
Tata Város Önkormányzata jú-
nius 29-én rendezte a hagyomá-
nyos, Semmelweis-nap alkalmá-
ból szervezett ünnepségét a Hotel 
Gottwaldban. Az eseményre idén 
is a helyi egészségügyben dol-
gozók kaptak meghívást, a tatai 
kórház orvosai és munkatársai, 
a városban és vonzáskörzetében 
dolgozó orvosok, a házi-, gyer-
mek-, fogorvosok és kollégáik, a 
védőnők, a mentőszolgálat és a ta-
tai gyógyszertárak dolgozói vala-
mint a városunkban tevékenykedő 
gyógytornászok.

Július 1. a magyar egészségügy 
napja, annak emlékére, hogy 
1818-ban ezen a napon szüle-
tett Semmelweis Ignác az anyák 
megmentője, a honi orvostudo-
mány egyik legnagyobb alak-
ja. Michl József polgármester a 
tatai ünnepséggel kapcsolatban 
elmondta: - Bőséggel van miért 
hálát adnunk mindenkinek, aki az 
egészségügyben dolgozik, és bár 
sokszor éri kritika ezt a területet, 
ugyanakkor a mindennapokban 
azt látjuk, hogy a nehézségek el-
lenére is ilyen felszereltséggel, 

ennyiféle szolgáltatással, új in-
tézménnyel korábban még soha 
nem működött Magyarországon 
az egészségügy. Mindezek mögött 
pedig a legfontosabb az ember, a 
szolgálattevő, aki a három szent 
hivatás - a gyógyító, a tanító és a 
pap - egyikét végzi. A városvezető 
hozzátette: - Amikor köszönetet 
mondunk nekik, gondoljunk arra 
is, hogy vajon mi magunk meny-
nyit tettünk, teszünk a saját egész-
ségünkért, hiszen a gyógyulásért 
közösen kell dolgoznunk.
Az ünnepségen személyesen kö-

szöntötték azokat az orvosokat, 
asszisztenseket, egészségügyi 
dolgozókat, akik ebben az eszten-
dőben jubileumi évfordulót ünne-
pelnek:
-Dr. Cseh Tamás, a tatai 1. körzet 
háziorvosa 40 éve,        
-Dr. Horváth Róbert, a tatai 3. 
körzet háziorvosa 35 éve,
-Dr. Kicska Zsuzsanna, a tatai 4. 
gyermek háziorvosi körzet orvosa 
35 éve,
-Buzási Istvánné, a tatai 1. házior-
vosi körzet ápolónőjeként 45 éve,
-Szabó Gyöngyi a tatai 4. házior-
vosi körzetben 40 éve,
-Szecsei Gizella Ibolya a tatai 4. 
háziorvosi körzetben 40 éve,
-Kovács Szilvia, a 8. körzet asz-
szisztense 35 éve,
-Nagyné Szűcs Rózsa védőnő 35 
éve,
-Kálmán Marianna védőnő 30 
éve,
-Nyíri Edina a 9. háziorvosi kör-
zetben 30 éve,
-Szűcs Zsuzsanna a tatai 8. számú 
háziorvosi körzetben 25 éve,
-Zámbó László mentőápoló pedig 
20 éve dolgozik az egészségügyben.
Az eseményen közreműködött 
Jenei Márta valamint a Tata Tánc-
együttes Németh Dénes és zene-
kara kíséretében.
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Az egészségünkért dolgoznak

Június 29-én került sor a Tatai 
Csillagsziget Bölcsőde megújult 
konyhájának átadására. Az  inf-
rastrukturális fejlesztés nyomán 
az intézményben több, mint két-
szeresére nőtt a főzőkonyhai ka-
pacitás.
Tata Város Önkormányzata a 
Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében va-
lósította meg a TOP-1.4.1-15-
KO1-2016-00020 azonosítószá-
mú, a „Csillagsziget Bölcsőde 
felújítása Tatán” című projektet, 
amely 235,33 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatásban 
részesült. A beruházás nyomán 
a bölcsőde 300-ról 650 adagra 
növelte korábban meglévő fő-
zőkonyhai kapacitását. Ennek 
köszönhetően a 2010-ben épült, 

és modern konyhával rendelkező 
Bartók Béla Óvoda kivételével 
most már az összes önkormány-
zati fenntartású óvoda számára a 
Csillagsziget Bölcsőde konyhá-
jában főznek, magas színvona-
lon biztosítva a normál és külön-
böző diétás menüket. A konyha 
kapacitásnövelése ezzel együtt 
hozzájárul a gazdaságosabb, 
fenntarthatóbb működtetéshez, 
összességében csökkentve a re-
zsiköltséget a város intézménye-
iben. 
Az új konyha átadásán Bencsik 
János országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta: - A napjainkra jel-
lemző változó, kiszámíthatatlan 
külső körülmények között külö-
nösen fontos az alapvető közös-
ségi szolgáltatások megfelelő 

működése. Ezek között van a kö-
zétkeztetés is, anyag és energia-
takarékos módon, megfizethető 
áron. Bencsik János tájékoztatott 
arról, hogy a projekt megvalósí-
tását a kivitelezési és energiaárak 
növekedése miatt időközben a 
magyar kormány saját költség-
vetési forrásból, 85 millió forint 
többlettámogatással segítette.
A mai igényeknek megfelelően 
kialakított főzőkonyha korszerű 
épületgépészettel, új villamos 
hálózattal, modern konyhagé-
pekkel felszerelve folytatja mű-
ködését, emellett a projektnek 
köszönhetően két új munka-
hely is létrejött. A Csillagsziget 
Bölcsőde nevelési koncepciójá-
nak fontos része a kisgyermekek 
étkezési kultúrájának fejlesztése 
és az egészséges életmódra ne-
velés, melyet a beruházásnak 
köszönhetően még hatékonyab-
ban tudnak beépíteni a minden-
napokba. Michl József a pro-
jekt záróeseményén köszönetet 
mondott mindazoknak, akik a 
megvalósulást bármilyen módon 
segítették. Tata polgármestere 
kiemelte: - Az önkormányzat 
célja a fejlesztéssel a központo-
sított, költséghatékony és magas 
színvonalú konyhatechnológiá-
ra épülő közétkeztetési rendszer 
kialakítása volt. Ez a cél pedig 

maximálisan teljesült, hiszen Ta-
tán három főzőkonyha, a Bartók 
Óvoda modern konyhája, vala-
mint a Csillagsziget Bölcsőde és 
a Kőkúti Általános Iskola vado-
natúj, korszerű konyhái biztosít-
ják hosszú távon és stabilan az 
egészséges, speciális igényeket 
is kielégítő táplálkozást a gyere-
kek számára.
A Tatai Csillagsziget Bölcső-
dében az elmúlt esztendőkben 
számos fejlesztés lezajlott. Töb-
bek között 2019-ben Tata Város 
Önkormányzatának támogatá-
sával teljes egészében megújult 
a játszóudvar és egy gondozási 
egység, akkor 1300 négyzetmé-
ternyi gyepszőnyeget terítettek 
le, az udvarra telepített játékok 
érkeztek, minden gondozási 
egység udvarrészéhez került 
csúszda, háromszög mászóka, 
felújították a homokozókat, és 
árnyékolókat szereltek fel. Ta-
valy őszre egy újabb gondozási 
egység megújítása fejeződött 
be közel 200 négyzetméteren, a 
több, mint 18 millió forintos be-
ruházást az önkormányzat saját 
költségvetési forrásból biztosí-
totta. A 2021-es fejlesztés érin-
tett két csoportszobát, a gyermek 
fürdőszobát, az öltözőt, a baba-
kocsi tárolót valamint a fejlesztő 
szobát is.

Kétszeres kapacitással működhet a bölcsőde új konyhája
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Június 29-én ülésezett a Városhá-
za dísztermében Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete, 
a képviselők ezúttal 27 napirendi 
pontot tárgyaltak meg.
Az ülés az Év Közszolgálati Dol-
gozója Díj kihirdetésével kezdő-
dött. 2022-ben az elismerést Rada 
Gáborné, a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Jegyzői Kabinet 
titkárnője kapta, akinek a Hiva-
tal, illetve annak jogelődje, Tata 
Város Polgármesteri Hivatala 
az első munkahelye, és 1995 óta 
dolgozik a Városházán. Munka-
köri feladata először az igazgatási 
csoporton belül a szabálysértési 
ügyek döntésre való előkészítése 
volt. Később szervezési ügyin-
tézői feladatokat látott el, 2011 
óta a Jegyzői Kabinet titkárnője. 
Emellett ő végzi a Tatai Kistér-
ségi Többcélú Társulás jegyző-
könyv-vezetői, valamint a helyi 
választási iroda adminisztrációs 
feladatait is. Megbízható, lelki-
ismeretes munkatárs, kollégáival 
jó kapcsolatot ápol, mindenki 
számíthat megértésére és segít-
ségére. Az ügyfelekkel való kap-
csolattartása példaértékű, hivatás-
tudata kiemelkedő, munkájában 
türelmes, alázatos. Rada Gáborné 
az elismerést június 24-én, egy 
rendkívüli apparátusi értekezle-
ten vette át, a díjhoz szeretettel 
gratulálunk neki, munkájához 
sok erőt és nagyon jó egészséget 
kívánunk a jövőben is!
A júniusi ülés rendelet-alkotás-
hoz kapcsolódó előterjesztések-
kel kezdődött, először a szociális 
ellátásokról és az egyes szociális 
szolgáltatásokról, valamint azok 
térítési díjairól szóló önkor-
mányzati rendelet módosításáról 
egyeztettek a képviselők. A té-
máról Michl József polgármester 
sajtótájékoztatóján elmondta: - A 
koronavírus járvány betörése óta 
számos szolgáltatás iránt meg-
nőtt az érdeklődés, s több esetben 
olyanok is igényelnek már ilyen 
jellegű szolgáltatást, akik szoci-
álisan nem rászorulók, például a 
támogató szolgálat keretében az 
utazást-közlekedést, vagy a be-
vásárlás megszervezését. Ezek a 
szolgáltatások a rászorulók szá-
mára továbbra is ingyenesek, a 
többieknek viszont kisebb költ-
séggel járnak, a rászorultságot a 
Szociális Alapellátó Intézmény 
állapítja meg.
A képviselők az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és he-
lyiségek bérletéről, a lakbérek 
mértékéről, valamint az elidege-
nítésükre vonatkozó szabályok-
ról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról is szavaztak a Vá-
rosházán. Az önkormányzatnak 
261 bérlakása van, melyből 209 

szociális, 46 költség elvű, 4 piaci 
alapú és 2 krízis lakás. A képvise-
lő-testület 2016-ban alkotta meg 
a lakásokra vonatkozó rendeletét, 
melynek legutóbbi módosítására 
2020. nyarán került sor. A módo-
sítás óta eltelt másfél év tapasz-
talatai, a képviselő-testületi és a 
bizottsági tagok részéről tett ész-
revételek és javaslatok indokolták 
a rendelet egyes pontjainak felül-
vizsgálatát, módosítását, vagy új 
pontokkal történő kiegészítését.
A gyermekek védelmét szolgáló 
ellátások helyi szabályairól szó-
ló rendelet módosításáról szintén 
voksoltak június utolsó szerdá-
ján. Az önkormányzat 2017-ben 
alkotta meg rendeletét, melyben 
többek között meghatározta a 
fenntartásában működő bölcső-
de és óvodák, valamint az illeté-
kességi területén működő állami 
fenntartású iskolák étkeztetési 
térítési díjait és a bölcsőde gon-
dozási díját. A 2022. március 30-i 
ülésen felülvizsgálta a képvise-
lő-testület a rendeletet, azonban 
díjváltoztatásra nem kerülhetett 
sor, mert a veszélyhelyzettel ösz-
szefüggő átmeneti szabályokról 
szóló 2021. évi XCIX. törvény 
147. § (1)-(2) bekezdése 2022. jú-
nius 30-ig megtiltotta ezt. Mivel a 
díjemelési tilalom határnapjának 
meghosszabbítására eddig nem 
került sor, így most döntés szü-
lethetett az étkezési térítési díjak 
módosításáról. Michl József ezzel 
kapcsolatban tájékoztatott arról, 
hogy a bölcsődei, óvodai és isko-
lai étkezési díjak szeptembertől 
átlagosan 20%-al fognak emel-
kedni, de ha az árak tovább vál-
toznak, akkor ezek az összegek 
később újra módosulhatnak majd. 
Tata polgármestere kiemelte: - Az 
étkezés rezsire vonatkozó költsé-
gét az állam és az önkormányzat 
fizeti, a szülőknek a nyersanyag-
normát kell kifizetniük.
Három napirendi pont foglalko-
zott városüzemeltetéssel, város-
rendezéssel, ezek között szerepelt 
egy hulladékudvar kialakításával 
foglalkozó előterjesztés is. Az 
önkormányzat feladata többek 
között a hulladékgazdálkodás 
megszervezése a város közigaz-
gatási területén. Ennek a feladat-
nak a minél magasabb színvo-
nalú ellátása érdekében a város 
minden fejlesztési lehetőséget 
kihasznál. Így kerülhetett példá-
ul tavaly sor a szelektív hulla-
dékgyűjtő edények kiosztására a 
családi házas övezetekben, vala-
mint ennek érdekében működteti 
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
az ún. „zöld járatot”, a lakossági 
zöldhulladék összegyűjtésére. 
Évek óta visszatérő téma, hogy 
Tatán nincs lakossági hulladé-

kudvar, ahol lehetőség lenne a 
különböző, nem veszélyes, de 
a háztartásokban felhalmozódó 
hulladékok leadására. Erre az 
önkormányzat folyamatosan ke-
reste a lehetőségeket, s most egy 
új megoldás körvonalazódik. A 
Nemzeti Hulladékgazdálkodá-
si Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt.-nek ugyanis lehetősége nyí-
lik támogatási forrásokat igénybe 
venni hulladékudvarok kialakítá-
sára, melyekhez szükséges erre 
alkalmas önkormányzati területet 
biztosítani. A Zrt. - amennyiben 
a támogatási szerződésében fog-
lalt összeget le tudja majd hív-
ni - megkezdheti a kialakítást, a 
tervezésre és a kivitelezésre vo-
natkozó közbeszerzés kiírásával. 
Az önkormányzat megvizsgál-
ta, hogy mely területek lehetné-
nek alkalmasak a hulladékudvar 
kialakítására azon ingatlanok 
számbavételével, melyek a város 
szélén, de jó megközelíthetőség-
gel rendelkeznek, s amelyeken a 
helyi építési szabályzat is lehető-
vé teszi a beruházást. Ezen szem-
pontok figyelembevételével az 
ipari parkban található ingatlanok 
merültek fel lehetséges helyszín-
ként, ezek közül jelöltek ki egyet 
a képviselők.  Michl József sajtó-
tájékoztatóján úgy fogalmazott: 
- A hulladékudvart nem szabad 
összekeverni a szemétteleppel, 
a hulladékudvarban ugyanis óri-
áskonténerekben tárolják szelek-
tálva a hulladékot, amely nem 
veszélyes vagy bomlásnak induló 
szemét, tehát bűzhatása sincs.
Az ülésen szavaztak arról a tájé-
koztatóról is, amely a Tatán mű-
ködő közműszolgáltatók 2022. 
évi fejlesztési terveiről szól. A 
korábbi évek gyakorlatának meg-
felelően a város idén is megkeres-
te a közműszolgáltatókat, hogy 
adjanak tájékoztatást tervezett 
fejlesztéseikről. A kérés az ÉDV 
Zrt.-t, az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt.-t, a földgáz-
elosztási tevékenységet végző, 
MVM Égáz-Dégáz Földgázháló-
zati Zrt.-t, a KábelszatNet-2002 
Kft.-t, a Vidanet Zrt.-t, valamint 
a Magyar Telekom Nyrt- t érin-
tette. A Magyar Telekom Nyrt. 
és a KábelszatNet-2002 Kft. az 
ülésig nem válaszolt a megke-
resésre, velük külön egyeztetést 
szeretne a városvezetés. Michl 
József a fejlesztési terveket érin-
tően elmondta: - Továbbra is arra 
buzdítom a tataiakat, hogy bátran 
jelezzék, ha ezekkel a szolgálta-
tásokkal kapcsolatban problémát, 
hiányosságokat tapasztalnak, így 
mi is mielőbb tudjuk jelenteni 
ezeket a minél gyorsabb javítás 
érdekében. A szolgáltatóktól azt 
kérjük, hogy Tata legalább olyan 

mértékben részesüljön a fejlesz-
tésekből, mint a hozzánk hasonló 
méretű városok, illetve vegyék fi-
gyelembe a helyi szükségleteket, 
hiszen számos elöregedett közmű 
található a városban, amely meg-
érett a cserére, újításra.
A gazdasági társaságokhoz kap-
csolódó előterjesztések sorában 
szerepelt a Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület 2021. évi 
szakmai és pénzügyi beszámo-
lója illetve 2022. évi szakmai és 
pénzügyi terve, az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági tár-
saságok felügyelő bizottságainak 
beszámolója az éves tevékenysé-
gükről, valamint a felügyelő bi-
zottsági tagok megválasztása. A 
város négy cégének mindegyiké-
ben három-három tagú felügye-
lő bizottság működik, s minden 
bizottságba az ellenzék delegál 
egy-egy tagot, a tagokat egyhan-
gú igennel választották meg a jú-
niusi ülésen.
A vagyongazdálkodáshoz kötődő 
előterjesztések között a Réti 8-as 
tóval kapcsolatosan is született 
döntés, melyről Michl József el-
mondta: - A tó egy pályázatból 
megújított természeti szépsége 
Tatának. A pályázati fenntartási 
idő lejárt, s így már lehetőség nyí-
lik arra, hogy újabb tevékenység-
re használjuk, ezért szeretnénk, ha 
a jövőben a Réti 8-as tó halgaz-
dálkodásra is alkalmas lehetne, 
hiszen a vízminőség fenntartásá-
ban nagyon sokat segít az aktív 
halászati tevékenység. Várjuk az 
erre kiírt pályázatra jelentkezőket.
Az ülésen a humán témák kö-
zött szerepelt többek között a 
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi 
Tagintézményének és főzőkony-
hájának működtetése, és a Tatai 
Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai 
Néphagyományőrző Tagintézmé-
nye valamint a Tatai Kincseskert 
Óvoda létszámbővítési kérelme. 
A beszámolók, tájékoztatók sorá-
ban a képviselő-testület elfogadta 
Tata Város Zenei koncepcióját. 
A koncepció elkészítéséért Mi-
chl József köszönetet mondott 
Rigó Balázs alpolgármesternek, 
kiemelve, hogy összességében 
nyolcvanan működtek közre az 
anyag elkészítésében, és várják 
a további javaslatokat, ötleteket 
a megvalósításhoz. A Városhá-
za dísztermében végül zárt ülés 
keretében tárgyaltak a képvise-
lő-testület által alapított városi 
kitüntetések 2022. évi adományo-
zásáról.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete soron következő 
rendes ülését szeptemberben tart-
ja majd, de szükség esetén, a nyár 
folyamán sor kerülhet rendkívüli 
ülésekre.
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Üléseztek a képviselőkPályázati felhívás 
Pályázati felhívás a Tata, 088/6 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő 16 ha 5771 m² térmér-
tékű 11-110-1-5. víztérkóddal nyilván-
tartott, „Réti VIII-as tó” megnevezésű 
halgazdálkodási vízterület halgazdál-
kodási jogának haszonbérbeadás útján 
történő hasznosítására
Tata Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet a Tata, 088/6 hrsz.-ú ingatlanon 
lévő 16 ha 5771 m² térmértékű 11-110-
1-5. víztérkóddal nyilvántartott, „Réti 
VIII-as tó” megnevezésű halgazdál-
kodási vízterület halgazdálkodási jo-
gának haszonbérbeadás útján történő 
hasznosítására. A haszonbérleti díj mi-
nimális mértéke bruttó 51.000.-Ft /év. 
Általános pályázati feltételek, pályá-
zati dokumentáció: Pályázni csak írás-
ban, magyar nyelven lehet.
A pályázati dokumentáció megvásár-
lása az érvényes jelentkezés feltétele.
A dokumentáció megvásárlásának 
feltételei: A részvételi jelentkezéshez 
dokumentáció került összeállításra, 
amely ügyfélfogadási időben vagy 
azon kívül előzetes bejelentkezés 
alapján vásárolható meg. A doku-
mentáció anyagának díja 10.000.- Ft 
+ ÁFA, mely összeget a hivatal ré-
széről rendelkezésre bocsátott postai 
csekken vagy átutalás útján az önkor-
mányzat Takarékbank Zrt.-nél vezetett 
50440016-10016147 számú számlájá-
ra kell megfizetni (átutalás esetén az 
átutalási bizonylatot pályázó köteles 
a pályázati dokumentáció kiváltásakor 
bemutatni). A dokumentáció átvételé-
nek helye Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1., Vá-
rosépítészeti és vagyongazdálkodási 
Iroda (II. emelet 203. szoba).
A pályázatok benyújtási határideje: 
2022. július 29. 12:00 óra. 
További információ dr. Bakos Zsolt 
Városépítészeti és Vagyongazdálko-
dási irodavezetőtől kérhető a 34/588-
659-es telefonszámon vagy a vagyon-
gazd@tata.hu e-mail címen.
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Tata Város Helyi Választási Bizott-
sága 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) ingatlan-
nal szomszédos telkeken gépjár-
mű-közlekedésre alkalmas út ne  
épüljön, és az ott már meglévő utat 
se lehessen kiszélesíteni?” 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 
1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék 

lóistálló és lovas pálya) ingatlanra 
vonatkozóan a város településképi 
rendelete (29/2018. (XII.20.)) és  
helyi építési szabályzata (38/2005. 
(XII.6.)) a 2020. február 28-án ha-
tályos állapotában maradjon?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata 
Város Önkormányzata ne köthes-
sen településfejlesztési szerződést 
a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi 
Területén létesülő beruházáshoz 
kapcsolódóan, megőrizve ezzel a 
terület természeti és épített értéke-
it?”

Az Alaptörvény XXIII. cikk (5) és 
(7) bekezdése, valamint A népsza-
vazás kezdeményezéséről, az eu-
rópai polgári kezdeményezésről, 
valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. tör-
vény 80. § (2) bekezdése alapján a 
tatai népszavazáson szavazni jogo-
sult választópolgárok kizárólag Ta-
tán adhatják le szavazatukat.
A helyi népszavazáson a települé-
sen lakóhellyel vagy - ha legkésőbb 
a népszavazás kitűzését megelőző 
harmincadik napig, azaz 2022. má-

jus 3. napjáig tartózkodási helyet 
létesített - bejelentett tartózkodási 
hellyel rendelkező választópolgár 
jogosult részt venni.
Azt a választópolgárt, aki legké-
sőbb 2022. július 1-én a szavazó-
köri névjegyzékben szerepelt, a 
Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatta a sza-
vazóköri névjegyzékbe történt fel-
vételéről. Az értesítőben szerepel 
a szavazókör címe, ahol a válasz-
tópolgár a szavazatát leadhatja. Az 
értesítő pótlását a Helyi Választási 

Irodától lehet kérni. 

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 élhet-
nek szavazati jogukkal. A szavazó-
körök racionalizálása úgy történt, 
hogy minden szavazó az eddig 
megszokott helyszíneken tudja le-
adni a szavazatát.
A szavazókörök felsorolása és terü-
lete az alábbi:

001. számú szavazókör 
Címe: Tata, Bercsényi utca 7. 
Tatabányai Szakképzé-
si Centrum Bláthy Ottó 
Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma

Ágnes út
Akácos út
Barlang köz
Bercsényi utca
Császár Attila utca
Cser út
Erzsébet út
Eszterházy sétány
Fácános kert
Fenyves út
Gerle köz
Gyertyános út
Hedvig út
Horgász sétány
Hősök tere
Hullám köz
Ida út
Ilona út
Irén út
II. János Pál tér
Judit út
Kálvária utca
Kastély tér
Klára út
Kossuth tér
Kőporos köz
Lombos út
Magdolna út
Margit út
Mária út
Mókus tér
Nyúl út
Őz út
Piarista köz
Platános tér
Rákóczi utca
Remeteség puszta
Szarvas út
Tanoda tér
Tölgyes utca
Víztorony köz
A településszintre – Tata – be-
jelentkezettek.

002. számú szavazókör 
Címe: Tata, Fazekas utca 47.  
Menner Bernát Alapfokú 
Művészeti Iskola 
(Fazekas utcai iskola régi épü-
lete)
Arany János utca
Berkenye utca
Eötvös utca
Fazekas köz
Fazekas utca
Fekete út
Galagonya utca
Győri út
Hullám utca
Kilátó köz
Koltói Anna utca
Környei köz
Környei utca
Móricz Zsigmond tér
Naplókert utca
Naplókert

003. számú szavazókör 
Címe: Tata, Fazekas utca 47.  
Menner Bernát Alapfokú 
Művészeti Iskola 
(Fazekas utcai iskola régi épü-
lete)

Dadi út
Kálvin sétány
Kocsi utca
Komáromi utca 1-21.
Komáromi utca 2-24.
Nagykert utca 1-21.
Nagykert u. 2-28.
Nefelejcs utca
Nemzeti Összetartozás tere
Taliga út
Táncsics Mihály utca 0-12.
Táncsics Mihály utca 1-29.

004. számú szavazókör 
Címe: Tata, Kőkút köz 2. 
Kőkúti Általános Iskola 
Árok utca
Balassi Bálint utca
Barina út
Dob utca 
Dózsa György utca
Esze Tamás utca
Fellner Jakab utca
Gázgyár utca
Grossmann József tér
Halász utca
Iskola utca
József Attila utca
Kalapács utca
Kinizsi Pál utca
Kiss Ernő utca
Klapka György utca
Kocsi út
Levendulakert utca
Liliom utca
Mária puszta
Molnár utca
Nagysándor József utca
Schneer István utca
Széles csapás út
Toldi Miklós utca
Vécsey Károly utca
Vitéz utca

005. számú szavazókör
Címe: Tata, Kőkút köz 2.
Kőkúti Általános Iskola 
Balogh Ferenc utca
Budai Nagy Antal utca
Diósi határ dűlő
Diós puszta
Dobos dűlő
Egres dűlő
Eper dűlő
Földes dűlő
Garzul dűlő
Gíber dűlő
Gőgös dűlő
Gurgyali dűlő
Gurgyal alja dűlő
Gurgyal föle dűlő
Harmónia utca
Határ utca
Henzer dűlő 
Izsák dűlő
Juhász dűlő
Juszkó Béla utca (korábban 
Erdei Ferenc utca)
Kakas utca
Káposzta-völgyi középdűlő
Kereszti dűlő
Közép dűlő
Komáromi utca 23-végig 
Komáromi utca 26-végig
Kőkút köz
Nagykert utca 25- végig
Nagykert utca 30- végig
Látó-hegyi dűlő
Lovász dűlő
Málna dűlő

Mélyúti dűlő
Mészáros dűlő
Mikecsi dűlő
Miskei dűlő
Mocsai utca
Móra Ferenc utca
Nagykert utca 25- végig
Nagykert utca 30- végig
Naspolya dűlő
Naszályi határ dűlő
Naszályi út
Naszályi út tanya
Piller dűlő
Ribizli dűlő
Rügy utca
Szabó dűlő
Szadai dűlő
Szamóca dűlő
Szántó Kovács János utca
Szeder dűlő
Táncsics Mihály utca 14- vé-
gig
Táncsics Mihály utca 33- vé-
gig
Tevesz dűlő
Varga dűlő
Veres Péter utca
Viringer dűlő

006. számú szavazókör
Címe: Tata, Új út 19.
Jávorka Sándor Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari  
Szakképző Iskola és Kollégi-
um
Aradi vértanúk útja
Csever utca 
Május 1. út 33 - páratlan végig
Pálóczi Horváth Ádám utca
Szemere Bertalan utca

007. számú szavazókör
Címe: Tata, Új út 19.
Jávorka Sándor Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari  Szak-
képző Iskola és Kollégium
Hamari Dániel utca
Kazincbarcikai utca
Keszthelyi utca 10 – páros végig
Perczel Mór utca 
Thury György utca
Új út 17- végig
Új út 42- végig
Valasek Ferenc utca

008. számú szavazókör 
Címe: Tata, Váralja utca 4. 
Magyary Zoltán Művelődési 
Központ 
Bláthy Ottó utca
Fürdő utca
Hajdú utca
Katona József utca
Keszthelyi utca 0 - 8. páros
Keszthelyi utca 1- végig pá-
ratlan
Kosztolányi Dezső utca
Május 1. út 24-  páros végig   
Stransky János utca
Tivold köz
Váralja utca
Várkapu utca
Vörösmarty utca
Zilahy György utca

009. számú szavazókör 
Címe: Tata, Új út 14/A.  
Tatai Kincseskert Óvoda 
Bem József utca
Fényes fasor tanya

Fényes dűlő
Fényes fasor
Görgey Artúr utca
Május 1. út 0-22.
Május 1. út 1-31.
Oroszlányi utca
Piac tér
Skoflek István utca
Új út 1-15.
Új út 2-40.

010. számú szavazókör 
Címe: Tata, Deák Ferenc 
utca 5. Szociális Alapellátó 
Intézmény 
Boglárka utca
Boróka utca
Csongor utca
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Dobó István utca
Dobozi Mihály utca
Erkel Ferenc utca
Építők útja
Fáklya utca
Fenyő tér
Fűzfa utca
Gyár utca
Irinyi János utca
Kisfaludy Sándor utca
Kisfaludy Sándor köz
Lóverseny utca (korábban 
Mező Imre utca)
Nyárfa utca
Nyírfa utca
Öveges József utca
Rózsa utca
Szegfű utca
Székely Bertalan utca
Tócsőszház 
Tompa Mihály utca
Tulipán utca
Tünde utca
Vaszary János utca
Vasútállomás II.
Wass Albert utca

011. számú szavazókör 
Címe: Tata, Deák Ferenc 
utca 5.  Szociális Alapellátó 
Intézmény 
Árpád utca
Baji út
Baji úti Téglagyár lakótelep
Bottyán János utca
Diófa utca
Eszperantó tér
Építők parkja
Gábor Áron utca
Mátyás király utca
Széchenyi István utca
Szilágyi Erzsébet utca
Tópart sétány
Vértesszőlősi út

012. számú szavazókör 
Címe: Tata, Országgyűlés 
tér 4. Vaszary János Általá-
nos Iskola 
Agostyáni utca 1-37.
Agostyáni utca 2-40.
Alkotmány utca
Bartók Béla utca
Damjanich utca
Dobroszláv Lajos utca
Egység utca
Gárdonyi Géza utca
Jókai utca
Kazinczy utca
Kölcsey utca

Malom utca
Művész utca
Országgyűlés tér
Patak köz
Petőfi Sándor utca
Révai utca
Szarka köz
Tópart utca
Tóvárosi korzó

013. számú szavazókör 
Címe: Tata, Országgyűlés 
tér 4. Vaszary János Általá-
nos Iskola 
Ady Endre utca
Almási utca
Bacsó Béla utca 1-7/A
Bacsó Béla utca 2-22.
Bajcsy-Zsilinszky utca
Bárány utca
Bezerédi utca
Erzsébet királyné tér
Gombkötő utca
Hattyúliget utca
Kodály tér
Kristály köz
Lovassy László utca
Mikszáth Kálmán utca
Munkás utca
Somogyi Béla utca
Sport utca
Tárkányi Lajos utca
Tímár utca
Újréti utca
Újvilág utca
Vágó utca

014. számú szavazókör 
Címe: Tata, Bacsó Béla utca 
66/1. Juniorka Alapítványi 
Óvoda  
Bacsó Béla utca 7/B- végig
Bacsó Béla utca 26- végig

015. számú szavazókör
Címe: Tata, Jázmin utca 23.  
Vaszary János Általános Is-
kola Jázmin utcai Tagintéz-
ménye 
Corvin utca
Csapó utca
Dornyai Béla utca
Jázmin utca
Kalló utca
Madách utca
Mikovényi utca
Pálffy utca
Perényi utca
Rozgonyi utca
Zsigmond utca

016. számú szavazókör
Címe: Tata, Jázmin utca 23.  
Vaszary János Általános Is-
kola  Jázmin utcai Tagintéz-
ménye
Fatelep utca
Gesztenye fasor
Gokart utca
Honvéd utca
Oroszlán köz
Szent István utca
Temesvári István utca
Vasút köz
Vasút utca
Vasútállomás I.
Zrínyi utca

017. számú szavazókör 
Címe: Tata, Szélkút utca 

1-3.  
Szélkút utcai Közösségi Ház
Agostyáni utca 39- végig
Agostyáni utca 42- végig
Barcsay Jenő út
Benczúr Gyula út
Csokonai utca
Faller Jenő út 
Feszty Árpád utca
Hársfa utca
Hollósi Sándor utca
Ipar út
Janek Géza utca 
Munkácsy Mihály utca
Nádas utca
Szélkút utca
Szőlősor utca
Újhegyi dűlők IV – X.
Újhegyi út
Zichy Mihály utca
Zsellér utca

018. számú szavazókör 
Címe: Tata, Szomódi út 4.  
GÜNTNER-TATA  Hűtő-
technika Kft. székháza
Akácfa utca
Frankel Leó utca
Juharfa utca
Karinthy Frigyes utca
Mindszenty József tér
Nagy Lajos utca
Nyár utca
Szomódi út 
Szőgyéni utca
Tavasz utca
Váci Mihály utca
56-os őrház
60-as őrház

019. számú szavazókör 
Címe: Tata-Agostyán, Kos-
suth Lajos utca 31. 
Könyvtár és Faluház
A-Petőfi Sándor utca
Béke utca
Jókai sor
Kert utca
Kisréti dűlő
Kossuth Lajos utca
Kukorica dűlő
Lázár Vilmos utca
Nagyréti út
Neugebirg utca
Saustand utca
Szabadság utca
Tojáshegy utca
Török Ignác utca
Vasvári köz

Amennyiben a helyi népsza-
vazással kapcsolatban kér-
dése merül fel, Tata Város 
Helyi Választási Iroda (2890 
Tata, Kossuth tér 1.) munka-
társai hétfőtől péntekig mun-
kaidőben személyesen, vagy 
a 34/588-663, 34/588-637, 
34/588-616 telefonszámokon, 
illetve a jegyzoititkarsag@
tata.hu e-mail címen készsé-
gesen nyújtanak segítséget. 
A választásról további infor-
mációk a www.tata.hu honlap 
Választás aloldalán, a https://
tata.hu/19919/helyi_nepsza-
vazas linken találhatók.

             Dr. Horváth József 
              jegyző 

                HVI vezető

Tájékoztatás a 2022. július 31-i helyi népszavazásról 
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Július 6-án a Piarista Rendház-
ban került sor a Szuverén Máltai 
Lovagrend Koronavírus Elleni 
Védekezésért Érdemérem ünne-
pélyes átadására, melyet a hely-
színen a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Közép-dunántúli Régió 

kitüntetettjei vettek át.
A kitüntetéssel világszerte azon 
munkatársak és önkéntesek szol-
gálatát ismeri el a Lovagrend, 
akik a koronavírus járvány idején 
kiemelkedő teljesítményt nyújtot-
tak, és saját egészségüket is koc-

káztatták a védekezésben. Az első 
elismerést a szervezet országos 
küldöttgyűlésén Nagy Ferenc, a 
Máltai Szeretetszolgálat egész-
ségügyi szakterületének vezetője 
vehette át májusban, június 13-
án pedig az országos központ és 

a Közép-Magyarországi Régió 
mintegy hetven munkatársa ré-
szesült benne. A további érdemér-
meket országszerte személyesen a 
regionális vezetők adják át ezek-
ben a hetekben munkatársaiknak.
A tatai ünnepségen Győri-Dani 
Lajos, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat ügyvezető alelnöke 
elmondta: - A Máltai Lovagrend-
nek vannak állandó kitüntetései, 
de vannak olyan kivételes alkal-
mak, amikor egy külön kitüntetést 
adományoz a szervezet azoknak, 
akik valamilyen nem mindenna-
pi feladatban vettek részt. A rend 
közel 1000 éves történetében a 
mostani csupán a negyedik ilyen 
különleges elismerés, mely a co-
vid járvány idején tanúsított helyt-
állásért jár. 
A pandémia komoly kihívást oko-
zott a szeretetszolgálatnak is, hi-
szen intézményeikben az idősek, 
fogyatékossággal élők nagyon 
megszenvedték ezt az időszakot 
egyrészt a bezártság, másrészt a 
betegséggel való érintettség mi-
att. Győri-Dani Lajos hozzátette: 
- Kollégáink rendkívüli teljesít-
ménnyel vigyázták őket, s közben 

vigyáztak magukra is, hogy dol-
gozni tudjanak és a lehető legtöbb 
segítséget nyújthassák az embe-
reknek. 
Az esemény résztvevői a Piarista 
Rendházban megnézték Kozma 
Imre atya videóüzenetét, majd 
Bondor Lajos régióvezetőtől és 
Győri-Dani Lajos ügyvezető al-
elnöktől átvették a kitüntetéseket. 
A helyszínen Michl József, Tata 
polgármestere mondott köszöntőt 
kiemelve, hogy a szeretetszolgálat 
munkatársai itt Tatán és ország-
szerte olyan többletszolgálatot 
végeznek, mely híven, őszintén és 
tisztán képviseli azt az önzetlen, 
átadó szeretetet, melyet a Terem-
tőtől tanultunk.
A Szuverén Máltai Lovagrend 
Koronavírus Elleni Védekezésért 
Érdemérem elismerésben része-
sült Hidegh László, Lehoczki 
Anna, Király Melinda, Gir Ti-
borné, Weisz Csabáné, Minczér 
Krisztina, Nagy Zsuzsanna és 
Vodicskáné Ráczkövi Ildikó, míg 
Pataki Gergely és Preininger-Hor-
váth Edina korábban, a központi 
átadó ünnepségen vehette át a ki-
tüntetés. 

A járvány idején végzett munkájukért kaptak elismerést a Máltai Szeretetszolgálat régiós munkatársai

Tisztelt ebtartók és ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XX-
VIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdé-
sének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint ille-
tékes 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 ebtar-
tók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilván-
tartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más 
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdo-
nának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi fel-
adatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és 
tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt ada-
tokat 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 módo-

kon teheti meg:
-Elsősorban elektronikusan az ebosszeiras@tata.hu e-mail 
címre. 
  - Postai úton a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal “Eb-
nyilvántartás” 2890 Tata, Kossuth tér 1. címre küldhetik be 
a kitöltött nyomtatványt.
Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy korábbi be-
jelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése alól!
Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatalban (2890 Tata, Kossuth tér 1.), valamint 
letölthető a www.tata.hu honlap nyomtatványok menü-
pontja alól is.
Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az adatszol-
gáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után. A bírság összege az állatvédelmi bírság-
ról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján szabható ki. Az adatszolgáltatási kötelezettség tel-
jesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a kö-

zös 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) bekez-
dése értelmében 2013. január 01. napjától a négy hóna-
posnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve 
tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meg-
határozott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szí-
veskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állat-
orvosnál megjelöltetni.
A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és 
a járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hóna-
posnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző 
és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a járási állate-
gészségügyi hivatal felé.
Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm!

 dr. Horváth József jegyző 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Ebösszeírás Tatán júniusban és júliusban

Tata Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a tulajdoná-
ban álló, Tata, Széles csapás 
460/158 hrsz.-ú ingatlanon 
kialakított inkubátorház egyes 
helyiségeinek bérbeadás útján 
történő hasznosítására. Pá-
lyázatot csak kezdő vállalko-
zások nyújthatnak be. Kezdő 
vállalkozásnak minősül min-
den olyan vállalkozás, amely 
a pályázat benyújtásának nap-
jától számítva 3 (három) éven 
belül alapítottak. 
A bérleti díj az alábbiak sze-
rint alakul:
I. kategória: 1 éven belül ala-
pított/alakult vállalkozás
II. kategória: 2 éven belül
III. kategória: 3 éven belül
Az irodák esetében a havi 
bérleti díj – mely magában 
foglalja az irodák villamos 
energia díját is – az alábbiak 
szerint alakul:
I. kategória: 2.400.-Ft/m² + 
ÁFA/hó

II. kategória: 3.400.-Ft/m² + 
ÁFA/hó
III. kategória: 4.400.- Ft/m² + 
ÁFA/hó
Műhelycsarnok havi bérleti 
díja - mely a közművek költ-
ségeit nem foglalja magában 
– az alábbiak szerint alakul:
I. kategória: 750.-Ft/m² + 
ÁFA/hó
II. kategória: 800.-Ft/m² + 
ÁFA/hó
III. kategória: 1.000.-Ft/m² + 
ÁFA/hó 
Általános pályázati feltételek, 
pályázati dokumentáció:
Pályázni csak írásban, magyar 
nyelven lehet.
A pályázati dokumentáció 
megvásárlása az érvényes je-
lentkezés feltétele.
A dokumentáció megvásárlá-
sának feltételei: A részvételi 
jelentkezéshez dokumentáció 
került összeállításra, amely 
ügyfélfogadási időben vagy 
azon kívül előzetes bejelent-

kezés alapján vásárolható 
meg. A dokumentáció anya-
gának díja 5.000.- Ft + ÁFA, 
mely összeget a hivatal részé-
ről rendelkezésre bocsátott 
postai csekken vagy átutalás 
útján az önkormányzat Ta-
karékbank Zrt.-nél vezetett 
50440016-10016147 számú 
számlájára kell megfizetni 
(átutalás esetén az átutalási 
bizonylatot pályázó köteles 
a pályázati dokumentáció ki-
váltásakor bemutatni). A do-
kumentáció átvételének helye 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2890 Tata, Kossuth 
tér 1., Városépítészeti és Va-
gyongazdálkodási Iroda (II. 
emelet 203. szoba).
További információ dr. Ba-
kos Zsolt Városépítészeti és 
Vagyongazdálkodási iroda-
vezetőtől kérhető a 34/588-
659-es telefonszámon vagy a 
vagyongazd@tata.hu e-mail 
címen. 

Pályázati felhívás a Tata,  Széles csapás 460/158 hrsz.-ú 
ingatlanon kialakított inkubátorház egyes helyiségeinek 
bérbeadás útján történő hasznosítására

Fotó: Domokos Attila
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A Footour Futó, Kerékpáros és Tri-
atlon Sportegyesület valamint Tata 
Város Önkormányzata július 5-én 
tartott sajtótájékoztatót az idei Old 
Lake Man Rövidtávú Triatlon Or-
szágos Bajnokságról és Középtávú 
Amatőr Magyar Kupáról az Ester-
házy-kastélyban. A nagyszabású, 
látványos sporteseményt ebben az 
esztendőben július 16-án és 17-én 
rendezik.
2022-ben már hatodik alkalom-
mal érkeznek városunkba a ver-
senyzők, július 16-án szombaton 
a Rövidtávú Országos Bajnokság, 
július 17-én vasárnap pedig a Kö-
zéptávú Amatőr Magyar Kupa 
indulóinak szurkolhatunk majd, 
a  megmérettetés két napjára kb. 

1000 versenyzőt várnak. Michl 
József, Tata polgármestere a saj-
tótájékoztatón köszönetet mondott 
Róth Balázsnak és Róth Norbert-
nek, az esemény fő szervezőinek 
és alapítóinak, valamint minda-
zoknak, akik akár önkéntesként, 
akár szponzorként vagy bármilyen 
más formában hozzájárulnak a 
verseny sikeréhez. A városvezető 
kiemelte, 2022-ben sincs hiány 
sporteseményekben Tatán, hiszen 
idén többek között városunkban 
volt már tófutás, tóátúszás, Juni-
or Szabadfogású és Női Országos 
Birkózó Bajnokság, Strandröplab-
da OB mesterverseny, augusztus 
elején pedig újra jön a Minima-
raton. Ezen események sorában 

kiemelkedő, szép alkalom az Old 
Lake Man triatlonverseny, amely 
egyben turisztikai látványosság is 
- hangsúlyozta Michl József.
Idén újdonság, hogy a verseny 
600 férőhelyes depója - ahol a 
kerékpárok állomásoznak - az 
Esterházy-kastély parkjában lesz 
kialakítva. Ezzel a verseny még 
közelebb kerül a közönséghez, és 
nyitottabbá válik az érdeklődők 
számára. Pálházy Nándor, az Es-
terházy-kastély vezetője kiemelte, 
ezzel az újítással szimbolikusan 
Gróf Esterházy Miksa, a modern 
magyar sport megteremtőjének 
életművét is megkoronázzák, hi-
szen Esterházy Miksa honosította 
meg hazánkban a mai értelemben 
vett sportéletet, s nagyon fontos 
volt számára a mozgás népszerű-
sítése és a sportolási lehetőségek 
széles körű kiterjesztése. 
A Rövidtávú Triatlon Országos 
Bajnokság július 16-án szomba-
ton 13:30-kor (férfiak) és 13:45-
kor (nők) rajtol az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központ elől, az 
eredményhirdetésre 18 óra 30 
perckor kerül sor a Kastély-téren. 
Az indulók 1,5 kilométert úsznak 
az Öreg-tóban, majd ezt követően 
40 kilométert kerékpároznak és 10 
kilométert futnak, a teljes távot 4 
óra alatt kell teljesíteniük. A Kö-
zéptávú Triatlon Amatőr Magyar 
Kupa július 17-én vasárnap 9 óra 
30 perckor rajtol ugyancsak a Ka-
jakháztól, az eredményhirdetés 18 
órától várható. A középtávon 1,9 
kilométer úszás, 90 kilométer ke-
rékpározás és 21 kilométer futás 

vár az indulókra, a szintidő 7 óra 
30 perc.
Róth Balázs, a Footour SE elnöke, 
az Old Lake Man versenyigazgató-
ja elmondta, a 2017 óta megrende-
zésre kerülő verseny történetének 
kezdetén nagyon bíztak a sikerben, 
amely hamarabb eljött, mint azt 
gondolták, hiszen az első országos 
bajnokság minden várakozásukat 
felülmúlta, s már hagyományo-
san, negyedik alkalommal adhat 
helyet Tata a megmérettetésnek, 
az Old Lake Man pedig a legszebb 
környezetben zajló hazai triat-
lonverseny lett. „Minden évben 
ugyanúgy izgulunk és ugyanolyan 
lelkesen dolgozunk, mint az első 
alkalommal, sőt, lehet, hogy még 
jobban is, hiszen magasra emeltük 
a lécet, folyamatosan nagyok az 
elvárások velünk szemben, és nem 
lehet lazítani ha a magas színvona-
lat meg akarjuk tartani. Próbálunk 
évről-évre még jobban odafigyelni 
a legapróbb részletekre és javíta-
ni a hibalistánkon. A versenyzők 
azért is szeretik az eseményt, mert 
gyönyörű épített és természeti kör-
nyezetben zajlik, e mögé azonban 
színvonalas szervezői munkát kell 
tennünk, ami nem lehet rutinfela-
dat, maximális odafigyelést és fo-
lyamatos újítást igényel” -  fogal-
mazott a versenyigazgató.
A verseny útvonalán természete-
sen időszakosan lesznek útlezá-
rások is, melyekre a következő 
időpontokban és helyszíneken kell 
számítani:
2022. július 16. Rövidtávú OB 
távú futam:

-Kerékpáros útvonal: Tata, Kas-
tély tér - Hősök tere - Rákóczi út 
- Kossuth tér - Kocsi utca- Dózsa 
György utca - 8136-os út – 13-as 
út kereszteződéséig, ott fordító és 
megegyező úton vissza a Kastély 
térre. Az útlezárás várható ideje: 
13:50-17:20-ig.
-Futóútvonal: Kastély tér -Tópart 
sétány, Öreg-tó körül illetve Rá-
kóczi u. -Hajdú u. A lezárás ideje: 
15:00-17:30- ig. (A versenyzők 
várható létszáma: 550-600 fő.)
2022. július 17. Középtávú futam:
- Kerékpáros útvonal: Tata, Kas-
tély tér - Hősök tere - Rákóczi út 
- Kossuth tér - Kocsi utca- Dózsa 
György utca - 8136-os út – 13-as 
út kereszteződéséig, ott fordító 
és megegyező úton vissza Tatára, 
8136-os út - Kocsi utca - Kossuth 
tér, ott fordító és ebből még egy 
kör, majd vissza a Kastély térre. 
Az útlezárás várható ideje: 10:00-
15:00-ig.
-Futóútvonal: Kastély tér -Tópart 
sétány, Öreg-tó körül illetve Rákó-
czi u. - Hajdú u. A lezárás ideje: 
12:20 - 15:20 -ig. (A versenyzők 
várható létszáma: 300-350 fő.)
Az útlezárásokról számos felüle-
ten tájékoztatást adnak a szerve-
zők, akik idén sem feledkeznek 
meg arról, hogy az érintett útvonal 
mentén lakóknak külön értesítést 
is adjanak a postaládáikba kézbe-
sítve. 
További információ:
Web: www.oldlakeman3athlon.hu
E-mail: info.footour@gmail.com
Telefon: Róth Balázs (06/20-433-
9607)

Hétvégén újra Old Lake Man

Június 29-én, szerdán nagy me-
legben került sor a pandémia  mi-
att elmaradt Kőszeg-Ják-Szom-
bathely  1 napos kirándulásra.
A résztvevők örömére vállal-
ta a csoport vezetését Molnár 
László ős vasi klubtagunk köz-
ismert személyiség, aki a tatai 
Cipőgyárban és TAC-nál tevé-
kenykedett vezető beosztásban 
hosszú éveken át. 
40 fő indult útnak az M86-os au-
tóúton.  Molnár László családi 
történeteket mesélt nagykedv-
vel. Csénye, Sárvár és más te-
lepülésekről mondott  történetei 

nagy érdeklődést váltottak ki. 
Szombathely előtt az ókori Sa-
varia történetéről hallottunk tőle 
igényes tájékoztatót. A városba 
érkezve csatlakozott hozzánk dr 
Molnár Dóra a Markusovszky 
Kórház Sürgősségi Osztályá-
nak orvosa. Jelenléte jól hatott 
a résztvevőkre, mert az egész 
kirándulás ideje alatt egészség-
ügyi probléma nem merült fel. 
Az útvonal következő állomá-
sa, a vasiak büszkesége Kőszeg. 
Újjávarázsolt  központjában  sé-
táltunk, ahol  a nevezetességek 
közül a vár, a templom épületeit  

néztük meg. Akinek ezután  ked-
ve volt megízlelte, az Ibrahim  és 
más cukrászdák hűsítő italait és  
finom fagylaltjait. Így várhattuk, 
hogy meghallgassuk  a város ér-
dekességét, a kettős harangszót: 
11 órakor a kőszegit és utána a 
nándorfehérvárit.
A tervezett programnak megfe-
lelően folytattuk utunkat Szom-
bathelyre, amely a Csónakázó tó 
melletti Múzeumfaluba vezetett. 
Jól mutatja az érdeklődést, hogy 
minden klubtagunk megtekin-
tette a vasi, őrségi Vend telepü-
lésekre jellemző házakat, ezek 

gazdasági eszközeit, a munka-
gépeket is. Örültünk, hogy a 
múzeumfaluban több gyermek-
csoport is táborozott. Kicsit fá-
radtan érkeztünk a város egyik 
legszebb parkjába,a Szent István 
parkba,ahol a Május 1 Söröző 
és Étteremben rendelt ebéd várt 
bennünket. Az ízletes ebéd és a 
hűsítő italok  erőt adtak továb-
bi tevékenységünkhöz. Széles 
Mihályné Erzsike rendezvény-
felelősünk  előkészítette, hogy 
a jelenleg is felújítás alatt álló 
jáki templomot  megnézhessük. 
A munkálatok most is  folynak, 

de a templomot számunkra ki-
nyitották és a középkor egyik ki-
emelkedő, románkori építészeti 
stílusát megismerhettük.
Mindenhol gondot jelent az au-
tóbuszos parkolás, így a követ-
kező  színhely  megtekintésére 
csoportok jöttek létre, a nagyobb 
létszámú közösség a város Főte-
rét ismerte meg Molnár László 
vezetésével. Menet közben ta-
pasztaltuk, hogy a város felké-
szült az augusztus végi Savaria 
Történelmi játékokra. Itt a Fő 
téren találkoztunk Lasch Béla 
nyá alezredessel a Vasi Bajtársi 
Klub vezetőjével, aki meghívott  
bennünket a várostól kapott Vö-
rösmarty utcai Klubhelyiségbe, 
de sajnos időhiány miatt nem 
tudtuk elfogadni a meghívást.
Hazafelé röpültünk az autópá-
lyán, egy rövid kitérővel Bá-
bolna  McDonald’s  étteremben 
egy egészségügyi és frissítő sé-
tára. A kirándulás befejezésekor 
megköszöntük Birkás Erzsébet 
fotózását, Sümeg Ferencné Ma-
nyinak, Széles Mihályné Erzsi-
kének a szervező és előkészítő 
munkáját.
A hőség ellenére jól éreztük ma-
gunkat  a történelmi városokban, 
köszönjük Molnár Lászlónak,  a  
felkészült  idegenvezetést.
Köszönjük az élményt,amelyet 
szülővárosomban  éltünk meg.

Sárközi József nyá ezredes
Honvéd Bajtársi Klub   Tata 

Vas megyei kiránduláson a Honvéd Bajtársi Klub
Fotó: Birkás Erzsébet
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A Spelter Henrik Emlékévhez kapcsoló-
dóan június 28-án nyílt időszaki kiállítás 
a Tatai Várban az aranykoszorús cukrász-
mester, a Magyar Cukrászok és Mézeska-
lácsosok Országos Szövetségének egykori 
elnöke emlékére.
2022-ben ünnepeljük III. Spelter Henrik 
magyar cukrász születésének 140. évfor-
dulóját. A Spelter család a legrégebbi ma-
gyar cukrászdinasztia, mely közel négy 
nemzedéken át foglalkozott az édességek 
készítésével. A család legkiemelkedőbb 
alakja III. Spelter Henrik volt, akinek 
munkássága, példás életútja és sikerei egy-
aránt ösztönözték a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeumot, a Magyar 
Cukrásziparosok Országos Ipartestületét, 

a Kuny Domokos Múzeumot és Tata Város 
Önkormányzatát arra az együttműködésre, 
melynek nyomán idén rendezik a Spelter 
Emlékévet. Ennek legfontosabb állomása 
a „Magyarország első aranykoszorús cuk-
rászmestere” elnevezésű emlékkiállítás.
A tatai tárlat megnyitása előtt koszorú-
zással és emléktábla avatással tisztelegtek 
Spelter Henrik szülőházánál a Hősök tere 
4. sz. alatt, ahol Rigó Balázs mondott kö-
szöntőt. Tata alpolgármestere emlékezte-
tett arra, hogy idén több jeles évfordulót is 
ünneplünk városunkban, hiszen 2022 Fell-
ner Jakab Emlékév az egykori építőmester 
születésének 300. évfordulója alkalmából, 
emellett 300 évvel ezelőtt alakult meg az 
első tatai fazekas céh, és különleges kiál-

lítással kapcsolódhatunk a Spelter Emlé-
kévhez is. Rigó Balázs köszönetet mon-
dott az emlékév szervezőinek, valamint 
mindenkinek, aki munkájával hozzájárult 
a programok létrejöttéhez, hiszen együtt-
működésük olyan emléket állít a Spel-
ter cukrászdinasztiának, amely a tataiak 
közösségi és személyes identitásába be-
épülve tovább gazdagítja a városunkkal 
kapcsolatos tudásunkat és érzelmeinket, s 
amely továbbadható a bennünket követő 
generációknak is.
A Spelter Henrik emlékkiállítás a Spel-
ter cukrászcsalád történetét és III. Spelter 
Henrik életútját mutatja be. Legkülönlege-
sebb tárgya az aranykoszorús mester kéz-
zel írt és rajzokkal illusztrált több, mint 
ötszáz oldalas míves receptgyűjteménye, 
melyben a szerzőnek az Osztrák-Magyar 
Monarchiában, Németországban, Francia-
országban, Nagy-Britanniában, az USA-
ban és Egyiptomban töltött vándorévei 
során lejegyzett receptjei őrződtek meg. A 
tatai kiállítás megnyitóján Dr. Török Ró-
bert, a Magyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeum igazgatója felelevenítve 
a kiállítás főszereplőjének életútját, el-
mondta: - Spelter Henrik az 1890-es évek-
ben édesapja tatai cukrászdájában tanulta 
ki a mesterséget, majd vándorútra indult. 
Megfordult a történelmi Magyarország 
több településén és külföldön is tapasz-
talatokat szerzett. Végleges hazatérését 
követően vette át 1910-ben Budapesten az 

egykori híres cukrász, Seitz Lajos Erzsé-
bet körút 42. szám alatt álló üzletét, mely 
hosszú évtizedeken keresztül a fővárosiak 
közkedvelt cukrászdája volt. 1921. máju-
sában a Magyar Cukrászok és Mézeskalá-
csosok Országos Szövetségének elnökévé 
választották. Elnökként óriási szerepe volt 
abban, hogy a hazai cukrásztársadalomban 
helyreállt az első világháború során meg-
bomlott béke és a cukrászszakma visz-
szanyerte régi jó hírnevét. Irányítása alatt 
került sor a cukrászok adóterheinek csök-
kentésére, a tanoncoktatás megreformálá-
sára, egy új székház felépítésére valamint 
a testület szaklapjának újraindulására is.
Az emlékévhez kapcsolódóan az érdek-
lődők számára lehetőség nyílik olyan sü-
temények kóstolására, amelyek Spelter 
Henrik receptgyűjteményéből származnak 
és egyben a mai gasztronómiai trendekhez 
is igazodnak. A Magyar Cukrásziparosok 
Országos Ipartestülete által összeállított 
szakmai bizottság révén kiválasztott süte-
mények egyedi tervezésű díszdobozokban 
országszerte megvásárolhatóak a prog-
ramhoz csatlakozó cukrászdákban, vala-
mint a tatai és budapesti kiállításokon is. 
A Spelter tárlat augusztus 7-ig tekinthe-
tő meg a Kuny Domokos Múzeumban, 
ezt követően Budapestre költözik, ahol 
augusztus 20. és november 20. között a 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeumban láthatja majd a nagyközön-
ség.

Spelter Henrik, a tatai cukrászlegenda nyomában…

Június 30-án egy hangulatos ün-
nepségen több, mint háromszázan 
gyűltek össze a Hotel Gottwald 
kertjében, a szálloda megnyitásá-
nak 30. évfordulója alkalmából. Az 
eseményre azok kaptak meghívást, 
akik az elmúlt három évtizedben 
megtisztelték bizalmukkal a Gott-
wald családot és közeli kapcsolatot 
ápoltak velük.
Az alapító, Gottwald Sándor ven-
déglátóipari pályáját 1964-ben 

kezdte a tatabányai Sport étterem 
tanulójaként, majd több helyi és 
környékbeli étteremben is tapasz-
talatot szerzett. 1992-ben egy 
magyar-osztrák vegyesvállalat - 
melynek magyar tagja Gottwald 
Sándor volt - nyitotta meg a szál-
lodát, amelyben először 15 szoba, 
kis étterem és terasz volt. A bővítés, 
fejlesztés nem váratott sokáig ma-
gára, hiszen az évek során létrejött 
az épület második szárnya, kialakí-

tották a wellness részleget, átépítet-
ték az éttermet, mindeközben pedig 
arra is figyelmet fordítottak, hogy 
lehetőség szerint helyben fellelhető 
természetes anyagokat használjanak 
a beruházásokhoz. Ahogyan teltek 
az évek, a kapcsolt vállalkozások is 
elindultak, a ferencmajori tanya, a 
Kossuth téren található cukrászda, 
valamint a borászat.  A fejlesztések 
nyomán a hotel  nemcsak Tata, ha-
nem térségünk egyik legismertebb, 
s legnívósabb pihenő és rekreációs 
helyévé vált, ahova szívesen tér-
nek vissza a vendégek. A helyszín  
gyakran ad otthont a legkülönbö-
zőbb rendezvényeknek, családi, 
baráti találkozóknak, ünnepségek-
nek, esküvőknek, konferenciáknak, 
szakmai eseményeknek. 
A Hotel Gottwald sikere mögött 
elkötelezett családi összefogás és 
magas színvonalú, szakmai alázat-
tal és lelkesedéssel végzett munka 
áll. Számtalan városi esemény hát-
terében gondoskodtak az elmúlt év-
tizedekben a jó hangulatról, a finom 
falatokról és zamatos borokról. A 

családi hagyomány, a vendéglátás 
tradíciói időközben új színekkel is 
gazdagodtak, mára a vállalkozás 
mindennapjai elképzelhetetlenek 
lennének Gottwald Sándor fiai, Zol-
tán és Szilárd szakmai irányítása 
nélkül. A fiúk, pár éve így vallottak 
az időközben ugyancsak komoly 
sikereket elért dunaszentmiklósi 
Gottwald Borászatról: „A Gottwald 
Borászat minden részletében sze-
mélyes, és ez azonnal hat a vendé-
gekre. A család hosszú ideje foglal-
kozik vendéglátással, így kialakult 
bennünk a természetes igény arra, 
hogy boraink mellett, ételeinkkel 
együtt nyújtsunk teljes gasztronó-
miai élményt. A boldogságot egy 
nagy egészként éljük meg, melyben 
az isteni bornak, a hozzá illő étel-
nek és a neszmélyi lejtők varázsá-
nak egyforma szerep jut.”
A család minden tagja fontosnak 
tartja a folyamatos fejlődést, meg-
újulást, a helyi gasztronómia és 
borkultúra bemutatását, népszerűsí-
tését, sokat tesznek Tata hírnevének 
öregbítéséért, turisztikai vonzere-

jének növeléséért is. Az elmúlt 30 
esztendő során a Hotel Gotwaldban 
több, mint 50 ezren szálltak meg, 
300 ezer vendégéjszakára. Népsze-
rű, saját szervezésű programjaik 
sorában például 15 alkalommal ad-
tak már helyet a közkedvelt Neoton 
koncerteknek, a náluk rendezett es-
küvőkön nagyságrendileg 70 ezer 
tyúk főtt meg a fazekakban, és 30 
kilométernyi hosszúságú rétest sü-
töttek a dolgos kezek. Gottwald 
Sándor 2005-ben elnyerte az „Év 
vendéglőse” szakmai kitüntetést, 
2010-ben Komárom-Esztergom 
Megyéért Szakmai Díjban része-
sült, 2018-ban pedig a Gottwald 
Kft. kapta a Komárom-Esztergom 
Megye kisvállalkozása kitüntető 
címet. Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2013-ban Tata 
Város Zsigmond Király Díját ado-
mányozta Gottwald Sándornak és 
családjának a város turisztikai kíná-
latának bővítéséért valamint a helyi 
vendéglátási hagyományok ápolá-
sában betöltött szerepük elismeré-
seképpen.

30 éves a Hotel Gottwald

Tizenhét önkormányzat mellett 
Tata Város Önkormányzata is 
csatlakozott a „Javíts egy je-
gyet” című pályázathoz, amely-
nek lényege, hogy a települési 
önkormányzatok a 2021/22-es 
tanévben megkeressék saját te-
lepülésük „Legszorgalmasabb 
osztályát”, azaz azt az osztály, 
amely a legtöbbet javította a ta-
valyi tanév végi osztályátlagához 
képest. 
A pályázatban résztvevő helyi 
általános és középiskolás osz-
tályok közül a Vaszary János 
Általános Iskola 8.e osztály bi-
zonyult a legszorgalmasabbnak, 

így 2022. május 26–29. között ők 
vehettek részt a Miskolci Egye-
temvárosban az Országos Osz-
tálykirándulás – Kamaszfeszti-
válon. A rendezvényre érvényes 
belépőket – amely tartalmazta a 
szállás és az ellátás díját –, va-
lamint az utazási költséget Tata 
Város Önkormányzata biztosí-
totta az osztály teljesítményének 
elismeréseként. A támogatást 
vállaló önkormányzatok számára 
a Kamaszfesztivál Szervezőiroda 
felajánlotta a „Kamaszbarát Ön-
kormányzat” címet.
A Kamaszfesztivál különleges 
és egyedi élményt biztosított 

a résztvevők számára azzal, 
hogy az ország különböző tája-
in élő diákoknak, pedagógusok-
nak szervezett módon, kötetlen 
formában adott lehetőséget a 
személyes és szakmai kapcso-
latépítésre. Az együtt átélt kö-
zösségi élményeket kirándu-
lások, önismereti, prevenciós, 
pályaválasztási, környezetvédel-
mi, kézműves foglalkozások és 
sportversenyek színesítették, esti 
kikapcsolódásként pedig a hazai 
zenei élet sztárjainak koncertjein 
lazíthattak a diákok, de akár ők 
maguk is színpadra állhattak a 
karaoke-verseny keretében. 

Tata Kamaszbarát Önkormányzat  
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2022. július 11. és augusztus 
4. között nyolcadik alkalom-
mal rendezi meg a Cimbora 
Alapítvány hazánkban a Klasz-
sz a pARTon! fesztivált, melyet 
Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész alapított. Idén 
15 településen, köztük Tatán 
látogathatják az érdeklődők az 
ingyenes nyári koncerteket és 
gyermekprogramokat, melyek-
ről  július 13-án a Kossuth téren 
tartottak sajtótájékoztatót. 
Ezen a nyáron a július 11-i, bu-
dapesti nyitókoncertet követően 
Balatonalmádi, Balatonföldvár, 
Balatonfüred, Balatonkenese, 
Balatonszárszó, Balatonszemes, 

Budapest, Fonyód, Keszthely, 
Szigliget, Tata, Tihany, Vászoly 
és Zamárdi ad helyet a feszti-
vál koncertjeinek. 51 program 
alkotja a repertoárt, ebből 38 
esti koncert, 13 előadás pedig 
gyermekeknek szóló koncert és 
egyéb zenés program, 40 szólis-
ta valamint 19 zenekar közre-
működésével. 
Rigó Balázs, Tata alpolgár-
mestere a fesztiválról úgy nyi-
latkozott: - Városunkban már 
harmadik alkalommal rendez-
nek a szervezők koncerteket, 
melyekkel idén a Fellner Jakab 
Emlékévéhez, a barokk korhoz 
is kapcsolódnak. Június 24-én 

pedig, amikor délelőtt misével 
emlékezünk a 300 éve született 
Fellner Jakabra, este különleges 
gálahangversenyt ad majd Érdi 
Tamás zongoraművész a Kos-
suth téren. 
Jenei Gabi, a fesztivál tatai pro-
jektvezetője tájékoztatott arról, 
hogy három helyszín, az Ester-
házy-kastély, a Szent Kereszt 
Plébániatemplom és a Kossuth 
tér ad majd otthont a koncertek-
nek:
-Július 22-én 20:00 órától az 
Ensemble Cantilene koncerte-
zik a Szent Kereszt Plébánia-
templomban,
-Július 23-án 19:00 órától Bábel 
Klára hárfaművész és Illés Esz-
ter fuvolaművész lép fel a Kos-
suth téren,
-Július 24-én 10:00 órától 
Bánfi-Nemes Réka és Bánfi 
Barna interaktív gyermekprog-
ramja várja az érdeklődőket az 
Esterházy-kastélyban, és
-Szintén július 24-én, vasárnap 
19:00 órától Érdi Tamás zongo-
raművész szólóestje hallható a 
Kossuth téren.
További információkat az ér-
deklődők a klasszaparton.hu 
weboldalon találnak. 

TATA Környei 
ú. temető  
Bibek Magdolna
Lénárt Ferencné 
Torma Zoltánné
Varga Attila

TATA Almási úti 
temető
Csöngető Miklós 

Ötvös János Attila 
Méhes Sándor 
Juhász József

OROSZLÁNY 
Darabos Gyuláné 
Mile Árpád
Kiss Mihályné 
Dimák Ervin Józsefné 
Hajdu Lajosné

BAJ
Billig Józsefné
Sinkó Károlyné

BOKOD 

Szekeres Bálint 

BÉKE PORAIKRA!

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

Tisztelt Tataiak!

A 2022. évi népszámlálásra 
számlálóbiztosok jelentkezését 
várjuk! 

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) 2022. október 1. és no-
vember 28. között Magyaror-
szágon országos népszámlálást 
tart. A népszámlálás során az 
adatszolgáltatók 2022. október 
1-e és 16-a között az interneten 
keresztül, önállóan tölthetik ki a 
népszámlálási kérdőíveket. Ezt 
követően 2022. október 17-e és 
november 20-a között az adat-
szolgáltatás már csak a szám-
lálóbiztosok közreműködésé-
vel teljesíthető. A népszámlálás 
eredményes lebonyolításában 
kiemelkedő szerepet játszanak az 
adatfelvételt végrehajtó számlá-
lóbiztosok. 

A számlálóbiztos feladata:
körzet bejárása, a körzethez tar-
tozó címek felkeresése (előre-
láthatólag 100–140 címen kell 
kérdőívet kitöltenie, tableten ke-
resztül, amit a KSH biztosít az 
adatfelvétel idejére),
az adatfelvétel lebonyolítása, a 
népszámlálási kérdőív kitöltése 
az adatszolgáltatóval (ahol nem 
töltötték ki a kérdőívet interne-
ten),
a címek pontosítása, esetleges új 
címek felvétele,
folyamatos kapcsolattartás a fe-
lülvizsgálóval.

A munkavégzés időtartama: 
2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiz-
tossá váláshoz:
nagykorú, cselekvőképes sze-
mély, saját eszköz megléte, inter-
netelérés a felkészüléshez (PC, 
laptop, tablet stb.), e-mail-cím, 
telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
legalább középfokú végzettség,
magabiztos számítógépes isme-
ret,
megfelelő tájékozódási, térkép-
kezelési képesség,
az összeírás területén való hely-
ismeret,
rugalmas időbeosztás és állandó 
elérhetőség
ha korábban részt vett népszám-
lálásban, mikrocenzusban, vagy 
más KSH lakossági adatfelvétel-
ben számlálóbiztosként, és mun-
káját jó minőségben végezte el.

A szerződéskötés feltétele:
a jelentkező kiválasztása,
az e-learning formában megvaló-

suló képzés sikeres teljesítése.

Amennyiben a fenti feltételek-
nek Ön megfelel, és kedvet érez 
a népszámlálás lebonyolításában 
számlálóbiztosként közreműköd-
ni, kérjük, a www.tata.hu honla-
pon található jelentkezési lapot 
töltse ki és aláírásával ellátva 
küldje meg a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal részére (2890 
Tata, Kossuth tér 1.) vagy adja 
le zárt borítékban a hivatalban a 
jegyzői titkárságon.  

Jelentkezési határidő: 2022. au-
gusztus 15.
A számlálóbiztosok a helyi nép-
számlálási felelőssel (jegyző) 
kötnek megbízási szerződést, 
amelyre azután kerül sor, hogy a 
számlálóbiztosi teendőket tartal-
mazó online tananyagot elsajátí-
tották, és erről sikeres e-learning 
vizsgát tettek.

A munkavégzésért a KSH a Kor-
mány 362/2020. (VII. 23.) Korm. 
rendelet 3. melléklete  szerinti 
normatíva alapján meghatározott 
díjazást biztosít. A jogszabály 
letölthető a Nemzeti Jogsza-
bálytárból:  https://njt.hu/jogsza-
baly/2020-362-20-22
(A bruttó díjazás: kapcsolatfel-
vétel, címellenőrzés, aktualizálás 
300 Ft/cím, összeírás körébe tar-
tozó cím összeírása 300 Ft/cím, 
személyek összeírása 620 Ft/
személy, felkészülési és kapcso-
lattartási díj: 25.000 Ft)

A népszámlálással kapcsolatos 
bővebb információk megtalálha-
tók a www.ksh.hu oldalon. 
Link: https://www.ksh.hu/szam-
lalobiztostoborzas

További információkért keressék 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatalt, e-mailben a nepszam-
lalas@tata.hu e-mail címen, illet-
ve telefonon hívhatják dr. Lantai 
Éva aljegyzőt a 06/34-588-616-
os telefonszámon.

Kérem, hogy a lehetőségek sze-
rint minél többen jelentkezzenek 
segítve ezzel a munkánkat.

A KSH általános adatkezelési 
tájékoztatója megtekinthető a 
következő linken: https://www.
ksh.hu/altalanos_adatkezelesi_
tajekoztato_termeszetes_szeme-
lyek_reszere

Tata, 2022. július 11.
 

dr. Horváth József
   jegyző

helyi népszámlálási felelős

FELHÍVÁS - NépszámlálásIdén is Klassz a pARTon! Tatán



Kultúra8 2022. július 14. VIII. évfolyam, 14. szám

Honvéd Bajtársi Klub, Tata
2022 júliusi tervezett programja

Aktuális tájékoztató
Július 14. csütörtök 15:00-tól Bankó Róbert a Bőrgyárról 
írt könyvének bemutatója
Helyszín: Magyary Zoltán Művelődési Központ, Vízimalom 
terem
Július 25. Szent Kristóf napja
Július 26. kedd 9:00 Laktanya
Köszöntjük a Harckocsizókat fegyvernemük napján.

A Vida-Kun testvérek fiatal koruk ellenére 
számos zenei díjjal és ösztöndíjjal, kiváló ver-
senyeredményekkel büszkélkedhetnek. Áron, 
Dávid és Gábor a sikereket nemcsak tehetsé-
günknek, hanem kimagasló zeneszeretüknek és  
szorgalmuknak köszönhetik. 
A testvér hármas legidősebb tagja a 2005-ös 
születésű Áron zongorán, míg a 2007-ben szü-
letett - középső fiú - Dávid hegedűn játszik. A 
legifjabb tehetség pedig Gábor, aki 2009-ben 
született, csellózik.
A megyéből származó fiatalok a helyi közönség 

számára is ismerősök lehetnek, Tatabá-
nyán indult zenei karierrjük, ami min-
den jel szerint sokáig fog még felfelé 
ívelni. Ezt bizonyítja legutóbbi sikerük 
is. Néhány héttel ezelőtt rendezték a 
Talents for Europe zenei versenyt Szlo-
vákiában, ahol a két kisebb testvér mé-
rette meg magát. A csellista Vida-Kun 
Gábor a második korcsoportban első 
díjat szerzett, míg a hegedűs Vida-Kun 
Dávid a harmadik korcsoport második 
fordulójáig jutott, de itt már nem került 
az öt díjjal jutalmazott közé. A verse-
nyen Gábor felkészítőjét, Dávid Krisz-

tinát  „A legjobb tanár díjjal” jutalmazták. 
A nemzetközi versenyt 25. éve rendezik a 
szlovákiai Dolny Kubinban, és Közép-Európa 
egyik legrangosabb vonós versenyének tartják. 
Az idén tíz európai ország fiataljai vettek részt a 
nívós megmérettetésen. 
A fiúk azóta sem unatkoznak. A Facebook ol-
dalukon megosztott táblázat alapján elég sűrű 
az idei nyár, tele különféle zenei kurzusokkal és 
táborokkal. A testvérek a jövőben akár Tatán is 
megcsillanthatják kiváló zenei tudásukat.

Halmozza a sikereket a tehetséges trió

Gábor és Dávid fellépése a Talents for Europe zenei versenyen Szlovákiában. 

A Pons Danubii EGTC szervezésében 
június 30-án Tatán rendezték a TAPE 
Novum Danuvium akcióterv keretén 
belül megvalósuló Autotech Infra pro-
jekt (Infrastruktúra fejlesztés a Pons 
Danubii régió kulcsfontosságú autó-
ipari beszállítói és technológiai vál-
lalatai számára) záró konferenciáját a 
Malom és Kacsa Rendezvényházban.
A TAPE Novum Danuvium akcióterv 
célja a térségben tevékenykedő mik-
ro-, kis-és középvállalkozások digi-
tális transzformációjának elősegítése, 
hogy napjaink kihívásaival összhang-
ban kezeljék a digitális lehetőségeket, 
hozzáférjenek a termelést elősegítő 
legmodernebb eszközökhöz, gépek-
hez, a fejlesztések révén pedig maga-
sabb hozzáadott értékű munkahelye-
ket teremtsenek.
Bara Zoltán, a Pons Danubii igazga-
tója az eseményen elmondta: - 12 éve 
a társulás többek között azzal a céllal 
jött létre, hogy a Duna két oldalán ta-
lálható vállalkozások is közelebb ke-
rüljenek egymáshoz. Ennek egyik fon-
tos momentuma a Pons Danubii által 
elindított gazdasági akcióterv, amely 
egy közel 3 millió euró értékű, több 
projektből álló csomag, s az a célja, 
hogy a térségben olyan innovációs 
központok teremtődjenek, amelyek 
támogatják a helyi kis és középvál-
lalkozásokat. Ennek szellemében jött 
létre Tatán a Fogaskerékgyár keretein 
belül egy ilyen központ, amit a Bláthy 
Iskola duális képzésre is tud használ-
ni. A projekt másik fő eleme, ugyan-
csak egy innovációs központ pedig 

Észak-Komáromban kezd hamarosan 
épülni, és jövőre készül el.
A Fogaskerékgyár több, mint félmillió 
euró értékű fejlesztést tudott a pro-
jektnek köszönhetően végrehajtani 
és már működik az Ipari Parkban lé-
tesült központjuk. Az Autotech Infra 
projekt céljával összhangban a Fo-
gaskerékgyár Kft. laborjába két nagy 
értékű, korszerű megmunkáló gépet 
telepítettek, amelyek fémipari termé-
kek gyártására szolgálnak. Mindez 
a térségben működő fémipari vállal-
kozásoknak biztosít szakmai hátte-
ret elképzeléseik megvalósításához, 
alkatrész prototípusok gyártásához. 
Kovács Tibor, a Fogaskerékgyár Kft. 
ügyvezető igazgatója ezzel kapcso-
latban úgy nyilatkozott: - Egy olyan 
anyagvizsgáló laboratóriumot és okta-
tási rendszert állítottunk be, amely az 
elkövetkezendő időkben maximálisan 
fogja támogatni a várost, az itt zajló 
oktatást, a fiatalok fejlődését, és lehe-
tőséget ad azoknak a vállalkozások-
nak, amelyek nem rendelkeznek ezen 
technológiákkal.
A június utolsó napján megrendezett 
záró konferencián további fejleszté-
sekről is tájékozódhattak a projek-
tpartnerek és az érdeklődők. Ezek 
között volt az Appentum Kft. által 
fejlesztett, a Selye János Egyetemmel 
együttműködve tervezett virtuális va-
lóság alapú vizualizációs alkalmazás, 
mely üzleti célú találkozók, állásinter-
júk és pályaorientációs rendezvények 
virtuális térben történő lebonyolítását 
teszi lehetővé.

Pons Danubii projektzáró
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A Fellner Jakab Kulturális Egye-
sület ebben az évben megvalósí-
tott immár sokadik programján 
vehettek részt az érdeklődők. Az 
egyesület szervezésében vezetett 
a következő kirándulás a május 
14-ei vidéki plébániatemplomo-
kat követően azokba az Esterhá-
zy-uradalmi birtokközpontokra, 
Pápára és Csákvárra, ahol a tatai 
építőmester jelentősége városunk 
mellett kibontakozott. Ezek mel-
lett jutottunk el Mórra, ahol a Fell-
neri életmű egy fontos állomása, a 
Lamberg-kastély található. A má-
jus 28-ai, szombati út sok megle-
petést, különleges élményeket és 
látnivalókat hozott, melyeknek 
„megszólaltatója” a Kuny Domo-
kos Múzeum művészettörténésze, 
a csoport idegenvezetője Kövesdi 
Mónika volt.
Utunk első állomása Pápa városa 
volt. Pápán, a Pápa-Ugod-Deve-
cseri Esterházy-uradalom egyko-
ri központjában elsőként a Szent 
István vértanúról elnevezett két-
tornyú plébániatemplomot, a tata 
Szent Kereszt templom testvérét 
néztük meg. Az épület megjele-
nése rendkívül impozáns, jelleg-
zetessége azok az áttört tornyok, 

melyektől a templomharangok 
szabadon láthatók. Eszterházy 
Károly egri püspök, a templom 
építésének idején a földesúr, je-
lentős instrukciókat adott Fellner 
Jakabnak, melyhez alkalmazkod-
nia kellett. Fellner jelentősége, 
hogy megfelelt ezeknek a kihívá-
soknak, alázattal igyekezett kiis-
merni és teljesíteni megrendelői-
nek az igényét. A templom építése 
1774-ben vette kezdetét, elkészü-
lését, éppen úgy, mint a tataiét 
az építőmester azonban már nem 
érhette meg. Fontos különbség 
még a tatai és pápai templomok 

között, hogy utóbbinak mennye-
zetképei közvetlenül az építkezés 
részeként elkészültek, s azok a 
neves osztrák művész, Franz An-
ton Maulbertsch munkái. A temp-
lom főoltára már Fellner utódja, 
Grossmann József tervei szerint 
készült uráli malachitből, a díszí-
téseket pedig hazánkban megtele-
pedett olasz kőfaragók készítet-
ték.
Nagy szerencsénknek tarthatjuk, 
hogy a templom szentélyétől bal-
ra lévő Szűz Mária kápolnába is 
bejuthattunk, amelynek mennye-
zetét Szűz Mária mennybeme-
netelének ábrázolása ékesíti. Eb-
ben az oldalkápolnában láthattuk 
Szent Martialis vértanú csontjait, 
mely ereklyét még Eszterházy 
püspök kapta Rómában és azt a 
pápai templomnak ajándékozta 
1783-ban. Ezt az évet tekinthet-
jük a templom építési munkáinak 
befejezéséül is, felszentelésére 
azonban csak később, 1795-ben 
került sor.
A lenyűgöző templomot követő-
en a pápai Esterházy-kastélyt te-
kintettük meg, mely szintén több 
szálon kötődik a Fellneri életmű-
höz. Interaktív vezetésen a barokk 
kor hangulata, pompája és a nyel-
vújítás előtti ékes magyar nyelv 
elevenedett meg előttünk. Nagy 
meglepetésünkre a kastélyban be-
rendezett művészeti kiállításon a 
pápai születésű Nemcsics Antal, 
színtervező, festőművész mun-
kásságával ismerkedhettünk, aki 
több szálon is kötődik Tatához. 
Csak egyet említve: a Szent Ke-
reszt templom mennyezetképeit 
ő készítette, s ezeknek vázlatait 
és kidolgozott változatait most 
az egyszer nem a tatai templom 
mennyezetén, hanem a pápai kas-
tély egyik falán, egészen közelről 
láthattuk.
Pápai látogatásunkat követően 
eredeti terveink szerint Veszprém 
belvárosát, a vár területét keres-

tük volna fel, hogy a mester ottani 
munkásságával ismerkedjünk, de 
az éppen zajló műemléki felújítá-
sok végül arra késztettek minket, 
hogy inkább az építkezések befe-
jeztével, a frissen megújított épü-
letek között tegyünk erre kísérle-
tet. Utunk így Mórra vezetett, egy 
újabb kastély, egy „kis” nyári re-
zidencia megtekintésére, ami nem 
az Esterházy-család, hanem egy 
idegen földesúr, Lamberg Ferenc 
Antal gróf megrendelésére ké-
szült. Jó példa ez arra, hogy Fell-
ner nem csak uradalmi, hanem 
külső megbízásokat is teljesített. 
Jellegzetessége a kastélynak, 
hogy a Fellnernek tulajdonított 
stílusjegyek csaknem mindegyike 
megjelenik rajta, az életmű egyik 
korai, önálló alkotása. Talán ép-
pen ez lehetett az az épület, ami 
a 18. században sokakat megy-
győzött arról, hogy a tatai építő-
mesterben nemcsak gyakorlati 
szakembert, hanem olyan építész 
rejlik, aki az átlag fölé emelkedő 
feladatokra is alkalmas. Ennél-
fogva mindenképpen mérföldkő-
nek tekinthető a Fellnerhez köthe-
tő épületek sorában.
Igazi kiránduló időben hagytuk a 
délutáni órákban magunk mögött 
Mórt, hogy az út utolsó állomása-
ként Csákvárra érkezzünk. Csák-
vár mezőváros, egy másik birtok-
központja volt az Esterházyaknak. 
Sok párhuzamot mutat Tatával, 
többek között azt is, hogy itt is 
Fellner tervezete és végezte a kas-

tély felépítését az 1760-as évek-
ben. Abban az időszakban, ami-
kor a tatai grófi kastély is épült. A 
jelenleg itt található épület azon-
ban már túlmutat a későbarokk 
építészet elemein: klasszicista 
stílusban Fellner halálát követően 
építették át és bővítették. Fellner 
itteni működésére emiatt már ke-
vés dolog emlékeztetett csak min-
ket.
A csákvári kastély sajnos nem le-
hetett olyan szerencsés, mint a ta-
tai. Falai között még mindig kór-
ház működik, így az épületet csak 
kívülről nézhettük meg. Nagy sé-
tát tettünk ellenben a kastély körül 
elterülő angolkertben, ami ugyan-
csak a tatai angolkert testvére, 
hiszen vele egy időben, ugyan-
azoknak a mestereknek, mérnö-
köknek és kertészeknek a mun-
kájával valósulhatott meg, mint 
minálunk. Utunk befejezéseként 
a késő délutáni órákban érkeztünk 
vissza Tatára, kicsit megfáradva, 
de élményekkel és emlékekkel, 
sok-sok építés- és kultúrtörténeti 
dologgal feltöltekezve.
A Fellner emlékév jegyében fon-
tos számunkra, hogy ezeknek 
a közelebbi, s olykor távolabbi 
kirándulásoknak a segítségével 
megismerkedhessünk a tatai épí-
tőmester nem csak épülettípu-
sokban és funkciókban, hanem 
földrajzi értelemben is rendkívül 
szerteágazó tevékenységével.

Stegmayer Máté 
Fotó: Varga Edit

Pápán, Móron és Csákváron jártunk Fellner Jakab nyomában
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Tatai siker született a közelmúlt-
ban megrendezett HBPF AW of 
First Class versenyen Pécsett, ahol 
a tatai Lőrincz Anita 3. helyezést 
ért el a MOM Modell kategóriá-
ban. A fitneszversenyen több szá-
zan mérették meg magukat, Anita 
saját kategóriájában 17 induló kö-
zül hozta el a bronzérmet. 
Lőrincz Anita gyermekkora óta 
sportol, tinédzserként kézilabdá-
zott, majd aerobicra váltott, lánya 
születése után pedig belevágott a 
súlyzós edzésekbe, miután már 
hosszú ideje figyelemmel kísérte 
a fitneszversenyek világát. Idő-
közben testépítő és fitnesz oktató, 
életmód-tanácsadó és személyi 
edző képesítéseket is szerzett. 
A versenyre való felkészülésről 
Anita a Városkapu újságnak így 
vallott: - Tavaly novemberben 
jelentkeztem a Lekli Team fitne-
szcsapatához, ahová egy válo-
gató után bekerültem és így saját 
edzővel, profi támogatással tud-
tam készülni. Hetente kétszer ta-
lálkoztam Dr. Kálmán Csillával, 
a személyi edzőmmel, hajnalban 
illetve délutánonként mentem 

hozzá edzésekre. Emellett minden 
héten Budapestre jártam ún. pó-
zoktatásra, hiszen a megméretteté-
sen különböző koreográfiákat kell 
bemutatni. Bevallom, ez a része 
- tűsarkúban feszíteni - számomra 
nem volt könnyű, azonban a sport-
ág nemcsak a test tökéletes kidol-
gozottságáról szól, hanem a női-
ességünk megmutatásáról is, arról 
a harmóniáról, amit a testalkat, a 
frizura, a bőr, a smink, a ruha és 
a magabiztosság kiegyensúlyozott 
egysége alkot. 
A mozgást természetesen speciá-
lis étkezés is kiegészítette, melyet 
sportdietetikus állított össze Anita 
számára. A versenyhez közeled-
ve, az elfogyasztható szénhidrát 
mennyiségét fokozatosan csök-
kentették, s a verseny előtti utolsó 
héten már a folyadék mennyiségét 
is szabályozták. „ A szombati ver-
senynap előtti 24 órában már csak 
fél litert ihattam, ennek köszönhe-
tően megcsappant a szervezetem 
víztartalma és a szereplésen még 
definiáltabbak lettek az izmain” - 
mondta el a 43 éves tatai fitnesz 
anyuka, aki az eredményért hálá-
san mondott köszönetet a családjá-
nak, és legfőképpen a férjének, aki 
lelkesen támogatta a felkészülés 
nehéz heteiben is. 
Lőrincz Anitának ez volt az első 
hivatalos versenye, és a szép ered-
mény után esze ágában sincs a hát-
térbe vonulni. Jelenleg egy másik 
versenyre készül, amelyre októ-
berben kerül majd sor, és bízik ab-
ban, hogy az őszi szezonban újabb 
sikereket érhet el. Gratulálunk 
neki és jó egészséget kívánunk a 
folytatáshoz is!

Sikerek itthon 
és határon túl
A sérültek számára is fontos, hogy 
megtalálják helyüket a világban 
így a sportban is. A megyében 
a Humanitás SE és az ÁHI Jóga 
Egyesület élen jár a programok 
szervezésében. Az elmúlt idő-
szakban több eseményen is részt 
vettek.
Június elején a FÉKEMSZ és a 
Humanitás SE Turul Kupa né-
ven szervezett boccia versenyt a 
Güntner Arénában. A rendezvényt 
Kis Gábor a Humanitás SE elnö-
ke nyitotta meg, majd 4 egyesü-
let versenyzői léptek pályára. A 
hazaiak közül Tos Zoltán az első, 
míg Schalkammer Ádám és Wit-
tenberger Melinda a második he-
lyen végzett.
Június közepén a Humanitás SE 
és az ÁHI Jóga Egyesület a felvi-
déken, Nagymegyeren a Polgár-
mesteri Kupán vett részt. A közel 
200 résztvevő több sportágban 
mérhette össze erejét. Az Egyesü-
let tagjai segítettek a mozgásuk-
ban korlátozott résztvevőknek és 
a játékok vezetéséből is kivették 
részüket.
Június 23-án a Kastély téren a Ta-
tai Sorstársak Klubja és az ÁHI 
Jóga szervezett sportprogramot. 
Kincses Jenőné klubvezető kö-
szöntötte a sportolókat. A résztve-
vők Bacsárdi József vezetésével 
jóga gyakorlatokat végeztek, de 
kipróbálhattak több játékot is. A  
legjobban érmeket kaptak, majd 
együtt jóízűen elfogyasztottak a 
pogácsát és a gyümölcsöt.

Belgrádban rendezték június vé-
gén az Ifjúsági-és U23-as Európa 
Bajnokságot. Az ifjúságiaknál a 

legjobbakkal érkezett a váloga-
tott, míg az idősebbeknél a má-
sodik, harmadik vonal szerepelt 

mert a legjobbak Szolnokon a fel-
nőtt válogatón szerepeltek. A tatai 
kajak élet erősségét mutatja, hogy 
az ifjúságiak között két Hódy-s 
versenyző is ott lehetett. Hidvégi 
Hunor a válogatón 500 és 1000 
méteren is győzött, az EB-n pe-
dig a hosszabbik távon evezte le a 
mezőnyt. Így nyilatkozott a győ-
zelem után: próbáltam az utazót 
úgy tervezni, hogy az utolsó 200 
méterre maradjon. A spanyol fiú 
500 m-nél kicsit elment de nem 
estem kétségbe, éreztem hogy van 
még bennem energia és mindent 
az utolsó 200 m-re tettem fel. A 
tavalyi négyes bronz után most 

egyesben arany – nagyon örülök.
Hunorra még egy menet várt, hi-
szen Hidvégi Zalánnal, a szegedi 
Ozsgyáni Bencével és a szarvasi 
Keller Gergővel K4 500m-en is 
vízre szálltak. A döntőben pedik 
szinte szálltak, aminek ezüstérem 
lett a jutalma. Az elején egészen 
250 m-ig az 5 helyen eveztek, ám 
a továbbiakban egyre előrébb ke-
rültek, remek iramot mentek. A 
végén nem sok hiányzott az ara-
nyéremhez, de sajnos nem 505 
hanem 500 m volt a táv.
A két tatai fiú három érmet hozott 
haza, egy aranyat és két ezüstöt. 
Szép volt fiúk!!

Tatai fitnesz siker született Pécsen

Ünnep volt július első szombatja 
a Tata-tóvárosi Vízisport Egylet 
számára, hiszen egyrészt 30 éve 
alakult meg, másrészt a 25. al-
kalommal rendezte meg a Tatai 
Regattát. Remek bár szeles idő, 
kissé hullámzó Öreg tó várta az 
ország minden részéről érkezett 
versenyzőket. Délelőtt  a klasszi-
kus evezős versenyre került sor 
ahol 3000 méter jelentette a meg-
teendő távot. A négypárevezős 
hajókban nagy versenyt vívtak az 
egységek. A sok induló miatt kel-
lett rövidíteni az eredetileg terve-
zett 4000 m-en. Azután délután a 
II. Beach Sprint Tengeri Evezős-
verseny igazi csemege volt nem 
csak a versenyzők hanem a nézők 

számára is. A szervezők a Kajak-
ház mellett a partra merőlegesen 
jelölték ki a 400 m hosszú pályá-
kat (egyszerre 4 hajó indulhatott), 
így remekül lehetett látni a ver-
seny minden méterét. Több mint 
250 induló küzdött a hullámzó 
vízzel amiből adódtak a verseny-
zők számára bosszús, a nézők 
számára sokszor megmosolyog-
tató helyzetek. A Magyar Evezős 
Szövetség biztosította a tengeri 
hajókat, így abszolút egyenlőek 
voltak a feltételek. Ezt a hajóosz-
tályt tavaly éppen itt mutatták be 
versenyszerűen és akár a 2028-as 
olimpián be is mutatkozhat.  Do-
monkos Ágnes a szervező tatai 
egylet titkára elmondta, nagyon 

szeretnék ha a Szövetség Tatát 
jelölné ki ennek a hajóosztálynak 
a központjává, hiszen az Öreg tó 

szinte állandóan hullámzik, így 
ragyogóan tudnák modellezni a 
tengeri viszonyokat.

Idópont és helyszín:
2022. 08. 06. szombat 16:00 
Tata, Váralja út 4., Magyary Zoltán 
Művelődési Központ / Tatai vár ud-
vara
Versenytávok:
13,5 km egyéni és 3 fős (férfi, női) 
váltó (2,2 km-6,6 km-4,6 km)
21,1 km egyéni (félmaraton)
Résztvevők:
Nyílt futóverseny. A 14 éven aluliak 
az egyéni versenyben csak szülői 
nyilatkozattal indulhatnak.
Lebonyolítás:
Az egyéni verseny az érvényben 
lévő „Atlétikai versenyszabályok” 
szerint.
Váltóban az első futó végig futhat-
ja egyéniben is a távot, de neveznie 
mindkét távra kell. Ha egy férfi van 
a csapatban, akkor férfi váltónak 
számít.
Szintidő:Minimaraton (13,5 km) 
2 óra 20 perc
Félmaraton (21,1 km) 3 óra
A mezőnyt a szintidő tempójában 
záró kerékpáros követi. Akit a záró 
kerékpáros beér, annak a rajtszámát 
áthúzza.
Váltóhelyek:
A 13,5 km távon az első váltóhely 
a Rajt/Cél kapu mellett, második 
váltóhely az Ökoturisztikai köz-
pontnál.
Időmérés:
A versenyen chipes időmérés lesz! 
Az időmérést az EVOCHIP csapata 
végzi.
Nevezés:
Helyszíni nevezés a versenyköz-
pontban:
2022. 08.05-én 15:00-20:00-ig
2022. 08.06-án 12:00-15:15-ig
Nevezési díjak:
Minimaraton Helyszíni nevezés
2022. 08.05-08.06.

Egyéni 7000 HUF
Tata kártyával 6000 HUF
Váltó 10000 HUF
Tata kártyával 9000 HUF 
Félmaraton 
Helyszíni nevezés
2022. 08.05-08.06
Egyéni 10000 HUF
Tata kártyával 9000 HUF
Díjazás:
Minden szintidőn belül befutó 
egyéni és váltó versenyző érmet és 
egyedi Finisher pólót kap.
Az egyéni abszolút verseny (férfi, 
női) 1-3 helyezett emlék plakettet 
és tárgy jutalmat kapnak, kategóri-
ánként és váltóban az 1-3 helyezett 
érem díjazásban részesülnek.
Kategóriák: 
A korosztályokat a születési év ha-
tározza meg.
Egyéni Váltó
     – 14 50 – 54 50 év alatt
15 – 18 55 – 59 51 – 100
19 – 24 60 – 64 101 – 150 
25 – 29 65 – 69 151 év felett
30 – 34 70 – 74 
35 – 39 75 – 79 
40 - 44 80 –  
45 – 49  
Frissítés:
A verseny frissítését a HIGH-5 Ma-
gyarország biztosítja.
A nevezési díj tartalmazza:
Finisher pólót a szintidőn belül cél-
ba ért versenyzőknek.
Egyedi befutó érmet a szintidőn be-
lül célba ért versenyzőknek.
Frissítést (HIGH-5).
Chipes időmérést.
Orvosi felügyeletet a verseny ideje 
alatt.
Eredményhirdetés:
Tata, Várudvar 19.00
Egyebek:
1. Mindenki a saját felelősségére 
indul

2. A rajtszámot az indulók kötele-
sek elölről jól láthatóan, teljes ter-
jedelmében viselni. Összehajtott a 
logókat letakaró viselés esetén az 
induló 5 perces büntetést kap.
3. Az időmérő chipet csak a bokán 
viselve használhatja a versenyző, 
váltóban indulók esetében is. Vál-
tó tagjaként csak a váltózónában, 
a váltáskor veheti le a bokájáról és 
adhatja át a váltótársának. Kézben 
hozott vagy nem az előbbiek sze-
rinti váltás esetén az időeredmény-
ből 5 perc büntetés jár.
4. Egyéniben induló versenyző csak 
egy váltó tagjaként indulhat még. 
Ebben az esetben két rajtszámot vi-
sel a 2. pont szerint. Nem szabályos 
viselésért 5 perc időbüntetés jár.
5 .Kizárásra kerülhet az a verseny-
ző, aki többször is megszegi a rajt-
szám, chip viselésére vonatkozó 
szabályokat.
6. A versenyen görkorcsolyázni, 
kerékpározni, kutyával futni és 
egyszerre mindkét fülben használt 
fülhallgatóval futni TILOS!
7. A verseny helyszínén bármilyen 
kereskedelmi és reklámtevékeny-
ség csak a Rendező előzetes enge-
délyével, egyeztetett formában és 
módon végezhető.
8. A verseny ideje alatt a Men-
tőszolgálat és az IFELORE Egye-
sület aktivistái biztosítják az orvosi 
és egészségügyi felügyeletet.

Szállásrendelés:
TOURINFORM Iroda
2890 Tata, Ady Endre út 
Tel.: 34/586-045
Információ:
Róth Balázs: 20/433-9607
Tompa Andor: 30/749-7343
e-mail: info.footour@gmail.com
sportfererens@tata.hu
web: www.tata.hu/minimaraton

Hidvégi Hunor európa bajnok!

XXXIX. TATAI MINIMARATON ÉS FÉLMARATON TATA VERSENYKIÍRÁS

Tatai Regatta

Fotó: www.hbpf.hu

Fotó:.facebook.com/ttve.evezos.klub


