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Telefon: (34) 589-555
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2022.
július
24-én Fellner
Jakab építőmester születésének
300. évfordulójára emlékeztünk.
Tata Város Önkormányzata, a
Kuny Domokos Múzeum és a Fellner Jakab Emlékbizottság 10 órától
emlékmisére invitálta a tataiakat.
A szentmise helyszíne a Szent Kereszt Plébániatemplom volt, amelynek építési és tervezési munkálatait
maga Fellner irányította, bár befejezését nem érhette meg. A Szent
Kereszt felmagasztalása templom
terveit Franz Anton Pilgram bécsi
építésztől rendelték meg, az alapkőletételre 1751. október 24-én
került sor. Az építkezés levezénylését azonban, a munkák meglehetős elhúzódása miatt idővel Fellner
Jakabra bízták rá, aki több helyen
át is dolgozta az eredeti terveket.
A tornyok 1777-ben készültek el,
a teljes befejezést azonban Fellner
1780-ban bekövetkezett halála miatt nem érte meg, így az építkezést
korábbi segédje, Grossmann József
fejezte be, 1784-ben. A kéttornyú
templom lenyűgöző belső terének
kialakítása többek között Mohl
Adolf, Gött Antal, Schweiger Antal, valamint Mes János György
nevéhez fűződik.
A misét Havassy Bálint László plébános celebrálta, Menner Bernát
Missa Brevis (F-dúr) című művének csodálatos dallamai az Esterházy Énekegyüttes előadásában
szólaltak meg. Ezen a délelőttön
Prónik József vezényelte Menner Bernát művét. Menner Bernát
1806-ban lett karmester Tatán,
ahol kezei alatt virágzott fel igazán
a korábban már megindult zenei
élet. Feladatai közé tartozott a grófi
család, valamint Tata mezőváros
ünnepeinek zenei kiszolgálása,

hangversenyek tartása és
az ünnepi istentiszteleteken való állandó közreműködés, muzsikusok,
énekesek képzése, a
zenekar mellett énekkar
szervezése, tanítása. Kottatárában nemcsak Haydn,
Mozart, Beethoven, Schubert,
más külföldi mesterek művei találhatók meg, hanem magyarországi szerzők darabjai mellett Menner
kéziratok is, köztük számos egyházzenei alkotás.
A padsorok megteltek a Fellner Jakabra emlékező tatai lokálpatrióta
tataiakkal de hazánk más részeiből
is érkeztek vendégek az ünnepi
eseményre. A misén résztvevők az
emlékévhez kapcsolódó ajándékot
is átvehettek: Tata Város Önkormányzata a Magyar Posta közreműködésével emlékbélyeget jelentetett
meg, melyet díszes mappában kaptak meg a miséről távozók.
Az ünnepi szentmisét megemlékezés és koszorúzás követte a templom előtti Fellner Jakab szobornál,
ahol beszédet mondott Michl József, Tata polgármestere. Fellner
Jakab életútjának legfontosabb állomásait kiemelve emlékezett meg az
építőmesterről.
Fellner Jakab 1722. július 25-én,
hajnali 5 órakor a nikolsburgi Fellner-család ötödik gyermekeként
látta meg a napvilágot. Az egyház
precíz anyakönyveiből ismerjük
a születésének és származásának
pontos adatait. A későbbiekben
még tizenegy testvére született. E
gyermekeknek azonban csupán egy
része érte meg a felnőttkort. Jakab
fiatalon, 12 éves korában veszítette
el édesanyját, Anna Barbarát, aki
ekkor 38 éves volt. Apja újraházasodott, a gyermekek nevelését ezután
a második feleség: Apollónia látta el. Összetartó, támogató családi
légkör volt a jellemző a Fellner családra. Az apa, Fellner Ferenc meghatározó szerepet töltött be Fellner
Jakab életében. Nemcsak az életet
kapta a családjától hanem hivatását
is, hiszen a felnőttkor küszöbére érő
ifjú édesapja mesterségét folytatta:
kőműves lett belőle. Minden bizon�-

nyal apja mellett tanulta ki a mestersége fogásait. Ekkor még aligha
sejthette bárki, hogy 300 év múlva
a tehetséges fiatal kőműves egyszer
monumentális templomokat, főúri
kastélyokat és palotákat fog tervezni, neve pedig az egész Magyar Királyságban ismertté válik majd. Ambíció és kellő akarat vezette az ifjút,
aki elhagyva Nikolsburgot, idegen
földre vándorolva az újjáépülő Tóváros mezővárosban telepedett le.
Dornyay Bélának köszönhetjük,
hogy a pápai és tatai templom hasonlóságairól tett értekezésében már
részletesen ír Fellner Jakab későbbi
munkásságának jelentőségéről: hiszen ő volt az, aki a tatai grófi kastély és és a Kálvária kápolna építőjeként először írta le Fellner Jakab
nevét.
Polgármester úr beszédében ezután
Révhelyi Elemér szerepét méltatta,
aki Magyary Zoltán kezdeményezésére látogatott el Tatára és kutatta
a Fellneri életművet. Hiteles ábrázolás, festmény, vagy arckép nem
maradt fenn a mesterről, de Magyary Zoltánnak köszönhetjük, hogy
itt állhatunk a szobor előtt, amely
nagytemplom
szomszédságában
őrzi az építőmester emlékét. A szobor Ungvári Lajos szobrászművész
alkotása, melyet 1940-ben állították
ide, a Szent Kereszt Plébániatemplom előtti térre, a nagy építőmester
halálának 160. évfordulóján.
Fellner Jakab életútja mindan�nyiunk számára példaként szolgál:
hiszen a család biztosítja az alapot
mindannyiunk számára és minden
nagyszerű családból még tovább
lehet építkezni. "Fellner Jakab tudta, hogy egyetlen dolog fontos: "mi
végre vagyok
itt, ebben a
világban....?"
A beszédet
követően
Tata Város
Önkormányzata nevében
Michl József
polgármester és Rigó
Balázs
alpolgármes-

ter koszorúzott. A vendégek között
köszönthettük dr. Hermann István
polgármesteri tanácsadót, aki Pápa
Város Önkormányzata nevében vett
részt az eseményen.
A Kuny Domokos Múzeum nevében dr. Schmidtmayer Richárd
igazgató és Stegmayer Máté
muzeológus rótta le tiszteletét. a
Fellner Jakab szobránál. A Fellner
Jakab Kulturális Egyesület nevében
az egyesület elnöke Dr. Boleráczki
Margit, Kaszál Józsefné titkár és dr.
Laky Zoltánné vezetőségi tag járult
a Fellner szobor elé.
A mai kor építői is lerótták tiszteletüket Fellner mester előtt: a Komárom-Esztergom Megyei Építészkamara nevében Markos Anikó elnök
és Pengő Julianna koszorúzott.
A Tatai Helytörténeti Egyesület vezetőségének képviseletében dr. Kis
Tiborné elnök is elhelyezte az emlékezés virágait; a Magyary Zoltán
Népfőiskolai Társaság nevében pedig Borsó Tibor.
A program utolsó részeként templom kriptájába vonultak a vendégek: hiszen végrendelete szerint
a templom kriptájában helyezték
végső nyughelyére Fellner Jakabot.
A megemlékezők gyertyát gyújtottak és virágot helyeztek el Fellner
mester tiszteletére.
A nap további részében is méltó
események sorával emlékeztünk
Fellenthali Fellner Jakabra: 15 órakor történelmi séta keretében az
építőmester kora elevenedett meg,
este 19 órakor pedig a Kossuth téren a "Klassz a parton" Fesztivál
keretében Érdi Tamás zongoraművész koncertjét hallhatták a résztvevők.
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2022 július 22-én rendkívüli ülést tartott
Tata Város Önkormányzata. Az ülésen elfogadták a Szociális Alapellátó Intézmény
által biztosított szociális étkeztetési ellátás
díjainak felülvizsgálatát. Az intézmény jelenleg közel 120 tatai és dunaszentmiklósi

Fellner Jakab Emlékév
2022. – Alkalmi bélyegzés
A Fellner Jakab emlékévhez kapcsolódóan a Magyar Posta 1. számú Főpostáján a Kossuth téren,
alkalmi bélyegzés keretében, emlékbélyegzővel ellátott küldeményeket lehet feladni 2022. július
25 és 29. között.

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja:
Tatai Városkapu Zrt.
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Petzke Ferenc, Ábrahám Ágnes,
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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:

időskorú személynek szervezi a szociális
étkeztetést. Minthogy új szolgáltató lép
az étkezési ellátásba, a jövőben a jövedelemtől függően 500 / 750 / 1000 / és 1190
Ft – os áron, illetve 250 Ft -os kiszállítási
díj ellenében lesz lehetőség a házhoz-szál-

lított kétfogásos ebédre. Természetesen a
személyes átvétel lehetősége a továbbiakban is megmarad, ez esetben a 250 Ft-os
díjjal nem kell számolni.
Továbbá döntés született a Cseke tó mellett található ingatlan fejlesztésével kapcsolatos tervekről. Az ingatlan korábban
a teniszklub által használt büfé és öltöző
épülete volt.
A testület egyetértett azzal, hogy a korábbi
bérlő a Kreal services Kft., az általa alapított KrealPlan Kft. részére a bérleti jogot
átadja. A képviselő testület egyhangúlag
elfogadta és támogatta a bemutatott felújítási terveket. Ennek alapján várható, hogy
hamarosan megújul és teljesen átalakul az
épület, a tó felőli oldalon kiülő terasz is
épül.
A továbbiakban döntés született a Május
1. úton található önkormányzati ingatlan,
és a Bajcsy – Zsilinszky utca körforgalom
felőli részénél lévő telekrész cseréjéről.

Következő napirendben a tatai 7-es számú
felnőtt háziorvosi körzet ügyét tárgyalta a
testület. Az Egészségügyi Alapellátó tartós helyettesítéssel oldotta meg a háziorvosi ellátást. Augusztus 1 -től, Dr. Bartha
Levente tölti be a háziorvosi praxist, immár tartós jelleggel.
A képviselő testület ezt követően a Városgazda ügyvezetőjének Acsai Zoltánnak a
testülethez intézett kérését tárgyalta, az
ügyvezetői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Az ügyvezető megköszönte az itt eltöltött több
mint 6 esztendőt, ugyanakkor elmondta,
hogy másik területen kíván dolgozni. Az
ügyvezetői feladatok ideiglenes ellátásával a cégvezetőt, Szám Nikolettet bízta
meg a testület.
Az ülés utolsó napirendjében jegyzői előterjesztésre, a közelgő népszavazás kapcsán további szavazatszámláló bizottsági
tagok megválasztására került sor.

FELHÍVÁS - Népszámlálás
Tisztelt Tataiak!
A 2022. évi népszámlálásra számlálóbiztosok jelentkezését várjuk!
A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarországon 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 adatszolgáltatás
már csak a számlálóbiztosok
közreműködésével teljesíthető. A
népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet
játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok.
A számlálóbiztos feladata:
körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése (előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül,
amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére),
az adatfelvétel lebonyolítása, a
népszámlálási kérdőív kitöltése
az adatszolgáltatóval (ahol nem
töltötték ki a kérdőívet interneten),

a címek pontosítása, esetleges új
címek felvétele,
folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
A munkavégzés időtartama: 2022.
október 17. – november 20.
Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
nagykorú, cselekvőképes személy, saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC,
laptop, tablet stb.), e-mail-cím,
telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
legalább középfokú végzettség,
magabiztos számítógépes ismeret,
megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
az összeírás területén való helyismeret,
rugalmas időbeosztás és állandó
elérhetőség
ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy
más KSH lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el.
A szerződéskötés feltétele:
a jelentkező kiválasztása,
az e-learning formában megvaló-

suló képzés sikeres teljesítése.
Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez
a népszámlálás lebonyolításában
számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, a www.tata.hu honlapon található jelentkezési lapot
töltse ki és aláírásával ellátva
küldje meg a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részére (2890
Tata, Kossuth tér 1.) vagy adja
le zárt borítékban a hivatalban a
jegyzői titkárságon.
Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.
A számlálóbiztosok a helyi népszámlálási felelőssel (jegyző)
kötnek megbízási szerződést,
amelyre azután kerül sor, hogy a
számlálóbiztosi teendőket tartalmazó online tananyagot elsajátították, és erről sikeres e-learning
vizsgát tettek.
A munkavégzésért a KSH a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm.
rendelet 3. melléklete szerinti
normatíva alapján meghatározott
díjazást biztosít. A jogszabály
letölthető a Nemzeti Jogszabálytárból: https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22
(A bruttó díjazás: kapcsolatfel-

vétel, címellenőrzés, aktualizálás
300 Ft/cím, összeírás körébe tartozó cím összeírása 300 Ft/cím,
személyek összeírása 620 Ft/személy, felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft)
A népszámlálással kapcsolatos
bővebb információk megtalálhatók a www.ksh.hu oldalon.
Link: https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas
További információkért keressék
a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatalt, e-mailben a nepszamlalas@tata.hu e-mail címen, illetve
telefonon hívhatják dr. Lantai Éva
aljegyzőt a 06/34-588-616-os telefonszámon.
Kérem, hogy a lehetőségek szerint minél többen jelentkezzenek
segítve ezzel a munkánkat.
A KSH általános adatkezelési tájékoztatója megtekinthető a következő linken: https://www.ksh.
hu/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_termeszetes_szemelyek_
reszere
Tata, 2022. július 11.
		

dr. Horváth József
jegyző
helyi népszámlálási felelős

Lehet pályázni az Esterházy Ferenc Művészeti Ösztöndíjra

A Tatai Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet pályakezdő
művészek, illetve felsőoktatási
művészeti intézmény hallgatói részére, akik országos vagy
nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és szakmai
fejlődésükhöz további támogatásra van szükség. A pályázók

az Esterházy Ferenc Művészeti
Ösztöndíjra 2022. augusztus 19ig jelentkezhetnek.
Az Esterházy Ferenc Művészeti
Ösztöndíjalap létrehozását 2021.
októberében jelentette be az önkormányzat és a Műdijó (Művészetekkel és Divattal a Jótékonyságért) Alapítvány, miután
tavaly szeptemberben helyi vállalkozások, cégek részvételével
jótékonysági estet szerveztek az
alapítvány kezdeményezésére.
Az esemény sikerrel zárult, 31
vállalkozás nyújtott támogatást,
s összességében az esten lezajlott aukcióból és egyéb adományokból mintegy 3,5 millió
forint gyűlt össze az ösztöndíjat
kezelő Mecénás Közalapítvány
számlájára.
Városunk legújabb ösztöndíjával kapcsolatban a közelmúltban rendezett sajtótájékoztatón

Rigó Balázs alpolgármester kiemelte, hogy az ösztöndíj nem
használható fel teljes mértékben
szabadon, kifejezetten művészeti tevékenység megvalósítására
vonatkozik. Pályázni lehet egyrészt eszközvásárlásra, amely
az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülést, a
szakmai fejlődést segíti (művészeti eszközök, kellékek, stb.),
valamint költségtérítésre, amely
segíti a pályázók eljutását a hazai és nemzetközi versenyekre,
kiállításokra, részvételüket az
azokra felkészítő szakkörökre,
táborokra (útiköltség, szállás,
étkezés, nevezési díj, részvételi
díj stb.).
Lévai Ádám, a Mecénás Közalapítvány elnöke tájékoztatott
arról, hogy a lehetőség főleg
Tatáról származó, a művészeti
alap és középfokú végzettséget

korábban itt megszerző fiataloknak, pályakezdőknek szól, akik
öt évnél nem régebben fejezték
be felsőfokú tanulmányaikat a
művészet bármely területén, és
országos vagy nemzetközi megmérettetéseken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el.
A pályázatok elbírálásában külső szakértők is segíteni fognak, a
támogatásokról a végső döntést
a Tatai Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2022. szeptember 16-ig.
A pályázatokkal kapcsolatban
további információ Izsáki Zsuzsannától kérhető a civil@tata.
hu
e-mail címen, vagy telefonon
munkaidőben, a következő számon: 06-34/588-664.
A részletes pályázati kiírás és
adatlap a tata.hu weboldalon található.

Önkormányzat

2022. július 28. VIII. évfolyam, 15. szám

3

Tájékoztatás 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?”
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.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. július 1-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt,
a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a
szavazóköri névjegyzékbe történt
felvételéről. Az értesítőben szerepel a szavazókör címe, ahol a
választópolgár a szavazatát leadhatja. Az értesítő pótlását a Helyi
Választási Irodától lehet kérni. Az
értesítő bemutatása nem feltétele
a szavazásnak.
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
szavazókörök racionalizálása úgy
történt, hogy minden szavazó az
eddig megszokott helyszíneken
tudja leadni a szavazatát.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott és hitelesített szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak - a szavazást
megelőzően - igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A
választópolgár kizárólag érvényes

Felülvizsgálták
az étkeztetési
díjakat
Ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú
Társulás, ahol a három naprendi pont
tárgyalását megelőzően, Michl József a társulás elnöke napirend előtti felszólalásában köszöntötte Ollé
Árpádot, Dunaalmás leköszönő polgármesterét. Ollé Árpád 2016.06.26
– óta töltötte be a polgármesteri
tisztséget. Michl József egy Dobroszláv Lajos képpel köszönte meg
a leköszönő polgármester munkáját.
A kistérségi ülésen határozott a testület a költségvetés módosításáról,
valamint a Szociális Alapellátó Intézmény által biztosított szociális étkeztetési ellátás díjainak felülvizsgálatáról. Az intézmény jelenleg közel
120 tatai és dunaszentmiklósi időskorú személynek szervezi a szociális
étkeztetést. Minthogy új szolgáltató
lép az étkezési ellátásba, a jövőben
a jövedelemtől függően 500 / 750 /
1000 / és 1190 Ft – os áron, illetve
250 Ft -os kiszállítási díj ellenében
lesz lehetőség a házhoz-szállított
kétfogásos ebédre. Természetesen a
személyes átvétel lehetősége a továbbiakban is megmarad, ez esetben
a 250 Ft-os díjjal nem kell számolni.
Utolsó napirendben a testület meghallgatta Ströcker Zoltán a Tatai
Járási Hivatal vezetője és munkatársának tájékoztatóját, a közfoglalkoztatottak és a diákmunka jelenlegi
helyzete kapcsán.vatal vezetője és
munkatársának tájékoztatóját, a közfoglalkoztatottak és a diákmunka jelenlegi helyzete kapcsán.

okmányokkal szavazhat.
A választópolgárok a lejárt személyi okmányaik cseréjét a kormányablakokban intézhetik.
A Tatai Járási Hivatal Kormányablak Osztálya (Tata, Ady E. u.
24.) az alábbiak szerint tart nyitva:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd

7:00-15:00

Szerda 8:00-18:00
Csütörtök

8:00-16:00

Péntek 8:00-12:00
Tata Város Helyi Választási Iroda
kérelmére a Tatai Járási Hivatal
Kormányablak Osztálya (2890
Tata, Ady E. u. 24.) a népszavazás napján 2022. július 31-én
(vasárnap) 14.00-19.00 óra között rendkívüli nyitvatartással
biztosítja a tatai szavazópolgárok
számára lejárt személyi okmányainak pótlását.
Felhívom a figyelmet, hogy az
ügyeleti napon kizárólag a tatai
szavazópolgárok személyi okmányaikkal kapcsolatos ügyintézésre, illetve elveszett, vagy megsérült lakcímkártya pótlására lesz
lehetőség.
Abban az esetben, ha valakinek
semmilyen személyazonosításra
alkalmas okmánya nincs (személyi igazolvány, érvényes útlevél,
jogosítvány) akkor ideiglenes
személyi igazolványt kap, mellyel

részt vehet a szavazáson.
Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota vagy
fogyatékossága miatt nem tud
személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, a szavazást megelőzően mozgóurnát igényelhet
a helyi választási irodától vagy a
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.
A választópolgárnak a mozgóurna
iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához
személyesen vagy elektronikus
azonosítással elektronikus úton
legkésőbb 2022. július 29. napján
16.00 óráig, vagy ezt követően
elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2022. július 31. napján 12.00 óráig kell
benyújtani.
b)
az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy
általi kézbesítésével 2022. július
31. napján, legkésőbb 12.00 óráig
kell benyújtani.
A helyi választási iroda a 2022.
július 29. 16.00 óráig beérkezett
mozgóurna iránti kérelmet 2022.
július 29-én bírálja el.
Ha a választópolgár a 2022. július 29-én 16.00 óráig a mozgóurna iránti kérelmét visszavonja, a
helyi választási iroda törli a mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékéből.
A mozgóurnát a választópolgár
kérheti a lakcímére vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő
bármely címre. Mozgóurnával

való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen,
ha az a szavazókör területén található.
Felhívom a figyelmet, hogy 2022.
július 26. napjától változtak a
mozgóurnával történő szavazás
előírásai. Az egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2022.
évi XXIII. törvény módosította a
választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvényt, melynek
értelmében az a szavazó, aki mozgóurnát kért - de a szavazás napján
meggondolta magát - a szavazóhelyiségben „hagyományos módon”
is szavazhat, kizárólag akkor, ha a
mozgóurnát kérők névjegyzéke a
szavazókörben van. Ez esetben a
választópolgárnak a mozgóurnát
kérők névjegyzékét kell aláírnia.
Amennyiben a helyi népszavazással kapcsolatban kérdése merül
fel, Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér
1.) munkatársai hétfőtől péntekig munkaidőben személyesen,
vagy a 34/588-663, 34/588-637,
34/588-616 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/helyi_nepszavazas linken találhatók.
Dr. Horváth József
jegyző
HVI vezető

Egyedi bélyegek az emlékévre

Megérkeztek a Városházára a
Fellner-emlékév alkalmából
Tata Város Önkormányzata
által a Magyar Posta közreműködésével megjelentetett
emlékbélyegek.
A Görözdi Géza grafikus által
tervezett bélyegekből három
változat készült, melyeken a
Fellner-emlékév logója és az
évfordulót jelző 300-as szám
mellett a Fellner Jakab pálya-

futása szempontjából nagy
jelentőséggel bíró épületek
kaptak helyet. A bélyegképek
egyikén az egykori tatai mészároscéh céhlevelének 1810
körül készült fejlécéből származó részlet szerepel, amelyen a Szent Kereszt templom és a Kapucinus templom
egyaránt jól látható, de a
logó mögött a Piarista Rendház is felsejlik. A másik két

Teljes körű látogatási tilalom a tatabányai kórházban és a tatai telephelyen
A COVID-19 vírus okozta fertőzések emelkedő száma
miatt 2022. július 26-tól Intézményünkben és a tatai telephelyen is –visszavonásig- teljes körű látogatási tilalmat

változaton a Fellner Jakab
tatai munkásságának csúcsát
jelentő római katolikus plébániatemplom fotója szolgál
háttérként, míg az előtérbe a
rendházat és a tóvárosi templom épületét ábrázoló, valamint az Esterházy-kastély
déli tornyáról és az építész
pályáját egyengető uradalmi igazgató, Balogh Ferenc
billegpusztai kastélyáról készült fényképek kerültek.
Ezek Révhelyi Elemér fényképészeti hagyatékából származnak, amelyet az alkotó
végakaratának megfelelően
a Kuny Domokos Múzeum
őriz.
A bélyegekből két típust
rendelt az önkormányzat a
Magyar Postától. Az egyik
esetében egy íven hat azonos
bélyeg szerepel, a tetején a
bélyegre nyomtatott kép nagyított változatával. Ehhez
a változathoz egy ajándék
mappa is tartozik. A másik
esetében egy ívre harmincöt darab bélyeg került. Ezek
a bélyegek 50 grammos levélküldemény belföldi nem

elsőbbségi bérmentesítésre
használhatók, amit a bélyegen elhelyezett „Belföld”
felirat jelez. Ez jelenleg 160
forint postai tarifának felel
meg.
Természetesen egy
küldeményre több személyes
bélyeg, illetve mellé egyéb
bélyeg is felragasztható, így
más szolgáltatás értéke is
előállítható.
A bélyegekkel első ízben
2022. július 24-én találkozhatnak azok, akik ellátogatnak a 10 órakor kezdődő
Fellner-emlékmisére, ahol
az esemény alkalmából a
résztvevők magukkal is vihetnek egy-egy példányt az
egy íven hat bélyeget tartalmazó változatból. Aki pedig
további tárgyi emléket kíván
megőrizni a tatai építőmester születésének 300. évfordulójáról, az látogasson el
2022. július 25. és 29. között
a Kossuth téren lévő 1. számú postára, ahol ezeken a
napokon nyitvatartási időben
az emlékév logójával ellátott
emlékbélyegzőt lehet majd
igénybe venni.
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Képregényben mesélik el Fellner életét

A múzeum munkatársai a Talentum Iskola diákjaival együttműködve egy igazán különleges
alkotáson dolgoznak. Sorra készülnek a képek a kiadványhoz,
amelyet a Fellner emlékév alkalmából szeretnének megjelentetni.
Fellner Jakab születésének 300.
évfordulója alkalmából tartandó rendezvények szervezői azt a
célt tűzték ki maguk elé, hogy az

építőmester munkásságát a fiatalokkal is megismertetik. A Kuny
Domokos Múzeum munkatársainak gondozásában - diákok közreműködésével - képregény születik a neves szakember életéről.
A részletekről dr. Schmidtmayer
Richárd, a múzeum igazgatója
adott tájékoztatót:
- A nyári diákmunka keretében a
Talentum Gimnázium négy nö-

23. Tatai Barokk Fesztivál
2022. augusztus 13 -25.
2022. augusztus 13 és 25. között 23. alkalommal kerül
megrendezésre a Tatai Barokk
Fesztivál.
A fesztivál célja Tata csodálatos természeti adottságait, barokk építészeti, művészeti emlékeit bemutatva, az Esterházy
család szellemiségének hátterével komplex programmal
gazdagítsa városunk kulturális
életét. Fontosnak tartjuk, hogy
a helyi művészeti együttesek,
intézmények mellett nemzetközi hírű alkotó és előadóművészek is szerepet kapjanak a
rendezvényeken. A fesztivál
program ebben az évben a 300
évvel ezelőtt született Fellner
Jakab építész előtt tiszteleg,

aki az Esterházy család megbízására Tata város gyönyörű
barokk épületeit hagyta örökül
számunkra. A fesztivál ünnepélyes megnyitójának a Kuny
Domokos Múzeum ad otthont,
a további rendezvények Fellner
Jakab csodálatos barokk épületeiben, templomaiban kerülnek
megvalósításra. A helyi művészek, művészeti
együttesek mellett vendégeink
lesznek világhírű előadó és alkotóművészek is . Tatai Barokk
Fesztivál továbbra is szorosan
összefonódik a Schiffer Ervin
Nemzetközi Zenei Mesterkurzus szervezésével, amely idén
16. alkalommal kerül megrendezésre.

vendéke Görözdi Lilla tanárnő
vezetésével és a múzeum szakmai
koordinálásával a Fellner-emlékévhez kapcsolódó képregényt
fogalmaz meg. Azt gondoljuk,
hogy a képregényen keresztül
egy kicsit szélesebb körben fogjuk tudni eljuttatni a Fellnerhez
kapcsolódó információkat - akár
az életéről, tevékenységéről.
Nem olyan száraz, mint egy előadás, és bízunk benne, hogy az
ifjabbak számára is ez egy nagyon izgalmas pont lesz, mikor a
képregény - reményeink szerintszeptemberben megjelenik - magyarázta az intézmény vezetője.
A szakmai szöveget és a formát a
múzeum munkatársai határozták
meg, de a képi világ megálmodását a diákokra bízták. A cél: a
korszak keretei között maradva
bemutatni Fellner Jakab életútjának és munkásságának kiemelkedő pontjait.
- Négyen dolgozunk rajta és az

oldalakat szétosztottuk egymás
között. Én a képregény közepe
tájékán ábrázolok oldalakat magyarázta az egyik alkotó, majd
hozzátette: -Több jelenetet is
ábrázoltam, például amikor a
földrengés sújtotta Komáromot
kellett lerajzolnom vagy amikor Balogh Ferenc és Esterházy
azt beszéli, hogy kit válasszanak
meg arra, hogy újraépítsék a Kapucinus templomot.
A gimnázium diákjainak egyfajta
szakmai gyakorlatnak és rutin-

szerzésnek is kiváló az izgalmas
feladat, hiszen az itt elsajátított
tudást a későbbiekben is hasznosíthatják.
A körülbelül 20 oldalas kiadvány
megrajzolásának feladatát örömmel fogadták a diákok, hiszen
nagyszerű kihívást jelent rajz
tudásuknak és kreativitásuknak
egyaránt.
A tervek szerint a nagyközönség
szeptember közepén láthatja az
elkészült, kinyomtatott képregényt.

Nagy sikerrel zárult a Klassz a pARTon! Fesztivál Tatán

Fotó: facebook.com/
klasszaparton

A sorozat zárókoncertjén a
fesztivál művészeti vezetőjének, Érdi Tamásnak szólóestjét
hallhatta a közönség.
Rigó Balázs alpolgármester

köszöntötte a megjelenteket,
majd kiemelte: a mai nap ünnepélyességét emeli a különleges
zenei élmény, hiszen a koncert
része a város 2022-es Fellner

Emlékévéhez kapcsolódó megemlékező eseményeknek.
Érdi Tamás a tőle megszokott
érzékenységgel és finomsággal
tolmácsolta kedvenc műveit.
Idei szólóestje nemcsak a 2022ben ünnepelt kerek Debussy- és
Kodály-évfordulókhoz kötődött szorosan, de a számára
legfontosabb Liszt-műveket is
felsorakoztatta ezen az estén.
Érdi Tamás a Marosszéki táncokkal zárta koncertjét, melyet
a lelkes közönség vastapssal
jutalmazott.
A nagytemplom a lemenő nap
fényeivel csodálatos hátteret
biztosított a
zenei élménynek. A templom
harangjai is megszólaltak a
koncert alatt, hirdetve Fellner
Jakab öröksége mindannyiunkat összeköt!

Múzeumok éjszakája

Diákpiknik a Kálvária-dombon

A Tatai Német Nemzetiségi Múzeumban június végén szervezték
a „Múzeumok éjszakája” elnevezésű programot. 17 órától „Ne
kallódjunk el!” címmel indult nemezelős ill. „Egy malomban őrlünk!” címmel a búza útját a liszté válásig felölelő foglalkozás
a múzeum udvarán kicsiknek és ngyoknak. A foglalkozásokat a
Somorer Tanzgruppe vidám hangulatú táncháza követte. Az estét
„Schwäbisch reloaded” címmel egy különleges és rendhagyó tárlatvezetés zárta,
melyen a szervezők
igyekeztek
régi tartalmakat
új formába önteni
a magyarországi
németség hagyományait modern
formában
őrző
tárgyak segítségével.

Mi is a piknik? Bekészítünk egy pokrócot, kis ennivalót és egy jó társasággal kivonulunk a természetbe.
Ezt már régóta gyakorolják családok, baráti társaságok. 2019 óta Tata Városi Diákönkormányzata is
szervezi a diákpikniket a Kálvária dombra. Idén kicsit más lesz, hiszen újítás minden programra ráfér.
Bátki Piroska és Szabó Liza Emese lesz a házigazdája a nyári tatai diákpikniknek. Persze a TAVIDÖK
teljes csapata ott lesz barátaikkal a Kálvária dombon
augusztus 5-én. Élő zene és piknikmozi várja a lelkes fiatalokat a közösségi élményen.
Nem is kell mást tenni, mint felkapni a hónunk alá
egy nagy színes pokrócot, letelepedni a Kálvária
gyepén 19 órára. A jó hangulatot az alábbi fiatal tehetségek alapozzák meg. Boldog Zsófia, Lőrincz Álmos, Hadobás Zorka és Diószegi Orsolya énekel dalokat, talán közös zenei élmény is születik. Majd 21
órai kezdettel az 1980-ban készült Éretlenek című
francia filmvígjáték vetítésére kerül sor.
Bátki Piroska, diákpolgármester: „A nyári közösségi élmények között újra megszervezhetjük a piknik
programot Tatán. Azt szeretnénk elérni, hogy ismét
együtt lehessünk, beszélgessünk, tervezzünk. Köszönjük, hogy a programon élő zenével találkozhatunk. Fellépőink nagyszerű fiatal előadók, akik
kötődnek Tatához, helyi fiatalokhoz, helyi intézményekhez. Az esti mozi újdonságként kerül a programba, és remélem, hogy nem az első nyáresti mozi
lesz, hanem folytatása is lehet a szabad ég alatt.”
Lévai Dominik diákalpolgármester: „A diákpiknik
napján 10 órai kezdettel meglátogatjuk a tatai madár
udvart a TAVIDÖK szervezésében. Ez szintén első
alkalommal kerül megszervezésre, azoknak, akik

szeretik a madarak világát. Megnézzük, fotózzuk
azokat, és talán majd segíteni is tudjuk a madár udvar munkáját a jövőben. Az augusztus elején tervezett diákpiknik és a madárudvar látogatása mellett
már tervezzük a nyár végére hangolt éjszakai kerékpáros programot, amely augusztus 28-án Vértesszőlősről indul Tatára hagyományosan.”
A diákpikniken a TAVIDÖK lelkes csapatának jutalmazására is sort kerítenek.

Közélet / Ajánló
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JEGYZET
Futógondolatok
Nem szeretek futni, mert nincs
benne labda…
Elmaradtak a futógondolatok,
mert elmaradt a futás. Lecseréltem olyanra, amiben volt labda,
focira.
Megsérültem…és sokáig tartott
a rehab.
A te korodban inkább sakkoznál, hangzott a „baráti” jótanács…
Tanulság: a futással visszatérnek a futógondolatok, bár ez
nem is tanulság…
Megnyílt a Halbár a Várárokban. Ajánlom mindenkinek.

Na, de a futógondolatomban a
HALSÜTŐ robbant elő a múltból…
Aki látta nem felejti! A zöld bádog oldala, a dróttal megerősített üvegtáblák, mint ablakok a
hullámpalás tető alól kikandikáló kályhacső képezett egy olyan
építészeti egységet, és tette a tópart ékévé, hogy annak messze
földön híre ment. Persze nem a
külcsin miatt..
A belbecs az igen...na nem a semmihez nem hasonlítható „sülthalolajszag” jutott az eszembe...
No, de az, aki evett ott tatai sült

KFOR Zárógyakorlat Tatán

Az extrém hőség ellenére megmérettetett és jól teljesített a KFOR27 váltás állománya a július 19-21
között megtartott zárógyakorlaton,
melynek célja, hogy felmérje a katonák missziós felkészítése alatt
megszerzett tudását és elmélyítse
azt. Olyan változatos, válósághű
szituációkkal találkozott az állomány, amelyekkel a műveleti
területen is bármikor szembe kerülhetnek. A gyakorlat alapelve,
hogy a katonák folyamatos terhelés alatt legyenek, fizikálisan és
pszichésen is, ugyanis az általános
katonai felkészítésen túl a KFOR
misszióban kiemelt szerepet kap a
Crowd and Riot Control (CRC). A
katonáknak a térség sajátosságaira is fel kell készülniük a misszió

előtt, így a harcászati ismeretek
mellett az elméleti felkészülésre
is komoly hangsúlyt fektetnek a
helyi nemzetek kultúrájára, szokásaira vonakozóan. Az MH KFOR
Kontingens 27. váltás közel 400
fővel 2022. szeptemberében kerül
átcsoportosításra Horváth Sándor
alezredes, kontingensparancsnok
vezetésével, aki az MH 25. Klapka
György Lövészdandár 11. Harckocsizászlóalj parancsnoka. Az állomány többségét az MH 25. Klapka György Lövészdandár alkotja,
azonban számos más katonai szervezet is biztosított katonákat az
összel kezdődő békemissziós szolgáltra.
Szöveg, fotó: Visnyei Bence
főhadnagy, MH KFOR-27
kommunikációs tiszt

halat, pontyot, keszeget, harcsát,
néha csukát és ivott hozzá dörgicsei, vagy neszmélyi olaszrizlinget, vagy e csodálatos nedűkből
készült fröccsöt…puha kenyér
roppanós héjjal, protekciósok
serclivel…ÓÓÓ és megint csak
ÓÓÓ…ember nincs aki ezt még
egyszer ne szeretné megélni…
Itt kapott igazi értelmet a külcsín
és a belbecs sajátos összefüggése…
Én futok. A halhoz jó étvágyat
kívánok, de a szálkára mindig
figyelni kell! Így volt ez régen
is…
-pf-
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Fellner emlékév - konferencia
„Fellner Jakab életműve – Pallértól a Baumeisterig” címmel
rendezték meg a Fellner Jakab
Emlékév alkalmából szervezett
konferencia-sorozat második, a
fellneri életmű jelentőségével foglalkozó eseményét. A szakmai találkozón – amelyet Fellner Jakab
születésnapjának 300. évfordulóján
szerveztek a városháza dísztermében – Rigó Balázs alpolgármester
köszöntötte a megjelentek.
Az alábbi gondolatokkal nyitotta
meg a szakmai eszmecserét: „Annak idején a városfejlesztési feladatokat Magyary Zoltán 11 pontban
foglalta össze. Ezek közé sorolta,
hogy méltó emléket állítsanak a
plébániatemplom jeltelen kriptájában nyugvó Fellenthali Fellner
Jakabnak, ahogy ő fogalmazott a
legnagyobb magyar barokk építésznek. Magyary emellett felkérte
Révhelyi Elemért Fellner életművének kutatására. Azt is vállalta,
hogy komoly viták során, 1940ben – miniszteri támogatással – itt
a Szent Kereszt plébániatemplom
mellett állítsanak szobrot az építész
tiszteletére, halálának 160. évfordulóján, amelyet Ungvári Lajos
készített el. Magyary Zoltán Fellner személyét már ekkor a tataiak
és tóvárosiak identitásának egységesítésére alkalmasnak, a helyi
közösségek együvé szervezőjének
tekintette. Ő bizony már ekkor Tata-Tóvárosi volt!”
Ezt követően egy izgalmas bemutatóra került sor: a város felkérésére
a Tatai Televízió egy filmmel állít
emléket a fellneri életműnek, mely
a forgatócsoport Szalai Nikolett és
Mohácsy Viktor munkájának eredménye. A filmet szeptemberben
mutatják be a nagy nyilvánosság
előtt. A szakmai tanácskozás megkezdése előtt pedig alkalom nyílott
a film rövid előzetesének megte-

kintésére.
Dr. Velladics Márta, művészettörténész, a NÖF Nonprofit Kft. Kutatási és Műemléki Dokumentációs
Osztályának vezetője: Fellner körül
a világ címmel tartotta meg a konferencia nyitóelőadását. A magyarországi barokk építészet szakértője
és kutatójaként áttekintette a korszak építkezéseinek rendszerét, az
építési szervezetet, az építési feladatokat, az egyházi és világi építészet területeit. A XVIII. századi
Magyarország a török háborúk és
Rákóczi-szabadságharcot követő
időszakban talál magára és az ország építése tényleges lendülettel
csak a század derekán kezdődik el.
Ekkor új uradalmak jönnek létre,
új arisztokrata családok nyernek
teret, és innen kezdve beszélhetünk
a tatai uradalom és ezen belül Tata,
mint birtokközpont kiépítéséről is.
Ennek a tevékenységnek a kapcsán
jelenik meg Fellner Jakab.
Az építőmesterek sorában elsősorban a magyarországi feladatokra
meghívott neves bécsi, osztrák,
olasz mesterek jöhettek szóba,
mígnem az uradalmi központokban
létrejött egy új építési szervezet,
az uradalmi építési iroda, amely a
feladatok széleskörű megvalósítását tette lehetővé. Velladics Márta ezeknek a háttérismeretekkel a
felvázolásával helyezte el Fellner
Jakab személyét és munkásságát
a korszak építészettörténeti összefüggései között.
Dr. Haris Andrea, művészettörténész: Fellner Jakab – a magyar barokk elismert építésze címmel, az
építőmester életútjának teljes keresztmetszetét tekintette át. A Tóvároson letelepedett Fellner Jakab
egyre nagyobb léptékű feladatokat
kapott az uradalmi építkezéseken.
Ezeket a megbízásokat rendre sikeresen teljesítette is, így Balogh

Ferenc jószágkormányzó bizalma
nőttön-nőtt iránta, folyamatosan
munkával látta el az uradalom különböző településein. 1747-ben
Fellner – a kapucinus templom
építkezésének felügyelete mellett
– többek között a tatai Szent Balázs-templom és a vértesszőlősi
plébániatemplom javításán dolgozott, valamint a mezőörsi községházán, a tápszentmiklósi vendéglőn
és a dadi sörházon is végzett munkálatokat. Az uradalmi építkezések
túlnyomó része Fellner irányítása
alatt valósultak meg. Fellner Jakab
jó üzleti
érzékkel és alkalmazkodóképességével ki tudott emelkedni pályatársai közül.
Kövesdi Mónika művészettörténész, Az építőmester színre lép.
A tatai kapucinus templom és kolostor építése témájában tartott
előadást. Fellner Jakab tatai tevékenységének kezdetét ismertette:
Fellner 1747 előtti működése kevéssé ismert. Egy dolog bizonyos:
Fellner a tatai kapucinus kolostor
és templom építkezése során bukkan fel Tatán, az elhunyt pallér
helyébe lépve, ahogy az előadó
fogalmazott: Fellner jókor volt jó
helyen. A tatai kapucinus rendházat
Galántai és fraknói gróf Esterházy
József országbíró alapította 1743ban. Az alapítás beleillik a kegyes,
buzgó katolikus főúr egyházi alapításainak sorába. A Kapucinus
Rend történetét tekintette át ezután
az előadó: a ferences rendből kiindult XVI. századi reform eredményeként született meg, 1619-ben
nyerte el végleges önállóságát. Tulajdon nélküli szegénységben éltek,
csöndes, imádságos visszavonultságban, de vállalták járványok idején a betegápolást; a török háborúk alatt a tábori lelkészséget. Ők
voltak az egyszerű nép szónokai és

hittérítői, nagy szerepet játszottak a
török hódoltság utáni rekatolizációban, amelyet missziós küldetésként
fogtak fel.
1745-ben tették le a templom alapkövét, majd két év múlva, 1747ben megáldották és használatba
vették a templomot. Az építkezés
óriási léptekben haladt. 1746-ban
már be volt boltozva a hajó, és a
kifestésre is sor került. Az oltárok
Joseph Beckert szobrász, valamint
Leopold Weininger bécsi asztalosmester és Frater Hyacinthus rendi
asztalosmester munkái. Az oltárképek mestere a főoltáron Karl Palko.
A Mária-kápolna oltárképe szintén
Palko műve. Az 1747-ban használatba vett templom felszentelése
azonban csúszik, csak 1756-ban
történt meg. A kapucinus templom építkezésének motorja Balogh
Ferenc uradalmi régens volt, akit
a kapucinusok (Esterházy József
után) második alapítójukként tiszteltek.
A kapucinus rend épületeinél előírás volt, hogy a templomok legyenek kicsik és külsőre szegényesek,
de áhítatkeltők és tiszták, egyetlen
kicsiny, 150 fontos haranggal. Előírás volt, hogy az épületnek inkább
a szegények kunyhóihoz kellett
hasonlítaniuk, mintsem a gazdagok palotáihoz. Megállapíthatjuk,
hogy a tatai kapucinus kolostor
ezeknek az előírásoknak megfelelően épült: kis haranggal, egyszerű
külsővel, és a tisztaságot mutató
fehér meszeléssel a belső terekben,
a megszabott szűk méretekben a
kolostorépület esetében.
Utolsó előadóként Dr. Ludányi
Gabriella, művészettörténész: Az
egri Líceum építészei (Megjegyzések a Fellner - Gerl problémához)
címmel tartott izgalmas előadást,
ahol az épület építéstörténete mellett a tervezők személye körül, az

1970-es években kialakult és a
művészettörténeti kutatások terén
azóta is eldöntetlennek számító
kérdésben igyekezett objektív képet felrajzolni. Ezen belül kitért
a líceum építési periódusaira és a
létesítése körül kialakult reprezentációs versenyre is, melyet Eszterházy Károly püspök megrendelőként képviselt az udvar érdekeivel
szembe kerülve is. Az első terveket
egy bécsi építész, Josef Ignaz Gerl
készítette. Miután Károly püspök
igényei és a tervezett építési költségek is megemelkedtek, s maga
az udvar az egyetem létesítését
elutasította, Fellner végezte el a
tervek módosítását és az építkezési munkálatok vezetését. A több
évtizedes munka során a megrendelő igényei többször módosultak,
új kérések és kívánságok jelentek
meg, melyekhez Fellnernek az
épület készítése közben alkalmazkodnia kellett. Az építéstörténeti
kutatások éppen ezeknek a köztes
feladatokat a súlyát csökkentették
és az épület impozáns megjelenését és az alkalmazott építészeti
megoldások többségét az eredeti,
Gerl-féle tervek nagyszerűségének
tulajdonította.
Fellner, ha nem is építőművészként, de nagytehetségű építőmesterként, a megrendelő legformabontóbb igényeit is igyekezett
teljesíteni, s így az egri líceum éppen emiatt nem csak a későbarokk
hazai építészetének kimagasló
alkotása, hanem a Fellner-kutatás
során egy olyan megkerülhetetlen,
szakmai értekezés gócpontja, ami
az életmű meghatározásában és
alakításában rendkívül kritikusan
és könyörtelenül jelent meg.

Könyvbemutató a Honvéd Bajtársi Klubnál

„Az élet örökös kihívás, nem egyszerű dolog, ne akarjuk lehozni az
égről a Holdat, s Napot. Életünk
öröm s bánat, akadály előttünk
nem állhat!”
Sárközi József a Klub elnöke köszönti a jelenlevőket 2022. Július
14.-én. Mai összejövetelünk célja:
Bankó Róbert „Volt egyszer egy
bőrgyár” c. könyvének bemutatója.
Külön köszöntötte Romanek Etelkát a Megyei Küldöttgyűlés Elnökét, Dr. Beró Henriettát a városunk
volt alpolgármesterét. Troják Frigyest az Életet az Éveknek Egyesület Elnökét. Gutaynét a könyvbarátok vezetőjét. Leopold Ilikét a
gyár alapítójának leszármazottját,
és mindenkit. Elismerően nyilat-

kozott Bankó Róbert sokoldalúságáról, feleségéről, Zsuzsáról,
aki (kertészkedés, építkezés, stb.
könyvírás) segítőtársa férjének.
Házasságukból 2 gyermek született, akiknek az élete már sínen
van. Robi elmesélte, hogy ez a 100
oldalas könyv nem életrajz, inkább
bőrgyártási téma. Már kisgyermek
korában a bőrgyári munkások vidámsága miatt határozta el, hogy
ő is közéjük fog tartozni. Általános
iskolái befejezése után (1959-ben)
nem vették fel a Bőrvegyészeti
Technikumba, így a nyomdában
dolgozott. A sors irányította útját,
és mégis a Bőripari Vállalatnál kötött ki. A létrafokokon felfelé igyekezve elsajátított minden munka

műveletet. Rendkívül szorgalmas,
sokoldalú, kitartó munkájára felfigyeltek, és 1974-ben kinevezték
művezetőnek. Az eltelt idő alatt sok
elismerésben, kitűntetésben volt
része. A rengeteg fotók, oklevelek, kinevezések, versek, mintegy
70 oldalon keresztül tájékoztattak,
hogy a nyersbőrtől a késztermékig milyen munkafolyamatokkal
kellett megküzdeniük. Sokféle
bőrrel dolgoztak (borjú, kecske,
juh, rénszarvas, stb.) Külföldről
alapanyagot importált a cég. (Argentína, Brazilia, Irak, Görögország, Afganisztán, Etiópia, Svéd,
Szovjet) Állandó tudásfejlesztése,
különféle szervezetekben való tevékenysége (KISZ, Párt) mellett
jutott ideje kirándulásokra, sportnapokra, rendezvényekre, ahol jó
szervezőkészségét hasznosította.
Különböző problémák miatt (régi
elavult gépek, normakarbantartás, anyagbeszerzés korlátozása,
minőségi kifogások, bércsökkentések, létszámleépítés) 1991-ben
megszűntették a gyárat. A gyár
szeretetéről Ruzsicsné Jolandával
elénekelték a bőrgyári csasztuskát. A beszámoló után észrevettük
Robi arcán az elkeseredést, a nehéz
fizikai munka mellett még ennyi
év távlatában is fájdalmat okozott
neki a gyár bezárása. Aki szereti a
szakmáját, az szomorúan búcsúzik.
Hozzászólások:

Leopold Miklósné: Nagyon meghatódott, amikor Robi felkereste,
hogy könyvet ír a gyárról, amely az
ő dédapja tulajdonában volt 1949ig az államosításig. (Leopold Sándor és fiai szappan és faggyúgyertya készítés). Gratulált Robinak
e rendkívüli könyv elkészítéséért,
sok ember büszke lehet rá. Mindenkinek jó egészséget kívánt és a
szép emlékek megőrzését!
Csjaki János munkatársa kedves
verssel méltatta Robit. „Megrázó
hírre sem adta fejét búnak, nagy
szorgalommal megírta a múltat.
Mindig kedves volt, soha nem
kertelt, Bankó Robertnek hívják e
nagyszerű embert”
Kissné Ibolya: Férje varrógép-szerelő volt, ő pedig kesztyűs szakemberként tevékenykedett. Rövid
története után Ő is elismerően nyilatkozott a könyvről.
Kéringerné Erzsike: Még a versmondó időszakból ismeri Robit.
Apósa is bőrgyári dolgozó volt. A
könyvről megjegyzi, hogy ez nem
művezetői napló, hanem egy tankönyv. A technológiai leírások a
bőrgyártás folyamatai a sok fotó
látványossá teszi. Nagyon örült,
hogy felkereste Robi. A későbbiekben egy kedves verset is elmondott
a „Tündérkertről”.
Troják Frigyes: Együtt voltak Robival egy „Népdal Fesztiválon,
ahol azt mondta a rendező: „Itt ma

mindenki jó volt.” Robiról is ezt
tudja mondani. Robi volt a sportfelelősük. Készséges, szorgalmas
embernek tartja, mind a mai napig
kapcsolatban vannak egymással.
Gutayné Magdolna: Ő is csak gratulálni tud, és köszöni a meghívást.
Mindig figyelemmel kísérik Robi
munkásságát, hisz alapító tagja
volt a Versmondóknak. Fantasztikusnak tartja az emlékező tehetségét.
Dr. Shopovné Dr. Bachman Katalin: Megköszöni Robinak a személyes meghívását. A könyve megjelenéséhez gratulált.
Sárközi József elnök felhívta a figyelmet a Művelődési Ház előterében levő kiállításra, és a vendéglátásra. Ismertette a még hátralevő
programokat. Július 31.-én Népszavazás a tóparton épülő szálloda
miatt. Július 26.-án Szent Kristóf
napja alkalmával a harckocsizók
fegyvernemének
megtekintését
javasolja. Ezután a könyvbemutató véget ért. Sárközi József elnök
megköszönte a résztvevők jelenlétét. Mindenki jól érezte magát e
nagyszerű könyvbemutatón.
Bankó Róbert: Köszönöm az emberséget c. verséből: „Érzem nemsokára elmegyek, de előbb
szeretném megköszönni az „Emberséget” nektek ebben az embertelen világban is embernek megmaradó emberek!”
Nagy Olga
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Nagy mezőnyök az OLD LAKE MAN-en
is a bajnoki címre tör. Végig megtartva előnyét ő szakította át elsőként a célszalagot. A FOOOUR SE
a rendezés mellett még egy sikert
ért, hiszen a férfi váltó Apagyi Róbert, Ferenczi Ábel, Bata Barnabás
összeállításban megnyert a versenyt. A nőknél Zelinka Gabriella

Egy hétvégére ismét Tata lett a
triatlon fővárosa. Ebben az évben mér a 6. OLD LAKE MAN
triatlon versenyt szervezte meg a
FOOTOUR SE, amely 4.éve már
Rövidtávú OB és Középtávú Magyar Kupa. Bevált Róth Balázs
versenyigazgató jóslata aki 1000
fölötti indulót várt. Közel 200 fős
rendezőgárda állta a sarat 2 napon
keresztül, hogy a versenyzőknek
minél kevesebb gondja legyen. Az
első napon a Rövidtávú OB-n 1.4
km úszás, 40 km kerékpározás és
10 km futás várt az indulókra. Az
Ökoturisztikai Központ melletti

partszakaszon gyülekeztek az úszáshoz, a tóban
pedig nagy bólyákkal volt
kijelölve a pálya és a segítők végig kísérték a mezőnyt a Kastély téri célig.
A kerékpáros depó ezúttal
az Esterházy kastély kertjében volt kijelölve ami a
nézők, szurkolók számára is jól áttekinthető volt.
Kocs felé tekertek a versenyzők,
majd visszaérve a depóba fordulhattak a 10 km-s futásra. Szinte
már az úszás után látszott, hogy a
tavalyi győztes Faldum Gábor idén

nyére. Ekkor 1.9 km úszás, 90 km
kerékpározás és 21 km futás állt a
versenyzők előtt. Melegebb volt
mint szombaton, ez sem könnyített
meg az indulók helyzetét, ráadásul
a kerékpárnál elég komoly szembeszél is volt. Az úszás kivételével
a többi számban frissítőpontok
várták a sportolókat és közel egy tonna
jég biztosította
hogy mindent
hidegen kapjanak. Már a táv
hossza (több
mint 110 km)
miatt is várha-

győzelméhez nem férhetett kétség,
több mint ötperces előnnyel ért
célba.
Vasárnap jóval hosszabb táv várt
a Középtávú Magyar Kupa mező-

tó volt, hogy elnyúlik a mezőny.
Egyébként 7 és félórát adtak a
szervezők a teljesítésre. Persze aki
magyar bajnok akar lenni annak
jóval kevesebb idő is elég. Szilágyi Péter 4.20.43 alatt ért a célba. A váltóban itt is született hazai
siker, hiszen a VÉRTESKER csapata megismételve tavalyi győzelmét ismét első lett ezúttal Pálházi
Léda, Kuba Roland, Marosi Bence
összeállításban. A női mezőnyben
Mélypataki Réka 5:09.02-es eredménnyel gyűjtötte be az aranyérmet. Szinte mindenki akivel
beszélgettem nagyon dicsérte a
rendezést és elmondta mennyire
szeret Tatára jönni.

Fotók: facebook.com/tatavaros.hivatalosoldala,
facebook.com/oldlakeman3athlon

Újra délután a Minimaraton
Több egyeztetést követően döntöttek úgy a szervezők, hogy ebben az évben újra délután 16 órakor rajtol el a Tatai Minimaraton
mezőnye. Az útvonal a megszokott, a rajt és a cél a Művelődési
Központ előtt lesz. Az eredményhirdetésre 19 órától a Várudva-

ron kerül sor. Természetesen ez a
verseny is jelent korlátozásokat a
közlekedésben amire a szervezők
ezúttal is felhívják a figyelmet.
- augusztus 6-án (szombaton)
12.00-20.00 között lezárásra kerül
a Váralja utca a Hajdú és a Bartók
Béla út felől.

- 16.00-19.00 óra között a futók
elhaladási idejére a rendőrség
korlátozza a forgalmat a Művelődési Ház, Váralja utca – Komáromi út – Kossuth tér – Rákóczi utca
– Hősök tere – Hajdú utca – Bartók Béla út – Alkotmány utca –
Tópart utca – Kodály tér – Malom

út – Hattyúliget utca – Damjanich
út – Petőfi S. utca – Agostyáni út
útvonalon.
- 16.00-16.15 óra között félpályás zárás lesz a Május 1. úton a
SHELL kút és a Komáromi út közötti szakaszon.
- 16.30-19.00 óra között az Ady

E. úton szakaszosan teljes útzár
lesz a futók áthaladási idejére a
Malom utca – Hattyúliget utca és
az Agostyáni utca – Váralja utca
átkelési szakaszokon.
Nevezni csak a helyszínen lehet
a versenyközpontban 5-én 15.0020.00. és 6-án 12.00-15.15 között.

VERSENYKIÍRÁS
Idópont és helyszín:
2022. 08. 06. szombat 16:00
Tata, Váralja út 4., Magyary
Zoltán Művelődési Központ /
Tatai vár udvara
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 futhatja 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 központnál.
Időmérés:
A versenyen chipes időmérés
lesz! Az időmérést az EVOCHIP
csapata végzi.
Nevezés:
Helyszíni nevezés a versenyközpontban:
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, kategóriánként és váltóban
az 1-3 helyezett érem díjazásban részesülnek.
Kategóriák:
A korosztályokat a születési év
határozza meg.
Egyéni Váltó
– 1450 – 54 50 év alatt
15 – 1855 – 59 51 – 100
19 – 2460 – 64 101 – 150
25 – 2965 – 69 151 év felett
30 – 3470 – 74
35 – 3975 – 79
40 - 44 80 –
45 – 49		
Frissítés:
A verseny frissítését a HIGH-5
Magyarország biztosítja.
A nevezési díj tartalmazza:
Finisher pólót a szintidőn belül
célba ért versenyzőknek.
Egyedi befutó érmet a szintidőn
belül 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 kötelesek elölről jól láthatóan, teljes
terjedelmében 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. Váltó tagjaként csak
a váltózónában, a váltáskor veheti le a bokájáról és adhatja át
a váltótársának. Kézben hozott
vagy nem az előbbiek szerinti
váltás esetén az időeredményből 5 perc büntetés jár.
4. Egyéniben induló versenyző
csak egy váltó tagjaként indulhat még. Ebben az esetben két
rajtszámot visel a 2. pont szerint. Nem szabályos viselésért 5
perc időbüntetés jár.

5 .Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki többször is megszegi a rajtszám, 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 reklámtevékenység csak a Rendező előzetes engedélyével, egyeztetett
formában és módon végezhető.
8. A verseny ideje alatt a Mentőszolgálat és az IFELORE
Egyesület 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

IV. PALOTAI TIBOR EMLÉKVERSENY
A verseny rendezője:
Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
Támogatónk:
HOSOSZ (Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége)
A verseny helye:
Nemzeti Sportközpontok Tatai Edzőtábor (2890 Tata, Baji u.21.)
47.647659,18.342123
A verseny ideje: 2022. augusztus 26-28.
A verseny célja: Emléket állítani Palotai Tibor volt sporttársunknak.
Amatőr versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása,
Lebonyolítás:
A versenyt amatőr résztvevők részére hirdetjük meg, 4 fős csapatok
részére, versenyzőként 100 vegyes gurítással, 50 gurítás után páronként pályacserével. A csapat egyszerre hajtja végre a feladatot 4 pályán.
Pályánként 20 teli, 20 tarolás és 10 bónuszdobás.
A versenyben az érvényben lévő versenyszabályok érvényesek. Vitás
esetekben a versenybíróság dönt.

2022. augusztus 26-28.

Nevezés E-mail: komaromi1947@gmail.com;
Telefon: 06 (30) 986-2277
Nevezési határidő: 2022. augusztus 24. 12:00-ig.
A helyszínen csak korlátozott nevezési lehetőség lesz
Nevezési díj: 1.500,- Ft./fő, Csapatonként: 6.000 Ft
Fizetés a helyszínen, Számlaigények leadása a fizetéskor
Eredményhirdetés:
A verseny befejezését követően azonnal a helyszínen.
A verseny díjazása: Csapat: I - III serleg + oklevél
Egyéni Női: I - III serleg + oklevél
Férfi: I - III serleg + oklevél
Különdíjak: Legjobb teliző serleg + oklevél
Legjobb taroló serleg + oklevél
Legjobb bónuszdobó serleg + oklevél
Információ:
Érdeklődés, információ, pályabeosztás egyeztetés:
Komáromi Lajos +36 30 986-2277; +36 34 382-307.

PROGRAMAJÁNLAT
Labdarúgás
augusztus 6. szombat
16.30
TAC – Péti MTE Magyar
Kupa
A mérkőzést az Új úti
sporttelepen játsszák.
Szabadidősport
augusztus 6. szombat
16.00
Tatai Minimaraton

