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Testületi ülés
2. oldal

Köszönet áldozatos munkájukért
Városi Semmelweis-napi ünnepség

Tata Önkormányzata szervezésében, a Hotel Gotwaldban rendezték a magyar egészségügy napja
alkalmából a Semmelweis-napi
Ülésezett a Kistérségi Társu- ünnepséget, Semmelweis Ignác
születésének 198. évfordulójára
lási Tanács				
3. oldal emlékezve. Városunk a rendez		
vénnyel idén is köszönetét fejezte
ki az egészségügyben dolgozóknak, az elmúlt időszakban végzett
munkájukért, elhivatottságukért.
Az ünnepségen részt vett többek
között Dr. Kancz Csaba kormányPons Danubii közgyűlése
megbízott, Michl József polgármester, dr. Beró Henrietta alpol			
			3. oldal gármester, Robozné Schőnfeld
Zsuzsanna, a Humán és Ügyrendi
Folytatják munkájukat a
Bizottság elnöke, a képviselőTatai Helyi Közösség tagjai
testület tagjai, Dr. Cseh Tamás a
		
4. oldal Tatai Egészségügyi Alapellátó
Intézmény vezetője, a városban

és kistérségben dolgozó orvosok,
védőnők, a mentőszolgálat képviselői, a gyógyszertárak dolgozói,
és gyógytornászok.
Köszöntőjében Michl József polgármester kiemelte:- a gyógyítás
feladata nemcsak az orvosé, hanem mindenkié, aki az orvos körül munkájával segít, a köszönet
nekik is jár áldozatos munkájukért. Tata városában az évek óta
tartó folyamatos fejlesztésekkel a
remények szerint minél hamarabb
elérünk egy olyan pontot, ami az
infrastruktúra szintjén is megelégedésre adhat okot mindenkinek,
emellett a város vezetősége azon
dolgozik, hogy a kötelező feladatok frontján a lehető legnagyobb
biztonságot adják a gyógyítóknak. Michl József külön köszöne-

tet mondott a magyar kormánynak
azért a döntésért, amely nyomán
béremeléssel segítik az egészségügyben szolgálatot vállalókat.
A helyszínen Dr. Kancz Csaba

A Bajtársi Klubbal Sopronban
			4. oldal
Víz, Zene, Virág Fesztivál
					
5-6. oldal
MúzÉj a Malomban
		

6. oldal

kormánymegbízott mondott ünnepi beszédet, amelyben gratulált
Tatának ahhoz, hogy városunk
egy ilyen fontos hivatás képviselőinek mond külön köszönetet. Az
egészségügyben következő béremeléssel egy lépéssorozat indult
el, s bár még rengeteg a tennivaló, mégis nagyon fontos, hogy a
bérrendezés kérdésében sikerült
előrejutni. Az egészségügyben
dolgozó szakemberek jelentős része családban él, s a család mellett
végzett munka komoly áldozatvállalást is jelent, mégis tudni kell
empátiával fordulni a betegekhez,
s kicsit szociális munkásnak is
kell lenni, amiért külön köszönet
jár- mondta Dr. Kancz Csaba.
Folytatás a 3. oldalon.

A Kárpát-medencei Református Középiskolák XXI. Találkozója
magukat az intézmények, Tatára
170 vendég érkezett határainkon
innen és túlról. A találkozó helyszíne az Öreg-tó Club Hotel volt,
de a résztvevők megismerkedtek
a Református Gimnáziummal, és
egy interaktív vetélkedő formájában városunkkal is.
A programot ünnepi istentisztelettel nyitották meg a Református
Templomban, ahol igét hirdetett
Steinbach József, a Dunántúli
Református Egyházkerület püs-

Tisztújítás a Turisztikai
Egyesületnél
			6. oldal
15 éves a Tatai Helytörténei
Egyesület		
			7. oldal
„Hálóőrök” Tatán
		

8. oldal

Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

Július 3. és 6. között rendezték
városunkban a Kárpát-medencei
Református Középiskolák Találkozóját, a Tatai Református Gimnázium szervezésében. A találkozón már 21. alkalommal gyűltek
össze a református középiskolák
képviselői, hogy még szorosabbá fűzzék kapcsolataikat, kicseréljék tapasztalataikat, hitükben,
küldetésükben megerősödjenek.
Ahogyan azt a megnyitó ünnepségen Illés Dániel igazgató is
kiemelte, a találkozó központi
gondolata a szeretet, jelmondata:
„Minden dolgotok szeretetben
menjen végbe” volt, a rendezvény programjait is e gondolat
köré szervezték.
Az eddigi hagyományoknak
megfelelően idén is négytagú
küldöttségekkel képviseltették

pöke, köszöntőt mondott Bellai
Zoltán püspöki főtanácsos, Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család-és ifjúságügyért felelős államtitkára,
Király András György, a bukaresti Tanügyminisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára, Bencsik János országgyűlési
képviselő és Michl József polgármester. A hét folyamán a találkozó résztvevői többek között
fórumokon és fakultációs progra-

mokon, táncházban és vetélkedőkön vettek részt.
- Nagyon jó programok voltak, nagyon kedvesen fogadtak minket,
remek diák és csapat gyűlt össze
- mondta Marton Réka, a Pápai
Református Gimnázium tanulója.
A harminchét delegáció képviselői szerdán búcsúztak egymástól,
a záró istentiszteleten fiatalok és
kísérőik egy-egy nyilatkozatban
foglalták össze a találkozó tapasztalatait.
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Önkormányzat

Még lehet jelentkezni
nyári diákmunkára
Továbbra is várják a diákok jelentkezését Tatán a Nyári diákmunka programba az önkormányzatok és intézményeik
állásajánlataival.
A jelentkezéshez regisztráció
szükséges a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A diákok
július 1. és augusztus 31. között
vállalhatnak munkát az intézményeknél 1 hónapos időtartamra,
4 és 6 órás munkarendben.
Általános ügyfélfogadás:
hétfő, szerda, csütörtök: 8-14
óra, péntek: 8-12 óra között.
Rendkívüli ügyfélfogadás diákmunkára jelentkező tanulók részére:
Minden kedden: 8-tól 16 óráig.
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Testületi ülés díjátadással

Ügyfélfogadás a Tatai
Közös Önkormányzati
Hivatalban
2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 34 / 588 - 600
Fax: +36 34 / 587 - 078
Hétfő: 8:00-12:00,
13:00-16:00
Szerda: 13:00-15:30
Péntek: 8:00-12:00
Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Hirdessen
Ön is

9000 példányszmú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!
Hirdetéssel kapcsolatos
információk:

06-30-962-4556
tataivaroskapu.ujsag
@gmail.com

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
ISSN 2416-1586
Nyomda: PLT Nyomdai
Központ
Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete júniusi ülésén 25
napirendi pontot tárgyalt meg a
Városháza dísztermében.
A napirendi pontok előtt kiosztották az Év Közszolgálati Dolgozója díjat, melyet idén Szabó
István vehetett át. Az ülést követő
sajtótájékoztatóján Michl József
polgármester elmondta:- Szabó
István hosszú ideje dolgozója a
hivatalnak, munkáját már a rendszerváltás előtt elkezdte, s elsősorban a város üzemeltetéséhez
kapcsolódó műszaki feladatokkal
foglalkozik. Munkáját példaértékűen végzi annak ellenére, hogy
nagyon nehéz területen dolgozik,
hiszen számos konfliktust kell
kezelnie a mindennapok során. A
díj átadása a július 1-i köztisztviselők és kormánytisztviselők
napja alkalmából jelképezi azt a
köszönetet, ami a közszolgálati
dolgozóknak jár a kormányhivatalban, a járási hivatalban és a
polgármesteri hivatalban is, ezért
köszönet mindazoknak, akik Tata
szolgálatában dolgoznak- nyilatkozta a polgármester.
A képviselők munkájukat rendelet-alkotáshoz, és a költségvetéshez kapcsolódó előterjesztések
megtárgyalásával kezdték, majd
településrendezéshez kapcsolódó előterjesztésekkel folytatták,
utóbbi témában elindult Tata
Építési Szabályzatának módosítási folyamata. Ezt követően a
gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések következtek

4 napirendi pontban, melyek között szerepelt az önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak
beszámolója az éves tevékenységükről, a Tatai Távhőszolgáltató Kft-vel, és a Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt.-vel kapcsolatos
tulajdoni döntések, valamint a
Fényes-fürdőn található Grófi-tóval kapcsolatos döntés. Ezzel
összefüggésben Michl József elmondta: -az önkormányzat régóta
tervezi, hogy a Fényes- fürdőn
lévő katonai medencét (Grófi-tó)
megújítsa. A tó vize kristálytiszta, viszont az oldalán lévő beton
továbbra sem esztétikus, és a
közepében még található egy nagyobb terjedelmű agyagpaplan
rész, amit ki kell emelni. A testület, júniusi döntésével 50 millió
forintot irányzott elő arra, hogy
a munkálatokat ez év őszén elvégezhessék, így a beton helyett egy
fövenyes partot alakítanak majd
ki gyepszőnyeggel, illetve kiemelik a tó aljáról az agyagpaplan maradványt.
A vagyongazdálkodással kapcsolatos előterjesztések sorában többek között döntés született a város
tulajdonában lévő egyes földterületek bérbeadásáról, és a Váralja
u. 28 szám alatti önkormányzati
ingatlan felújításáról, valamint
bérbeadásáról. A képviselők
ugyancsak döntöttek egy támogatási igény benyújtásáról a helyi
közforgalmú közlekedés normatív támogatására vonatkozóan, és

az E-mobilitás Interreg projekt
partnerségéről egy pályázat keretében, ami tartalmi megújításokra,
tanulmányok kiírására és stratégia
kidolgozásra ad lehetőséget. Jelen
esetben egy olyan pályázatban
lévő partnerségről van szó, melynek célja az e-mobilitás, vagyis a
leghatékonyabb kihasználása az
internetes lehetőségeknek a mindennapjainkban.
A képviselő-testület jóváhagyta
azt az együttműködési szándéknyilatkozatot is, melyet az önkormányzat a Nyugat-magyarországi
Egyetemmel ír alá. Ezzel kapcsolatban Michl József elmondta:- az
intézmény vezetői azzal keresték
meg a várost, hogy lehetőleg Tatán szeretnének egy csecsemő és
kisgyermek nevelő alapképzést
indítani. Ez a fajta képzés még
fiatal hazánkban, s a bölcsődéinkben is sokan dolgoznak úgy, hogy
nem rendelkeznek még ezzel a
diplomával, ám annak megszerzését követően magasabb fizetésben
részesülnek majd. Mivel nagy az
igény erre a képzésre, így az városunkban is elindulhat a jövőben, s
ehhez kapcsolódóan a képviselők
arról is döntöttek, hogy a Piarista
rendház egy részének karbantartásával helyszínt biztosítanak a
képzéshez.
Fenntartói döntés is született a
múzeumi feladatok megoldására,
hiszen amikor a Kuny Domokos
Múzeumot a város átvette az állami fenntartásból, és önkormányzatunk lett a megyei múzeum

fenntartója, akkor ezzel Tata egy
komoly presztízst jelentő feladatot szerzett, ami nagy felelősséggel is jár. Az ülésen most a múzeum infrastruktúrájának fejlesztése
mellett tették le voksukat a képviselők azért, hogy a múzeum munkatársainak ne a vár különböző
termeiben kelljen dolgozniuk, hanem a volt szakrendelő intézet egy
megfelelő méretű épületrészében
legyen a jövőben az igazgatóság,
és az irodák, valamint a könyvtár.
A testület, munkáját ezt követően
a Tatai Egészségügyi Alapellátó
Intézmény Védőnői Szolgálatának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával folytatta,
majd sor került arra a tájékoztatóra, amely a képviselő-testület által
alapított közalapítványok 2015.
évi beszámolóiról szólt. Ezt követte egy előterjesztés, egyes online kommunikációs és közösségi
média szolgáltatások bevezetéséről. Az önkormányzatot ugyanis
azzal a lehetőséggel kereste meg
egy vállalkozás, hogy egy olyan
online rendszert dolgoztak ki,
amely a lehető legegyszerűbben
és a leggyorsabban képes összekötni a városban lévő szolgáltatókat és magánszemélyeket. Ezzel a
szolgáltatások kínálata és a kereslet hatékonyan tud majd a jövőben
kapcsolatba kerülni egymással,
leegyszerűsítve számos, mindennapi feladat praktikus megoldását.
Ugyancsak a nyári szünet előtti
utolsó ülésen döntött testületünk
arról a partnerségi megállapodásról, amely a Hungarikum Szövetséggel jön létre. A helyi értékekben való gondolkodás, nagyon
fontos mindenki számára abból a
szempontból, hogy az értékeinket ne csak megőrizzük, hanem
menedzseljük is, és még jobban
meg tudjuk ismertetni- mondta
Michl József, ezt a folyamatot pedig nagyban segíti a Hungarikum
Szövetség, mely szeretné, hogy
hazánk kincsei ne vesszenek el,
hanem egyre inkább hozzáférhetővé és ismertté váljanak. Ennek a
közösségnek lehet Tata is a tagja,
a pozitív döntés nyomán.
Az ülés végén beszámoló következett a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről,
majd zárt ülésen döntöttek a 2016.
évi városi kitüntetések odaítéléséről. A kitüntetéseket az augusztus 20-i városi ünnepségen adják
majd át, a Kossuth téren.
- áá -

Már kapható a Tatai Patrióta nyári száma
A Tatai Patrióta című közéleti
magazin idei második számának
címlapja a nyár színeibe öltözött,
de lapjain változatlanul izgalmas

tartalommal, tatai témákkal várja olvasóit.
A nyári számban többek között a
Víz, Zene, Virág Fesztivál történetéről és kulisszatitkairól nyilatkozik Essősy András egyesületi
elnök, a házasság művészetéről
pedig Levente Péter és Döbrentey Ildikó mesél. Az aktuális
témák sorában szerepel a Kőfaragó-ház és a Kálvária-domb
jövője, hiszen Tata benyújtotta
terveit a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében
kiírt
„Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés”

elnevezésű pályázatra.
Komoly siker, hogy a tatai már
az 5. legfejlettebb járás hazánkban, a lap legújabb számában arról is olvashatnak, hogy milyen
szempontok alapján állítják fel
a hazai járások rangsorát. Igazi
hungarikum a magyar védőnői
szolgálat, melynek mindennapjairól a tatai védőnők osztják
meg gondolataikat, míg Turczi
István József Attila, Babérkoszorú és Prima Primissima díjas
magyar költő, író, műfordító,
szerkesztő, a Parnasszus költészeti folyóirat és kiadó alapító
főszerkesztője, valamint Tata díszpolgára elárulja miért is tartja
kiemelkedően fontosnak a pá-

lyakezdő művészek támogatását.
A Patrióta Magazin aktuális
száma megvásárolható a Városmarketing Irodában, a Magyary
Zoltán Művelődési Központban,
a Fényes Tanösvényen, az Új
Kajakház Ökoturisztikai Központban, a Kiskastélyban és a
Tourinform Irodában.
Akiket mélyebben foglalkoztat,
hogy mi zajlik városunkban, mi
áll a helyi hírek hátterében, kik
élnek Tatán, és mit tesznek a köz
szolgálatában, előfizethetik a negyedévente megjelenő magazint.
Megrendelésüket, véleményüket, javaslataikat a következő
címre várjuk:
tataipatriota@tata.hu.

Közélet
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Egyeztették az orvosi ügyeletet
Ülésezett a Kistérségi Társulási Tanács

A nyári szünet előtti utolsó ülését
tartotta a Városháza dísztermében a Tatai Kistérségi Többcélú
Társulási Tanács. A napirendi
pontok között szerepelt egy részletes bemutató a tatai térfigyelő
kamerarendszer
működéséről,
valamint egyeztetés a központi
orvosi ügyeleti feladatok ellátásának átszervezésével kapcsolatban.
Michl József a Társulási Tanács
elnöke a találkozót követő sajtótájékoztatón elmondta:- az ülés

egyik fő témája a biztonság, minden települést komolyan érint.
Tatán már kiépült egy új kamerarendszer, amely megfigyeli a városba bejövő forgalmat, és több
ponton a közösségi tereket is. A
júniusi ülésen egy olyan rendszer kialakításáról egyeztettek,
mely képes komplex hálózatként
az egész kistérség biztonságát
növelni, a településekre bemenő
utak megfigyelése által. A kistérség több települése már konkrét
lépéseket tett ennek a hálózatnak

Boldog születésnapot!

A 90. születésnapját ünneplő
Tremmel Györgynét köszöntötte
dr. Beró Henrietta alpolgármester.
A mosolygós, fiatalos Etelka néni
nagy családi körben ünnepelt,
hiszen 3 gyermeke, 7 unokája
és 6 dédunokája van. Pozsonycsákányban született, és katona
férje révén került Tatára 57 évvel ezelőtt. Tremmel Györgyné
varrónőként dolgozott, még manapság is elvégez apróbb javítási
munkákat a családnak. Sok munka jellemezte Etelka néni életét,

még ma is szívesen süt vagy főz,
a család nagy kedvence a házi
somlói galuskája. Emellett szabadidejében gyakran olvas, vagy
rejtvényeket fejt.
A család, a gyerekek, mindig
kiemelkedő helyet foglaltak el
Etelka néni életében, ők voltak azok, akik erőt adtak neki a
mindennapokban, még a szűkös
és nehéz időkben is. Még sok
örömteli évet kívánunk, Isten
éltesse egészségben, boldogságban Etelka nénit!
- áá -

a megvalósítása érdekében.
A társulási tanács ülésén Vámosiné Illés Márta, a Tatai Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője az aktuális közfoglalkoztatási és munkaügyi kérdésekről, dr. Friedrich Gábor r.
ezredes, Tata Rendőrkapitányság
kapitányságvezetője a közbiztonsági helyzetről, míg Székely
Csaba, a Szociális Alapellátó Intézmény vezetője a gyermek és
családvédelmi feladatokról tartott tájékoztatót.
- áá -
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Lehet pályázni az Öveges-ösztöndíjra
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi
eredményt elért tatai hallgatók
elismerésére és megbecsülésére
Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjat alapított a 2011/2012es tanévtől. A díj olyan tatai
állandó lakóhellyel rendelkező,
első diplomáját szerző, nappali
tagozatos, felsőoktatásban tanuló hallgatónak adományozható,
aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét félévében
4,2-nél magasabb tanulmányi
átlagot ért el, és még legalább
egy tanéve hátra van tanulmányai befejezéséig. A díjat évente
maximum 10 hallgatónak lehet
odaítélni.
A díjra pályázatot nyújthatnak
be tatai állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban résztvevő hallgatók.
A pályázatokat írásban 2016.
augusztus 31-ig, a polgármesterhez kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a díjra
pályázó személy nevét, lakcímét, a felsőoktatási intézmény
nevét, hallgatói jogviszony,

valamint az előző két félév tanulmányi eredményének hitelesített igazolását. Tanulmányi
eredmény alatt az érdemjegyek
számtani átlaga értendő.
A pályázatnak ki kell térnie a
pályázó Tatához való kötődésére, arra, hogy tanulmányainak
folytatása és elvégzése miként
kapcsolódik városunkhoz, valamint az általa választani kívánt
szakdolgozati téma kifejtésére
maximum két oldal terjedelemben, amennyiben az összefügg
Tatával.
A díjat Tata város polgármestere
adja át minden év szeptemberében. A díj az odaítélést tanúsító
díszoklevélből és egy tanév 10
hónapjára szóló ösztöndíjból
áll. Az ösztöndíj havi összege
10 000 Ft. A díj odaítéléséről
a mindenkori oktatási feladatokkal foglalkozó bizottság javaslatának figyelembe vételével
Tata város polgármestere dönt.
A pályázatról érdeklődni lehet
Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintézőnél (tel: 0634-588-664, e-mail: civil@tata.
hu)

Városi Semmelweis-napi ünnepség
Folytatás az 1. oldalról
Az eseményen munkájuk elismerésként az Árpád-házi Szent
Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet dolgozói részesültek
igazgatói dicséretben, az elismeréseket Deák Anita ápolási
igazgató adta át Péli Rékának,
Vincze Enikőnek, Freész Renátának, Nagy Gergelynének, Kristóf Antalnénak, Senkárné Süveg
Noéminek, Pethes Adriennek, és
a Tüdőgondozó munkatársainak,
akik 2015. évi kiváló szakmai
munkájukkal elnyerték a Korányi
Vándorserleget.
„25 éve az egészségügyben dolgozó” címet kapott Barsi Márta,
Horváthné Nagy Mónika, és Dr.
Peti Ildikó. „30 éve az egészségügyben dolgozó” címet kapott
Benke Csaba, Fábiánné Bélik Ilona, Gángó Mária, Orcsik Péterné
és Polcsikné Pázmándi Szilvia,
valamint „40 éve az egészségügyben dolgozó” címet kapott Dávid
Lászlóné, Kun Tiborné, és Horváth Nándorné.

A Megyei Orvosi Kamara az ünnepségen Hamary Dániel díjban
részesítette Dr. Békefi Dezső
gyermekgyógyász főorvost. A
díjat Dr. Fehér Béla, a Komárom-Esztergom Megyei Orvosi
Kamara elnöke adta át.
Kilin Olga Mónika, a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megyei általános alelnöke
MESZK szakmai díjat adott át
Dudás Csabáné főnővérnek, valamint csoportos szakmai díjat az
Alapellátó Intézmény védőnőinek.
Tata Város Önkormányzata májusi ülésén határozatot hozott arról, hogy címzetes főorvosi cím
használatát tanúsító díszoklevelet
és pénzbeli elismerést adományoz azoknak a háziorvosoknak
és alapellátást végző fogorvosoknak, akik 20 éven keresztül
folyamatosan körzeti, háziorvosi, körzeti gyermekorvosi, házi
gyermekorvosi, illetve fogorvosi
alapellátási feladatokat láttak el
Tatán. A címzetes főorvosi cím

használatát tanúsító okleveleket
Michl József polgármester és dr.
Beró Henrietta alpolgármester
adta át Dr. Cseh Tamásnak, Dr.
Horváth Róbertnek, Dr. Kálovics
Erzsébetnek, Dr. Németh Ágnesnek, Dr. Pálfi Jánosnak, Dr.
Reisz Kornéliának, Dr. Reviczki
Sándornak, Dr. Sopov Krsztonak,
Dr. Szalai Margitnak, Dr. Válóczi
Jánosnak, Dr. Szanda Mátyásnak,
Dr. Kadlecsik Teréznek, Dr. Gárdai Évának, és Dr. Sámson Lászlónak. Az ünnepségen nem tudott
részt venni, de az elismerésben
ugyancsak részesült Dr. Hantay
Zsuzsanna, Dr. Varga Mária, és
Dr. Kiss Éva. Michl József polgármester külön elismerésben
részesítette Dr. Cseh Tamást, az
Egészségügyi Alapellátó vezetőjét, kiemelkedő szakmai tevékenységéért.
Az ünnepségen közreműködött
Jenei Márta, valamint Ökrös
Krisztián zongoraművész, aki
Liszt Ferenc 14. Magyar rapszódiáját adta elő.
- áá -

Rövid hírek
Csángó gyerekek
nyaraltak Tatán
Magyarfaluból érkezett Tatára
24 csángó gyermek, valamint
kísérőik: Puskás Annamari és
Kiss Csaba, fiatal erdélyi magyarok, akik vállalták, hogy elkísérik a vakációzó diákokat.
A nyaralás helyi szervezői
2015-ben Pünkösd előtt látogattak el Magyarfaluba és Lábnyikba, ahol a fogadtatás és a
tanárok munkája mélyen megérintette őket, s az ott látottak
alapján vállaltak keresztgyermekeket, akikkel azóta is tartják a kapcsolatot. A gyerekek
Michl József polgármesterrel
indultak közös városnézésre,
de programjaik között szerepelt
strandolás, mozi, sportversenyek, kerékpározás és lovarda
látogatás is.

Közgyűlést tartott a Pons Danubii
A közgyűlést a hét tagváros polgármestere alkotja (Tata, Észak- és
Dél-Komárom, Oroszlány, Gúta,
Kisbér és Ógyalla). A Közgyűlés
elnöke Michl József Tata polgármestere bevezetőjében megerősítette, hogy a Pons Danubii EGTC
az Európában és Magyarországon
tevékenykedő társulások között a
legsikeresebbek között van.
A közgyűlésen az EGTC pénzügyi
beszámolói és a jövőbeni pályázati
tervek előkészítése volt napirenden.
A polgármestereket Horváth Árpád,
Gúta polgármestere köszöntötte, aki
kiemelte, hogy Gúta városa a jövőben is elkötelezett a határon átnyúló
együttműködés iránt.
A Pons Danubii EGTC sikeresen
pályázott az Interreg Európa program keretében egy nemzetközi projekt megvalósítására, melynek célja

vízparti turisztikai fejlesztések előkészítése. A projekt partnerei Hága
(Hollandia), Milánó (Olaszország),
Tipperary Megye (Írország) és egy
lettországi megye. A projekt teljes
költségvetése: 1 562 086 EUR. A
Pons Danubii EGTC költségvetése: 167 767 EUR. A projekt 2016.
áprilisában indult el, 3 évig tart a
tervek elkészítése, majd további 2
év áll rendelkezésre azok megvalósítására. A Pons Danubii régió
folyó és álló vizekben gazdag, a
turizmus kiemelt szerepet játszik
a határmenti együttműködésben.
Michl József ezzel kapcsolatban
kiemelte, hogy a vizeink mentén történő turisztikai fejlesztések
még közelebb hozzák egymáshoz
a Duna mindkét partján lévő városait, lakosait, vállalkozásait és civil
szervezeteit egyaránt.

A Családi Otthonteremtési Kedvezményről
Bencsik János országgyűlési
képviselő meghívására érkezett
Tatára dr. Tuzson Bence, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár.
A 2016-os év elejétől fontos
változások történtek a Családi
Otthonteremtési Kedvezmény,
vagyis a CSOK támogatási rendszerében, előadásában ezekről a
részletekről tájékoztatta az érdeklődőket.
Az államtitkár elmondta, a
CSOK legfontosabb célja az,
hogy minél hamarabb minél
több család juthasson otthonhoz.
Demográfiai oldalról Magyarország népességének csökkenését,
mérséklődését várják.
Az a mutató, aminek 2% fölött
kéne lennie, jelenleg 1,4%, ezért
fontos az, hogy minél több ép

család nevelhesse fel gyermekeit
saját otthonában. Az államtitkár
úgy fogalmazott, szerinte egy jó
családpolitika hosszútávon eredményesebb, mint egy bevándorlás párti.
A sikeres pályázatok Magyarország gazdaságának építőipari
ágára is élénkítő hatással lesznek, ez sem titkolt célja a CSOK
rendszerének.
Michl József polgármester kiemelte, érdemes végiggondolni,
ki lehet részese a CSOK-nak,
mert 10 millió forint vissza nem
térítendő támogatásra ritkán van
lehetőség, ahogy még 10 millió
forintos összeg kamatmentes
visszafizetésére is. A beszélgetés célja az volt, hogy ennek híre
lehetőleg minden érintetthez eljusson.
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800 millió a tét...

Folytatják munkájukat a Tatai Helyi Közösség tagjai
túl is. A létrehozandó szervezeti
struktúrában fontos volt a különböző szférák képviselőinek kiegyensúlyozott aránya. A szervezeti felállást, a tagok egyhangúan
fogadták el.
A héten került sor a CLLD pályázaton belül a Tatai HACS újabb
ülésére, amelynek keretében, terv
szerint a Helyi Közösség elfo-

gadta a helyi közösségi fejlesztési stratégiát, és a tagok megkötötték a konzorciumi megállapodást
is. Minderre azért volt szükség,
hogy a Tatai HACS az első ütemben be tudja adni pályázatát, a
800 millió forintos keretösszegre.

Bővebb információk:
www.tata.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
“Tisztelt Szerkesztőség!

Tata Város Önkormányzata, a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett EU-s pályázatból (TOP CLLD) szeretne
forrást biztosítani több projektje
megvalósítására, melyek közül
kiemelkedik a Móricz Zsigmond
Könyvtár áthelyezése, és a Tiszti klub felújítása. A pályázathoz
kapcsolódóan korábban megalakult a Tatai Helyi Közösség
- Helyi Akciócsoport (HACS)
15 taggal, amely konzorciumi
formában fog működni. A konzorcium vezetője: Tata Város
Önkormányzata. A helyi tervező
közösség tagjai elkötelezettek a
város jövője mellett, és a közös-

ségi stratégiaalkotás folyamatához ötleteikkel hozzá tudnak járulni.
A múlt hónapban elkezdte Tata
Város Önkormányzata a közösségi szinten irányított helyi fejlesztések alapját képező Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégia
megalkotásához szükséges műhelymunkát, a város életében
szerepet játszó, meghatározó
szervezetek bevonásával. A műhelymunka keretében indult el az
a folyamat, melynek eredményeképpen meg lehetett határozni,
hogy a konzorcium pontosan mire
szeretné felhasználni az esetlegesen sikeres pályázati pénzeket. A
stratégiai tervezés sikeres volt,

számos ötlet és javaslat érkezett, melyek közül kiemelkedik a
kulcsprojekt, az új tudásközpont
létrehozása a felújítandó Tiszti
klubban. A beérkezett ötletek, javaslatok képezik az alapját Tata
Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának, mellyel lehet
pályázni a TOP forrásra, amely a
város vonatkozásában 800 millió
forintot jelenthet.
A Tatai Helyi Közösség Akciócsoportja 15 szervezetével, a
tagok megválasztották a munkaszervezet vezetőjét, valamint a
bírálóbizottsági és felügyelőbizottsági tagokat, így valamennyi
HACS tag szerepet kapott az Akciócsoportban való részvételén

Ezúton fejezem ki a köszönetemet a kávézónak és városnak, amely
nagyot nőtt a szememben.
Remélem, meg tudják jelentetni a csatolt cikkecskét.
Gyümölcsöző időket kívánok Önöknek is!
Tisztelt Szerkesztőség!
Budapesti nyugdíjas vagyok, 62 éves. A párommal meglátogattuk a
Víz, Zene, Virág Fesztivált Tatán 2016. június 25-én, szombaton. A
Petre Cukrászdában kezdtünk, kávét ittam.
Eltelt utána 2-3 óra, amikor észrevettem, hogy hiányzik a pénztárcám. Reménykedve visszamentünk erre a helyre, hátha ott vesztettem el. Legnagyobb meglepetésemre Flóra – aki akkor felszolgált
– már a belépésünkkor szólt: „Itt maradt a pénztárcája!” És azon
nyomban át is adta.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani neki személyesen és a munkahelynek is, amely ilyen morállal működik. Őszinte elismerésem ezért
a szemléletért, amely egyáltalán nem jellemző a közállapotokra.
Örömmel töltött el, hogy tisztességes fiatalok között élek.
A bukszában közel 10 000 Ft volt…”
							
							
Molnár Éva
Budapest, 2016. július 4.

A Bajtársi Klub a „hűség városában” járt
A nyári hőségben, közel 40 fő
vállalta, hogy a klub szervezésében, részt vesz a Nagycenk - Sopron - Fertőrákos - Fertő-tó útvonalon szervezett kiránduláson.
Az útvonal első állomása Nagycenk, Széchenyi emlékmúzeum,
ahol a felújított emlékparkban
és múzeumban a család „Széchenyi világát” ismerhettük
meg. Csodálattal nézhettük meg
újra, milyen sokat tett Széchenyi István, legnagyobb magyar
a közlekedésben, a hajózásban,
lótenyésztésben és sok más gazdasági területen. Külön köszönet
a szakavatott múzeumi vezetőnek,
aki végig vezette, a Hitel, Világ,
Stádium és más műveinek szándékait, és mit tett a megvalósítás

érdekében, mint politikus. Mindannyian úgy gondoltuk, hogy kevés 2-3 óra a család történetének
megismerésére, talán egy egész
nap sem lenne elég, ezért visszatérünk még a múzeumba.
A kirándulók az autóbuszból
szemlélték a Győr mellett épülő gönyüi európai kikötőt, majd
Győrben találkoztunk Takács
Imre nyugállományú határőr
bajtársunkkal, és feleségével
Magdával, akik jó házigazdaként
kalauzoltak bennünket a további
állomásokon. (Meg a jó házi pálinkájukkal.) Sokat mesélt nekünk
Magda asszony Csornáról, meg
Áder Jánosról, akit személyesen
is ismert. Csorna határában - a
volt határőr laktanya előtt - a

szolgálatot teljesítők emlékére
emléktáblát állítottak, amelyet
Sárközi József, Lázár Antal és
Kosa Ferencné koszorúzott. Kósáné Eta, rendezvényfelelős sokat
tett azért, hogy ez a kirándulás
létrejöjjön.
A nagy hőség ellenére már enyhe szelek fújtak Sopronban, ahol
a város tele volt fiatalokkal, akik
a VOLT Fesztiválra érkeztek. A
városnézés autóbusszal történt,
mert a nyugat magyarországi éttermében finom ebéd várt ránk,
sok-sok fiatal táborozóval.
Rövid séta után Fertőrákos következett. Szép, takaros házaival,
vendéglőivel, mintha a Balaton
környékén lettünk volna.
Így érkeztünk el Nemes Árpád,

volt határőr, most már hajós birodalmába, ahol rendezvényünk
csúcspontjaként hajóztunk a Fertőtó selymes vizén.
Szép látványt nyújtottak a magyar
és osztrák hétvégi házak, és emlékezetes marad az osztrák oldalon
a vízi színház, amelyben ott jártunkkor sajnos nem volt előadás.
Fertőrákoson régi bajtársunk,
Csapó Imre várt bennünket abba
a kis múzeumába, ahol az egykori
határőrizet akadályait, működtetési, tárgyi és képi emlékeit gyűjtötte össze. A nagy érdeklődés
mellett ismét megkóstolhattuk a
„Csapó Cseppeket”, azaz Imre
barátink vörös rozé és fehér borait a pincében, majd a teraszon
is. A jó hangulatot fokozta Básti

Gyula vezetésével a magyar nóták éneklése.
A kirándulás vége felé még jutott
annyi időnk, hogy ellátogattunk
a „Páneurópai piknik” színhelyére, ahol sok új látnivaló között
megcsodálhattunk a „japán erdőligetet”, valamint a tér közepén felállított emlékszobrot.
A nap már lemenőben volt, amikor elindultunk hazafelé, mert
sokan vártuk a futball Európa
bajnokság mérkőzését.
Úgy gondolom, hogy ez a kiránduláson mindannyian jól éreztük
magunkat (remélem Dalma is,
mint unoka), szép élményekkel
gazdagodtunk és a klubunk bajtársi szelleme tovább erősödött.
Sárközi József klubelnök

Parlamenti Napló
Hibának tartom az önkormányzatok közoktatásból történő kizárását
Legutóbb már említést tettem
arról, hogy az oktatási törvény
módosítását, mely magában
foglalta az iskolák teljes államosítását is, jó szívvel nem tudtam
támogatni. Döntésem magyarázataként álljon itt egy másfél esztendővel ezelőtt általam
megfogalmazott és nyilvánosságra hozott szövegrész abból
az elemzésből, melyet a sajtó
„Bencsik János 22 pontja”-ként
emlegetett akkoriban.
„Az ezredfordulóra már az a
helyzet állt elő, hogy a kötelező állami feladatok ellátásához
sem biztosított elegendő pénzt
a központi költségvetés, melynek következtében megindult az
önkormányzatok totális eladósodása. 2010-ben tehát elkerülhetetlenné vált a közfeladatok

ellátásának
újraszabályozása.
Megkerülhetetlen volt a közoktatás rendszerének átalakítása
és a pedagóguséletpálya-modell
bevezetése, ugyanakkor a helyi
közösségek szinte teljes körű
kizárása a közoktatási intézményeket érintő döntések meghozatalából, megítélésem szerint
érdektelenné, akár ellenérdekeltté teheti az önkormányzatokat. Ha már az igazgató kinevezésébe sincs beleszólása
egy helyi közösségnek, akkor
kevésbé érzi magának azt, holott azt is láttuk, hogy az intézményrendszer államosítása nem
feltétlenül jár együtt az ellátási
körülmények javulásával. Biztos vagyok benne, hogy további korrekciók szükségeltetnek a
rendszerbe bekerült joghézagok

és szakmai hiányosságok kiküszöbölése érdekében.”
A 2012-ben meghozott, az iskolaigazgatók jogköreit megkurtító rendelkezések, továbbá
a kisebb településektől elvett
iskolaépületek fenntartásában
jelentkező hiányosságok szinte
ellehetetlenítették a vidéki kisiskolák működését. Befizetetlen
közműszámlák, elmaradt karbantartások jelezték a rendszer
átalakításának negatív következményeit.
Elengedhetetlenné vált tehát az
oktatási törvény ismételt módosítása, mely az eddigi, centrálisan működő intézményfenntartó
központból 59 tankerület kialakítását rendelte el. Ezzel ismét
közelebb kerülhet az iskolákhoz
az oktatást és nevelést érintő

szakmai döntések meghozatala. A törvény e részét magam
is szívesen megszavaztam volna. A módosítás második fele
viszont, az iskolaépületek területén tapasztalt működtetési nehézségek kezelésére - az
általam helyes iránynak tartott
lépések helyett – újabb, immár
teljes körű államosításra tett
javaslatot. Helyesen állapította
meg, hogy a vegyes fenntartási
rendszer nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a működési anomáliák viszont nem az
önkormányzati fenntartású,
hanem a KLIK által átvett
iskoláknál jelentkeztek.
Éppen ezért most
nem a városok által fenntartott iskolákat kellett volna

államosítani, hanem a korábban
állami fenntartásba került iskolákat kellett volna az önkormányzatok számára visszaadni.
Bővebb információk:

www.tata.hu
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Fotó: Grépály András Zoltán

Június utolsó hétvégéjén rendezték meg
Tatán a 23. Víz, Zene, Virág Fesztivált.

Ajánló
Honvéd Bajtársi Klub
2016. júliusi programjai
Július 4. hétfő 14.00 óra
Elnökségi és összekötői megbeszélés:
- beszámoló a 2016. I. félévéről
(feladatok, pénzügyi helyzet)
- nyári rendezvényeink
- harckocsizók napi program
egyeztetése, a részvétel koordinálása
- Nagyszülők - unokák balatonkenesei kirándulása I.
Előkészítés! (21. vagy 28. az
időjárás függvényében)

A Tatai Helytörténeti Egyesület és a
Kuny Domokos Múzeum
tisztelettel meghívja Önt a 90. születésnapját ünneplő
PRZUDZIK JÓZSEF
festőművész, restaurátor életműkiállítására,
a tatai várba, 2016. július 9-én 16 órára.
A kiállítást Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg,
közreműködik Lakatos Judit.

Mesterhármas – Ökotriatlon a Tatai
medencében
2016. július 2-án indult útnak az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ
legújabb programterméke, mely a Mesterhármas – Ökotriatlon a Tatai
medencében nevet viseli.
A rendezvény mottója: evezz, kerékpározz és mássz sziklát egy nap alatt!
A 4-5 óra alatt teljesíthető megmérettetés a Kajakházból indul, vizes tókerüléssel
kezdődik, majd ezt követi a Turul szoborig tartó kerékpározás, ahol a Via Ferrata
kiépített útvonalán sziklamászó próba veszi kezdetét, s zárásképpen ismét a Kajakházba érkeznek meg a résztvevők kerékpáron. A 8500 forintos regisztrációt követően a
szervezők teljeskörű tájékoztatással, kedvezményekkel, a szükséges eszközökkel a hét minden napján várják a résztvevőket. A próbát sikeresen teljesítőket teljesítményigazoló lappal, tanúsítvánnyal és
izgalmas ajándékokkal jutalmazzuk!

Információk: 		

+36 34/487 090

okokozpont@tataivaroskapu.hu
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Víz, Zene, Virág Fesztivál

Június utolsó hétvégéjén rendezték meg Tatán a 23. Víz, Zene,
Virág Fesztivált. A rendezvényt
Magyarország legnagyobb családi
fesztiváljai között tartják számon.
Az idén a társadalmi felelősségvállalás nagy hangsúlyt kapott a
rendezvényen. A Nagycsaládosok
Országos Egyesületével például
több éve töretlen az együttműködés. Így azok a nagycsaládosok,
akik előzetesen regisztráltak az
egyesület honlapján, ingyenesen
léphettek be a fesztiválra. Ezenkívül az idei évben a látássérültek támogatására is nagy hangsúlyt fek-

tettek. Néhány hónapja nyílt meg
a Vakok Állami Intézetének tatai
telephelye, ami arra ösztönözte a
szervezőket, hogy az ott lakókat is
segítse, így nekik sem kellett fizetni a belépőért.
A 23. Víz, Zene, Virág Fesztivál
idén is azt tűzte ki célul, hogy minden korosztálynak tartalmas szórakozási lehetőséget biztosítson.
–Évek óta azon törjük a fejünket,
hogy ki valójában a mi célközönségünk. Mi egy olyan fesztivált
szervezünk, ahol az egészen apró,
kicsi gyerekektől kezdve az idősebb korosztályig mindenki meg-

találja a szórakozási lehetőségét,
mert közel kétszáz program közül
válogathat az, aki idejön hozzánk
– nyilatkozta Esőssy András fesztiváligazgató, majd hozzátette:
–A családok találkozópontjaként
szokták aposztrtofálni a fesztiválunkat, mert idejön egy nagycsalád,
idejönnek a barátok, egy találkozási pontként kezelik Tata városát.
Az idei fesztiválnak is nagy sikere
volt a látogatók körében: mindhárom nap rengetegen léptek be rendezvény területére. A gyerekeknek kialakított Szipi Sziget most
is nagyon népszerű volt, emellett

pedig mindhárom nap interaktív
játszóház várta a gyerekeket.
A Víz, Zene Fesztivál egyik fő
eleméhez - a virágokhoz - idén a
házasságot, az esküvőt társították
a szervezők. Ez volt ugyanis a témája az idei virágkötészeti bajnokságon, ahol gyönyörű virágkompozíciók készültek. A fiatalokat
–saját stílusuknak megfelelően– a
Party-aréna és a Romkocsma is
várta, ahol különféle zenei stílusú
koncertek szórakoztatták a közönséget. Nagy sikere volt a például
a Quimby, Charlie, a Wellhello,
a Honeybeast, Mága Zoltán és a

Russkaja koncertjének. Az idén
ugyancsak kiemelt szerep jutott
az egészségtudatos életvitelnek,
a sportnak. Két versenyzésre alkalmas strandsport pályát alakítottak ki a fesztivál területén, az
Eszterházy Lovarda tóparti részén.
Mindezeket pedig nemcsak a rendezvény ideje alatt lehetett használni, hiszen a fesztivált követően
ingyenesen használhatja Tata városa, ifjúsági és sportcéljaira. Mindent összevetve pozitív mérleget
zárt a fesztivál, hiszen jó időben,
jó programokkal, sok látogató vett
részt a rendezvényen.

Éjszaka a Német Nemzetiségi Múzeumban Tűzugrás a Kálvárián
Fotó: Györke Zsuzsanna

A Német Nemzetiségi Múzeumban, vagyis a Nepomucenus
malom épületében rendezték
meg az idei Múzeumok éjszakája programot. A Kuny Domokos
Múzeum munkatársai számos
izgalmas programmal készültek
a látogatók számára.
–Ez egy nagy országos program,
amelyben a múzeumok megpróbálnak megmutatni valamit abból, ami nem a hétköznapi munkájuk –magyarázta Kuti Klára
muzeológus, a program szervezője, majd hozzátette: –Ilyenkor a múzeumok megpróbálják
a vendégeket különleges, kicsit
vicces programokkal becsalogatni magukhoz. Azt is mondhatnánk, hogy ha itt maradnánk
egész éjjel, és csendben lennénk,
akkor azt is megnézhetnénk, mit
csinálnak a tárgyaink éjszaka a
múzeumban. Megmozdulnak-e,

beszélgetnek-e a szomszéd tárggyal, és hogy mit mondanak a
látogatókról, akik egész éjszaka
nézték őket.
A Múzeumok Éjszakája program a Víz, Zene, Virág Fesztivállal egy időben zajlott, ezért
témáját tekintve is illeszkedett
hozzá. Az érdeklődők megtekintették a Malomból múzeum,
a vízimalomról készült filmet.
A múzeum munkatársai a kiállításban múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak a gyerekeknek, akiknek nagy élmény volt
használni a kézi malomkövet,
megőrölni a gabonát, átszitálni,
majd jól megérdemelt munkájuk
gyümölcseként zsákokba tenni
azt. A liszteszsákokat egyedivé
varázsolhatták, melyet kedves
emlékként magukkal vihettek.
Krepp papírból számtalan variáció kínálkozott a gyönyörű

virágcsodák elkészítésére. Míg
a gyerekek kézműveskedtek,
addig az érdeklődő közönség
az emeleti szinten előadást hallgathatott meg, Virágmotívumok
a népviseletben címmel. A múzeum udvarán frissítőt és finom
kenyérlángost fogyaszthattak.
Lehetőségük volt a kistérségből
érkezőknek bemutatni portékájukat, kézműves termékeiket,
a frissen szedett levendulát és
az abból készült illóolajokat is.
Mikor eljött az este, megkezdődött a mulatság. Az idei évben
éppen tíz esztendős Szomódi
Fúvószenekar szolgáltatta a zenét, jó kedvet keltve, a közönség
tapssal, tánccal, énekkel fogadta.
Mikor éjfélt ütött az óra véget ért
a műsor, majd lassan ez az éjjel
is.
Bővebben:
www.kunymuzeum.hu/

Szent Iván éjszakája a hozzákapcsolódó szokásokkal különleges
és kissé misztikus szerepet tölt be
néphagyományainkban. A Napfordulóhoz kapcsolódó ünnep
motívumai történészek szerint
pogány gyökerekből erednek.
Az év legrövidebb éjszakája a
fény és a sötétség állandó harca,
régen mágikus üzenettel bírt. A
Pötörke Népművészeti Egyesület már ötödik alkalommal szervezte meg a néphagyományokat
felidéző Szentiváni tűzugrást a
Kálvária dombon, a Kápolnánál.
A helyszín sem véletlen, hiszen
a Kálvária dombon sok kultúrtörténeti érték találkozik. –Szent
Iván éjszakáján a nappalok és az
éjszakák hirtelen megfordulnak,
és amikor a sötétséget le kell
győzni, akár a kereszténység,
akár a pogányság szemszögéből
nézzük, a fénynek győznie kell a
sötétség fölött, vagyis az életnek

a halál fölött –magyarázta Kövesdi Mónika a Kuny Domokos
Múzeum művészettörténésze.
Az egyesület tagjai középkori
táncokkal, viseletekkel és zenékkel is igyekeztek megismertetni
a vendégeket, bár a szervező Pötörke néptáncosainak életében
nem ez a műfaj a meghatározó.
Gyurkó Erzsébet az egyesület
egyik vezetője elmondta, hogy
ez valójában nyitás valami más
irányba, tisztelgés a Szent Iván-i
szokások előtt. –Régen a Kálvária dombon Szentiván faluja
állt. A néphagyományban pedig
Szent Iván vigíliáján tartják a
tűzugrást. Tőlünk nem annyira
messze élő népcsoportok között is él ez a hagyomány, ezért
gondoltuk, hogy talán itt is újraéleszthetnénk minden egyébbel,
ami ezzel jár, akár a középkori
táncokhoz is visszanyúlva –magyarázta a néptáncpedagógus.

választmányban is aktívan részt
vegyenek –magyarázta az újraválasztott elnök.
A tisztségviselőket újabb három
évre választották meg. –Bízom
benne, hogy egy olyan stáb állt
fel, amely továbbra is úgy tudja
működtetni a Magyarics Gábor
menedzser által vezetett munkaszervezetünket, hogy az példaként szolgáljon más településeknek is. Elmondhatjuk, hogy
ez a munkaszervezet az elmúlt
három évben jól teljesített, és
mi azt várjuk, hogy mostantól
még jobban teljesítsen –fogalmazott Berczelly Attila.
Az egyesület elnöke azt is elmondta, hogy a következő
ciklusban jelentős fejlődést terveznek. A pályázatok keretében
újabb turisztikai létesítmények
jöhetnek létre. És szeretnék tovább fejleszteni a bor- illetve

programturizmust is.

Látkép

Újabb három évre választottak

Tisztújítás volt a Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnél,
ugyanis lejárt a tisztségviselők
hároméves ciklusa. Újraválasztották az elnököt, a választmányt és az ellenőrző bizottság
tagjait is. Berczelly Attila elnökként végzett munkáját a következő időszakban folytathatja

majd. Az elmúlt időszakban bekövetkezett változások, vagyis
az egyesülethez csatlakozott települések miatt a választmányi
tagok létszáma két fővel gyarapodott.
–Ki kellett szélesítenünk a választmányt, hiszen teret kell
adni azoknak a jelentős tele-

püléseknek, amelyek taggá váltak,
hogy ők is komolyabban bele
tudjanak szólni az
egyesület illetve
a munkaszervezet
munkájába –fogalmazott Berczelly
Attila elnök. Az
elmúlt
időszakban több megyei
település is úgy
döntött, hogy az
egyesülettel együtt
kíván turisztikai
területen együtt dolgozni. Így
Kisbér, Ács és Bábolna is az új
tagok között szerepel. –Jogosan merült fel annak az igénye,
hogy adjunk ezeknek a komoly
turisztikai lehetőségekkel bíró,
magasabb lélekszámú településeknek lehetőséget arra, hogy a

- pv -

A 2010 nyarán megalakult
Tata és Környéke Turisztikai
Egyesület egységes szakmai
keretek mentén fogja össze
az önkormányzati, vállalkozói és civil szektorban működő, a turizmussal közvetlenül vagy közvetetten érintett
szereplőket. Az összefogás
célja, hogy Tata és térsége
eredményesen jelenjen meg
a turisztikai pia- con, mind
a belföldi, mind pedig a külföldi turisták körében. Az
egyesület feladatai közé tartozik a turisztikában érdekelt
vállalkozások, szolgáltatók,
civil szervezetek tevékenységének összehangolása, támogatása és érdekképviselete, valamint a helyi turizmus
fejlesztése.
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15 éves a Tatai Helytörténeti Egyesület

Emléktábla avatással és ünnepi közgyűléssel jubilált 15.
évfordulóján a Tatai Helytörténeti Egyesület.
Az egyesület szervezésében
először a Vaszary János Általános Iskola Agostyáni úti
kapujánál avattak emléktáblát
annak emlékére, hogy 1954 és
1976 között az épületben működött a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola. Az
emléktábla előtt Szalai Imre
nyugállományú iskolaigazgató beszédében felelevenítette

Ajánló

a helyi szakképzés történetét
kiemelve, hogy városunkban
egykor a Vaszary Iskola épületében kezdte meg tevékenységét a kereskedelmi és vendéglátó tanulók képzése. Ezt
megelőzően ezen a szakterületen intézményesített szakmunkás képzés sem Tatán,
sem megyei szinten nem volt.
Az emléktáblát Szalai Imre,
és Michl József polgármester
leplezte le.
Az emlékszalagok elhelyezését követően a Kristály Impe-

rial Hotel éttermében tartott
ünnepi közgyűlésen először a
házigazda Gasztro - Kristály
Zrt. vezérigazgatója, Beiermeiszter György, majd dr. Kis
Tiborné a Tatai Helytörténeti
Egyesület elnöke köszöntötte
a vendégeket. dr. Kis Tiborné
emlékeztetett az ősök iránti
tiszteletre és arra, hogy a hagyományok megőrzése kötelességünk, mert múltunkat a
jövő érdekében fedjük fel. A
helyszínen
Maknics Gyula, az egyesület alapí-

tó tagja elevenítette fel a Tatai
Helytörténeti Egyesület történetét az alakuló üléstől kezdődően, majd
emlékplaketteket adtak át
az alapítóknak
és a kiemelkedő segítőknek.
Az
ünnepi
közgyűlésen
Bencsik János
országgyűlési képviselő

beszédében kiemelte, hogy a
szülőföld és a fedelet-megélhetést biztosító élettér ismerete elősegíti a boldogulást,
és tartást is ad magának a
közösségnek. Az egészséges
önismeretre lehet önbizalmat
és tettrekészséget felépíteni,
s az egyéni boldogulás is csak
egy erős, önmaga értékeivel
tisztában lévő, megtartó erővel bíró közösség segítségével
lehetséges.
„Csak amit ismerünk, azt szerethetjük, tehát először kötelességünk mindent megismerni, és utána eldönteni mit
is akarunk megtartani, tovább
éltetni és építeni” – mondta
köszöntőjében Michl József.
A polgármester hozzátette:- a
mai munkánkat nem a múlt
felélésére kell fordítanunk,
hanem arra, hogy az utánunk
jövő generációnak is olyan
otthona legyen Tata, ahol biztosan gyökeret tud verni és
meg tud maradni.
- áá -
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Sport

XXXIII. Tatai Minimaraton
Egy hónap múlva ilyenkor már
túl a futáson a szervezők és a
futók is elemezhetik a tapasztalatokat. Az augusztus 6-i rajtig
azonban mindenkinek van mit
csinálnia. A leendő versenyzők
bőszen készülnek, gyűlnek a kilométerek. A szervezők számba
veszik a teendőket. Július 6-án
tartották a verseny hivatalos
sajtótájékoztatóját. Ezen is rögzítésre került, hogy a Kossuth
tér felújításának befejeztével az
útvonal visszatér a régi vonalvezetéshez. A rajt a Művelődési
Központ előtti, már megszokott
területen lesz. A közel 14 kmen, hét helyen várja frissítő a
futókat. Tata legnagyobb sportrendezvénye felkészülten és szeretettel vár minden versenyzőt,
kísérőt. Jó lenne, ha nem csak a
Minimaratonra jönnének, hanem
a hétvégét is a városban töltenék.
Az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központ programok sokaságával, eszközökkel várja a turistákat. Tata a vizek és a sport
városa, ahol tavasszal és ősszel
a Tó futás (idén szeptember 17én), nyáron a Tatai Minimaraton, télen pedig a Szilveszteri
futás várja a sport szerelmeseit.
Készüljön mindenki lelkiismeretesen, de csak annyit vállaljon, amit teljesíteni tud. Ha most
még soknak tűnik a nyári 14 km,
előbb próbálja meg ősszel a 7
km-t, jövőre tavasszal a 14-et,
aztán jöhet 2017-ben a Minimaraton. Jó felkészülést, találkozzunk augusztus 6-án!

A Magyar Természetjáró Szövetség nyilvánosságra hozta országos statisztikáját amely szerint a
tagkártyával rendelkezők listáján
a KEM Természetjáró Szövetség
van az élen 1149 fővel.
***
Tatán öt szervezet működik, ők
84 fővel szerepelnek a listán.
Örömteli, hogy a városban három iskola - Kőkúti, Színes, Vaszary - is van köztük.
***
Tata Város Önkormányzata és
a KEM SZÖSZ 2016 elején 5
évre szóló együttműködést írt
alá,amely a tatai sportesemények díjazásáról és az önkéntesek szerepvállalásáról szól. Az
augusztus 6-i Tatai Minimaraton díjazásához a KEM SZÖSZ
Szabadidősport Szövetség a női
kategóriák 1-3 helyezettjeinek
adandó serlegekkel, míg a KEM
SZÖSZ Természetbarát Szövetség a tombolára egy kerékpár
felajánlásával járul hozzá. A rendezésben a Tatabányai Vulkán
TSE, a tatabányai Volán SE és a
TAC a frissítő állomásokhoz és
az útirányítókhoz biztosít önkénteseket.		
- ta -
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Vitorlák, evezők, pontok és gólok

Egy fesztivál nem létezhet sport
nélkül. Főleg egy olyan városban nem ahol ezrek sportolnak.
Közel 4000 igazolt versenyző
van a városban és akkor még
nem beszéltünk azokról akik a
saját érdekükben mozognak. A
fesztivál szervezői szinte mindenkire gondoltak a sportprogram összeállításakor. Pénteken
kezdődött a vízen, hiszen a Tatai
Regatta nyitotta meg a programot. Az ország minden részéből 10 sportegyesület látogatott
el Tatára, hogy az Öreg tavon
evezésben összemérje erejét. Az
Ökoturisztikai Központ melletti
területen hajók és versenyzők tucatjai készültek. Több mint 300
beülést regisztráltak a szervezők

a nevezésnél. Még az időjárás is
kegyes volt, bár mire a verseny
elkezdődött a szél is megérkezett. Dicséret mindenkinek a
szervezésért, a versenyzésért, a
jó hangulatért.
Három napon keresztül szinte nem volt üresjárat a Lovarda
mellett kialakított strandröplabda pályákon. A több mint 30 fokos meleg nem vette el a kedvét
senkinek. Profik és amatőrök
játszhattak,
versenyezhettek.
A szervezők nevetve mesélték,
hogy még este 11.00 órakor, jószerivel gyertyafény mellett is
röpült a labda. A tűző napon is
ment a játék, ekkor a játékosok
időnként elkaparva a forró homokot, az alsóbb rétegekben ke-

restek hűvösebb talpalávalót. S
aki megkedvelte a játékot annak
egy jó hír: állandóra megmarad
a pálya.
Nem messze a röplabda pályától sokan nézték a partról a kajakpólósok bemutatóját. Talán
irigykedtek is hiszen a sportolók a vízben játszhattak. De aki
jól belegondolt nem is olyan
egyszerű ez a sportág. Két ötfős csapat, egy kb. 30x20m-es
pályán két magas hálóra játszik,
miközben kajakban ül és egy
labdát kell ezekre a hálókra ütni,
dobni. Tulajdonképpen mindent
szabad ami nem veszélyezteti
a testi épségét a játékosoknak.
Ebből aztán tulajdonképpen
vizirögbi alakul ki. Kemény fi-

„Hálóőrök” Tatán

Azokban a labdajátékokban, ahol
kapus is van a csapatban, nagyon
fontos ez a poszt. Láthattuk a
labdarúgó EB-n is, milyen sokat
számít egy jó kapus. S hogy mitől lesz valaki jó kapus, és mikor
kell elkezdeni a kapusok felkészítését? Ezekre a kérdésekre is
keresik a választ abban a kapustáborban amit immáron 8 éve
rendeznek meg Tatán. Kovács
Lóránd a TAC kapusedzője a fő

szervező, Őt kérdeztük a táborról,
a gyerekekről.
-„Végy egy jó kapust” halljuk
sokszor. Tényleg sok múlik ezen?
K.R.: Én mindig azt mondom erre,
hogy úgy pontosabb: nevelj egy
jó kapust. Nagyon fontos poszt a
kapusé hiszen ha a csatár hibázik
ő még javíthat, de ha a kapus gólt
kap, ott már nincs mese. Sokszor
mondják azt is a kapusokra, hogy
mindegyiknek van valami beü-

tése. Annyi igazság talán van a
dologban, hogy egy 80-100 km-s
lövés elé állni vagy kivetődni a
csatár lábára, a labdára, nem biztos, hogy normális dolog.
- Van-e ideális kor a kapusképzés
megkezdésére?
K.R.: Először játszanak a gyerekek, aztán mindig van olyan aki
szeret, szeretne beállni a kapuba.
Az is nagyon fontos, hogy ne erőltessük be a gyereket a kapuba. Éppen az előbb említettekmiatt sem.
Úgy gondolom 7-8 éves korban
már néhány alapdolgot lehet tanítani. Igazából 12-13 éveseknél
beszélhetünk először képzésről.
- A megyében mennyire foglalkoznak az edzéseken külön a kapusokkal?
K.R.: Szerencsére már egyre több
csapatnál dolgozik kapusedző. Ez
meg is látszik a teljesítményeken.
Egy kapusnak nem ugyanazt a
munkát kell elvégeznie az edzéseken mint a mezőnyjátékosoknak. Neki nagyon sok technikai

zikai munka a hajóban maradni,
a labdára és az ellenfélre is figyelni. A játékosok élvezik a játékot, a nézők egyszer-egyszer
tapssal jutalmazzák a látottakat.
Vasárnap délelőtt került sor az
Öreg tavi Kékszalag versenyre, amely a vitorlázókat szólította vízre. Minden valamit
is számító tavon van tókerülő
Kékszalag verseny. A Balatonon július 14-én már a 48. ilyen
jellegű versenyt rendezik. Tatán
is nagy hagyománya van ennek
a versenynek, amelyen most 21
hajó állt rajthoz. Remek időben,
jó szélben, három kategóriában
indultak a részvevők. A látvány
lenyűgöző volt, különböző méretű hajók, színesebbnél színesebb vitorlák szinte körben
a tavon, hiszen két kört kellett
megtenniük .Az Öreg-tó szinte
maga is megfiatalodott.
A fesztivál szervezői azokra
is gondoltak, akik a labdarúgó
EB-t közösen szerették volna nézni. Esténként több ezren
szurkoltak a kivetítők előtt, és
bár Belgiumtól kikaptunk mégis ünnepelték a fiúkat. Ilyen sok
válogatott mezbe öltözött, sálat
lengető, tapsoló szurkolót jó
volt látni és bizonyára azok az
árusok sem búslakodtak, akik a
torkok kenéséhez való nedűket
kínálták.
Tompa Andor

munkára van szüksége, hogy biztos legyen a labdafogása, érezze,
mikor hogyan kell reagálni egy
beadásra. Ma már nagyon sokat
kell játékba avatkoznia egy kapusnak lábbal is.
- Kik vannak itt a táborban?
K.R.: Azt mindjárt az elején szeretném leszögezni, hogy ez nem
kiválasztó tábor. Ide a gyerekek jelentkezés útján kerülnek.
Többen is vannak olyanok, akik
már 5-6 éve visszajárnak és ezmutatja, van értelme annak amit
csinálunk. Kollégáimmal azon
vagyunk, hogy minél többet tanuljanak a gyerekek ez alatt a
4 nap alatt. Most az utolsó délelőtt kapuspárbaj van, ahol három
korosztályban egymás ellen játszanak a kapusok. Itt kiderül, ki
hogy rúgja a labdát, kinek hogy
sikerül védenie a lövéseket. Sok
szülő is eljött, hogy megnézze
gyermekét, ami nekik is sokat
jelent, de nekünk is sokat számít
a véleményük.		
- ta -

TAC-os éremeső a szenior országos bajnokságon
Rekkenő – 35 fokos – hőségben kezdtük meg a versengést
a Szeniorok Országos Bajnokságán Budapesten, az Ikarusz
Pályán.
A Tatai A. C. színeit most csak
hárman képviseltük. Dobó atlétáink külföldön tartózkodtak,
így Ők kimaradtak ebből – nem
tudták még sűrűbbé duzzasztani az éremesőt.
Gyorsan jöttek egymás után a
versenyszámok, volt amikor egy
időben kezdődött két szám is.
A 800 méter lefutása után rögtön mennem kellett távolt ugrani, a 400-as futás után pedig
1 perccel máris sprinteltük a
4x100 méteres váltót.
Végül 8 éremmel és egy 4. hel�-

lyel zártuk az embert próbáló
versenynapot .
Érmeseink: Csabai Ágota 2 db
bronz, Pályka Béla 2 db ezüst,
Sándor Péter 3 db ezüst – 1 db
bronz – 1 db 4. hely.
Július elején Debrecenben versenyeznek az újonc és a serdülő
korosztályú gyermekeink, többüknél is jobb eredményben
reménykedünk.
Következő megmérettetése az
Atlétikai Szakosztály kicsi és
nagy versenyzőinek a XXXIII.
Tatai Minimarathon, melyen az
egyéni 14 km-es távon és a korosztályos váltókban szeretnénk
gyarapítani éremgarnitúránkat.
Sándor Péter
szakosztályvezető

