a „Vaszary János
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében.
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Nívódíjat kapott az Esterházy-kastély
Június 10-én került sor a Nemzeti Kastélyprogram
és Nemzeti Várprogram keretében megújult tatai
Esterházy-kastély Építőipari nívódíj emléktáblájának avatására, a kastély fogadóépületének belső
terében.
Az újjászületett tóparti kastély 2021. májusában
nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. „A tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai fejlesztése” elnevezésű projektben a főépület, és az úgynevezett
kiskastély déli szárnyának teljes körű felújítása
történt meg. Tavaly év végén adtunk hírt arról,
hogy a kastély Építőipari nívódíjat nyert, melyet
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének évzáró közgyűlésén hirdettek ki. A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. két
projektben is érintett volt „Műemlék helyreállítás,
építmény rekonstrukció kategóriában”, az egyik
díjat az Esterházy-kastély nyerte el. Az indoklás szerint:„ A 2020-ban határidőre befejezett és

Fotó: Domokos Attila

Turczi István Robin Hóddal érkezett
Fotó:mzsvk

A gyermekeknek tartott író-olvasó találkozónk vendége
Turczi István volt 2022. június
8-án a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. Robin Hód
története sorozatnak tekinthető,
hiszen már a második részét is
kezükben tarthatták a kis olvasók. A Vaszary Általános Iskola
és a Talentum Általános Iskola
második osztályos diákjai felkészülten érkeztek a programra. Korábban kikölcsönözték a
gyermekkönyvtárból a köteteket, ezzel ráhangolódtak a nem
mindennapi találkozóra.
Turczi Istvánt először köszönthettük kicsiknek szóló programon a könyvtárban, és bevalljuk, mi felnőttek legalább
olyan jól szórakoztunk, mint a

tanulók. Humorban, jókedvben
bővelkedett, sziporkázott az író,
látszott, hogy mennyire elbűvölték a csillogó szempárok. Az
interaktív előadáson kiderült,
milyen sok gyermeknek van
kedvenc állata és otthon háziállata. A kutya, cica, majom,
oroszlán nagy sláger, no még a
kaméleon, a vízicsikó és a koala…! István nagyon megörült,
amikor valaki a hódot említette,
hiszen könyvének főhősei ezek
az aranyos jószágok. Tudták,
hogy a hód egy ember nagyságú
fát képes egy óra alatt kivágni
a metszőfogával? Az ámulatnak
azonban még nem volt vége,
egyszerre zendült fel a „jaaaj,
de cuuukiii!” szlogen, amikor
vendégünk pici hódbabákról

mutatott képeket. Robin Hód,
a címszereplő rendkívül ügyes
íjász. Vajon hogyan kapta a nevét? István az erről szóló részt
felolvasta, a gyermekek pedig
juppijúúú felkiáltással egészítették ki amikor az író arra jelzést adott.
A közös csoportképen a közönség és a vendégeink (így
többesszámban, mert a plüss
hódocskák is szereplői voltak
az előadásnak) az arcukon hatalmas mosollyal nyugtázták,
hogy nagyszerűen érezték magukat a programon. A végén
írónk elárulta, lesz folytatása a
kalandtörténetnek. Kedves István, a legnagyobb HÓDolattal
várunk vissza!
Goldschmidt Éva

használatba vett műemléki helyreállítási munkák
mintaszerű módon kerültek elvégzésre. Pályázó
a magas műszaki ismereteket elváró helyreállítási munkák során maximálisan tekintettel volt a
műemlék kulturális értékére és a műemléki kollégák elvárásaira. A műemlék eredeti tervek szerinti
állapotba való visszaállításhoz szükséges feltáró munkák elősegítésével, a tényhelyzethez való
mindenkori rugalmas alkalmazkodással és azzal
az alkotás örömével, mely a kivitelezésben résztvevő (beruházó, építésztervező, és kivitelező) tevékenységét jellemezte, pályázó olyan eredményt
ért el, mely példaként állítható, minden műemléki
helyreállítási munkában résztvevő számára.” A nívódíj mellett tavaly átadták a Magyar Építész Kamara Sándy Gyula díját is, a 2021. évi elismerést
Dobosy Gáborné okleveles építészmérnök, projekt
főmérnök kapta, a tatai Esterházy-kastély rekonstrukciójában végzett projekt vezetői munkáért.

Kalendárium/ Ajánló
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Kettős jubileumot ünnepelt az Egressy kórus

Dupla jubileumi koncertnek
adott otthont a Tatai Református
Gimnázium tornaterme, ahol
népes közönség volt kíváncsi az
Egressy Kórus és Kamarakórus
összevont, ünnepi fellépésére
június 11-én.
A nagykórus idén lett 60 éves,
a kamarakórus pedig tavaly
ünnepelte fennállásának 30.
évfordulóját, de az elmúlt esztendőben a koronavírus járvány
miatt nem tudtak nyilvános
koncertet adni. Mindkét kórus
jelentős szerepet töltött és tölt
be városunkban a zenei kultúra
terjesztésében, a hagyományok
ápolásában és a közösségformálásban egyaránt. Az Egressy
kórus 1962-ben alakult Baranyi
József vezetésével, akkor, Tata
legnagyobb létszámú előadó

együtteseként. Az alapító Baranyi József tanár-karnagy 2009ben elhunyt, ezt követően az
együttes vezetője, Robozné
Schőnfeld Zsuzsanna vette át
a kórus irányítását, Molnár Péter társkarnagy segítségével. A
nagy vegyeskarból 1991-ben
alakult meg a kamarakórus. Az
elmúlt évtizedekben mindkét
művészeti közösség aktívan
dolgozott. Jártak többek között
Hollandiában, Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Erdélyben, hazánk számos
településén és természetesen
nagyon sok tatai esemény, fesztivál részeseként, adventi koncertek főszereplőjeként nyújtottak feledhetetlen élményeket a
közönségnek.
Michl József polgármester, a

június 11-i koncert védnöke
az eseményen köszöntőjében
hangsúlyozta: - Minden születésnap nagy öröm, és mindig,
amikor közösen ünnepelünk,
ráébredünk arra, hogy még en�nyi idő után is szeretni tudjuk
egymást. Ez a kettős jubileum
szintén azt jelenti, hogy még
mindig, ennyi idő, ennyi öröm
és nehézség után is szeretik
egymást a kórus tagjai, de nemcsak egymást, hanem a közönséget, a zeneszerető tataiakat is
szeretettel fogadják újra és újra.
A városvezető hozzátette: - Arra
biztatom a kórus tagjait, hogy
ne hagyják abba, folytassák a
munkát, hogy évek múlva ismét
jubileumot ünnepelhessünk.
Az Egressy Kórus és Kamarakórus számtalan eredménnyel,

szakmai elismeréssel büszkélkedhet. A nagykórus többek
között 1970-ben Pro Tata díjat,
1971-ben és 1993- ban pedig
Nívódíjat kapott. 2007-ben Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Városáért
kitüntetés ezüst fokozatát adományozta az Egressy kórusnak
a városunk hírnevét mind hazai,
mind nemzetközi viszonylatban
több évtizeden keresztül öregbítő, a kulturális életet gazdagító,
magas művészi színvonalú tevékenysége elismeréseképpen.
A kamarakórus - szintén többek
között - 2004-ben ezüst éremmel tért haza a Kórusolimpiáról
Brémából, 2007-ben részt vettek a Rómában megrendezett II.
Musica Sacra di Róma - Nemzetközi Egyházzenei Kórusversenyen, ahol a zsűri bronz
éremmel jutalmazta őket.
A tatai koncert vendége volt
Dr. Hoppál Péter, a Kulturális
és Innovációs Minisztérium
kulturális államtitkára, a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti
Kar, Zeneművészeti Intézete
Zenei Elméleti és Kórus Tanszékének adjunktusa, a koncert
fővédnöke, aki felelevenítve a
kórus történetének néhány mérföldkövét, hangsúlyozta: - A
Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) kórusminősítési
rendszerében az Egressy kórus
a gála és fesztiválkórus minősítés után kiérdemelte a legmagasabb, a hangversenykórus
minősítést is. Az államtitkár a
közönséghez intézve szavait
úgy fogalmazott: - Sose engedjék el a kezét a kórusnak,
keressék őket, legyenek mel-

lettük, járjanak a koncertjeikre
és bátorítsák a tagságot, legyenek büszkék kulturális örökségünkre, s a közösségben megélt művészeti produktumokra.
Dr. Hoppál Péter kiemelte: Tata, világítótoronyként irányt
és példát mutat más városoknak és más közösségeknek abban, hogy az együvé tartozást,
kulturális értékazonosságot a
közönség is támogatja és a város vezetése is jutalmazza.
A kórus szakmai vezetője,
karnagya, Robozné Schőnfeld
Zsuzsanna hosszú ideje szervezi és támogatja Tata zenei
életét, melynek részese volt
alpolgármesterként, a helyi zeneiskola igazgatójaként valamint az önkormányzat Humán
és Ügyrendi Bizottsága elnökeként is. 2016-ban, a Zene
Világnapja alkalmából rendezett budapesti hangversenyen,
a KÓTA díjak átadásán Mecénás kategóriában részesült elismerésben. A Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége ezzel a kitüntetéssel köszöni meg azoknak
a tevékenységét, akik hosszú
ideje elkötelezetten szolgálják
a magyar kórus és népzenei
életet.
A jubileum alkalmából szívből
gratulálunk Robozné Schőnfeld Zsuzsannának és Molnár
Péternek, valamint a kórustagoknak, segítőiknek és a közreműködőknek. Köszönjük a
munkájukat, mellyel megkerülhetetlen szerepet töltenek
be a tatai kulturális, művészeti
életben, és kívánjuk, hogy sikertörténetük még hosszú évtizedeken át folytatódjon!
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Törökkori időutazás

Fotók: Domokos Attila, Baranyai Tibor
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Fazekasmesterek találkozója
Sokszínű programokkal, kiváló mesterekkel és alkotásaikkal vártak minden érdeklődőt az idei Nemzetközi Fazekasmester Találkozóra és Konferenciára június 9. és
12. között. A rendezvény célja a fazekas hagyományok
ápolása, megismertetése a fiatalokkal és az idősebb korosztállyal.
A rendezvény kiemelt feladata az országos, illetve a
helyi értékek, megyénk múltbeli és jelenben fellelhető
értékeinek közvetítése, bemutatása és megismertetése
az ország szinte minden tájáról érkező egyre nagyobb
számú érdeklődők számára, valamint egy működő kapcsolatrendszer kialakítása Mesterek és Inasok - ifjú fazekasok és a szakoktató intézmények között.
Fotó: Domokos Attila

Hirdetés

Két év után újra Tatán zenéltek

Fotó: Domokos Attila

Tizenharmadik alkalommal csendültek fel ismert dallamok a Kossuth téren. A hagyományokhoz híven, idén
is Tata biztosította a Regionális Katonazenekari Fesztivál helyszínét, ahol a város egyenruhásai mellett Kaposvárról, Budapestről és Kaposvárról is érkeztek fellépők. A Kossuth tér fergeteges hangulattól és közönség-kedvenc dallamoktól volt hangos június első hétvégéjén. A pandémia okozta kényszerszünet után ismét
Tata adott otthont a Regionális Katonazenekari Fesztiválnak, ahol idén négy csapat mutatkozott be az érdeklődők legnagyobb örömére. Erről a Tatai Televízió híradója is tudósította a tataiakat.
A kezdeményezés egyidős a Patara fesztivállal, ám katonazenakari fesztivál a nagy érdeklődésnek köszönhetően mára önálló rendezvénnyé nőtte ki magát. Balázs Attila karnagy úgy fogalmazott a televíziónak adott
interjújában, hogy bíznak abban, hogy ez a nagymúltú rendezvény a következő években sem szakad meg. -A
házigazda tataiak mellett szeretettel köszöntöttük itt a Szentendrei, a Budapesti és a Kaposvári Helyőrségi
Zenekart. Minden zenekart érdemes figyelni-nyilatkozta a tatai karnagy.
A katonák a megszokottnál is jobban várták a bemutatkozási lehetőséget, hiszen a Magyar Honvédség fokozott készültségben volt a pandémia ideje alatt és számos plusz feladat hárult rájuk ezalatt az időszak alatt. Idén
azonban újra hangszert ragadhattak az egyenruhások és különleges produkciókkal készültek a tatai fesztiválra.

Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

2890 Tata, Bacsó Béla út 47. Tel.: 34/382-055

2022. májusban elhunytak

TATA Környei ú. temető
Baráté István Józsefné
Kolompár Gábor
Burdi József
Gombásné Körmendi Judit
Takács Tiborné
TATA Almási úti temető
Komlósy Józsefné
Cseri Istvánné
KECSKÉD
Tihanyi Ferencné

SZOMÓD
Végh László Kálmánné

BAJ
Lajtos Istvánné
Schmidtmayer Tibor

OROSZLÁNY			
Sebestyén László
Bodó Veronika
Dibusz Pál			
Puskás Pálné
Gálos istván
Gaál Józsefné
Bak József			
Járóka Jánosné

DUNAALMÁS		
Szilágyi Miklósné

BÉKE PORAIKRA!

DUNASZENTMIKLÓS
Buzer Györgyné
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Kupagyőztes!

Június 4-én Tatabányán a Grosics
Stadionban a TAC szurkolók jóvoltából zengett a biztatás ahol a
Megyei Kupa döntőjében a tataiak a Nyergesújfalu ellen diadalmaskodtak 2-1-re és emelhették
fel a kupát. A döntőig vezető út
a TAC-nak valamivel könnyebb
volt, mivel útjukba alacsonyabb

osztályú csapatok kerültek. A
Nyergesújfalunak a döntőbe jutáshoz a megyei I. osztály bajnokát a
Zsámbékot kellett legyőzni ami
tizenegyesekkel sikerült. A fináléra szépen megtelt szurkolókkal
a fedett lelátó és nem is spóroltak a hangszálakkal. A válogatott meccs miatti délután 15 órás

Parasportolók az Edzőtáborban
Három évvel ezelőtt a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetség és
a Magyar Kézilabda Szövetség
(MKSZ) Parasport Albizottsága
megállapodást kötött annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők
számára kézilabdában is elindulhasson versenyrendszer. Orvosi
és szakmai kitételekkel 3 dimenzióban szerepelhetnek a játékosok. Elindult a bajnokság ahol 12
csapat szerepel két csoportban. Az
itt játszó csapatokból a szakemberek 21 tagú válogatottat alakítottak ki és ezek a játékosok június
első hétvégéjén a Tatai Edzőtáborban találkoztak. Itt beszélgettünk
Szappanos Istvánnal az MKSZ
Parasport Albizottság vezetőjével.
Sz.I.: a Parasport Albizottság
a bajnokság lebonyolítása érdekében megállapodást kötött
Fejér – Győr-Moson-Sopron,

Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megyei szövetségekkel, de a 2022-2023-as
idényre további megyékkel is
együttműködik. A válogatott a
Speciális Európai Játékokra készül amelyet a nyáron Berlinben
rendeznek. Eddig háromszor volt
edzőtáborban a csapat és szemmel
látható a fejlődés. Feltett szándékunk, hogy válogatott szinten
ott legyünk a legjobbak között,
persze ehhez idő kell. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy
minél több megyében alakuljon
szakosztály, növekedjen a játékosok száma. Én is kíváncsi vagyok,
hogy az Európai Játékokon hogy
fogunk teljesíteni. A felkészüléshez biztosítottuk a feltételeket, a
felszerelést. A szakmai munkáért
Dr Járy György szakmai igazgató
és Czoborné Kilián Ildikó felel.

Eredmények
Kézilabda
Férfi felnőtt TAC – HÉP Cegléd 24-22 (13-11)
Vezette: Felhő F., Öcsi T.
Góllövő: Győrffi 5, Kreisz,
Sárosi 4-4, Iváncsik T. 3, Jajic
2, Gajdos, Igali, Kiss, Molnár,
Schneider, Zöldy 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- kemény küzdelemben úgy
gondolom
megérdemelten
nyertünk. Fordulatos volt a
játék, de jól jöttünk ki ezekből a szituációkból. A védekezésünk és Pulai kapus
teljesítménye is kellett a győ-

zelemhez. Több játékosunk is
búcsúzott, nekik köszönöm a
munkájukat.
Férfi ifjúsági TAC – Szigetszentmiklósi KSK 35-26 (1612)
Vezette: Ihász A., Szántó T.
Góllövő: Igali 12, Vincellér 6,
Huber, Takács 5-5, Kolozsi,
Marx 3-3, Nényei 1
SBS Eger – TAC 30-23 (16-9)
Vezette: Maródi I., Novák P.
Góllövő: Huber 8, Vincellér 4,
Nényei 3, Marx, Somogyvári,
Tóth 2-2, Igali, Kolozsi 1-1
Edző: Márton Ádám

kezdéskor jóval 30 fok fölötti hőmérsékletet mutatott a hőmérő. A
TAC kezdett jobban, komoly mezőnyfölényben játszott, már saját
térfelén zavarták a labdakihozatalban a nyergesieket. Azután az
első igazán komoly lehetőségét a
Nyergesújfalu ki is használta.
38. perc: egy jobb oldali támadás

után a beadásra középen jókor érkezett Vass és a védőket megelőzve közelről lőtt a kapu közepébe.
(0-1)
A félidő hátralévő részében igazi
helyzet egyik oldalon sem alakult
ki. A szünetben a tatai cserék közül Kiprich melegített komolyan,
így várható volt a váltás. Így is
lett, ezzel támadósorát erősítette a
TAC. Az 56. percben megfogyatkozott a Nyerges. A tatai térfélen
Balogh hátulról csúszott rá Mártonfi lábára, sárga lap, de mivel
ez már a második volt, villant a
piros is. Érezhetően rákapcsolt a
TAC érezték a lehetőséget. Kilenc
perccel a kiállítás után jött is az
egyenlítés.
65. perc: Mártonfi kapott labdát a
jobb oldalon, a védő mellett betört
a 16-on belülre ahol buktatták.
Büki játékvezető egyből a 11-es
pontra mutatott. Zuggó végezte
el a büntetőt és a jobbra mozduló
kapus mellett a bal sarokba lőtt.
(1-1)
Egyértelmű fölénybe került a

TAC, a Nyergesújfalu lassította a
játékot, de ebben a melegben sokat számított a tatai emberelőny.
A hajrában aztán megszületett az
újabb találat.
87. perc: a nyergesi térfélen bal
oldalról Zuggó ívelt előre a 16os túlsó sarkához ahol Kiprich
megelőzve a védőt fejelt középre.
Tóth kibújt a védők között és közelről talált a bal sarokba. (2-1)
Nagy volt az öröm tatai oldalon
pályán és nézőtéren egyaránt.
A játékvezető 3 perces hosszabbítást jelzett, Wéber edző pedig
több cseréjét is pályára küldte.
Már a hosszabbítás végén járt az
idő amikor Mártonfi lépett ki, de
védője a tizenhatos előtt buktatta.
Szabadrúgás, Fellegi pedig piros
lappal mehetett zuhanyozni. Kiprich szabadrúgása alig kerülte el
a kaput. Ez volt az utolsó jelenet
a mérkőzésen és a hármas sípszó
után tatai győzelmi tánc következett. Jobban játszott, jobban akarta a győzelmet a TAC, így a Megyei Kupa aranyérmese lett.

IV.TATAI TÓÁTÚSZÁS
Rendező:
Tata Város Önkormányzata,
Footour Futó, kerékpáros és Triatlon Sportegyesület, Városkapu
Zrt. Tata
A verseny fővédnöke:
Michl József Tata polgármestere

Időpont:
2022. június 26. vasárnap
10:00

A rendezvény megrendezéséről
a hatóságokkal történt egyeztetést követően, az esemény előtt
2 nappal adunk tájékoztatást!
Versenyközpont:
Tata, Új Kajakház és Ökoturisztikai Központ (Tópart sétány 2.)
Versenytávok, rajtidők:
3500 m: 10:00
1500 m: 12:30
Úszás az Öreg-tóban, a várható
vízhőfok 17-24 ºC
Szintidő:
3500 m: 2 óra 20 perc
1500 m: 1 óra
Időmérés:
A versenyen chipes időmérés
lesz! Az időmérést az EVOCHIP
csapata végzi.
Díjazás:
Korosztályonként az 1-3 helyezett érem díjazásban részesül.

Korosztályok:
1500 m
3500 m
8-9		
10-14 		
13-14
15-19 		
15-19
20-29 		
20-29
30-39 		
30-39
40-49 		
40-49
50-59 		
50-59
60+ 		
60+
Nevezési információk:
Nevezés: info.footour@gmail.
com címen: név, születési dátum
és telefonszám megadásával!
A nevezési díj megfizetése a
helyszínen történik!
Létszámlimit: 300 fő
Helyszíni nevezésre az előnevezés függvényében korlátozott
létszámban lesz lehetőség!
Számlaigényedet a regisztráció
során vagy a helyszínen tudod
jelezni!
(Az adószám is szükséges!)
Nevezési díjak és határidők:
Nevezési sávok 1500 m 3500 m
2022. 05.2406.23-ig
5500,- 6500,helyszíni nevezés 7000,- 8000,A nevezési díj tartalmazza:
Úszósapkát
Frissítést a célban
Chipes időmérést.
Orvosi felügyeletet a verseny
ideje alatt.

EB-re utaznak a vívók!

A
Magyar
Vívó Szövetség elnöksége
a szakmai előterjesztést elfogadva kijelölte
a törökországi
Antalyában június17-22 között megrendezendő Európa
Bajnokságra
a válogatottat. Nagy örömünkre két tatai női párbajtőrvívó is tagja a
válogatottnak. Kun Anna jelenleg a világranglista 7. helyén áll, így
az ő indulása egyéniben és csapatban sem kérdőjelezhető meg. A női
párbajtőr csapatban a válogatott fele tatai, hiszen Büki Lili is tagja az
együttesnek. Edzőként Plásztán Attila az OMS Tata Vívó SE vezetőedzője, Kun Anna edzője is a válogatottal tart.

Rajtcsomag felvétel:
A rajtcsomagok átvétele 2022.
június 26-án a versenyközpontban. (Tata, Új Kajakház és
Ökoturisztikai Központ)
08.00-09.30 –ig 3500 méteren
indulók
08.00-12.00 –ig 1500 méteren
indulók
Chipet 1000 Ft letét ellenében
biztosítunk. A verseny után a
chipért cserébe a letétet
természetesen visszaadjuk.
Egyéb tudnivalók:
A nevezési lap kitöltésével és
aláírásával vagy az előnevezés
leadásával elfogadja a szervezők
szabályait, és betartja a benne
foglaltakat. Ezzel a versenyzők
elismerik, hogy saját
felelősségre indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk
megfelel a versenyen való részvétel
feltételének.
A versenyközpontban, illetve
annak környékén hagyott értéktárgyakért a Szervezőbizottság
felelősséget nem vállal.
Frissítést a versenyközpont célterületén biztosítunk a beérkezettek számára.
Információ:
e-mail: info.footour@gmail.com
Róth Balázs
(0036-20-433-96-07)

Programajánlat
Evezés
július 2. szombat
10.00 Evezős verseny
Röplabda
június 24-26. péntek-vasárnap
Strandröplabda OB 2. forduló
Helyszín: Építők park
Szabadidősport
június 21 (kedd)
04.30 Jóga világnapja
Helyszín: Kastély tér
Úszás
június 26 .vasárnap
10.00 Tóátúszás

