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Január 28-án szombaton fejező-
dött be az a kilenc héten át tartó 
étel és tartós élelmiszer csoma-
gosztás-sorozat, melyet Tata 
Város Önkormányzata a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
helyi Csoportjával együttmű-
ködve szervezett 2022. decem-
ber 3. és 2023.január 28. között.
Az ételosztást valamint az élel-
miszercsomagok összeállítását 

helyi cégek, vállalkozások tá-
mogatták pénzügyi és termé-
szetbeni adományokkal egya-
ránt. A helyszínen, a Magyary 
Zoltán Művelődési Központ 
előterében január 28-án Michl 
József polgármester elmondta: 
– Hálás köszönettel tartozunk 
mindenkinek, aki segítette ezt 
az akciót, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat munkatársainak, a 

tatai cserkészcsapatnak, minden 
segítőnek, adományozónak, a 
támogató vállalkozásoknak és 
képviselő társaimnak, akik részt 
vettek az adományok kiosztá-
sában. Azt gondolom, hogy az 
összefogás és együttműködés, 
amit tapasztaltunk ezekben a 
hetekben, példaértékű – fogal-
mazott a városvezető.
A kilenc hetes adományosztás 

15 850 000 forint értékben való-
sult meg, ebből    6 025 000 fo-
rint volt a pénzügyi támogatás, 
és 9 825 000 forint értékben ér-
kezett természetbeni hozzájáru-
lás. Ezzel kapcsolatban Purgel 
Zoltán alpolgármester kiemel-
te, Tata Város Önkormányzata 
a Máltai Szeretetszolgálat ak-
cióját kiegészítve hivatala, in-
tézményei és alapítványai által 
számos formában segíti a hátrá-
nyos élethelyzetbe kerülő tatai-
akat, emellett 47 helyi vállalko-
zás és több száz óvodás családja 
csatlakozott a téli jótékonysági 
akcióhoz.
Bondor Lajos, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Közép-dunán-
túli Régiójának vezetője az ado-
mányozási akció tapasztalatait 
összegezve úgy nyilatkozott: – 
A legnagyobb köszönet a támo-
gatóké, akik jelentős mértékű 
adományt adtak össze, és azt 
gondolom, hogy amit újra sike-
rült véghezvinnünk ebben a két 
hónapban, az országos szinten 
is egyedülálló.

Példaértékű összefogás segítette a téli adományosztást

Tata Város Önkormányzata az 
elmúlt időszakban is figyelmet 
fordított a helyi gyermekétkez-
tetés infrastrukturális hátteré-
nek folyamatos fejlesztésére. 
Konyhák és ebédlők újultak 
meg a mögöttünk álló évek-
ben, a tatai gyermekek minél 
korszerűbb és biztonságosabb 
ellátásának érdekében.
A témában Michl József pol-
gármester és Rigó Balázs alpol-
gármester tartott sajtótájékoz-
tatót a Vaszary János Általános 
Iskola közelmúltban megújult 
ebédlőjében február 7-én. A 
helyszínen Michl József el-
mondta: - A gyermekétkeztetés 
az önkormányzat kötelező fel-
adatai közé tartozik, és  évekkel 
ezelőtt megkezdtük az ehhez 
kapcsolódó felújítási munká-

kat, melyek nyomán megújult a 
Jázmin, a Fazekas és a Vasza-
ry iskolák tálalókonyhája, ahol 
kellett, ott az ebédlőt is korsze-
rűsítettük, a Kőkút Iskolában 
egy vadonatúj konyhát építet-
tünk, s tavaly került sor a Csil-
lagsziget Bölcsődénk megújult 
konyhájának átadására. A pol-
gármester hozzátette: - A vá-
ros közel 100 millió forintot ad 
évente a gyermekétkeztetéshez, 
körülbelül ennek dupláját adja 
a magyar állam, s ehhez jönnek 
még a szülők befizetései. A he-
lyi fejlesztésekkel az a célunk, 
hogy a tatai gyermekek a lehe-
tő legkorszerűbb körülmények 
között, tápláló és ízletes étele-
ket tudjanak elfogyasztani.
Az infrastrukturális háttér fej-
lesztése az elmúlt hónapok-

ban a Vaszary János Általános 
Iskolában folytatódott, ahol 
megújult a tálalókonyha és ki-
bővítették az ebédlőt, ennek 
köszönhetően a korábbi 70 he-
lyett már 130 gyermek tud az 
intézményben egyszerre étkez-
ni. Rigó Balázs alpolgármes-

ter a fejlesztéssel kapcsolatban 
úgy nyilatkozott: - A projekt 
230 millió forintból valósult 
meg,  európai uniós és önkor-
mányzati támogatásból. Ennek 
keretében mintegy 40 eszközt 
szereztünk be, és ezen kívül az 
önkormányzat saját forrásból 
támogatta a tervezés költsége-
it, illetve a bútorok, asztalok 
és székek beszerzését. Rigó 
Balázs kiemelte: - Köszönöm 
a Tankerületnek, hogy az egész 
épület felújításával együtt meg-
valósulhatott a konyha és az 
étkező korszerűsítése, köszönet 
a Városgazda Kft.-nek illetve a 
Városkapu Zrt.-nek azért, hogy 
a felújítási munkák idejére biz-
tosították az étkezés helyszíneit 
is, köszönet jár az Alma Bolt 
tulajdonosainak, akik itt, az 
épület szomszédságában adtak 
erre módot, és természetesen 
köszönjük Bencsik János or-
szággyűlési képviselőnek, hogy 
a többletforrások, kormányzati 
támogatások megszerzésében 
nyújtott számunkra jelentős se-
gítséget. 

Folyamatosan fejlődik a tatai 
gyermekétkeztetés 
infrastrukturális háttere
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Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete január 25-én 
tartotta ez évi első ülését a Vá-
rosháza dísztermében, ahol a 
képviselők ezúttal tíz napirendi 
pontban egyeztettek.
A januári ülés rendelet-alkotás-
hoz kapcsolódó előterjesztések-
kel kezdődött, köztük az önkor-
mányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról (SZMSZ) szóló 
rendelet felülvizsgálatával. Az 
eddig hatályos SZMSZ a kép-
viselő-testületi ülések megtartá-
sára vonatkozóan meglehetősen 
kötött formában rendelkezett ar-
ról, hogy a testület évente lega-
lább 10 alkalommal rendes ülést 
tart, minden hónap utolsó szerdá-
ján 9 órától, július és augusztus 
kivételével. A rendelet módosí-
tása nyomán az eddigiekhez ha-
sonlóan a jövőben is várhatóan 
minden hónap utolsó szerdáján 
tartják majd az üléseket, de a 
rendes ülés megtartására vonat-
kozóan nagyobb mozgástere lesz 
a képviselő-testületnek, ha a kö-
rülmények miatt ettől eltérő idő-
pontban lenne szükséges a ren-
des ülés összehívása. Emellett 

egyéb kisebb módosításokra is 
szükség volt az időközben bekö-
vetkezett jogszabályi változások 
(vármegye, főispán megnevezés 
átnevezése) miatt.
A képviselők a Városházán sza-
vaztak a gyermekétkeztetésért 
fizetendő étkezési térítési dí-
jakról. A témában Michl József 
polgármester január 25-i sajtó-
tájékoztatóján elmondta: – Min-
den évben több alkalommal is 
felülvizsgáljuk a térítési díjakat, 
s ennek most külön aktualitást 
ad a megnövekedett infláció, 
amely miatt a díjak 22 és 30% 
közötti emeléséről kellett dön-
tenünk, a változás március 1-én 
lép életbe. Az emelés mögött 
az áll, hogy egyrészt nagymér-
tékben nőtt a nyersanyagok ára, 
másrészt pedig január elsejétől 
nőttek a bérek, és az energiaá-
rak is jelentősen drágultak az 
utóbbi időszakban. Az emelés 
nem vonatkozik természetesen 
azokra, akiknek egyébként jár 
az ingyenes étkezés. A bölcsődei 
gondozási díj 10 éve változatlan, 
az eddigi 1180 forintos összeget 
most 1500 forintra emeltük. A 

városvezető hangsúlyozta, hogy 
az önkormányzat 2023-ban a je-
lenlegi számítások szerint lega-
lább 80-100 millió forinttal járul 
hozzá a tatai gyermekétkeztetés 
költségéhez.
Vagyongazdálkodási témában 
az ülésen döntés született egy 
hasznosítási pályázat kiírásáról 
egyes önkormányzati tulajdonú 
épületekre vonatkozóan. Ez azt 
jelenti, hogy a Tatán található 
nyilvános illemhelyek bérbeadá-
sára, és ezáltal üzemeltetésére 
pályázati felhívást tesz közé a 
város. A pályázati kiírás várható-
an februárban jelenik meg a tata.
hu weboldalon.
A humánszolgáltatáshoz kap-
csolódó előterjesztések sorában 
szerepelt az a beszámoló, amely 
a Tata Települési Értéktár Bizott-
ság tavaly elvégzett munkájáról 
adott tájékoztatást. A beszámoló-
ból többek között kiderül, hogy 
a bizottsághoz érkezett javasla-
tok alapján a települési értéktár-
ba eddig 35 érték nyert felvételt, 
ezekből pedig már 28 került be a 
Komárom-Esztergom Vármegyei 
Értéktárba. A Tata Települési Ér-

téktár Bizottság az elmúlt eszten-
dőben három javaslatról tárgyalt, 
először Kóthay Ernő festőművész 
valamint Fellner Jakab építőmes-
ter munkásságának felvételéről 
döntöttek, a harmadik javaslat-
hoz, Puhl Aladár mérnök mun-
kásságához kapcsolódóan pedig 
további dokumentumokat kértek, 
amelyek a megjelölt határidőn 
belül megérkeztek, így következő 
ülésén a bizottság ezt az értéket is 
felvette a tatai értéktárba.
A képviselő testület döntést hozott 
az önkormányzat által kötött köz-
nevelési szerződések, közműve-
lődési megállapodások és a gyer-
mekjóléti ellátási szerződések 
értékeléséről, valamint a város 
fenntartásában működő intézmé-
nyek vezetőinek illetményelem 
növekedéséről is. A beszámolók 
sorában januárban is szerepelt 
egy tájékoztató az Európai Uniós 
pályázatokról és a kormány által 
biztosított támogatásokról, ezzel 
kapcsolatban Michl József úgy 
nyilatkozott: – Két új pályázatot 
nyert el a város, az egyikből egy 
orvosi rendelőközpontot hozunk 
létre a Komáromi utcában, erre 
500 millió forintot nyertünk el. 
A másik sikeres projektben pedig 
több, mint 300 millió forintot for-
díthatunk arra, hogy a Tatára be-
futó kerékpárutak összekötését 
tovább építsük és remélhetőleg 
ennek keretében meg tud épülni 
egy körforgalom is az Új út – Fé-
nyes fasor kereszteződésében. A 
pályázatok előkészítése elkezdő-
dött, igyekszünk mielőbb befe-
jezni a tervezést, és azt követően 
indulhat a közbeszerzés – mond-
ta a városvezető.

Megtartotta idei első ülését városunk képviselő testülete

Teljesen megújul a Cseke-tó 
partján álló, egykori Cseke-li-
get Sörkert épülete. A napokban 
megkezdett munkák nyomán 
egy, a történeti Angolkert han-
gulatába és környezetébe illesz-
kedő, s egyben a mai igényeket 
is kielégítő új vendéglátóhely 
jön létre.
A horgászház mellett található, 
136 m²-es épület az önkormány-
zat tulajdona, s korábban a Tata 
Városi Tenisz Klub használta. 
Miután a klub a teniszpályák 
mellé öltöző-fürdőt és klubhá-
zat épített, az épületet visszaad-
ta a városnak. Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
2021. júliusában megszavazta, 
hogy az épület hasznosítására 
bérleti pályázatot ír ki, majd 

szeptemberi ülésén döntött ar-
ról, hogy a Kreal Services Kft. 
által benyújtott pályázatot elfo-
gadja, és az épületet 
bérbe adja 2037-
ig. A beruházó az 
egykor sörkertet 
ugyancsak vendég-
látó egységként kí-
vánja hasznosítani, 
ahol többek között 
helyi termelők ter-
mékeinek bemuta-
tása is szerepet kap.
Boglári Zoltán, a 
körzet önkormány-
zati képviselője, 
a Pénzügyi, Kör-
nyezetvédelmi és 
Városfe j lesz tés i 
Bizottság elnöke 

a helyszínen tartott sajtótájé-
koztatón február 6-án elmond-
ta: - A 2022 nyarán bemuta-
tott tervek alapján az épület 
tömegében és méretében nem 
változik, azonban teljesen új, a 
történeti Angolkerthez igazo-
dó, mégis modern külsőt fog 
kapni. A terveket a vármegye 
tervtanácsa véleményezte, és az 
Örökségvédelmi Osztály is el-
fogadta. Az épület homlokzata 
a Cseke-tó felé kinyílik majd. 
Nagy üvegfelülettel rendelkező 
fogyasztótér és hozzá kapcso-
lódó fapadozatú külső terasz 
révén légiesebbé, a környeze-
téhez jobban igazodóvá válik 
a ház. Az üvegfelületek mellett 

a fa homlokzat és úgynevezett 
zöldfal szakaszok segítik a tör-
téneti kert növényzetébe való 
illeszkedést. Boglári Zoltán a 
fejlesztéssel kapcsolatban úgy 
fogalmazott: - Örömteli, hogy 
a Tatai Sporthorgász és Kör-
nyezetvédő Egyesületben egyre 
többen horgásznak, s a városi 
tenisz klub épületei és pályái is 
bővülnek, megújulnak. Így ez-
zel a beruházással egy nagyon 
intenzív sport és kulturális élet 
folytatódhat még magasabb 
színvonalon az Angolkert ezen 
részén.
A beruházás a tervek szerint az 
év második felében fejeződik 
majd be.

Tovább szépül az Angolkert, újabb épület újul meg a történeti parkban

Hirdessen Ön is
9000 példányszámú, 

kéthetente ingyenesen   
megjelenő városi 

lapunkban!

tataivaroskapu.ujsag
@gmail.com
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Január 30-án kezdődtek meg régi 
városi Rendelőintézet tetején azok 
a munkálatok, amelyek során kija-
vítják mindazokat a hibákat, me-
lyek az elmúlt időszakban több 
alkalommal is beázásokat okoztak 
az épület számos pontján. 
A helyszínen január 31-én tartot-
tak sajtótájékoztatót, melyen Rigó 
Balázs alpolgármester elmondta: 
- Az épület tetejének teljes felújí-
tására sor kerül, ugyanakkor a déli 
épületrészen jelentősebb beavat-
kozásokra lesz szükség. A mun-
kákat egy, az önkormányzat által 
felkért külső kivitelező cég végzi, 
várhatóan március közepéig. Tata 
alpolgármestere hozzátette: -Arra 
számítunk, hogy ez a megoldás 
legalább a Tata Szíve Program 
várható megkezdéséig biztosítja 

majd az épület biztonságos műkö-
dését.
A munka körülbelül bruttó 27 mil-
lió forintból valósul meg, s hason-
ló lesz, mint korábban a Magyary 
Zoltán Művelődési Központ eseté-
ben. Ezzel kapcsolatban dr. Szeren-
csi Richárd, az épületet üzemeltető 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
cégvezetője tájékoztatott arról, 
hogy a meglévő héjazat nem kerül 
elbontásra, hanem arra úgyneve-
zett párnafákat fognak rögzíteni, s 
ezekre a párnafákra fog rákerülni a 
trapézlemez. A befedéssel érintett 
teljes tetőfelület nagysága mintegy 
1500 négyzetméter. 
A munkálatok ideje alatt nem kell 
korlátozásokra számítani, az épü-
let megközelítései változatlanul 
biztosítottak maradnak.

Karbantartási munkákat végeznek a régi rendelőintézet 
tetőszerkezetén

Egyeztetésre hívta össze a Zöld 
Kerekasztal tagjait Michl Jó-
zsef polgármester január 25-
én a Városháza dísztermébe. A 
helyszínen a legutóbbi szilvesz-
teri tűzijátékozás következmé-
nyeiről, a vadludak védelméről 
egyeztettek.
Városunk képviselő-testülete 
egy civil kezdeményezés nyo-
mán szavazott arról 2018-ban, 
hogy a pirotechnikai eszközök 
használatának korlátozásával 
védjük meg az Öreg-tavon te-
lelő vadludakat, ennek nyomán 
november 1. és február 28. kö-
zött Tatán nem lehet használni 
a 2-es és a 3-as besorolás alá 
eső pirotechnikai eszközöket. A 
rendelet sikeresnek bizonyult, 
hiszen az elfogadását követő 
években a korábbi átlagosan 

30%-hoz képest jóval több ma-
dár maradt Tatán, 2018 szilvesz-
terén a ludak 60 %-a, 2019-ben 
a 100 %-a, 2020 szilveszterén a 
ludak 70 %-a, 2021-ben pedig 
60 százalékuk. A legutóbbi szil-
veszter azonban - ahogyan arról 
már beszámoltunk - egészen 
más hangulatban telt. Cson-
ka Péter, a Magyar Madártani 
Egyesület helyi szervezetének 
elnöke a Városházán elmond-
ta: -Tavaly december 24-én 
reggel még nagyságrendileg 37 
ezer lúd tartózkodott a tavon, 
míg 2023 január elsejére 1200 
maradt nálunk. Szakmailag a 
történteket két oldalról lehet 
megközelíteni, ebből az egyik 
az Öreg-tó és környezetének 
természetvédelmi jelentősége, 
hiszen maga a terület Natura 

2000-es, Ramsari és helyi jelen-
tőségű védett természeti terü-
let. Ennek megfelelően a tavon 
tartózkodó vízimadár tömegek 
adják azokat a minősítő számo-
kat, melyek alapján a helyszín 
megőrzi Ramsari jelentőségét. 
A másik tényező a tó turiszti-
kai vonzereje, hiszen a Vadlúd 
Sokadalom mára egy komoly 
idegenforgalmi eseménnyé vált, 
amiért több ezren látogatnak 
el Tatára. A pirotechnikai esz-
közök hanghatására azonban a 
madarak elhagyják a területet, 
pont abban az időszakban, ami-
kor sokaknak lehetőségük lenne 
a megfigyelésükre.
Dr. Musicz László, az Által-ér 
Szövetség szakmai igazgató-
ja a megbeszélésen kiemelte: 
– Ahhoz, hogy a vadludak itt 

maradhassanak a bennünket 
követő generációk örömére is, 
tudatos, jól szervezett lépésekre 
van szükség. Mindez nem csu-
pán egy szűk körnek, a madará-
szoknak, természetvédőknek az 
érdeke, hanem fontos Tata arcu-
latának megőrzése szempontjá-
ból is. Ezt a frontot képviselik 
a városban például a különböző 
üzletek, a vendéglátó és szállás-
helyek vagy éppen az állatba-
rátok, számos érdekcsoport be-
vonható tehát ebbe a természet 
és vadlúd-védő munkába, amit 
nem csupán az esztendő végén 
kell hangsúlyozni, hanem az év 
során folyamatosan.
A Zöld Kerekasztal ülésé-
re meghívást kaptak a Ma-
gyar Madártani Egyesület, a 
Tatai Vadlúd Sokadalom, a 

Száz Völgy Természetvédelmi 
Egyesület, a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park, a vízügy, a rendőrség, 
a katasztrófavédelem, a polgár-
őrség, és a városi intézmények 
valamint a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal képviselői. 
Michl József polgármester a 
helyszínen úgy nyilatkozott:- 
Alapvetően jól működik amit 
2018-ban elindítottunk, és az, 
hogy vannak benne hullám-
völgyek, további átgondolásra 
késztet minket. Ezáltal ponto-
síthatjuk, mi mindent kell ten-
nünk annak érdekében, hogy 
ezt az ügyet jobban magukénak 
érezzék a tataiak. Ez egy egész 
évre szóló munka, ami nem-
csak a pirotechnikai eszközök 
használatának időszakos kor-
látozására vonatkozik, hanem 
arra is, hogy mint például aho-
gyan az illegális szemétlerakás 
ellen vagy egyéb zajhatások 
ellen küzdünk, úgy óvjuk télen 
a vadludak ittlétét. Ezért a Zöld 
Kerekasztal a jövőben is rend-
szeresen összeül majd, egyrészt 
újraszervezzük a feladatokat, 
és azokra is gondolnunk kell, 
akik szeretnének tűzijátékozni 
szilveszter éjjel. Meg fogjuk 
nézni, hogy számukra milyen 
helyszínt, lehetőséget tudunk 
javasolni, hogy ők is jól érez-
zék magukat és közben a vízi-
madarakat is óvjuk.

A vadludak védelméről is egyeztettek a Zöld Kerekasztal januári ülésén

Február 3-án a Városháza 
dísztermében ülésezett a Ta-
tai Kistérségi Többcélú Tár-
sulási Tanács, ezúttal hét na-
pirendi pontban egyeztettek 
a térségi polgármesterek.
Az ülésen két napirend is 
kapcsolódott a társulás költ-
ségvetéséhez, módosították 
a tavalyi, illetve meghatá-
rozták az 2023-as büdzsét. 
A témában Michl József, a 
Társulási Tanács elnöke úgy 
nyilatkozott: - Két nagy, kö-
zös intézményünk van, me-

lyek a kistérségi szociális ellá-
tásokat biztosítják: a Szociális 
Alapellátó Intézmény valamint 
a Kistérségi Időskorúak Ott-
hona, melyeknek a működte-
tési költsége közel 1 milliárd 
forintot tesz ki éves szinten. 
Ezt olyan egyéb feladatok egé-
szítik ki, mint például a belső 
ellenőrzés, az orvosi ügyeleti 
ellátás – ami egyébként idén 
komolyan változni fog – vala-
mint a fogorvosi ügyelet. Mi-
chl  József elmondta, az ülésen 
döntést hoztak az Időskorúak 

Otthonában fizetendő térítési 
díjakról is, ennek értelmében 
a napi ellátás költségét 400 
forinttal megemelték, így az 4 
ezer forintra nőtt, melyhez az 
állam kétszer ennyit tesz még 
hozzá.
Az ülésen a polgármesterek a 
kistérség fenntartásában mű-
ködő intézmények vezetőinek 
illetményelem növekedéséről, 
illetve az intézmények 2022-es 
tevékenységét összegző beszá-
molókról is egyeztettek a Vá-
rosházán.
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Come together: Ezen a címen ta-
lálkozott egymással Tatabányán 
a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárban Tata és Tatabánya 
városi diákönkormányzat csapa-
ta február 3-án. Az eseményen 
Bátki Piroska és Cserteg István 
a közösségfejlesztés módszerei-
vel két órában dolgoztatta meg 
a csapatot, amelynek célja a ha-
tékony és célorientált együttmű-
ködés kialakítása volt. Németh 
Lilien (Tatabánya Városi DÖK 
elnök) és Ködmön Kristóf (Tata 
- TAVIDÖK) elnök köszöntötte 
a résztvevőket, majd játékok és 
munka vette kezdetét. A prog-
ram sok eredményt és mosolyt 
adott a fiataloknak.
Tatabánya és Tata diákönkor-
mányzata több ponton dolgo-
zik együtt sikeresen. Az Éj-
szakai Kerekezés az Által-ér 

völgyében, a Megyei Diákbál, 
valamint a Vitanap és Gondolat 
börze fontos közösségi élmény 
a fiatalok életében. A diákpol-
gármesterek viszonylag gyorsan 
váltják egymást a két települé-
sen, ám a földrajzi közelség kí-
nálja a lehetőséget a partnerség-
re. Ezt ragadták meg a fiatalok. 
Bátki Piroska, Tata volt diák-
polgármestere és Cserteg István 
ifjúsági szakember az élmény-
pedagógia módszereivel hozta 
össze a fiatalokat, amelyben bi-
zalom megteremtése, az együtt-
működés erősítése, valamint a 
közös élmények szervezése vit-
te a főszerepet. Németh Lilien 
és Ködmön Kristóf megerősí-
tette, hogy folytatni kívánják a 
partnerséget a sikeres közösségi 
élmények érdekében.    
       Cserteg István

Partnerség a diákok között

Voksoljunk minél többen a tatai Platán „híd”-ra!
Február 1. óta lehet szavazni az Európai Év Fája versenyen induló, a Cseke-tó part-
ján található platánfára, a Platán „híd”-ra.
Az Angolkert ikonikus fája tavaly októberben nyerte meg a hazai Év Fája versenyt 
a Csurgó-kút Egyesület nevezése alapján, ezzel 2014 után ismét egy tatai platán 
került ki győztesen az országos megmérettetésből. Az önkormányzat által jelölt 
fa 2015-ben második helyezést ért el az európai versenyben. Az Év Fája verseny 
2002-ben Csehországból indult, a kezdeményezéshez ezt követően számos ország 
csatlakozott, 2011 óta pedig az országos győztesek az Európai Év Fája címért is 
versenyezhetnek egymással. 
A szavazás február 1. és február 28. között zajlik, szavazni a következő oldalon 
keresztül lehet: https://www.treeoftheyear.org/hu/vote 
A szavazás szabályairól részletesen itt olvashatnak: https://www.treeoftheyear.org/
hu/rules-of-voting

Ajánló
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TATA - Környei úti 
temető 
Kajcs Mihály 
Mándli Györgyné 
Balogh Sándor Pál
Lelkes Zoltánné
Tinka Ernő
Kanyó Károlyné
TATA - Almási úti 
temető 
Kongyik Lászlóné
Szajkó János Zsolt

Fazekas Ottóné
Cseszka Sándor Albert
Káldor Beatrix

SZOMÓD
Nagy József 
Szabó Miklós
Kováts Árpád

OROSZLÁNY
Gaál Károly
Molnár András
Sallói Csaba

Horváth István
Nagy Jánosné

BOKOD
Steiner Nándor

NESZMÉLY 
Csordás Zsigmond
Karsai Péter
Klimstein Antalné

KOCS
Reisz Györgyné

Romos László
 

DUNAALMÁS 
Barsi András

Béke Poraikra!

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

2023. januárban elhunytak

Február elsején az Esterházy-kas-
télyban mutatták be Cserteg Ist-
ván: „Legendás filmek, legendás 
helyszínek – Komárom-Eszter-
gom megye” című könyvét, me-
lyet vármegyénk önkormányzata 
adott ki a helyi identitás program 
keretében. A kiadvány tulajdon-
képpen egy filmkalauz, mely az 
egészében vagy részben a térsé-
günkben forgatott több, mint 300 

film adatait veszi sorra.
A könyvet először 2022 decem-
berében Tatabányán, a vármegyei 
könyvtárban mutatták be, ahol 
többek között elhangzott, hogy 
a legendás filmes helyszínekről 
szóló kiadvány 10 éves kutató-
munka eredménye, s arra szol-
gál, hogy a mozikedvelők utána 
tudjanak nézni annak, milyen sok 
filmet készítettek a múltban tér-
ségünkben. A tatai könyvbemuta-
tót megnyitó Popovics György, a 
Komárom-Esztergom Vármegyei 
Közgyűlés elnöke kiemelte: - 
Cserteg István fontos személyisé-
ge a vármegye kulturális életének, 
ezt erősítettük ennek a hiánypótló 
és kuriózumnak számító könyv-
nek a kiadásával.
A kiadványban megtalálhatóak 
a fontosabb dokumentum, játék, 
tv és gyermekfilmek, beleértve a 
külföldi alkotásokat is, így 13 or-
szág 301 mozija szerepel a kuta-
tási anyagban 1917-től napjainkig. 
Rigó Balázs, Tata alpolgármestere 
az Esterházy-kastélyban elhang-
zott köszöntőjében kiemelte: - Ta-
taiként is büszkék lehetünk gaz-
dag filmtörténeti örökségünkre, 
Cserteg Istvánnak pedig nagyon 
hálásak vagyunk azért, hogy fel-
tárta ezt a kincset.

A „Legendás Filmek, Legendás 
Helyszínek – Komárom-Eszter-
gom megye” című könyvben ki-
emelt szerep jut Tatának, ugyanis 
városunk vezeti a listát, mivel a 
301 filmből a legtöbbet nálunk 
forgatták. A vármegyében először 
1917-ben forgattak játékfilmet 
Deésy Alfréd rendezésében, aki 
abban az esztendőben  több né-
mafilmet is készített Tóvárosban. 
Cserteg István ezzel kapcsolat-
ban úgy nyilatkozott: - Első négy 
filmjét a tatai kastélyban és a kas-
tély udvarán forgatta Deésy, majd 
ezeket még 60 másik film követte 
Tatán. Az Esterházy - kastély film-
történeti szempontból tehát meg-
határozó Komárom-Esztergom 
vármegyében, és Tatát már 1923-
ban úgy emlegették az újságok, 
mint a magyar filmfővárost.
A filmes kalauzban az olvasó 
megtalálja a filmek címeit, a for-
gatás vagy a bemutató évszámait, 
a fontosabb szereplők és a rende-
ző nevét, illetve ahol lehetett, ott 
az eredeti könyvet és szerzőjét is. 
Városunk számos legendássá vált 
filmnek adott helyszínt, melyek 
közül a legismertebbek az Egri 
csillagok, a Legényanya, A légy, a 
Borgiák, A katedrális vagy akár a 
The Witcher. 

Tatán is bemutatkozott Cserteg István megyei filmes kalauza

2023. februári rendezvények
lakiteleki kirándulás pontosítása 
Aktuális tájékoztató

Február 15. szerda 15 óra 
a Német Nemzetiségi Múzeum fsz. terme
Klubdélután A magyar történelmi várak Nemes 
János Katona író klubtagunk sorozatának 2. része

Február 22. szerda 14 óra 
tatai Est mozi
A Kommunizmus áldozataira emlékezve: 
Varga Ágota Megbélyegzettek c. filmjének bemutatója

Február 25. szombat  15 óra 
Kuny Domokos Múzeum
A kommunizmus áldozatainak emlékkiállítása

KÖNYVES SZERDA  
2023. FEBRUÁR 22. 17:00

A könyvtárunkban is megtalálható Lepketánc-trilógia írónője, 
Illés Krisztina lesz a vendégünk. 
Beszélgetőtársa Hatos Niki, kulturális újságíró. 
A belépés ingyenes.
Helyszín: Német Nemzetiségi Múzeum 
(Tata, Alkotmány u. 1.)

HONVÉD BAJTÁRSI KLUB, TATA
2023. februári  tervezett programja
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Programajánlat
Asztalitenisz
február 12. vasárnap 10.00 
TAC – Zsámbék NB II
A mérkőzést a TAC csarnokban 
játsszák.
Kézilabda
február 11. szombat 18.00
TAC – ÓAM Ózdi KC NB I/B
A mérkőzést a Güntner Aréná-
ban játsszák.

A Diákolimpia versenyrendsze-
rének talán legkomolyabb döntő-
jét rendezte a KEM Diáksport és 
Szabadidő Egyesület január utolsó 
hétvégéjén Tatán és Tatabányán. 
Az V-VI. korcsoportos lány és 
fiú kézilabdások randevúztak me-
gyénkben. A két és fél nap alatt 35 
mérkőzésre került sor. A megnyi-
tóra a Földi Imre Sportcsarnokban 
gyülekeztek a csapatok. Szűcsné 
Posztovics Ilona Tatabánya pol-
gármestere köszöntötte a részt-

vevőket, majd Dr Erdős Dániel 
a Magyar Diáksport Szövetség 
(MDSZ) ügyvezető igazgatója 
nyitotta meg a döntőt. Már a meg-
nyitó előtt elkezdődtek a mérkő-
zések, a csoportmeccseket a fiúk 
a Földiben, míg a lányok Tatán 
az Ádám Sándor Sportcsarnokban 
és a Güntner Arénában játszották. 
Megyénket a fiúknál a tatabányai 
Bánki, a lányoknál a tatai Eötvös 
képviselte. Mivel a mezőnyt mind-
két nemnél az akadémiák alkották, 

így a mieink a tisztes helytállás-
ban reménykedhettek. Az Eötvös 
együttese a Debrecen ellen kezdte 
a döntőt, amelyen becsülettel küz-
döttek a lányok, de végül a papír-
forma jött be, győztek a debreceni-
ek. Szombaton a Dunaújváros várt 
a csapatra és itt már jobban ment 
a játék azzal együtt is, hogy ve-
reség lett a vége. A helyosztón az 
FTC ellen léptek pályára a lányok 
és sokáig jól tartották magukat. 
A második félidőre aztán a Fradi 
nagyobb sebességre kapcsolt és 
behúzta a győzelmet. Ez azt jelen-
tette, hogy az Eötvös a 7. helyen 
végzett. A fiúknál a Bánki is jó 
meccseket játszott, de a vereségek 
miatt a 8. hellyel kellett beérniük. 
A lányoknál a döntőt két Nemze-
ti Kézilabda Akadémia  (NEKA) 
csapat vívta ahol a Fonyódi Má-
tyás Király Gimnázium színei-
ben versenyző gárda nyert meg. 
A fiúknál a Veszprém mellé itt is 
egy NEKA gárda jutott a finálé-
ba. Hatalmas küzdelmet hozott a 
mérkőzés,  látszott, hogy jól isme-

ri egymást a két csapat. A NEKA 
tulajdonképpen majdnem végig 
vezetett, de az utolsó percek dön-
tetlennel indultak, a veszprémiek 
nem adták fel. Két remek egyéni 
megoldás a végén a balatonboglá-
riaknak kedvezett, így ez az arany 
is a Balaton partjára került. Több 
mint 200 sportoló lépett pályára 

ezen a hétvégén és a nézők iga-
zán nem panaszkodhattak, akik a 
döntőre meg is töltötték a Güntner 
Aréna nézőterét. Az eredményhir-
detésen Michl József Tata polgár-
mestere gratulált a csapatoknak és 
reményét fejezte ki, hogy többek-
kel mint felnőtt válogatott játékos 
is fogunk találkozni. 

Az hogy 2017-ben a településen két te-
niszpálya épült ezzel egy új sportág is 
megjelent a sportéletben. Ráadásként té-
len is használható a salakos és a Laykold 
borítású pálya és ezzel a lehetőséggel 
élnek is a teniszezők. Óvodai, iskolai 
csoportoknak rendszeresek az oktatá-
sok. Kolok János elnök szerint 50 gye-
rek használja a pályát. Az elnök nagyon 

büszke arra, hogy 5 év alatt hova jutottak. 
Van csapatuk a megyei bajnokságban, de 
azt is sikernek könyveli el, hogy lábtenisz 
bajnokságot is tudtak indítani. Mindezt 
akkor mondta el amikor a magyar tenisz 
válogatott látogatott el Bajra. A Magyar-
ország-Franciaország Davis Kupa mér-
kőzést a Tatabányai Multifunkciós Csar-
nokban játszotta a válogatott és ennek 

apropóján szólt a meghívás. Nagyon so-
kan gyűltek össze a sátorban és nagy taps 
köszöntötte a bevonuló fiúkat. Fucsovics 
Marci vezetésével érkeztek és ültek le 
az egyik térfélen. Marci elmondta, hogy 
nyolc napja érkezett haza Ausztráliából 
és ez elég volt az akklimatizálódáshoz. 
Ritkán játszik itthon, viszont a Davis 
Kupa elsőbbséget élvez. Jó helyszín lesz 

a tatabányai csarnok és bízik a közönség 
támogatásában. Nagy Zoltán Davis Kupa 
kapitány is sok nézőt vár és bár nem a 
magyar csapat számít esélyesnek, bízik a 
fiúkban. Kellemes este volt, ahol a gyere-
kek találkozhattak a legjobb magyar teni-
szezőkkel. Készültek a szelfik, gyűltek az 
aláírások. Lehet hogy ebből az alkalom-
ból lesznek a jó baji teniszezők.

A tatai HEXATLON a hatodik 
évadához érkezett. 
Mi is a HEXATLON? Extrém 
sportverseny fiataloknak. Lé-
tezik jeges változata télen és 
szabadtéri mozgásos verseny 
ősszel, még jó időben. Eddig 
legtöbbször napsugaras őszi 

verseny került megrendezésre, 
a COVID járvány pedig törölt 
néhány jeges találkozót. Eszter-
gályos Patrik szinte mindig ott 
volt az eseményeken, aki ösztö-
nözte a fiatalokat a versenyek-
re, és természetesen a díjátadón 
is ott volt az aktuális diákpol-

gármesterekkel. 2023 február 
8-án 9 csapat áll a rajtvonalhoz 
a Kőkúti Általános Iskola ud-
varán lévő jégsátorban.  
Tata Város Önkormányzata és 
a TAVIDÖK közös szervezé-
sében valósul meg az esemény, 
ahol általános iskolák és közép-

iskolák csapatai vesznek részt. 
Idén az alábbiak neveztek: 
Színes Iskola, Új úti EGYMI, 
Tatai Református Gimnázium, 
Vaszary János Általános Is-
kola, Eötvös József Gimnázi-
um, Kőkúti Általános Iskola, 
Tatabányai SZC Bláthy Ottó 
Technikum Szakképző Iskola 
és Kollégium, Kisalföldi ASZC 
Jávorka Sándor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégi-
um, valamint a Csámpások csa-
pata, akik vegyes korosztályból 
alkottak csapatot.
A rendezvényen Michl József 
polgármester, a rendezvény fő-
védnöke, Rigó Balázs az ifjú-
ságért felelős alpolgármester, 
Esztergályos Patrik, Ködmön 
Kristóf diákpolgármester és 
Bátki Piroska volt diákpolgár-
mester adja át az érmeket és az 
okleveleket a díjazottaknak.

Eredmények
Kézilabda
NB I/B  KK Ajka – TAC 34-30 
(16-13)
Vezette: Csányi T., Gadányi T.
Góllövő: Kiss, Sárosi 5-5, 
Kreisz, Oláh, Tass 4-4, Bodnár, 
Gajdos 3-3, Katus 2
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági Bp. Elektromos SE 
– TAC 20-22 (11-10)
Vezette:Barcza K. Dr, Kis A. Dr.
Góllövő: Huber 10, Tóth 6, 
Nényei 4, Czunyi 2
Edző: Márton Ádám

Téli HEXATLON újra

Tenisz Bajon

Két város, három csarnok, 15 csapat

Illusztráció
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