
Madarász Tibor jubileumi 
kiállítása        
   6. oldal 

Tatára is eljött az olimpiai 
láng     
   4. oldal

Testületi ülés    
   
   2. oldal 

Tata-Szőgyén kerékpártúra
   
   3. oldal

A Güntner-Tata Kft. a sport-
csarnok névadó szponzora 
   4. oldal 

Tatai parasportoló a 2018-as 
téli Paralimpián  
   8. oldal 

Képriport  
Víz, Zene, Virág Fesztivál 
   6. oldal 

Az idén is éjszakáztunk 
   
   6. oldal

Okosváros - fejlesztési 
program
              3. oldal 

III. Évfolyam  14. szám   2017. JÚlIUs 6.

Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Tata Város Önkormányzatának 
szervezésében rendeztek ünnep-
séget június 23-án abból az alka-
lomból, hogy idén jubileumi for-
dulóponthoz érkeztek városunk 
Kárpát-medencei testvérvárosi 
kapcsolatai: Szőgyénnel 20, 
Szovátával 15, Magyarkanizsá-
val pedig 5 éves lett Tata testvér-
kapcsolata.

A hármas testvérvárosi évfor-
duló megünneplésére városunk-
ba érkezett delegációk tagjai a 
Városháza dísztermében gyűl-
tek össze, ahol bemutattak egy 
ebből az alkalomból megjelent 
színes kiadványt, valamint egy 
közös nyilatkozatot is aláírtak.
Michl József, Tata polgármes-
tere a testvértelepülési kapcso-

latok fontosságáról szólva úgy 
nyilatkozott: - Ha a világ gond-
jaival, bajaival nagyon nehezen 
tudunk megküzdeni, akkor ér-
demes egy kicsit mélyebbre ás-
nunk és visszatekintenünk, erőt 
meríteni a múltunkból, városi, 
közösségi, családi, vagy akár 
nemzeti szinten is. A Kárpát-me-
dencei testvérvárosi kapcsolata-
ink arra ébresztenek rá, hogy ha 
vannak olyan testvéreink, akik-
kel egy nyelvet beszélünk, egy 
nyelven imádkozunk, és ugyan-
úgy gondolkodunk a nemzetről, 
akkor nem lehetünk gyengék, 
nem lehetünk elveszve, s hiába 
vannak körülöttünk trianoni ha-
tárok, erősek maradunk. Ebben 
vagyunk mi felelősek, találkozá-
sainkkor pedig ebben erősödünk 
meg újra és újra-fogalmazott a 
városvezető, aki a helyszínen 
bemutatta az „Összetartozunk” 
című új kiadványt, amelyben a 
testvérkapcsolataink történeté-
ről, a települések mindennap-
jairól, az összetartozásunkról, 

közös élményeinkről és értéke-
inkről szóló írások szerepelnek, 
képes dokumentációkkal kiegé-
szülve. Ezt követően köszön-
tőkkel folytatódott az ünnep-
ség, először Dr. Kancz Csaba 
kormánymegbízott, majd Borsó 
Tibor, a Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés alelnöke osz-
totta meg a jubileumokkal kap-
csolatos gondolatait a vendégek-
kel.
Tata első Kárpát-medencei test-
vértelepülése az Érsekújvári 
járásban található Szőgyén köz-
ség. A testvértelepülési megálla-
podás aláírására 1997-ben került 
sor, de a két település kapcsolata 
ennél sokkal régebbre, 1947-re, 
az úgynevezett csehszlovák-ma-
gyar lakosságcsere tragikus idő-
szakára nyúlik vissza. Az ün-
nepségen Vígh Gábor szőgyéni 
polgármester köszöntőjét köve-
tően, bemutattak egy Szőgyénről 
készült új filmet is.

Folytatás a 2. oldalon.

Jubiláló testvérkapcsolataink

Tata Város Önkormányzata szer-
vezésében a magyar egészség-
ügy napja, a Semmelweis-nap al-
kalmából rendeztek ünnepséget 
Tatán. 
Minden év július elseje a hazai 
egészségügy legnagyobb ünne-
pe, amikor Semmelweis Ignác, 
az anyák megmentőjének szüle-
tésnapjára emlékeznek, s ország-
szerte elismeréseket adnak át az 
egészségügyi dolgozóknak. Tata 
város vezetése ebből az alka-
lomból immár hagyományosan, 
minden évben megköszöni a te-
rületen dolgozóknak az elmúlt 
időszakban végzett munkájukat, 
kitartásukat, elhivatottságukat. 
A tatai rendezvényre meghívást 
kapott a tatabányai Szent Borbá-
la Kórház főigazgatója Dr. Lőke 
János, az Árpád-házi Szent Er-
zsébet Szakkórház és Rendelőin-
tézet vezetősége képviseletében 
Dr. Frankó Andrea főorvos, a 
kórház orvosai és dolgozói, Dr. 
Cseh Tamás a Tatai Egészség-

ügyi Alapellátó Intézmény veze-
tője, valamint a városban és von-
záskörzetében dolgozó orvosok, 
fogorvosok, a védőnői szolgálat 
védőnői, a mentőszolgálat és a 
gyógyszertárak dolgozói, és a 
gyógytornászok. 
Michl József polgármester az 
eseményen tájékoztatott arról, 
hogy Tatán már hosszú évek 
óta hagyomány, hogy ilyenkor 
megünnepeljük azokat, akik vá-
rosunkban az egészségügyben 
szolgálnak, hiszen az ő munká-
juk igazi szolgálat, amiért nagy 
hálával tartozunk. A köszönet 
pedig mindenkinek jár, aki a ma-
gyar egészségügyben bármilyen 
feladatot ellát-tette hozzá a vá-
rosvezető.
Az önök iránti tisztelet és a sze-
retet hozott el ide - kezdte kö-
szöntőjét a helyszínen Bencsik 
János. Az országgyűlési képvise-
lő hangsúlyozta:- ha az egészség-
ügyben valamit is lehet tenni a 
mindennapos feladatok elvégzé-

sén túl, akkor az nem más, mint 
az egymás, a másik iránti tiszte-
let és megbecsülés kifejezése. 
Dr. Lőke János ünnepi beszédé-
ben a tatai és a tatabányai kórház 
összevonásával kapcsolatban el-
mondta, bízik abban, hogy a két 
intézmény úgy fog tudni közösen 
együttműködni a jövőben, hogy 
az az ellátásban igazi előrelépést 
jelentsen. Hiszem, hogy ez egy 
jó és hosszú együttműködés kez-
dete – fogalmazott a főigazgató.
Az ünnepségen munkájuk elis-
merésként először az Árpád-há-
zi Szent Erzsébet Szakkórház és 
Rendelőintézet dolgozói része-
sültek igazgatói dicséretben:
Fekvőbeteg- szakellátási terület-
ről: 
Kardiológiai Rehabilitációs osz-
tályról:
• Takácsné Kecskeméti Tünde
• Szabó Sándorné 
• Dudás Csabáné
Mozgásszervi Rehabilitációs 
osztályról:

• Kovács Gábor 
• Jenei Gabriella  
Járóbeteg-szakellátási területről:
• Csabainé Molnár Ágnes
• Dávid Lászlóné
• Krupánszki Gyuláné
• Klausenberger Krisztina
Az Egészségügyi és Szociális 
Ágazatban Dolgozók Demokra-
tikus Szakszervezeti elismerésé-
ben részesült:
• Orcsik Péterné
„25 éve az egészségügyben dol-
gozó” címet kapott:
• Barassóné Garai Andrea
• Kutenics Zoltánné
• Nyiri Edina
• Pintér Andrea
• Sarusné Pálinkás Andrea
• Senkárné Süveg Noémi
 „30 éve az egészségügyben dol-
gozó” címet kapott:
• Dr. Kövesdi Mária
• Slezák Péterné
• Szantner Zsuzsanna
• Dr. Frankó Andrea 
Tata Város Önkormányzata 
2016. májusi ülésén határoza-
tot hozott arról, hogy címzetes 
főorvosi cím használatát tanúsító 
díszoklevelet és pénzbeli elisme-
rést adományoz azoknak a házi-
orvosoknak és alapellátást végző 
fogorvosoknak, akik 20 éven ke-
resztül folyamatosan körzeti, há-
ziorvosi, körzeti gyermekorvosi, 
házi gyermekorvosi, illetve fog-
orvosi alapellátási feladatokat 
láttak el Tatán. Idén Dr. Kicska 
Zsuzsanna gyermek-háziorvos 
részesült az elismerésben, akinek 
gratulálunk és köszönjük munká-
ját!
A helyszínen az ünnepi műsor-
ban közreműködött Jenei Márta, 
valamint a Kenderke Reformá-
tus Alapfokú Művészeti Iskola 
táncosai. A tatai egészségügy tá-
mogatásáért köszönet illeti váro-
sunk vállalkozóit, és a Gottwald 
családot.                Ábrahám Ágnes

Köszöntjük az egészség-
ügyben dolgozókat!
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fOgadóóra

SaSvári Beáta és geréBi áKOS  
önkormányzati képviselők 

2017. július 6-án, csütörtökön, 
16-18 óra között fogadóórát tar-
tanak, az MSZP városi irodájá-
ban (Tata, Agostyáni utca 1.).
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tata város Önkormányzatának 
kéthetente 

megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.

Felelős kiadó: Berczelly Attila 
vezérigazgató 

Szerkeszti: Tatai Televízió 
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc

iSSN 2416-1586
Nyomda: PLT Nyomdai 

Központ
terjeszti: Tatai Városkapu 

Közhasznú Zrt.

A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com

2890 tata, agostyáni u. 1-3. 

Várjuk észrevételeiket, 
javaslatakat. 

Szerkesszünk együtt! 

Hirdessen 
Ön is

9000 példányszámú, 
kéthetente ingyenesen   

megjelenő városi 
lapunkban!
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Ügyfélfogadás a tatai 
Közös Önkormányzati 
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13:00-16:00
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Bővebb információk:
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Tatai Tv képújság

Tata Város Önkormányzata és 
a Tatai Egészségügyi Alapellátó 
Intézmény a Magyar Védőnők 
Napja alkalmából idén is kö-
szöntötte a tatai védőnőket.
A Magyar Országgyűlés 10 
éve nyilvánította június 13.-át 
a Magyar Védőnők Napjává, 
ebből az alkalomból júniusban 
már hagyományosan köszönetet 
mondunk városunk szakembe-
reinek. Michl József polgármes-
ter a helyszínen megköszönve a 
védőnők elmúlt éves munkáját, 
hangsúlyozta:- külön figyelem-

reméltó az, hogy Tata védőnői 
folyamatos ön és továbbképzé-
sekkel erősítik szakmai tudásu-
kat, s ebben a város a jövőben is 
támogatja őket, hiszen munká-
juk kiemelten fontos, és nagyon 
büszkék vagyunk rájuk.
Dr. Cseh Tamás, a Tatai Egész-
ségügyi Alapellátó Intézmény 
igazgatója az ünnepségen ki-
emelte:- szeretnénk egy erős 
nemzetben, egy gyarapodó or-
szágban élni, s ebben a hunga-
rikumnak számító védőnői há-
lózatnak nagy szerep jut, hiszen 

segítik a családokat, gyermek-
vállalásra buzdítanak. Vigyék 
tovább ezt a lelkesedést-fogal-
mazott Dr. Cseh Tamás.
Az ünnepségen köszöntötték 
Harcsa Péternét, aki megnyerte 
a Magyar Védőnők Egyesülete 
által szervezett Év Védőnője-díj 
közönségszavazását. Gratulá-
lunk neki, és minden tatai vé-
dőnőnek, köszönjük áldozatos, 
lelkes munkájukat, mellyel nap 
mint nap segítik a gyermekek, 
az édesanyák, és a tatai családok 
életét.           - áá -

Tata Város Diákönkormányza-
ta (TAVIDÖK) hét évvel ezelőtt 
elhatározta, hogy meglátogatja 
szőgyéni testvéreinket kerék-
páron. Kb. 75 km-es út választ 
el bennünket, ezt a távolságot a 
fiatalok komolyabb felkészülő 
edzés nélkül is teljesíthetik, így 
bátran belevágtak. Az első túra 
olyan mély nyomokat hagyott 
bennünk, hogy azóta minden 
évben megismételjük. Minden 
évben más és más az út nehézsé-

ge, az időjárás, a hőség, az eső, a 
szél, még az útvonal is változa-
tos: hol Komárom felé megyünk, 
és Párkány – Esztergom felé jö-
vünk, hol fordítva, hol Karva és 
Lábatlan között kompon kelünk 
át a Dunán. Először végig ország-
úton kellett tekernünk, később a 
fokozatosan épülő kerékpáruta-
kon haladhattunk. A szőgyéniek 
is minden évben változatos prog-
ramokkal kedveskedtek nekünk. 
Valami azonban mindig azonos 

maradt, valami, ami miatt újra és 
újra mennünk kell, a régieknek és 
az újonnan csatlakozóknak egy-
aránt. Ez a valami az a testvéri 
szeretet, az a természetes és csa-
ládias légkör, ami ott körülvesz 
bennünket.
Az utóbbi években a szőgyéniek 
is kedvet kaptak a túrára. Így elő-
ször a szőgyéni kerékpáros csa-
patot fogadtuk, és velük együtt 
kerekeztünk Szőgyénbe. Idén is 
így történt. Június 9-én jöttek, a 
„Jávorkánál” alig vártuk, hogy 
megérkezzenek. Egy kicsit eléjük 
is siettünk. A ferencmajori kerék-
páros pihenőnél találkoztunk a 
Szarka Andrea igazgatónő által 
vezetett 22 fős csapattal. A közös 
ebéd után nem hagytunk sok pihe-
nőt a fáradt gyerekeknek: közös 
sárkányhajózásra hívtuk őket az 
Öreg tóra. Élveztük az egyszerre 
evezés örömét, amikor mindenki 
eltalálta a dob ritmusát. Másnap 
reggel haza indultunk Szőgyénbe. 
Nem csak a szőgyéniek, hanem 
mi, tataiak is haza indultunk. Ezt 

a mondatot mindenki értette, aki 
már nem először jött velünk, de az 
újoncok is megérezték. A 30 fős 
szőgyéni–tatai csapatot Farkas 
Zsolt - Szőgyén plébánosa, aki 
együtt tekert velünk – fagylalttal 
megvendégelte, majd indultunk 
tovább. Az emelkedő és az erős 
szembeszél lehetővé tette a közös 
szenvedés összekovácsoló ere-
jének megtapasztalását. Jól esett 
megérkezni. Víg Gábor polgár-
mester úr, és felesége Judit szülői 
szeretettel gondoskodtak rólunk. 
A tájházban rendezett falunapra 
régi ismerősként érkeztünk, Ba-
racska Árpád- Árpi, külön asztalt 
foglalt nekünk. Estefelé Bence 
barátom, a tatai csapat tagja tan-
góharmonikával elhúzta a nó-
tánkat, amelyet a falubéliek és a 
tataiak közösen énekeltek. A tatai 
fiatalok átélhették, hogy itt is ha-
zai földön vagyunk hazánk fiai 
közt, magyar testvérek közt. Ne-
sze neked, „Trianon”!
Másnap Smídt Róbert gyönyö-
rű emlékoszlopánál ünnepélyes 

megemlékezéssel újra átéltük 
összetartozásunk szívszorító és 
felemelő érzését. A szentmisén 
Farkas Zsolt atya a kedvünkért 
egy kerékpáros hasonlattal vilá-
gította meg Isten üzenetét. Dél-
után Köbölkúton csodálattal, 
és féltő szorongással bámultuk 
a motocross versenyzők esze-
veszett száguldását. Vissza 
Szőgyénbe keményen tapostuk 
a pedált a meredek emelkedőn, 
hogy elérjük a focimeccset, ame-
lyet a szőgyéni csapat vívott egy 
másik falu csapatával. Annyira 
jól sikerült a szurkolás, hogy a 
helyi csapat győzött a vendé-
gekkel szemben 2:1-re. Másnap 
reggeli után mindenki eljött bú-
csúzkodni a Csongrádi Lajos 
Alapiskola udvarára. A tanítás 
már elkezdődött mire indultunk. 
Az iskolások csodálkoztak azon, 
hogy tantermükben néhány órája 
még mi szunyókáltunk. Integetve 
indultunk haza: hazulról haza.

dr. Varga András 
Önkormányzati képviselő

Tata-Szőgyén kerékpártúra

Tata Város Önkormányzata, Bu-
dapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzata, a 
Moholy-Nagy Művészeti Egye-
tem, valamint az Edutus Főisko-
la együttműködési keretmegál-
lapodást kötött, a Digitális Jólét 
Program által támogatott „Okos-
város” fejlesztési koncepcióban 
való közös munka helyi megva-
lósítása érdekében. A téma kap-
csán műhelynyitó konferenciát 
rendeztek a Városháza díszter-
mében, június 26-án.
A Digitális Jólét Program (DJP) 
2.0 keretén belül Tata lesz azon 
kísérleti programok egyik hely-
színe, ahol okosváros-fejlesz-
téshez (smart city) kapcsolódó 
eljárásokat fejlesztenek ki és ve-
zetnek be. A megállapodás célja, 
hogy tatai központtal a telepü-
lés- és térségfejlesztés nemzet-
közileg is jegyzett szakmai köz-

pontját hozzák létre, a már Tatán 
működő Civitas Sapiens Műhely 
bázisán. A felek az együttmű-
ködés keretében közös kutatási, 
fejlesztési és képzési programo-
kat valósítsanak meg, növelve az 
érintett önkormányzatok műkö-
dési hatékonyságát és a telepü-
lések lakóinak életminőségét. A 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
az együttműködés céljait meg-
ismerve szintén csatlakozik a 
megállapodáshoz. A megállapo-
dásban érintett felek a tatai mű-
helyindító szakmai konferencián 
bemutatták azon céljaikat, ter-
veiket, amelyeket az együttmű-
ködés során kívánnak a jövőben 
megvalósítani, az okosvárosi fej-
lesztések koncepciójában.
A Digitális Jólét Program 2016 
elején indult, s célja, hogy je-
lentős infrastruktúra-fejlesztési 
programot végrehajtva mindenki 

számára hozzáférhetővé tegyék 
a 21. század legmodernebb tech-
nológiai színvonalának megfele-
lő internet hozzáférést. Szeret-
nének mindenkit segíteni abban, 
hogy a digitális írás és olvasástu-
dás tekintetében előre tudjon lép-
ni, átalakítják a magyar állam és 
az önkormányzatok működését, 
így mindenki kényelmesen és a 
lehető legkisebb időráfordítással 
elektronikus úton tudja intézni az 
ügyeit, valamint minden segítsé-
get megadnak annak érdekében, 
hogy a magyar gazdaság szerep-
lői a maguk működését a digitá-
lis átalakítás logikájában tudják 
megváltoztatni annak érdekében, 
hogy versenyképes legyen a ma-
gyar gazdaság. Ebbe a program-
ba illeszkedik az okosvárosi fej-
lesztések támogatása is. 
Michl József polgármester a 
helyszínen elmondta: -Tata már 

évek óta építi a felsőoktatással 
való közös együttműködését, 
melybe több hazai egyetemet 
sikerült bevonni. Ebben kiemelt 
szerepet kap az Edutus Főisko-
la, mely azzal az ötlettel kereste 
meg városunkat, hogy működ-
jünk együtt az okosváros fejlesz-
tési programban. A polgármester 
hozzátette, reméli, hogy Tata az 
egyik fontos bázisa lehet annak 
a munkának, melynek nyomán a 
jövőben az okosváros gondolat-
kör megerősödik Magyarorszá-
gon, s az együttműködés olyan 
például szolgálhat, melyből má-
sok is tanulhatnak.
Vigh László az Edutus Főiskola 
rektor helyettese a közös munká-
val kapcsolatban úgy nyilatko-
zott:- a főiskola - mely a remé-
nyek szerint hamarosan egyetem 
lesz - tagozattal rendelkezik Ta-
tán is, és ez jelzi azt a nyitást, 
amely kifejezi, hogy az iskola az 
egész megyében gondolkodik, 
nem csupán Tatabányához kö-
tődik, hanem szélesebb körben 
aktív, és tudja segíteni a környék 
településeit ebben a programban.
Dr. Deutsch Tamás a Digitális 
Jólét Program összehangolásá-
ért és megvalósításáért felelős 
miniszterelnöki biztos a Város-
házán elmondta- a programba il-
leszkedő okosvárosi fejlesztések 
támogatása azt jelenti, hogy a 
digitalizáció előnyeit mindenki a 
lakóhelyén, a saját szűkebb élet-

környezetében tudja megtapasz-
talni olyan, a megfelelő digitális 
infrastruktúrára épülő szolgálta-
tások igénybevételével, melyek 
kényelmesebbé teszik az ügy-
intézést az önkormányzatoknál. 
A miniszterelnöki biztos hoz-
zátette: a tatai konferencia azt a 
célt szolgálta, hogy bejelentsék 
a kezdeményezést melynek az a 
lényege, hogy Tatán és környé-
kén egy mintaprojekt indul el ar-
ról, hogyan lehet az okosvárosi 
fejlesztésekben jó példával elöl 
járni. Az országban összesen 7-8 
ilyen mintaprogramot fognak el-
indítani annak érdekében, hogy 
kézzelfogható legyen a digitális 
jólét, s megfelelő infrastruktúrá-
val és hozzáértéssel olyan szol-
gáltatásokat lehessen nyújtani a 
helyben élőknek, melyek érez-
hetően javítják az életminősé-
güket. 
A fejlesztések érdekében a jövő-
ben országosan jelentős képzési 
programokat indítanak majd, 
először a közigazgatásban dol-
gozó közel 60 ezer szakember 
legalább egy százalékát szeret-
nék elérni, s nekik tartanak a 
tervek szerint továbbképzéseket 
a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem közreműködésével. Ebben a 
folyamatban Tata kulcsszerepet 
szeretne betölteni, mint az okos-
város fejlesztések érdekében tör-
ténő együttműködések egyik jó 
példája.                      - áá -

Június 28-án tartotta soron kö-
vetkező ülését Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete, 
amely ezúttal 19 napirendi pont-
ban döntött.
A Városháza dísztermében há-
rom napirend előtti témával 
kezdődött meg az ülés. Először 
a testület nevében Michl József 
polgármester mondott köszöne-
tet Dr. Kálovics Erzsébetnek, az 
1. számú gyermekorvosi körzet 
orvosának, aki 40 év munka után 
vonul vissza, és praxisát lányá-
nak adja tovább. Ezt követően a 
hagyományokhoz híven idén is 
kiosztották az Év Közszolgálati 
Dolgozója díjat, melyet 2017-ben 
Nagyné Klausz Krisztina, a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Adó és Vagyongazdálkodási Iro-
dájának munkatársa kapott meg.
Szintén a napirendek előtt Nágel 
Balázs (Fidesz-KDNP) a tatai 
3. számú egyéni választókerület 
képviselője bejelentette, hogy 
lemond mandátumáról, valamint 
a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottsági tagságáról. Nágel Ba-
lázs, aki egy elektromos fűtőre-
ndszereket forgalmazó cég hazai 
vezetőjeként dolgozik lemondá-

sát azzal indokolta, hogy az el-
múlt két évben, az üzleti életben 
folytatott munkája során megnö-
vekedett elfoglaltságai mellett 
már nem tud elég időt fordítani 
képviselői munkájára, és a vá-
lasztókörzetében felmerülő fel-
adatok ellátására, ezért a jövőben 
az üzleti életben kívánja pálya-
futását folytatni. A képviselő az 
ülésen megköszönte választói bi-
zalmát, és munkatársai támoga-
tását. A megüresedett képviselői 
helyre Tata Város Helyi Válasz-
tási Bizottsága időközi választást 
ír ki, várhatóan 2017 őszére.
A képviselők munkájukat ren-
delet-alkotáshoz kapcsolódó 
előterjesztések tárgyalásával 
kezdték. Ezek között szerepelt 
egy rendelet-tervezet Tata Vá-
ros Önkormányzata jelképeiről, 
és azok használatának rendjéről. 
Ezzel kapcsolatban Michl József 
az ülést követő sajtótájékoztató-
ján elmondta:- két kiegészítéssel 
változik a jövőben Tata címere. 
1908-tól a II. világháború végéig 
a tatai címeren egy címerkoro-
na is szerepelt, melyet most újra 
visszahelyeznek, valamint a cí-
mer alatt egy szalagon megjele-

nik a Tata felirat is. Az új címer 
használatát 2018. január elsejétől 
vezetik be, a régi címert jövő év 
augusztus 20-ig lehet használni.
A testület döntött a helyi népsza-
vazás kezdeményezéséről szó-
ló rendeletről is, egy törvényi 
kötelezettség nyomán ugyanis 
minden önkormányzat maga dönt 
arról, hogy hány fő aláírása szük-
séges egy-egy helyi népszavazás 
elindításához. Tatán -mint koráb-
ban is-, ez a jogosultak 20%-át 
jelenti, ami jelenleg 3380 fő aláí-
rásának felel meg.
Városunk képviselői pályáza-
tokhoz kapcsolódóan is hoztak 
döntéseket júniusi ülésükön. 
Ezek között szerepel három TOP 
pályázat beadása:- az agostyá-
ni kerékpárúttal, a régi Kristály 
fürdő helyének megújításával 
(egy látványos vizes játszótér 
kialakításával és a Jenő malom 
felújításával), és a Kertvárosi 
Óvoda energetikai fejlesztésével 
kapcsolatban. Emellett egy olyan 
pályázat benyújtását is megsza-
vazták, ami a Ramsari Város 
cím elnyerését célozza meg. Ez 
utóbbi a tatai ramsari területek 
meglétéből adódóan egy újabb 

díj elnyerését jelentheti, sike-
res pályázat esetén ugyanis Tata 
megkaphatja a Ramsari Város 
címet, amely komoly szakmai és 
nemzetközi presztízzsel bír.
Az ülésen a humánszolgáltatás-
hoz kapcsolódó előterjesztések 
között tárgyaltak a Pécsi Tu-
dományegyetem és Tata Város 
Önkormányzata közötti együtt-
működési szándéknyilatkozat 
megkötéséről. Michl József a 
témához kapcsolódva úgy nyi-
latkozott:- sikerrel folyik a tatai 
felsőoktatási képzés megszerve-
zése. Az oktatás infrastruktúrájá-
nak alapját képző Piarista Rend-
ház fő folyosóját felújították, 
és az Örökségvédelmi Hivatal 
megadta az épület használatba-
vételi engedélyét, így idén szep-
temberben a helyszínen biztosan 
megkezdődik az oktatás. Tata ed-
dig öt felsőoktatási intézménnyel 
kötött együttműködési megálla-
podást, s most a pécsi egyetem is 
szándéknyilatkozatot kíván alá-
írni önkormányzatunkkal azért, 
hogy a jövőben szakjogászi kép-
zés, valamint jogi szakokleveles 
szakember és jogi szakokleveles 
pedagógus képzések működhes-
senek a rendházban, a Tatai Kö-
zösségi Felsőoktatási Képzési 
Központban.
A Városházán ezt követően a kép-
viselők tárgyaltak a Tata és Kör-
nyéke Turisztikai Egyesület 2017. 
évi szakmai feladat és pénzügyi 
tervéről, majd beszámolók hang-
zottak el a testület által alapított 
közalapítványok elmúlt évi mun-
kájáról. A napirendi pontok végén 
városunk képviselői zárt ülésen 
szavaztak a képviselő-testület ál-
tal alapított városi kitüntetések 
2017. évi odaítéléséről. A városi 
kitüntetéseket hagyományos mó-
don, az augusztus 20.-i ünnepsé-
gen adják majd át.        - áá -

Folytatás az 1. oldalról.
A szőgyéni kapcsolat sikere 
nyomán a Hetényi Tamás pol-
gármester által vezetett tatai ön-
kormányzati képviselő-testület 
1999-ben hivatalos formában is 
kifejezte szándékát újabb hatá-
ron túli magyar településsel való 
testvérvárosi kapcsolat létesí-
tésére. Az erdélyi kapcsolatkö-
tést két vegyészmérnöknek kö-
szönhetjük: Vékony Ferencnek, 
az akkori tatai önkormányzati 
képviselő-testület egyik tagjá-
nak, valamint az erdélyi gyökerű 
Kríza Dánielnek. Kezdeménye-
zésük eredményeként lett test-
vértelepülésünk a Tatától 650 
kilométerre található híres sóvi-
déki turisztikai célpont, Szováta. 

Az ünnepségen a Szováta váro-
sát képviselő delegáció vezetője, 
Molnos Ferenc mondott köszön-
tőt, majd Tófalvi Edit énekelt.
Tata és Magyarkanizsa test-
vérkapcsolatát egyértelműen a 
sportnak, a futóversenyeknek 
és a futók közötti barátságnak 
köszönhetjük, a tatai Crisán Má-
riusnak és a magyarkanizsai Ter-
zity Miroszlávnak kiemelkedő 
érdemei vannak a testvérvárosi 
együttműködés kialakításában. 
A Tata és Magyarkanizsa közötti 
testvérvárosi megállapodást, il-
letve annak megerősítését végül 
négyen írták alá: 2012. július 
2-án Tatán Michl József polgár-
mester és Nyilas Leonov Anita a 
magyarkanizsai községi tanács 

tagja, majd 2014. március 15-én 
Magyarkanizsán Nyilas Mihály 
polgármester és Robozné Schőn-
feld Zsuzsanna alpolgármester. 
A tatai ünnepi rendezvényen 
Fejsztámer Róbert polgármester 
mondta el köszöntőjét.
Az esemény zárásaként Szőgyén, 
Szováta és Magyarkanizsa dele-
gációinak vezetői, valamint Tata 
polgármestere közös nyilatkoza-
tot írtak alá. A nyilatkozat szöve-
ge a következő:
„Mi, akik a testvérvárosi jubi-
leumot ünneplő Tata, Szőgyén, 
Szováta és Magyarkanizsa 
polgárait képviseljük, a Kár-
pát-medence-szerte magukat 
magyarnak valló emberek kul-
turális örökségét, a tudomány, 

a művészetek, a gazdaság és a 
sport területén elért eredményeit 
közös nemzeti kincsünknek te-
kintjük, és mindent megteszünk 
azért, hogy településeink pol-
gárai ezeket az értékeket szaba-
don megismerhessék, békében, 
háborítatlanul megőrizhessék és 
gyarapíthassák. Valljuk, hogy a 
településeink közötti kapcsola-
tok maguk is értéket teremtenek, 
gazdagítják életünk mindennap-
jait és erősítik a magyarság ösz-
szetartozását. Mindezekért a ren-
delkezésünkre álló eszközökkel 
a továbbiakban is segítséget, tá-
mogatást nyújtunk ahhoz, hogy 
településeink minél több polgá-
ra részesüljön – a testvérvárosi 
kapcsolatokban történő részvétel 
által is – az országhatárok által 
meg nem osztható, mert több 
mint ezer éve egy közösséget 
alkotó magyar nemzethez való 
tartozás felemelő élményében.”
A dokumentum aláírását köve-
tően Berényi Kornélia szavalta 
el Reményik Sándor: Örök tűz 
című költeményét. Az ünnepsé-
gen közreműködött Jenei Már-
ta. A testvérvárosi küldöttségek 
programja a hétvégén folytató-
dott Tatán, vendégeink részt vet-
tek a Víz, Zene, Virág Fesztivá-
lon, és más városi programokra 
is ellátogattak.                     - áá -

Jubiláló testvérkapcsolataink

Ülésezett a képviselő-testület

Okosváros - fejlesztési program indul tatán

Köszönet a védőnőinknek!

fotó:
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Megújul a Kőfaragó-ház és a Kálvária-domb
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Lassan negyven esztendeje lesz 
annak, hogy alföldi gyerekként 
először jártam Tatán, és miután 
– a középfutamban Gyulai Zsolt 
és Csipes Feri hátával ismerked-
tem – nem lett belőlem kajakos 
olimpiai reménység. Így viszont 
a döntő futam helyett felkere-
kedhettem, s toronyiránt bak-
tathattam egészen addig, amíg a 
Kálvária-dombig nem jutottam. 
Lenyűgözött a földtani szem-
pontból is izgalmas, sziklakibú-
vásos környezet, a funkcionális 
épületek együttese, valamint a 
hiányosságuk ellenére is emel-
kedett hangulatot árasztó Gol-
gota-szoborcsoport. Így aztán 
még nagyobb élményt jelent 
számomra, hogy személyesen 
is részt vállalhatok a turisztikai 
szempontból is kiemelkedő mű-

emlékegyüttes megújításában.
A program megvalósítását az 
teszi igazán izgalmassá, hogy 
nemcsak a műemlékek helyreál-
lítását, hanem a közösségi célú 
használat feltételeinek kialakítá-
sát tűzi ki célul. Már a nyertes pá-
lyázat megnevezése is árulkodó: 
„A tatai Kőfaragó-ház kézműves 
és aktív ökoturisztikai látogató-
központként történő rehabilitáci-
ója és a Kálvária-domb egységes 
turisztikai termékcsomagként 
történő bemutatása.” Olyan szol-
gáltatás jöhet tehát létre, mely 
egyszerre szolgálhatja a Tatára 
érkező turisták, továbbá a város-
ban élők szabadidejének aktív, 
értékteremtő eltöltését.
Terveink szerint a Kőfaragó-ház 
épületében kap helyet a látogató-
központ, mely egy állandó kiál-

lítással és egy interaktív műhely 
létrehozásával állít emléket a tatai 
fazekasságnak. Olyan kézműves 
manufaktúrák – sajtüzem, gyü-
mölcs- és zöldségaszaló, kültéri 
füstölő és kemence – kialakítását 
is tervezzük, melyek a kistér-
ségből származó termelvények 
felhasználásával állítanának elő 
kis mennyiségű, de prémium 
minőségű termékeket. A látoga-
tók maguk is bekapcsolódhatnak 
majd a kézműves tevékenysé-
gekbe. Miután kisebb-nagyobb 
közösségi terek kialakítására is 
sor kerül a fejlesztés keretében, 
különböző tanfolyamok és mú-
zeumpedagógiai rendezvények 
számára is helyet biztosíthat az 
épület, de családi ünnepek, jeles 
események megtartására is kivá-
ló feltételeket teremt majd. Hi-

szem azt, hogy a Kőfaragó-ház 
a Tatai-medence népi hagyomá-
nyainak központjává válik.
A fejlesztéshez szorosan illesz-
kedik a söréttorony és a Golgo-
ta-szoborcsoport, továbbá a Kál-
vária-kápolna felújítása is. Ismét 
járhatóvá válik az egykori szik-
lasétány, mely közvetlen kap-
csolatot eredményez az ELTE 
szabadtéri geológiai mú-
zeumával is. A beruhá-
zás összköltsége 407 
millió forint, mely-
ből 350 millió, 
pályázati forrás-
ból áll 

rendelkezésre. 
A finanszírozási szerződés 
aláírására már sor került.

 OLvaSóiNK KérdeZtéK
Mikor irtanak szúnyogot a városban és milyen terv alapján végzik?
Kérdező: Horváth Balázs

Eddig az önkormányzat májusban és júniusban is több alkalommal 
végzett szúnyoggyérítést az Öreg-tó környezetében, az üdülőterülete-
ken, illetve a nagyobb zöldfelületek környezetében.
- terület helye és nagysága: Tata város 590 ha területe
- alkalmazásra kerülő irtószer: Coratrin szúnyogirtó szer
- kijuttatás módja:  földi kémiai melegköd-képzés
Erre azért volt szükség, hogy a szúnyogok nagyobb rajzását megaka-
dályozzuk.
Válaszadó: Mürkl Levente, környezetvédelmi és energetikai referens

Négy évre szóló szponzori meg-
állapodást írt alá június 28-án 
a Güntner-Tata Kft., és a Tatai 
Atlétikai Club. A megállapodás 
nyomán a Güntner a tavaly év 
végén átadott városi sportcsar-
nok névadó szponzora is lett, így 
a létesítmény a jövőben a Günt-
ner Aréna Városi Sportcsarnok 
nevet viseli.
A Güntner-Tata Kft. már 27 
éve meghatározó szereplője vá-
rosunk gazdasági életének, s a 
TAC-hoz is több mint két évtize-
des kapcsolat fűzi.  Schwarczen-
berger Tamás cégvezető a 
megállapodással kapcsolatban 
tájékoztatott arról, hogy a válla-
lat támogatási filozófiája három 
területre koncentrál - a gyerme-

kek, a tatai intézmények és szer-
vezetek, valamint a sport szpon-
zorálására. A TAC esetében 
mindhárom tényező egyszerre 
megtalálható, ennek is köszön-
hető a jó kapcsolat. Egy sikeres 
cégnek kötelezettségei is vannak 
abban a városban ahol működik, 
s emellett ezzel a támogatással 
a jövőbe fektetnek be, hiszen a 
gyermekek egészsége az egyik 
legfontosabb, amivel mindenki 
csak nyerhet- nyilatkozta a cég 
vezetője.
Lázár Ottó a TAC elnöke a meg-
állapodás aláírásával kapcsolat-
ban elmondta:- a sportcsarnok 
nem készülhetett volna el, ha a 
megvalósulást Tata és a TAC 
együttműködése mellett nem 

segítik a tatai és környéki vál-
lalkozások TAO felajánlásai. A 
közös erőfeszítések gyümölcse 
lett a csarnok, amely fél éve si-
keresen tölti be funkcióját. A né-
vadás lehetősége egyébként már 
tavaly ősszel felmerült, amikor 
felvetődött, hogy a legnagyobb 
TAO adományozó nevét adhas-
sa az intézményhez, és további 
forrásokhoz juttathassa a sporte-
gyesületet.
Michl József polgármester az 
aláírás helyszínén kiemelte: - ez 
a támogatás egy nagyon szép 
példája annak, hogy a helyi vál-
lalkozók és cégek milyen módon 
vesznek részt a város sportéleté-
ben. Nagy köszönet jár ezért a 
Güntnernek, és mellette termé-
szetesen azoknak a vállalkozá-
soknak is, akik a csarnok létre-
jöttét elősegítették azzal, hogy 
TAO támogatást nyújtottak a 
felépítéséhez-fogalmazott a vá-
rosvezető.
A megállapodási szerződés nyo-
mán a Güntner - Tata Kft. kifejezi 
a város sportélete iránti elköte-
lezettségét, a TAC pedig folya-
matos anyagi támogatáshoz jut, 
programjai, működése megvaló-
sításához. A csarnok új elnevezé-
se – Güntner Aréna Városi Sport-
csarnok– az épület két oldalán is 
látható lesz majd, a tervek szerint 
nyár közepétől.                      - áá -

güntner aréna városi Sportcsarnok 

A hirtelen lezúduló eső és az 
erős szél sem tudta megállíta-
ni az Európai Ifjúsági Olimpia 
lángját, mely országos körútján 

június 25-én vasárnap délután, 
a Víz, Zene, Virág Fesztiválon 
érkezett meg városunkba.
Május 24-én Rómából utazott 

Győrbe az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál (EYOF) 
lángja, amely jelenleg ország-
járó körúton van. A lángot Ta-
tán Kun Anna és Esztergályos 
Patrik párbajtőrözők futva hoz-
ták el a Magyary Zoltán Műve-
lődési Ház közelében felállított 
színpadhoz. A helyszínen az 
olimpiai lángot Michl József 
polgármester vette át, majd ta-
tai ugróköteles fiatalokkal ki-
egészülve futottak vele tovább. 
A július 23. és 29. között Győr-
ben sorra kerülő sportesemény 
a 14 és 18 év közötti fiatalok 
versenye, amelyen tíz sport-
ágban 130 versenyszámot ren-
deznek, és 50 országból 2500 
sportolót, valamint 1100 kísé-
rőt várnak.                          - áá -

tatára is eljött az olimpiai láng

A Honvéd Bajtársi Klub a Szentend-
rei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub 
elnökének Horváth Jenőné meg-
hívására, a hónap végén részt vett 
a katonai nyugdíjas klubok baráti 
találkozóján. A négyes klubtalál-
kozónak a Szentendrei Tiszthelyet-
tes-képző Akadémia  adott otthont, 
melyen a házigazdákon és a tataia-
kon kívül a  Budapesti Gábor Áron 
Tüzér  Klub, valamint  Váci Esze 
Tamás Klub nyugdíjasai  is résztve-
vői voltak.  A szívélyes fogadtatást 
követően a délelőtti program város-
néző sétával folytatódott, melynek 
keretében megtekintettük a kibőví-
tett Kovács Margit és Czóbel Béla 
múzeumot és kiállítást. Idegenveze-
tőnk Babinecz János kíméletes gya-
logséta közben sok nevezetességről 
beszélt, megemlítve a város törté-
nelem kori eseményeit. Ebéd után 
rövid bemutatást kaptunk az aka-
démia belső udvaráról, és jelenlegi 
elrendezéséről. Sokaknak feleleve-
nedtek az itt töltött évek emlékei az 
összes nehézségeivel és szépségei-
vel együtt. A kulturális találkozó a 
tiszti klub színháztermében kezdő-
dött. Szilágyi György az Akadémia 
parancsnok helyettese köszöntötte a 
vendégeket, majd rövid tájékozta-
tást adott a katonai főiskola jelen-
legi funkciójáról és működéséről. 
A tüzér klub versmondója nyitotta 

a műsort, majd a tataiak következ-
tek. Kemény Balázst az Őszirózsa 
Dalkör követte Mesterné Lupták 
Marianna  vezetésével, tatai népdal-
csokor összeállítással. A  ráadásnak 
szánt „Honfoglalás”  betét-dalának 
szólóját Klausz Józsefné és Samu 
János énekelték nagy sikerrel. A ta-
tai összeállításban szerepeltek még 
Bankó Róbert versmondó, Básti 
Gyula nótaénekes és Lázár Antal 
klarinétművész. Horváth László 
műsorközlő, szentendrei klub tagja, 
viccmeséléssel oldotta fel a fellépők 
lámpalázát. Az „arany-diplomás” 
Váci Férfikórus katonadalai méltán 
arattak nagy sikert. A hazaiak ének-
karát  Séra Anna tanárnő vezényel-
te, citera és hegedű kíséretében. A 
színvonalas műsor az összes fellépő 
közös éneklésével ért véget. A fel-
lépőket Pnédei Istvánné kultúrház 
vezető és Esküdt Lajos a „Beosz” 
alelnöke emléklappal és könyvvel 
ajándékozták meg. A Tatai Őszi-
rózsa Dalkőr meghívást kapott a 
közeljövőben Marcaliban megren-
dezendő katona kórusok országos 
találkozójára. Sajnos a műsort kö-
vető „zsíros-kenyér partira” és a ba-
ráti beszélgetésre már nem sok idő 
maradt.  A programokban gazdag 
klubéletünk első féléve ezzel az em-
lékezetes, jól sikerült kirándulással 
zárult.                       Id. Bankó Róbert

Nyugdíjas Katonaklubok 
baráti találkozója
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A Kuny Domokos Múzeumban 
nyitották meg Madarász Tibor 
festőművész kiállítását június 
22-én.
A 80 éves művész alkotásai 
Ausztráliától Kanadáig, Eu-
rópától Brazíliáig, a világ öt 
kontinensén megtalálhatóak, 
számtalan kollektív tárlat mel-
lett 65 önálló kiállításon mu-
tatkozott már be. A kiállítás 
vendégeit a helyszínen Michl 
József köszöntötte, aki a meg-
nyitón megjelent nagyszámú 
érdeklődőre utalva kiemelte: - 
Madarász Tibor vonzereje nem 
pusztán a képeiben van, hanem 
kedves, emberséges és szerető 
személyiségében, ami által a 
barátai lehetünk. Köszönjük azt 
a példamutatást, és azt a sze-

retetközösséget, amit magával 
hozott-fogalmazott a polgár-
mester.
A kiállítás két teremben fogadja 
a látogatókat. Az egyikben kizá-
rólag tatai kötődésű alkotásokat 
láthatunk, míg a másikban első-
sorban a természet ihlette képek 
találhatók. Madarász Tibor a 
megnyitón elmondta, szeretne 
még sokáig alkotni, hiszen iga-
zi ünnep számára bemutatni a 
képeit, és reméli, még évekig 
festhet tovább.
A kiállítást Izingné Hernádfői 
Csilla nyitotta meg, aki felele-
venítette a művész pályafutását, 
eddigi életútját. A megnyitón 
közreműködött Keresztesi Jó-
zsef. A tárlat július 30-ig láto-
gatható.

Idén a Kuny Domokos Múzeum 
és a TIT Posztoczky Károly Csil-
lagvizsgáló és Múzeum közös 
programmal készült: délután 18 
órakor a Csillagvizsgáló megnyi-
totta kapuit, és izgatottan vártuk az 
Érdeklődőket. Kis várakozás után 
az előadóterem megtelt, és Almá-
dy Zoltán előadását hallgathattuk 

meg, aki a saját tapasztalatait, él-
ményeit mesélte el a tatai barlan-
gok feltárásával kapcsolatban. 
Ezután Kürthy Dóra vitte el a csa-
patot a közeli Porhanyóbányába, 
ahol az édesvízi mészkőből álló 
domb kialakulásáról, majd pedig 
a mészkő által kőbe zárt lenyo-
matokról, valamint az ott húzódó 

barlang eredetéről beszélt. Vissza-
térve a Csillagvizsgálóba, Kovács 
Bianka és Csiky Deminger Csilla 
régészeti szemszögből mesélt a 
barlangokról, valamint azok vál-
tozó szerepéről az idők folyamán. 
A három előadás sötétedéskor ért 
véget, stílusosan átadva a helyet 
a következő témának: Nagy Sán-
dor kalauzolta el a hallgatóságot a 
csillagos égbolton. Mindezek után 
bárki csillagásszá válhatott, és tá-
vcsővel kémlelhette az eget, töb-
bek között a Szaturnuszt is lehetett 
látni aznap este.
Az előadások alatt, aki inkább 
a kézműveskedést választotta, a 
Csillagvizsgáló kertjében lévő pa-
vilonban vártuk homokkép készí-
téssel, nyakláncfűzéssel, kőbalta 
készítéssel, barlangrajz és plakett 
festéssel.

A tatai Kőkúti Általános Iskola 
művészeti táborozó diákjai, látoga-
tást tettek a múzeum festő – rest-
aurátorműhelyében. A délelőtti 
programra 11 felső tagozatos ta-
nuló érkezett két pedagógus kísé-
retében. A fiatalok megtudhatták, 
hogy mi történik a háttérben. Meg-
csodálhatták a restaurálás alatt álló, 
Donát János festményét, a Szent 
Ferenc stigmatizációját ábrázoló 
vászonképet. Elméleti ismerete-
ket szereztek a vászonképek rest-
aurálásának vázlatos lépéseiről, a 
megfelelő műtárgy csomagolásról 
és raktározásról, továbbá láthatták 
a füstarany készítésének videóbe-
mutatóját is. A táborozók lelkesek, 
nyitottak voltak az új ismeretek 
befogadására, végül vidám élmény-
nyel gazdagodva köszöntek el.

az idén is éjszakáztunk

Madarász tibor jubileumi kiállítása Műhelylátogatás

24. víz, Zene, virág fesztivál
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Sporttörténelmi eseményről adott 
hírt a Magyar Paralimpiai Bizott-
ság június 7-én megjelent sajtó-
közleményében. Első alkalommal 
szerzett kvalifikációt a téli Para-
limpiára magyar látássérült spor-
toló, így már biztosan lesz kiért 
izgulnunk 2018. márciusában.
Balogh Zsolt Tatán született és a 
mai napig városunkban él. A 34 
éves sportoló születése óta vak, 
ennek ellenére aktív életet él, 
aminek a sport is kisgyermekkora 
óta része. Síelni tizenkét évesen 
tanult meg egy svájci sítáborban, 

ahol minden látássérült résztve-
vőnek külön oktatója volt, így 
mindenkire maximális figyelmet 
tudtak fordítani.
Magyarország első és idáig 
egyetlen látássérült síversenyző-
jeként 2011-ben kezdett együtt 
dolgozni Fábián Attila edzővel, 
aki korábban több mozgássérült 
versenyzőt is eredményesen fel-
készített a paralimpiai játékok-
ra. Magyarországot 2002-ben 
képviselte először mozgássérült 
sportoló a téli Paralimpián, de 
magyar látássérültek erre az ese-

ményre még soha nem jutottak 
ki. Zsolt és guide-ja, Bocsi Bence 
az idei szezonban nyújtott remek 
teljesítményével most nagy lé-
péssel került közelebb egy régi 
álmához.
Az átlagember számára elkép-
zelhetetlen, hogyan is síelnek a 
látássérültek, Zsolttól is általában 
ezt kérdezik meg először, ami-
kor kiderül, hogy versenyszerűen 
síel. Látássérültként a síelés már 
nem egyéni sport, hanem való-
ságos csapatmunka, ami komoly 
összhangot és bizalmat igényel. 
A látássérült síelőket minden 
esetben egy segítő, a nemzetkö-
zi szóhasználattal élve guide irá-
nyítja a pályán. Attól függően, 
hogy a látássérült versenyző mi-
lyen mértékű megmaradt látással 
rendelkezik, a vezető vagy folya-
matos instrukciókkal irányítja, 
vagy csupán közvetlenül előtte 
halad és mindössze néhány szó-
ban tájékoztatja a haladás irányá-
ról és a pálya minőségéről. Mivel 
Zsolt teljesen vak, esetében a gu-
ide, azaz Bence egy hangszórót 
visel a hátán edzés és versenyzés 
közben, és folyamatosan beszél 

minden egyes lesiklás alkalmá-
val. A Bence által adott instruk-
ciók a laikus ember számára 
értelmezhetetlenek, azokat az 
évek során Zsolttal és edzőjükkel 
közösen alakították ki. Szükség 
van a nagyon határozott és gyors 
irányításra, hiszen a versenyzők 
sebessége akár az óránkénti 60 
kilométert is elérheti.  A páros 
már több mint négy éve edz és 
versenyez együtt, az összeszo-
kottság pedig meg is hozta a várt 
eredményt. 
Zsolt és Bence a januári Tarvisio-
ban megrendezett parasí világbaj-
nokságon óriás lesiklásban a 9., 
szlalomban pedig a 7. helyezést 
érte el, de más nemzetközi verse-
nyeken is szépen szerepeltek. A 
paralimpiai mezőny nagyon erős 
lesz, de kemény felkészüléssel, 
ideális pályaviszonyok között, 
no meg némi szerencsével akár a 
pontszerző hely elérését sem tart-
ja lehetetlennek Zsolt.
Az első magyar látássérült síver-
senyző felkészülését és verse-
nyeken való szereplését évek óta 
támogatja a Magyar Paralimpiai 
Bizottság, de ez a finanszírozás 

általában csak a versenyek és 
edzőtáborok költségeinek egy 
részét fedezi. A csapat igyekszik 
további támogatókat találni, de 
nem ritka, hogy maguk állják 
egy-egy edzőtábor költségeit. Az 
edzéseket minden esetben külföl-
dön, általában a lehető legköze-
lebb, Ausztriában tartják, mivel 
Magyarországon a pályák hóval 
való ellátottsága kiszámíthatatlan 
és a legtöbb hazai sípályán nem 
biztosított az akadálymentes és 
biztonságos gyakorlás egy látás-
sérült versenyző számára. Havon 
nem csak a téli időszakban, ha-
nem a nyári hónapokban is szük-
séges edzeni, ilyenkor viszont ál-
talában messze kell utazni, olyan 
síterepekre, ahol a nyár közepén 
is jó minőségűek a pályák.
A 2018-as XII. téli Paralimpiát a 
dél-koreai Pjongcsangban rende-
zik meg 2018. márciusában, köz-
vetlenül a téli Olimpiai Játékokat 
követően.
Zsolt további versenyeredménye-
it és a vele kapcsolatos informá-
ciókat bárki követheti Facebook 
oldalán:https://www.facebook.
com/baloghzsoltsielo/         - áá -

tatai parasportolónak szurkolhatunk a 2018-as téli Paralimpián

Negyedik éve szervez a TAC 
sporttábort azoknak a gyerekek-
nek, akik szeretik a kézilabdát, 
de egyébként is szívesen spor-
tolnak. Az idén már a Güntner 
Aréna a helyszín, ami sokkal 
jobb feltételeket biztosít az ed-
digi évekhez képest. Nagy nép-
szerűségnek örvend a tábor, még 
az iskola közben  jelentkeznek 
sokan, de többen vannak, akik 
később gondolják meg magu-
kat, hogy szeretnének ott lenni. 
Függ a családi nyaralástól, függ 
attól is, hogy barát, barátnő ott 
lesz-e a táborban. Főleg a váro-
si és a városkörnyéki gyerekeket 
szólítják meg a szervezők, így 
legtöbben a Kőkúti és a Vasza-
ry iskolából jönnek, de naszá-
lyiak is akadnak szép számmal. 
Napközis jellegű a tábor, reggel 

8-tól délután 4-ig tartanak a fog-
lalkozások. Délelőtt és délután 
is van kézilabdaedzés, de ezen 
kívül rengeteg program vár még 
a táborozókra: sárkányhajózás, 
strandolás, asztalitenisz, foci, 
íjászat, méta, gyöngyfűzés, de 
kipróbálhattak ugráló várat is. A 
fáradt izmokat a Kőkúti tanme-
dencéjében lazíthatják ki, míg 
az éhséget tízórai, ebéd, uzson-
na enyhíti. Az első turnusban 58 
gyerek vett részt, inkább a 8-10 
évesek voltak többen, míg ezen 
a héten már a nagyobbak, a 11-
13 évesek jelentkeztek nagyobb 
számban. A szervezők célja hogy 
jó körülmények között, megfele-
lő felügyelet mellett, szakmai-
lag is felkészült testnevelőkkel, 
edzőkkel hasznosan töltsék el a 
gyerekek az időt.        - ta -

Javában tart a vizes sportok 
szezonja. Az Öreg-tó is csúcs-
forgalmat bonyolít le, hiszen a 
kajakosok, evezősök, vitorlázók 
naponta tartanak edzéseket, de 
nagyon sokan kihasználva a jó 
időt fürdenek is a tóban. A Hódy 
SE versenyzőinek májusban a 
Maratoni Magyar Bajnoksággal 
kezdődött az idény, ahol szép 
eredményekkel zártak. Nem 
sokáig pihenhettek a babérjai-
kon, hiszen egy hónapra rá már 
a Diákolimpia országos döntőn 
kellett megmutatni mit tudnak. 
Június 23-25 között a Velencei 
tavon, Sukorón rendezték a ver-

senyt. Népes csapat kelt útra és 
bizakodva várták a versenyt. Két 
nagy tréler kellett, hogy a hajók 
is eljussanak. De megérte a sok 
munka, a sok izzadtság, az uta-
zás, mert szép eredmények szü-
lettek. Ismét beigazolódott, hogy 
a Hódy-ban remek szakmai mun-
ka folyik, hiszen a versenyzők 11 
számban állhattak dobogóra és 
még öt 4-6. helyezés is jutott a ta-
taiaknak. Aranyérmesek: Kovács 
Petra Sára  K-1  200 m és K-1  
500 m, Pazár Anna Luca K-1  200 
m és  K-1  500 m,  Bodor Dániel  
K-1  200 m, 
Ezüstérmesek:  Hidvégi Hunor        

MK-1  2000 m,     Bublovics 
István    MK-1  2000 m, Almási 
Lili               MK-1  2000 m, Nagy 
Ábel, Dedinszky Ádám, Bublo-
vics István, Boleradsky Barnabás  
MK-4  2000 m
Wittmer Kitti, Klugmann Maja, 
Csorba Júlia, Németh Panna MK-
4  2000 m
Bronzérmesek:  Pazár Anna Luca, 
Flaskár Fruzsina K-2  500 m
Helyezettek: 4.  Wittmer Kitti   
MK-1  2000 m,  5.  Klugmann 
Maja MK-1  2000 m, 6. Hid-
végi Zalán      MK-1  2000 m, 
Havranszki Levente K-1  500 m,  
Mikó Áron  K-1  1000 m      - ta -

vizes érmek

Az általános iskolások és a kö-
zépfokú tanintézetek diákjainak 
legjelentősebb sportversenye a 
Diákolimpia. Ahhoz hogy va-
laki, vagy valamelyik csapat 
eljusson az országos döntőig 
hosszú utat kell megtenni. A 
körzeti, megyei versenyeken 
át, sőt csapatsportokban az or-
szágos elődöntőkön át vezet 
az út. A megyei csapatok, ver-
senyzők a 2015/2017-es tanév-
ben is jól szerepeltek. A tataiak 
sem vallottak szégyent, hiszen 
korábban már beszámoltunk a 
kőkútis atléták bajnoki címéről 
és dobogós helyezéséről. A tan-
év végeztével a Diákolimpiai 
küzdelmek is befejeződtek. A 
Magyar Diáksport Szövetség 
a labdajátékok döntőjét, vala-
mint a III. korcsoport versenye-
it Debrecenben rendezte június 
20-25 között. Ezen ott lehetett 
a Kőkúti IV. korcsoportos fiú 
kézilabda csapata és a III. kor-
csoportos lányok atléta csapata, 
köztük néhány egyéni szám-
ban is induló versenyzővel. 
A fiúk döntőbe kerülése szép 
teljesítmény volt és előzete-

sen a 4-6. hely valamelyikére 
várták a csapatot. A 8 döntő-
be került együttest két négyes 
csoportba sorsolták, ahonnan a 
csoportok 1-2. helyezettjei ke-
rültek az elődöntőbe, a többiek 
az 5-8. helyért játszhattak. A 
csoportban a Kőkúti győzött a 
Debreceni Kazinczy ellen (30-
25), míg vereséget szenvedett 
a Budaörsi Hermantól (17-24) 
és a Soltvadkerti Kossuthtól 
(19-21). A csoport 3. helyezett-
jeként a Szegedi Vörösmarty 
együttesével játszhatott az 5. 
helyért. Nagy küzdelemben, a 
félidei döntetlen után az ellen-
fél jobban bírta a végét és 21-
18-ra nyert, így a tataiaknak a 
6. hely jutott. A szerepléshez az 
is hozzá tartozik, hogy a csa-
pat egyik kulcsembere Csányi 
Csongor sérülés miatt nem tu-
dott játszani. A döntőbe jutás és 
a pontszerző 6. hely dicséretes. 
A csapat edzői Gaál Szabolcs, 
Endrédi Dezső 
Az atlétikában a lányok meg-
javítva a megyei döntőn elért 
eredményüket a 11. helyen vé-
geztek.         - ta -

Pontszerző Kőkúti

Kézilabda tábor

A megyei női kézilabda bajnok-
ságban szerepelt a TAC együt-
tese. A küzdelemsorozat végén 
a lányok nyakába bronzérem 
került. A csapat edzője Gubicza 
István. 
- Az NB II-ből való visszalépés 
után nehéz volt csapatot csinálni?
G.I.: nem volt könnyű a helyzet, 
hiszen a visszalépés miatt többen 
abbahagyták, néhányan távoztak 
a csapattól. Kevesen maradtunk, 
jobbára azok, akik az NB II. ifi-
ben játszottak. A 16-18  éve já-
tékosok a megyei bajnokságban 
felnőttek ellen léptek pályára. 
Ezt fejben is rendezni kellett. 
- Milyen tervekkel indultak?
G.I.: a mezőnyt nagyjából ismer-
tem, de egy új bajnokság mindig 
tartogat meglepetéseket. Sok 
függ attól, melyik csapat hogy 
igazol, hol mennyire veszik ko-
molyan az edzéseket, meccse-
ket? Mi rengeteget dolgoztunk 

a felkészülés alatt tudtuk, hogy 
fizikailag erősödni kell a lányok-
nak. Azt is tudtam, hogy az NB 
II-ben játszó Dorognak jó lesz a 
megyei bajnokságban szereplő 
csapata is. Erősnek ítéltem meg a 
Tarjánt is, de sötét ló volt az Esz-
tergom. Úgy gondoltam a 3-4. 
hely összejöhet. Sokáig kérdéses 
volt hány tagú lesz a mezőny, 
végül 7 csapattal rajtolt a bajnok-
ság.
- Hogy alakult a játék?
G.I.: a kevés csapat miatt a ver-
senykiírás szerint mindenkivel 
négyszer találkoztunk.
Tulajdonképpen jól kiismerték 
egymást  a  gárdák  és amikor 
tavasszal is kétszer találkoztunk, 
már tudtuk,  melyik csapattól 
mit várhatunk. A hazai teljesít-
ményünkkel elégedett vagyok, 
hiszen otthon legalább egyszer 
mindenkit sikerült legyőzni. 
Idegenben nem ment ilyen jól, 

de idegenben megtanulni nyerni 
hasonló erősségű csapat ellen az 
hosszabb folyamat. Annak örü-
lök, hogy a gyors játékot tavasz-
szal már többször tudtuk ered-
ményesen játszani. Ugyanakkor 
azt is eredménynek tartom, hogy 
tavaszra sokat keményedett a vé-
dekezésünk is.
- Hogyan tovább?
G.I.: Egy ilyen idényre lehet 
támaszkodni. Eljutottunk egy 
szintig amire könnyebben lehet 
építeni a továbbiakat. Remélem, 
hogy a csapat együtt marad. Ta-
vasszal került hozzánk néhány 
játékos szeretném őket beépíteni. 
Bebizonyosodott, hogy kemény 
felkészüléssel lehet csak ered-
ményt elérni, így most is hasonló 
alapozásra számíthatnak a lá-
nyok. Az egyesület és a szakosz-
tály vezetése szeretné, ha néhány 
év múlva újból lenne NB II-es 
csapat a városban. Ennek érdeké-
ben elindítunk egy ificsapatot is 
az MKSZ versenyrendszerében.
Statisztika.   3. TAC   20   11   -   9   
433-395   22 pont
otthon:  10   7   -   3   14 pont
 idegenben:  10   4   -   6     8 pont
Legjobb góllövők:    139  Zink, 
78  Stodola, 56 Nyitrai, 42 Kur-
csik, 31 Szórádi
Legtöbbet játszott:  20 x Halasi, 
Nyitrai, Stodola, Szórádi, 19x  
Zink, 17x Siklósi,16x Metka 15x 
Kurcsik, Lehoczki                 - ta -

Lányok bronzzal

fotó: www.facebook.com/tacnoikezilabda


