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A Városháza dísztermében ren-
dezték meg a Magyary Zoltán 
emlékkonferenciát Tata Vá-
ros Önkormányzata, Komá-
rom-Esztergom Megye Önkor-
mányzata és a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság szervezé-
sében június 10-én.
A konferencián megvitatásra ke-
rültek a közigazgatás szakmai 
kérdései és aktuális feladatai, 
emellett a résztvevők megem-
lékeztek dr. Kiss István társada-
lom- és közigazgatás tudós (aki 
aktívan részt vett a Tatai já-
rás mintajárássá fejlesztésére 
irányuló tevékenységben) ki-
emelkedő szakmai munkájáról, 
születésének 110. évfordulója 
alkalmából.
Magyary Zoltán (Tata, 1888. 
június 10. – Héreg, 1945. már-
cius 24.) egyetemi tanár, isko-

lateremtő tudós, köztisztviselő, 
a közigazgatás tudományának 
nemzetközi hírű művelője volt. 
Az 1930-as évektől egyetemi 
tanári és az általa alapított/veze-
tett közigazgatás-tudományi in-
tézetben végzett kutató munkás-
sága vált meghatározóvá, akkor 
már nemzetközi hírű közigazga-
tás-tudósként ismerték. Angol, 
francia és német nyelven be-
szélt, és saját képességeit élete 
során folyamatosan fejlesztette. 
1936 és 1938 között munkatár-
saival és tanítványaival ő vé-
gezte a Tatai járás tudományos 
vizsgálatát.
A konferenciát megelőző napon, 
Magyary Zoltán születésnapja 
alkalmából koszorúzással em-
lékeztek a magyar közigazga-
tás-tudomány egyik legnagyobb 
alakjáról az Öreg-tó partján lévő 

Magyary szobornál, a Járási Hi-
vatalnál, valamint elhelyezték 
az emlékezés virágait Tatán a 
Környei úti temetőben  Magya-
ry Zoltán síremlékénél, és Bu-
dapesten is. A megemlékezésen 
beszédet mondott Borsó Tibor, 
a Népfőiskolai Társaság elnöke, 
és Dr. Jávor András, a Magyar 
Kormánytisztviselői Kar elnöke.
A másnapi konferencián  a Vá-
rosháza zsúfolásig megtelt dísz-
termében Popovics György, a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés elnöke köszöntőjé-
ben hangsúlyozta: - elődeink 
élete, munkássága, az általuk 
ránk hagyott tudás befolyásol-
ja mindennapjainkat, tetteinket, 
tartást adnak és mércét állítanak 
számunkra. Mindez különösen 
igaz egy olyan nagy formátu-
mú személyiség tekintetében, 

mint Magyary Zoltán. Popovics 
György hozzátette: - A múltunk 
eredményei arra valók, hogy a 
bennük rejlő felhajtóerőt min-
den kor felhasználhassa, hiszen 
a sikeres nemzetek nemcsak 
abban különböznek a sikertele-
nektől, hogy volt mit örökölni-
ük, hanem abban is, hogy nem 
bánnak pazarló módon a hagya-
tékkal.
Szakmai köszöntőjében dr. 
Kancz Csaba kormánymegbí-
zott felelevenítette Magyary 
Zoltán munkásságát, kiemelve 
azt az iskolateremtő tevékeny-
séget, amelyet megvalósított, és 
ami mind a mai napig egyedül-
álló, hiszen a közigazgatást ak-
kor, a kor kívánalmaihoz képest 
nagyon modern eszközökkel ke-
zelte. 
Folytatás a 3. oldalon.

Magyary Zoltán munkássága a mai napig egyedülálló

A Tatai Kenderke Néptáncegyesü-
let már 17. alkalommal rendezte 
meg a Tatai Sokadalmat, amely-
nek megnyitóján a városi művé-
szeti díjakat is átadták.
„Sokat dolgoztunk, nagy szeretet-
tel készültünk és reméljük, hogy 
a látogatóknak sok élményben, 
örömben lesz részük. Ilyenkor 
az Angolkert megtelik élettel, 
és igazán felpezsdül, ezt az éle-
tet pedig a közönség hozza ide, a 
fellépő művészek segítségével” 
– ezekkel a mondatokkal nyitotta 
meg a rendezvényt Kun Katalin, 
a Kenderke igazgatója. A három 
napos népművészeti fesztiválon 
közel 50 program várta az érdek-
lődőket az Angolparkban. A Tatai 
Önkormányzat támogatásának 
köszönhetően idén is ingyenesen 
látogathatták a rendezvény, amit 
támogatott a Kenderke Reformá-
tus Alapfokú Művészeti Iskola, és 
a Nemzeti Kulturális Alap Köz-
művelődés és Népművészet Kol-
légiuma is.

Megnyitó beszédében Bencsik 
János országgyűlési képviselő a 
művészeti tevékenységekre utalva 
elmondta, ebben a munkában erő 
van, tartás és önismeret - melyre 
egészséges önbizalom épül, de 
benne van még a bajtársiasság, 
a közös élmények, és a szeretet, 
amely a szívből jön, így fényesíti 
és erősíti azt, ennél nagyszerűbb 
dolog pedig egy város, egy nem-
zet életében nem is lehet. Azt az 
élményt, ami a felkészülés, a pró-
bák, az előadások során egyéni-
leg és közösen megtapasztalható, 
senki nem tudja elvenni, és ez adja 
meg a szív igazi boldogságát- fo-
galmazott Bencsik János.
Michl József polgármester, a So-
kadalom fővédnökeként kiemel-
te:- az élet mindenki számára úgy 
kezdődik, hogy valamit kaptunk, a 
kérdés csak az, hogy a folytatás-
ban képesek vagyunk-e valameny-
nyit mi is mellé teremteni az ado-
mánynak. Önmagában a bennünk 
lévő tehetség egy adottság, de a 

kérdés az, hogy mit kezdünk vele, 
és hogyan szolgáljuk általa a vilá-
got. Ebben van óriási felelőssége 
mindenkinek, szülőknek, peda-
gógusoknak, és a gyerekeknek –
mondta a polgármester hozzátéve, 
hogy amit a tatai művészetet őrzők 
és építők csinálnak, attól gyönyö-
rűbb lett a városunk, az életünk, és 
teljesebbé vált ez a közösség, ezt 
köszönjük meg a Sokadalomban.
A megnyitón adták át azt a közel 
300 különdíjat, amit kimagasló 
művészeti tevékenységért kap-
tak a tatai diákok és felkészítőik, 
mind a csoportosan, mind pedig az 
egyénileg elért tavalyi eredménye-
ikért. A művészeti díjakat Michl 
József polgármester, és dr. Beró 
Henrietta alpolgármester adta át. 
Művészeti díjra jogosult minden 
tatai lakcímmel rendelkező tanu-
ló, illetve Tatán működő csoport, 
aki/amely bármely művészeti ág-
hoz tartozó nemzetközi, országos 
vagy regionális szintű versenyen 
1.-3. helyezést ért el, vagy ilyen 

versenyen kimagasló művészeti 
munkájáért egyéb díjazásban (pél-
dául különdíj) részesült, valamint 
a felkészítő pedagógusok is.
A fesztiválon gasztrosétány, gyer-
mektisztás, népművészeti vásár, 
nép-, világ-, és könnyűzenei kon-
certek, néptáncelőadások várták 
az érdeklődőket. A Ringatót, a me-
seelőadásokat és gyerekkoncerte-
ket most is kiemelt figyelemmel 
szervezték meg, emellett többek 
között kézműves foglalkozások, 
kosaras körhinta, valamint hagyo-
mányéltető, interaktív múzeum 
várta a Kenderke játszóban a kis-
gyermekes családokat.
A Sokadalom második napján 
mutatták be Kun Katalin rende-
zésében a „Jeles napok, ünnepek” 
című néptánc műsort, amely egy 
teljes év eseményein vezette át a 
közönséget. Az előadásban a Ken-
derke Alapfokú Művészeti Iskola 
tánccsoportjai mellett közremű-
ködött a Pötörke Néptáncegyüttes 
is.                         Ábrahám Ágnes

Átadták a városi művészeti díjakat 
A Tatai Sokadalom méltó helyszín volt
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pályáZATi FElHÍvás

Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal a „Közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló” 2011. évi CX-
CIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot  hirdet Pénz-
ügyi és Intézménygazdálkodási 
Iroda 

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére

A pályázati feltételek megtekint-
hetőek a  www.tata.hu  honlapon.

A pályázat benyújtási határideje 
2016. június 30 napja.

Tata Város Önkormányzata, a Te-
rület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) keretében 
meghirdetett EU-s pályázatból 
(TOP CLLD) szeretne forrást biz-
tosítani több projektje megvalósí-
tására. A tervek egyik kulcs eleme 
a Móricz Zsigmond Könyvtár át-
helyezése és a Tiszti klub felújí-
tása. A rendelkezésre álló keretből 
városunk várhatóan 800 millió 
forintot használhat fel. A támo-
gatási keret a helyi szervezetek, 
intézmények, vállalkozások szá-
mára jelent új forrásokat kulturá-
lis és közösségi infrastruktúrájuk 

megújítására, valamint kulturális, 
közösségi, közösségfejlesztési 
programjaik megvalósítására.
Az Önkormányzat ebben a hó-
napban készíti el helyi közösségi 
fejlesztési stratégiáját, melynek 
alapja a Magyary terv 2.0. A stra-
tégia készítésének határideje a 
pályázati kiírásnak megfelelően 
június 30. A stratégia közössé-
gi megalkotásával azt kívánja az 
Önkormányzat elérni, hogy Tata 
hosszú távú fejlesztése tudatos 
módon, a lehető legtöbb lakos és 
közösség, szervezet, vállalkozás 
egyetértésével, közreműködésé-

vel valósuljon meg. Fontos az is, 
hogy a fejlesztési folyamatokba 
egyre többen bekapcsolódjanak, 
hiszen a cél, hogy városunk jövő-
je minél több polgár közös ügye 
legyen.
A pályázathoz kapcsolódóan 
megalakult a Tatai Helyi Közös-
ség - Helyi Akciócsoport (HACS) 
15 taggal, amely konzorciumi 
formában fog működni. A kon-
zorcium vezetője: Tata Város Ön-
kormányzata. Annak érdekében, 
hogy a lehető legtöbb szereplő 
vegyen részt a stratégia kialakítá-
sában, hogy mindenkinek lehető-

sége legyen kifejezni elképzelése-
it, gazdagítva, színesítve ezáltal a 
város jövőképét, az Önkormány-
zat egy helyi tervező közösségbe 
hívta mindazokat, akik a város 
jövője mellett elkötelezettek, és a 
közösségi stratégiaalkotás folya-
matához ötleteikkel hozzá tudnak 
járulni. A Tatai Helyi Akciócso-
portot az alábbi 15 szervezet al-
kotja:
Tata Város Önkormányzata, Ma-
gyary Zoltán Népfőiskolai Társa-
ság, Tata és Térsége Civil Társu-
lás, Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt., Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár, Honvéd Bajtársi Klub, 
Tatai Városgazda Közhasznú 
Kft., Tatai Televízió Közalapít-
vány, Városi Nyugdíjas Klub, 
Által-ér Szövetség, Rudas-Infó 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 
Dental Visual Communication 
Kft., Duna – Gerecse Nonprofit 
Kft., Zofi Rendezvényszervező 
Kft., és a Látványgyár Kft.
Az első, helyzetértékelő műhely 
színhelye a Városháza díszterme 
volt, ahol a meghívottak, a Helyi 
Közösség tagjai, intézmények, 
vállalkozások és civil szervezetek 
képviselői a helyzetfeltárás során 
különböző elemzési szemponto-
kat értékeltek, melyek alapján ki-
alakítják a közösségvezérelt helyi 
fejlesztés alapjául szolgáló straté-
giát. A helyszínen a HROD Kö-
zösségi Gazdaság-és Társadalom-
fejlesztési Központ munkatársai 
segítették a résztvevő munkacso-
portokat        - áá -

Közös munkával készül a város közösségi fejlesztési stratégiája

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Egészségügyi Alapellátó 
Intézmény a Magyar Védőnők 
Napja alkalmából köszöntötte a 
tatai és kistérségi védőnőket.
Hazánkban 101 évvel ezelőtt, 
1915. június 13-án Budapesten, 
Stefánia belga királyi hercegnő 
védnökségével született meg az 
„Országos Stefánia Szövetség 
az Anyák és Csecsemők Védel-
mére”, és ezen belül a Védőnői 
Szolgálat. Heim Pál kezdemé-
nyezésére aztán a gondozókép-
zést a Stefánia Szövetség indí-
totta el a Központi Védőnőképző 
Iskolában még 1916-ban. A Ma-
gyar Országgyűlés 9 éve nyil-
vánította június 13.-át a Magyar 
Védőnők Napjává.
A tatai rendezvényen köszön-

tőjében Michl József polgár-
mester kiemelte, hogy a magyar 
védőnői hálózat felépítése egye-
dülálló a világban, ami nagyon 
hasznos és jó példa. Az elmúlt 
10 év során sokat javultak a ta-
tai védőnők munkakörülményei, 
s az önkormányzat továbbra is 
kiemelten kezeli munkájukat, és 
segíti, hogy folyamatosan meg-
kapják mind a kellő szakmai, 
mind pedig a lelki támogatást. A 
polgármester hozzátette:- A vé-
dőnők segítő munkáján rengeteg 
minden múlik, és nagy szükség 
van arra a támaszt adó partneri 
kapcsolatra, amit a családokkal a 
mindennapokban kiépítenek.
Dr. Cseh Tamás, a Tatai Egész-
ségügyi Alapellátó Intézmény 
vezetője elmondta:- a védőnői 

hivatás több mint egy szakma, 
hiszen gyermekekkel foglal-
kozni, az útjukat egyengetni a 
legfontosabb feladatok egyike, 
s egyaránt fontos a városnak, 
az országnak, és a nemzetnek. 
Büszkék lehetünk, hogy a ma-
gyarok által kidolgozott módszer 
világszerte mintaként szolgál. 
Amit a védőnők ma tesznek, az 
évek múlva hozza meg gyümöl-
csét, a lélek kiteljesedésében- fo-
galmazott Dr. Cseh Tamás.
A rendezvény helyszínén Michl 
József polgármester, dr. Beró 
Henrietta alpolgármester, Dr. 
Cseh Tamás, és Cellár József 
Szomód polgármestere szemé-
lyesen mondtak köszönetet a 
meghívott tatai és kistérségi vé-
dőnőknek.         - áá -

A magyar módszer világszerte mintaként szolgál  
A tatai és a kistérségi védőnőket köszöntötték

A „Csokis Crois-
sant” lett a befutó 

Tata Város Önkormányzata az 
idén Franciaországról és fran-
cia testvérvárosunkról, Dam-
marie-lès-Lys-ről hirdette meg 
hagyományos testvérvárosi ve-
télkedőjét a tatai középiskolások 
számára.
Városunk 2000 óta minden évben 
rendez írásbeli vetélkedőt Tata 
testvérvárosairól és azok orszá-
gairól, a fődíj mindig egy utazás 
az adott testvérvárosba. A verse-
nyen idén 3 tagú csapatok vettek 
részt, összesen 6 csapat nevezett, 
valamennyien a Tatai Református 
Gimnáziumot képviselték.
A vetélkedő az interneten talál-
ható kérdések online megvála-
szolásából, valamint egy Szent 
Márton életét bemutató kisfilm 
elkészítéséből állt. A csapatok 
munkájának elbírálását követő-
en, a verseny eredményhirde-
tése a Városházán zajlott, ahol 
Michl József polgármester adta 
át a nyereményeket. Minden in-
duló  ajándékot kapott, a győztes 
a „Csokis croissant” nevű csapat 
lett, melynek tagjai: Benczur 
Zsuzsanna, Fehér Enikő és Ra-
dis Afrodité, 245 pontot értek el, 
így ők utaznak majd Franciaor-
szágba.       - áá - 

DR. FRiEDRiCH GábOR 
r. ezredes 

2016. június 29-
én, csütörtökön
10.00 -12.00 óra 
tartja fogadónap-
ját hivatalában, 
Tata,  Ady Endre 
u. 27. szám alatt.
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Folytataás az 1. oldalról
A kormánymegbízott elmondta:- 
bárki, aki kezébe veszi Magyary 
könyveit, tanulmányait,  írásait, 
azzal a furcsa érzéssel szembesül, 
hogy azok a gondolatok és vélemé-
nyek, melyek ott megfogalmazód-
nak, nagyon aktuálisak jelenleg is, 
és azok a megoldási alternatívák, 
vizsgálódási pontok, amelyeket 
Magyary megfogalmaz, jelenleg 
is tudnak támaszkodási, igazítási 
pontokat adni nekünk.
A délelőtt folyamán szakmai előa-
dásokat hallhattak a konferencia 
vendégei. Dr. Zöld-Nagy Viktória 
területi közigazgatás fejlesztésé-
ért felelős helyettes államtitkár a 
közigazgatás korszerűsítésének, 

fejlesztésének aktuális kérdései-
ről, Miklóssy Endre a Szent Ist-
ván Egyetem oktatója Dr. Kiss 
István munkásságáról és a Szoci-
ális Vármegye koncepcióról, Dr. 
habil. Újváry Gábor történész, 
a Veritas Történelmei Intézet 
munkatársa Klebelsberg és Ma-
gyary kapcsolatáról, míg Balázs 
Ágnes PhD hallgató, a Magyary 
Szakkollégium, NKE Államtudo-
mányi és Közigazgatási Kar hall-
gatója „Plurális választójog több 
szemszögből-Ifj. gróf Andrássy 
Gyula választójogi javaslatának 
hazai és nemzetközi fogadtatása” 
címmel tartott előadást.
Michl József a program záró-
beszédében Magyary Zoltán és 

Kiss István kapcsolatára utalva 
elmondta: óriási dolog egy ekkora 
tudósnak egy ilyen társat találnia, 
aki szeretettel, odafigyeléssel, és 
alázattal nem csak Magyary Zol-
tán életében, hanem azt követően 
is szolgálta a mesterét. A polgár-
mester bemutatta a Magyary Terv 
2.0,  - városunk társadalom- és te-
lepülésfejlesztési, igazgatásszer-
vezési és helyi gazdaságfejleszté-
si programjának -  a közelmúltban 
megjelent kiadását is, melyről 
elmondta:- az a kötelezettség, 
melyet Magyary Zoltán Tatára 
rótt azáltal, hogy munkásságának 
egy nagyon komoly részét itt vé-
gezte el, arra kötelez bennünket, 
hogy ebből a gondolatkörből ne 

lépjünk ki, hanem az ő gondolko-
dásmódját, tapasztalatait felhasz-
nálva építsük fel a mai Tatát és a 
tatai kistérséget.

A konferencia zárásaként a részt-
vevők megkoszorúzták Magyary 
szülőházát, a Bercsényi u. 3 sz. 
alatt.              -áá-

Magyary Zoltán munkássága a mai napig egyedülálló

A Csermely Péter professzor 
(Nemzeti és az Európai Tehet-
ségsegítő Tanács elnöke) nevével 
fémjelzett hazai tehetséggondozó 
hálózat egyik fontos célkitűzése, 
hogy az országban működő ún. 
tehetségpontok szoros kapcsolat-
ba kerüljenek más – hasonló te-
rületen dolgozó – szervezetekkel, 
ezzel is segítve saját és egymás 
munkáját. Tatáról a Kőkúti és a 
Vaszary János Általános Iskola, 
valamint az Eötvös József Gim-
názium is tagja a hálózatnak. Vá-
rosunk e három intézménye évek 
óta támogatja egymást különböző 
tehetséggondozó programokban. 
Idén az Eötvös útjára indított egy 
– elsősorban – általános iskolá-
soknak szóló természettudomá-
nyi szakkört. A foglalkozásokon 
a Kőkúti és a Vaszary János Ál-
talános Iskola hetedik és nyolca-
dik osztályos fiataljai vettek részt, 
akik hétről hétre vállalták a mun-
kát a gimnázium tanárainak irá-
nyításával. 
A jól felszerelt Eötvös Labora-
tórium kiváló lehetőség a kisebb 
diákok számára is, hogy a tan-
anyagon túlmutató ismeretekkel 
gazdagodjanak. Ebben az élet-
korban kiemelten fontos, hogy 
a tehetségígéretek lehetőséget 

kapjanak a gyorsításra, vagyis a 
képességeiknek megfelelő hala-
dásra. Bár a tatai általános iskolák 
természettudományos oktatása 
országos szinten is kiemelkedő 
színvonalú, nem könnyű a nagy 
létszámú osztályokban a differen-
ciálás, az érettebb gondolkodású, 
érdeklődő tanulók figyelmének 
folyamatos lekötése. Számukra 
speciális programok indítása le-
het a megoldás, ahol az időkeretet 
és a középpontba helyezett témát 
szabadabban kezelve szervezhető 
a munka.
A szakkörösök a tanév során 
60 órában végeztek vizsgálato-
kat elsősorban a kémia és a fizi-
ka területeihez kapcsolódóan. A 
foglalkozások során mindvégig 
szem előtt tartottuk, hogy a saját 
tapasztalatokon alapuló tanulás 
jóval hatékonyabb, ezért a tanu-
lók kis csoportokban dolgoztak. 
Bővültek anyagszerkezeti isme-
reteik, megismertek mérési eljá-
rásokat, sőt önálló kutatómunkát 
is végezhettek. A program külön-
legessége volt, hogy bepillant-
hattak a fiatalok kutatólaborokba 
is, hiszen a gimnázium évek óta 
kiváló kapcsolatot ápol az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karával és 

a Magyar Tudományos Akadémia 
Természettudományi Központjá-
val. A látogatás célja elsősorban 
kutató laboratóriumok, illetve 
az ott folyó munka megismerése 
volt, de lehetőség volt az egye-
tem gazdag ásvány- és biológiai 
gyűjteményének megtekintésére, 
valamint egy élvezetes kémiai kí-
sérlet bemutató megtekintésére is, 
melynek során a résztvevők meg-
tapasztalhatták milyen is a „tudo-
mány a színpadon”. Az egynapos 
kirándulás alkalmat adott arra is, 
hogy olyan fiatal kutatókkal is ta-
lálkozzanak a tatai diákok, akik 
kiemelkedő munkájuknak kö-
szönhetően Lendület Kutatócso-
portot vezetnek. 
Az egész tanéven átívelő prog-
ram zárásaként egy háromnapos 
táborban vehettek részt a diákok. 
Az Eötvösben az utóbbi tíz évben 
újra hagyománnyá vált komp-
lex terepgyakorlatok mintájára a 
szakkörös diákok projektfelada-
tokat oldottak meg a vértesboglári 
helyszínen. A klasszikus analitikai 
és műszeres vízvizsgálat, a föld-
rajzi helymeghatározás, a mete-
orológia és a konyhakémia témái 
mellett idén a sportszerek, vala-
mint a lovak mozgásának elemzé-
sével foglalkozhattak a diákok. 
Az éves munkáról egy jó hangu-
latú rendezvényen adtak számot a 
résztvevők társaiknak, szüleiknek 
és tanáraiknak.
A következő évben a gimnázium 
tanárai a robotika és a természet-
tudományok területén szerzett ta-
pasztalataikat fölhasználva újabb 
szakköri innovációt terveznek 
„Mérjük meg a világot!” címmel, 
melyben különböző digitális mé-
réstechnikákkal ismertetik meg az 
érdeklődőket.

Magyar Csabáné és dr. Szei-
demann Ákos az Eötvös József 
Gimnázium tanárai, a szakkör 

vezetői 

Sikeres együttműködést zártak a tatai Tehetségpontok

A tatai Eötvös József Gimnázium-
ban közel 10 éve foglalkozunk ro-
botikával. Iskolánk 250 éves törté-
netében hagyomány a matematika 
és a természettudományok magas 
szintű oktatása. Ennek köszönhet-
jük, hogy az ELTE tanárai 2007-
ben felkértek bennünket, hogy ké-
szítsünk robotot. Megalakítottuk 
az Űrkutató-robotépítő szakkört, és 
elkezdtük a Hunveyor -9 űrszon-
da-modell, vagyis a saját önjáró, 
méréseket végző, képeket készítő 
robotunk tervezését, építését.
Napjainkban minden várakozást 
felülmúló ütemben fejlődik az au-
tomatizálás és a robotika, miköz-
ben sajnos az iskolai informatika 
óraszámok lecsökkentek. A tanulói 
kreativitás fejlesztésére, a verseny-
képes tudás kialakítására nagysze-
rű lehetőség a tehetséggondozó 
szakköri munka. 
A Hunveyor-9 elektronikájához di-
ákjaink maguk készítették a nyom-
tatott áramköröket, forrasztottak, 
programoztak. Robotunk mágne-
ses szimulációs méréséről angol 
nyelvű posztert készítettünk, és azt 
később bemutathattuk Houstonban 
a NASA Hold- és Bolygótudomá-
nyi Konferenciáján. 
Az alapító diákok ballagása után 
két Lego Mindstorms NXT robottal 
folytattuk a munkát. Az új eszközök 
lehetőséget adtak arra, hogy érdek-
lődő általános iskolások is csatla-
kozhassanak hozzánk, emellett új 
versenyzési lehetőségek is megnyíl-
tak előttünk. 2010-ben indultunk 
először a First Lego League nem-
zetközi versenyen, majd 2012-ben 
két kategóriában – robotverseny és 
csapatmunka - győztünk, összesí-
tésben a 2. helyet szereztük meg. A 
2015/16-os tanévben az FLL regio-
nális fordulóján RoboGo csapatunk 
már bajnok lett.  
ANemzeti Erőforrások Miniszté-
riumának támogatása révén négy 
új generációs EV3 robotot vásá-
rolhattunk. A foglalkozásokon így 

már hat csoportban dolgoztunk: 
a kezdők egyszerű feladatokon 
keresztül ismerkedtek a grafikus 
programnyelvvel és az algoritmus-
készítéssel, a haladók pedig a ver-
senyek kihívásaira készítettek spe-
ciális robotokat és programokat. 
A pályázati támogatás révén több 
tanulmányi kirándulást is szervez-
tünk az idén. Voltunk a Telenor 
törökbálinti központjában, a BME 
laboratóriumaiban, a Csodák Pa-
lotája Playbarjában. Kétnapos ki-
rándulás keretében meglátogattuk 
a győri Széchenyi István Egyetem 
robotika és távközlési laboratóriu-
mait, a Mobilis Interaktív Kiállítási 
Központot, az Audi motorgyártó 
üzemét. Nagy élmény volt a győ-
rújbaráti gokartozás, amelyet kü-
löndíjként kapott az FLL versenyen 
első helyezést elért csapatunk. A 
komáromi B&O Engineering Kft 
tevékenységével is megismerked-
tünk: többek között azokat a kol-
laboratív, emberrel együtt dolgozó 
robotokat is ők készítették, ame-
lyeket az Audi motorgyártó üzemé-
ben láttunk.
A tanulmányi kirándulások so-
rán diákjaink megtapasztalhatták, 
hogy a vállalatok keresik és meg-
becsülik a jól képzett mérnököket. 
Különösen sok programozóra, gé-
pész-, mechatronikai- és villamos-
mérnökre van szükség a gyorsan 
fejlődő robotika terén. 
A társadalmi igények ismeretében, 
hagyományainkat ápolva az Eöt-
vös József Gimnáziumban kiemelt 
feladatunknak tekintjük a termé-
szettudományok és a matematika 
emelt szintű oktatását. Mérnöki pá-
lyára készülő diákjaink - a modern 
laboratóriumunkban folyó tanórai 
kísérletek és mérések mellett - ro-
botika, méréstechnikai és szaktár-
gyi szakkörökben kapnak hatékony 
tanári segítséget tehetségük minél 
teljesebb kibontakoztatásához.
 Magyar Csabáné, az Eötvös 
József  Gimnázium kémia-fizika tanára 

Robotika az Eötvösben

A tataiak által leginkább „di-
ákotthonként” ismert Komá-
rom-Esztergom Megyei Óvo-
da, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola, Kollégium és Gyer-
mekotthon vezetője, Szőke Éva 
tájékoztatta lapunkat arról, hogy 
egy különleges akcióra, egy auk-
cióra készülnek. 
- Egy tatabányai festőművész, 
Vincent Horváth megajándékoz-
ta intézményünket a Liget ősszel 
című festményével. Kérésére a 
képet hamarosan aukcióra sze-

retnénk bocsájtani, a művész kí-
vánsága szerint az árának hetven 
százalékát autista gyermekeink 
megsegítésére, valamint a jövő 
évben intézményünk fennállásá-
nak harmincadik évfordulójára 
rendezendő ünnepség szervezé-
sére fordítanánk – mondta Szőke 
Éva.
A festmény 1,2 m x 1 m nagy-
ságú, kikiáltási ára 80 000 forint 
lesz. Az iskola a Golf Clubban 
fogja kiállítani a képet, ahol a 
közönség is megtekintheti. Aki a 

nemes cél érdekében kész anyagi 
támogatással segíteni az iskolát, 
keresse Szőke Éva intézményve-
zető asszonyt.         - izs - 

Autista gyerekeket segíthet!

papp ádám (10. C ), a 
csapat vezető konstruktő-
re és programozója a ro-
botverseny és a bajnokság  
trófeájával

Szakkörösök mérési gyakorlat közben



 Parlamenti Napló

Közélet 2016. június 23. II. évfolyam, 13. szám

Bővebb információk:

www.tata.hu

Zárószavazások

4

A parlamenti ülésszakok végére 
– a korábban lefolytatott általá-
nos és részletes vitákat követően 
- rendre csak a zárószavazások 
maradnak. A most záruló tava-
szi ülésszak befejezéseként is, 
mintegy ötven törvény esetében 
került sor törvényhozással együtt 
járó voksolásra. Többségükkel 
magam is egyetértettem, néhány 
esetben nehezebben győztem 
meg magam a kompromisszu-
mos megoldások megszavazá-
sára, s olyan is előfordult, hogy 
legjobb szándékom ellenére sem 
tudtam igen gombot nyomni.
Elfogadtuk az ország 2017. évi 
költségvetését, mely pénzügyi 
fedezetet is rendel a választóke-
rületünket is érintő Modern Vá-
rosok Program fejlesztéseinek 
megvalósításához. Beépítésre 

került a már korábban elfoga-
dott otthonteremtési támogatás 
fedezete is, így a három gyerme-
ket nevelő, illetve vállaló fiatal 
családok igénybe tudják venni a 
tízmillió forintos vissza nem té-
rítendő támogatást, továbbá az 
ugyancsak tízmilliós kedvező ka-
matozású kölcsönt. Folytatódik a 
forgalmi adók csökkentése is. A 
már korábban megszavazott ser-
tés tőkehús mellett 2017. január-
jától a baromfihús, a tej és a tojás 
is ötszázalékos kulccsal adózik. 
Az internet-, valamint az éttermi 
szolgáltatás forgalmi adója ti-
zennyolc százalékra, a lakásépí-
téshez használt építőanyagoké és 
a kivitelezésé ugyancsak öt szá-
zalékra mérséklődik. Mindezek 
következtében mintegy ötven 
milliárd forintnyi összeg marad-

hat a háztartások költségvetésé-
ben. A vita során egyértelművé 
vált, hogy a pedagógusok és a 
rendvédelmi dolgozók korábban 
eldöntött és elindított béreme-
lésének folytatása mellett, meg 
kell kezdeni az egészségügy és 
az államigazgatás területén szol-
gálatot teljesítők bérének emelé-
sét is. Az egészségügy területén 
az idei és a következő esztendő-
ben, összesen mintegy huszonöt 
százalékos bérnövekményre le-
het számítani.
Korábban már beszámoltam a 
szabadkereskedelmi egyezmé-
nyekkel kapcsolatos parlamenti 
vitáról, s most arról is számot 
adhatok, hogy az általam be-
nyújtott módosító indítványt el-
söprő többséggel támogatta az 
Országgyűlés. Nemzeti konszen-

zust sikerült kialakítanom abban 
a kérdésben, hogy a magyar kor-
mánynak vétót kell emelnie a 
szóban forgó egyezményeknek 
az Európai Unió valamennyi tag-
államának jóváhagyása nélküli 
ideiglenes hatályba léptetésével 
szemben.
Mint ahogy azt korábban már 
jeleztem, volt néhány törvény, 
amelyek esetében nem tudtam jó 
szívvel a támogatók sorába állni. 
Ezek közé tartozott az oktatási 
törvény módosítása, mely magá-
ban foglalta az iskolák államosí-
tását, továbbá az önkormány-
zatok pénzügyi mozgásterét 
szűkítő jogszabály, vala-
mint az olimpia ren-
dezéséről szóló tör-
vény. Mindhárom 
esetében tartózkod-

tam. Dehogy miért is, arról majd 
a Parlamenti Napló következő 
részeiben számolok be.

Hogyan lehet jelentkezni nyári diákmunkára?

A minisztérium által meghirdetett nyári diákmunka program az 
önkormányzatoknál, és az önkormányzatok által fenntartott in-
tézményeknél biztosít munkalehetőséget a 16 és 25 év közötti nappali 
tagozatos diákoknak. Náluk garantált a szerződéskötés, teljesen hi-
vatalos, illetve a bérkifizetés is garantált. A diákok pontosan tudják, 
hogy mely időtartamra milyen összegért tudnak munkát vállalni, és 
mely intézményeknél milyen munkakörben.
A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szer-
zés elősegítése.
Jelentkezés menete: Regisztráció: jelenjen meg a Tatai Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztályán.
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
A regisztrációhoz szükséges:
személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, társadalombiztosítási 
igazolványt (TAJ szám), érvényes diákigazolvány vagy iskolalátoga-
tási igazolás 

Válaszadó: dr. J. Nagy Éva, a Tatai Járási Hivatal vezetője  

OlvAsÓiNk kÉRDEZTÉk

Az „Életet az éveknek” Nyugdí-
jas  Klubok Országos Szövetség 
Megyei Szervezete június 11.-
én szombaton megyei sportna-
pot rendezett a Cseke-tó  liget 
ez alkalomra kijelölt területein. 
Az előzetes programot a klubok 

időben megkapták, tagjaik a me-
gye különböző területeiről ér-
keztek. Legnagyobb létszámmal 
a tataiak mellett a tatabányaiak 
képviselték magukat. Ezúton is 
köszönjük a tataiaknak, Dr. Beró 
Henrietta alpolgármester asz-

szonynak a rendezvény fővédnö-
kének, hogy a megye nyugdíjas 
sportbarátai és hozzátartozóik 
ilyen csodálatosan szép termé-
szeti környezetben találkozhat-
tak. Az alpolgármester asszony 
megnyitó szavai után Troják Fri-
gyes megyei elnök üdvözölte a 
vendégeket, majd Bankó Róbert 
a sportnap  egyik szervezője be-
mutatta a részprogramok veze-
tőit. Bevezető műsorszámként a 
Tatai Tai Chi  Klub látványos be-
mutatót tartott Kiss László tai chi 
oktató vezetésével. A „legyezős 
lányok” műsora után Kiss Lász-
ló az összes résztvevőt bevonta 
egy rövid közös tornára. Nagy 

Zoltán a tatai korház gyógytor-
násza egy kisebb csoportnak tar-
tott  légzést javító gyógytornát. 
Lentulay Mária a „Tízezer lépés 
a Cseke körül” mozgalom meg-
álmodójának idősebbekből álló 
nyugdíjas csoportja gyalog, Dr. 
Varga András tanár úr „bicikli-
sei” kerékpárral kerülték meg a 
Cseke tavat, megállva egy–egy 
nevezetességnél (Török mecset, 
Kazinczy pad ). Majdnem más-
fél óráig tartott az „Angolparki 
séta” program ,amelyet ifj. Ban-
kó Róbert  idegenvezető tartott. 
A csoport tagjai még a tataiak 
számára is érdekes ismereta-
nyagot hallhattak  a Tükör és az 

Angyal  forrásokról, a 200 éve 
telepített platán parkról, a kínai 
szomorú fűzfáról és a park többi 
nevezetességéről. A Cseke-liget 
Söröző biztosított helyet a sak-
kozóknak, ahol Csolling Róbert 
sakkoktató tartott 12 táblás sakk 
szimultánt. Frankné Farkas 
Gabriella ismertette a petanque  
golyós játék szabályait majd, 
vezette a nagyszámú érdek-
lődők játékát. A vélemények 
alapján a sportnapi rendezvény 
legnagyobb eredményének azt 
tartottuk, hogy csak vidám és 
mosolygós embereket és arco-
kat láttunk - mindenki jól érezte 
magát.                Id. Bankó Róbert

Sportnap: „Vidám és mosolygós arcokat láttunk”

Mint minden évben, idén júniusban is lovagok és hercegnők népesítették be 
a Geszti-vár udvarát. A vár népére számtalan feladat várt. A gyerekek agya-
gozás, kenyérsütés, vaskovácsolás, várépítés, íjászat, díszes övek, ékszerek 
készítése során mutatták meg rátermettségüket.
Az apródokat - miután erejüket, ügyességüket, találékonyságukat bizonyí-
tották -, maga a királynő ütötte lovaggá. A fáradt vitézeket udvari fodrászat, 
arcfestés, a nap végén pedig pazar lakoma várta.

Időutazás a Geszti óvodában

1941 és 1945 között a magyar zsi-
dóság közel kétharmadát elpusztí-
tották. Több mint félmillió ember 
esett áldozatul a munkaszolgálat-
nak, a német nácik és magyar cin-
kosaik által megszervezett depor-
tálásoknak, a magyar hatóságok 
brutalitásának, a halálmeneteknek, 
az auschwitzi gázosításoknak, a 
tömegkivégzéseknek, a koncentrá-
ciós táborok szörnyű körülménye-
inek. A holokauszt minden tizedik, 
a legnagyobb náci megsemmisítő 
tábor, Auschwitz-Birkenau minden 
harmadik áldozata magyar volt.
A tatai zsidó temetőben minden 
évben megemlékezést szervez a 
MAZSIHISZ Komárom-Eszter-
gom megyei zsidó közössége és 
a Goldberg Alapítvány. A hétvégi 
megemlékezésen Petrovics Péter 
rabbi tartott istentiszteletet, majd 
Vámosi Eszter producer, újságíró 

emlékezett meg az 1940-es évek 
elején történt eseményekről.
Tatára az első zsidók a XIII. század 
második felében érkeztek, a hitköz-
ség pedig a XVIII. század elején 
alakult. A II. világháború szörnyű-
ségei a tatai zsidó közösséget is 
elérték. A fiatal férfiakat 1941-ben 
behívták munkaszolgálatra. Ak-
kor Tata lélekszáma 12 328 volt, 
amelyből 527 volt az izraelita. Az 
1944-es összeírás szerint a kong-
resszusi hitközségnek 559 tagja 
volt. 1944 májusában a magyar 
hatóságok a cigánysoron gettót ren-
deztek be. A tatai és környékbeli 
zsidóknak ide kellett beköltözniük. 
Akinek itt nem jutott hely, azt ki-
vitték a Deutschféle gazdaságba. 
Egy hónappal később pedig mind-
egyiküket vonatra tették, így a ko-
máromi gettóba kerültek, amelynek 
valamennyi lakóját 1944. június 

14-én deportálták Auschwitzba. 
Később a 63 túlélő szervezte újjá a 
tatai hitközséget, és 1947-ben a ho-
lokauszt áldozatainak a tiszteletére 
emlékművet emeltek.
Kerti Katalin a Goldberg Alapítvány 
kurátora úgy fogalmazott, hogy a 
megemlékezéseknek az üzenete, 
hogy soha ne felejtsünk. –Ne felejt-
sük el azokat az eseményeket, ame-
lyek 1944-ben Tatán is történtek, 
ne felejtkezzünk el azokról a tatai 
polgárokról, akik Tata várossá válá-
sában meghatározó szerepet játszot-
tak. Azt gondolom, hogy minden 
ilyen megemlékezés egy visszafo-
gadás: az egykor kitagadott, mega-
lázott, meggyilkolt zsidó polgárok 
visszafogadása és méltó eltemetése 
–magyarázta Kerti Katalin.
Az istentisztelet után a megemléke-
zők köveket helyeztek el a temető-
ben lévő emlékműnél. 

Minden megemlékezés egy visszafogadás
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 Ajánló
A Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár értesíti olvasóit, hogy 

júNIus 25-TŐl júlIus 31-ig 
A KönyVtár ZárVA tArt.

nyitás: 2016. augusztus 
1-jén, hétfőn 9 órakor.

Minden kedves olvasónak 
tartalmas pihenést és jó ol-
vasást kívánnak a könyvtár 

dolgozói!

A Tatai Polgári Esték 
következő előadásán 

június 23-án 18 órától 
dr. tuzson Bence, 

kormányzati kommuniká-
cióért felelős államtitkár 

tart előadást a
Családi Otthonteremtési 

Kedvezményről. 

A program helyszíne a 
Magyary Zoltán Művelődési 

Központ lesz.

A Kuny Domokos múzeum ne-
gyedik alkalommal rendezi meg 
a Barlang/Grotta kiállítást Tatán 
a Törökkori bejáróban 2016 au-
gusztus 6-án. A kiállítás témája: 
Történet nélkül. 
A kiállításra jelentkezhetnek 40 
évnél fiatalabb professzionális 
képzőművészek és a művésze-
ti egyetemek hallgatói (MKE, 
PTE MK, NyME MK…) fest-
ménnyel, grafikával, szobor-
ral, installációval. A kiállítás 
meghívásos és szabad beadásos 
rendszerben kerül megrendezés-
re. Jelentkezni július 4-ig lehet 
e-mailben. Kérjük a jelentkezők 
küldjenek a torokkorikiallitas@
gmail.com e-mail címre maxi-
mum 5 db képet(JPG, címmel, 
mérettel, technikával és készí-
tési évvel együtt), és egy rövid 
szakmai önéletrajzot. A kiállí-
tandó képek mérete ne haladja 
meg az 1m x1m-t. A pályázat 
eredményéről, képek leadásáról, 

és a megnyitó pontos idejéről 
mindenkit e-mailben értesítünk. 
A képeket kiállításra kész álla-
potban kérjük leadni. 
A kiállítás anyagából kataló-
gus készül. A kiállítási anyagok 
gyűjtése Budapesten(helyszínt 
később egyeztetünk a kiállítók-
kal), Zalaegerszegen és Tatán a 
Vármúzeumban lesz. A szállítá-
si és utazási költségeket a Kuny 
Domokos Múzeum megtéríti. A 
legjobb alkotók lehetőséget kap-
nak egy önálló kiállításra a Vár-
múzeumban. A korábbi Barlang/
Grotta kiállításon résztvevőknek 
nem szükséges önéletrajzot kül-
deniük, elég a kiállításra szánt 
munkákat elküldeni. 
jelentkezési határidő: 
2016 július 4. 

IV. Barlang/Grotta kiállítás
 – Várják a művészek jelentkezését

További információ: 
Kövesdi Mónika 
Kammerlohr-Kováts László
torokkorikiallitas@gmail.com
Kuny Domokos Múzeum

A Tatai Kenderke Néptánc-
egyesület már 17. alkalom-
mal rendezte meg a Tatai 
Sokadalmat, amelynek 
megnyitóján a városi művé-
szeti díjakat is átadták.
A fesztiválon gasztrosétány, 
gyermektisztás, népművé-
szeti vásár, nép-, világ-, 
és könnyűzenei koncertek, 
néptáncelőadások várták az 
érdeklődőket.



A Tatai Rendőrkapitányság és 
Tata Város Önkormányzata 
közös sajtótájékoztatón szá-
molt be az idei turisztikai sze-
zonra és a nyári vakációra való 
felkészülés részleteiről, vala-
mint a közlekedésbiztonság 
helyzetéről az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központban. 
Az önkormányzat képvise-
letében Michl József polgár-
mester, míg a rendőrség ré-
széről: Farkas Gábor ezredes, 
megyei főkapitány, dr. Fri-
edrich Gábor r. ezredes, Tata 
Rendőrkapitányság vezetője, 
és Sólyáné Farkas Friderika 
r. alezredes, a Komárom-Esz-
tergom Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
Osztályvezetője tájékoztatta a 
sajtó képviselőit.
Michl József a helyszínen el-
mondta, hogy Tata és a megyei, 
illetve városi rendőrkapitányság 
együttműködése példaértékű, 
hiszen számos közös projektet, 
ötletet tudtak megvalósítani az 
elmúlt években, amelyekre büsz-
kék lehetünk. Az együttműkö-
désben új fejlemény, hogy a vá-
ros egy kamerarendszert hozott 
létre, a térfigyelő kamerák mű-
ködésének célja elsősorban a va-
gyonbiztonság, valamint az ide 
befutó utak kamerázása, amivel 
segíteni lehet a rendőrség mun-
káját azzal, hogy megfigyelhető-
vé válnak általa a gépjárművek, 
ez pedig hasznos információt 
nyújthat egy bűncselekményben 
való nyomozáskor. Az önkor-
mányzat a már üzemelő kame-

rarendszer folyamatos bővítését 
tervezi a jövőben. Michl József 
megköszönte a rendőrségnek az 
együttműködést, és elmondta:- a 
város önkormányzata ebben az 
évben is nyújt pénzügyi támo-
gatást a rendőrségnek a nyári 
időszakra, segítve az ilyenkor 
megnövekedett turistaforgalom, 
és a rendezvények miatti felada-
tellátást.
Az idén április óta működő ka-
merák, a következő tatai helyszí-
neken találhatóak:
-1-es számú főút Tata átkelé-
si szakasza, Vértesszőlősi úton 
rendszámfelismerő kamera.
-1-es számú főút Tata átkelési 
szakasza, Honvéd úton rend-
számfelismerő kamera.
-8119-es számú út Tata átkelési 
szakasza, M1 autópálya felhaj-
tójánál rendszámfelismerő ka-
mera;
-Fekete úton rendszámfelismerő 
kamera, és a Kossuth téren ösz-
szesen 8 db térfigyelő kamera.

Farkas Gábor ezredes, megyei fő-
kapitány tájékoztatott arról, hogy 
a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság teljesen 
felkészült a 2016-os turisztikai 
szezonra, kiemelten figyelnek 
a baleset és bűnmegelőzésre, a 
fokozottabb járőrszolgálatra, az 
autópályák ellenőrzésére. A cél, 
hogy a megyében élők, és az ide 
érkező vendégek biztonságban 
érezzék magukat. A felkészülés 
összehangolt együttgondolko-
dást igényel, amelyért köszönet 
jár Michl Józsefnek-tette hozzá a 
főkapitány, kiemelve, hogy a ta-
tai térfigyelő rendszer működte-
tésének elindítása nagyon fontos 
előrelépés volt a bűnmegelőzés 
és a közbiztonság érdekében. 
dr. Friedrich Gábor r. ezredes, 
Tata Rendőrkapitányságának 
vezetője kiemelte, hogy Tata és 
térsége turisztikailag frekventált 
terület, ami rendőri szempontból 
többletfeladatot jelent a közbiz-
tonság területén. Ettől függet-

lenül az a tapasztalat, hogy 
nincs különbség a kiemelt 
nyári időszak és az év továb-
bi részei között a bűncselek-
mények, szabálysértések és 
egyéb jogsértések adatainak 
tekintetében. A szezon nagy 
rendezvényeinek biztosí-
tására is felkészült a tatai 
kapitányság, s bár az itteni 
személyzet száma a tömeg-
rendezvényekhez nem ele-
gendő, a rendőrségen belüli 
együttműködés útján ebben 
az évben is ki tudják állítani a 
szükséges létszámot. Friedri-
ch Gábor a sajtótájékoztatón 

több általános, bűnmegelőzési 
tanácsot is adott, amelyeket ér-
demes megfontolni, és alkal-
mazni a mindennapokban. Ezek 
szerint:
- ne hagyjunk értéktárgyakat a 
leparkolt gépjárművek csomag-
terében,
- a strandokra csak a legszük-
ségesebb értéktárgyakat és ok-
mányokat, és csak a szükséges 
pénzt vigyük magunkkal, vala-
mint ne hagyjuk őrizetlenül a 
lepakolt holminkat,
- a kerékpárokat érdemes mindig 
az erre kijelölt tárolókban elhe-
lyezni, és kerékpárzárat használni,
- valamint tömegrendezvényeken 
értékeinket, táskánkat helyezzük 
el úgy magunkon, hogy a lehető 
legnehezebb legyen azokhoz má-
soknak hozzáférniük.
A sajtótájékoztatón Sólyáné 
Farkas Friderika r. alezredes, a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság Közleke-

désrendészeti Osztályvezetője 
beszámolt arról, hogy megyénk-
ben ebben az évben a személyi 
sérüléssel járó balesetek száma a 
tavalyihoz hasonlóan alakult, de 
jó hír, hogy ezen belül a halálos 
kimenetelű közlekedési balese-
tek száma csökkent. A városi 
kamerarendszer a baleset-meg-
előzés terén is nagyon jól hasz-
nálható - mondta az osztályve-
zető, aki kiemelte még, hogy a 
nyári időszakban megnövekszik 
a gyalogos és a kerékpáros for-
galom, ennek megfigyelését pe-
dig kiemelten kell kezelni. Ezen 
a területen egy új kezdeménye-
zés indult el, egy olyan színes, 
jól használható információs 
anyagot készítettek, ami alapve-
tően a biztonságos kerékpározás 
szabályaira hívja fel a figyelmet, 
és amit eljuttattak a tatai iskolák-
ba, hogy a gyerekek a bizonyít-
ványukkal együtt megkaphassák 
még a vakáció elején.  A tájékoz-
tatón elhangzott, hogy a tapasz-
talatok szerint Tatán is sokan 
vannak, akik nincsenek tisztában 
azokkal a szabályokkal, melyek 
a kerékpárosokra vonatkoznak, 
annak ellenére, hogy nagy szám-
ban rendelkeznek jogosítvány-
nyal és ismerik a KRESZ-t, ezért 
a jövőben táblákkal és útburko-
lati jelekkel segítik majd ezt a 
területet. 
A rendőrség a nyári szezonban is 
nagy erőkkel képviselteti magát 
az utakon, hogy ezzel is segítsék 
a közlekedést, és minél hatéko-
nyabban megelőzhessék a bal-
eseteket.       - áá -
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„ A vers néma. Adj neki hangot. 
A vers a könyvben halott. Keltsd 
életre. Mi a szavalás? A vers föl-
támasztása papírsírjából. Ez a 
kor néma. Hangtalanul olvas, 
hangtalanul ír. Az ősi közlő for-
ma azonban a szó volt. Ezt ösz-
tönösen érezzük, valahányszor 
verset hallunk. Ünnepi borzongás 
fut át rajtunk, hogy szóval, mely 
a könyvben térbeli életet élt, az 
időben találkozunk. Ezáltal válik 
a költészet igazán időbeli művé-
szetté. Halljuk, amint a hangok el-
múlnak egymás után, mint az élet. 
Másrészt tudjuk, hogy a vers nem 
múlik el. E kudarc és diadal együtt 
jelképezi a költőnek a végtelennel 
való küzdelmét, ki emberi nyelven 
nyújtja az istenit: a múlandóság 
formájában az örökkévalóságot.” 
          (Kosztolányi, 1928.)

Két tatai civil szervezet, a Gútay 
Jánosné tanárnő által életre hívott 
Vers Barátok Köre és a Magya-

ry Zoltán Népfőiskolai Társaság, 
Keresztesi József alelnök szándé-
ka szerint a közösségek gyümöl-
csöző együttműködése mellett 
döntött, aminek eredménye szá-
mos alkalmi műsor az elmúlt há-
rom évben.
Ezek sorában kiemelkedő ünnep 
a 2016-os költészet napi összeál-
lítás, Amikor szó és zene egymást 
öleli címmel, melynek verseit dr. 
Sopovné dr. Bachmann Katalin 
válogatta, többségüket az ő sza-
valatában hallottuk. A versek-
hez kapcsolódó zenét Horváthné 
Benkő Ibolya állította össze. A 
versmondókat és a közönséget dr. 
Bicskei István törvényszéki taná-
cselnök is köszöntötte, ezzel meg-
tisztelve a verset szerető kedves 
kollégáját.
A versek és a dallamok a az em-
ber életét átfogó szeretetről, sze-
relemről szóltak több tételben.
Bevezetőként Pál apostol ko-
rinthosziakhoz írt első leveléből 

a Szeretet himnuszát hallottuk, 
amely érzelmi alapját adta a 
együtt három tételben folytatódó 
teljes műsornak.
Az első részt a remény érzete 
köré szerkesztették Vörösmarty 
Mihály, Petőfi Sándor, József At-
tila verseiből dr. Sopvné Katika, 
Keresztesi József és Kálmán Sza-
bolcs előadásában. 
A második tétel a Csoda címet vi-
selte, Radnóti Miklós, Sértő Kál-

mán, Szimonov költeményeiből 
mondott néhányat a főszereplő és 
Petőházi Margit.
A harmadik tételben az „Áhi-
tat”-ban az előbbieken túl Ady 
Endrétől és Juhász Gyulától vá-
lasztott költemények jelentették a 
csodát, valamint egy népballada a 
halálra táncoltatott lányról Gútay-
né Magdi előadásában.
Az életre keltett versek több hely-
színen is ünnepet jelentettek a 

közönségnek. Tarjánban, a Tatai 
Református Gimnáziumban és az 
Angyalok és Tündérek Galériában 
hallhatták a költészet napi tisztel-
gést a költők és a versek iránt. 
Tiszteletre méltó teljesítménnyel 
kápráztatták el a hallgatóságot az 
előadók, elsősorban dr. Sopovné 
dr. Bachmann Katalin nagy érzel-
mi töltésű előadása, és a hallatlan 
mennyiségű memoritert befogadó 
képessége ejtette ámulatba a kö-
zönséget. Célba ért a választott 
versekkel közvetített üzenet is, 
amely úgy ragyogott, mint pupil-
lán a könnycsepp.
Kosztolányitól tudjuk, hogy a vers 
nem múlik el. Köszönjük és to-
vábbra is kívánjuk a Versbarátok 
Köre versmondóinak és érdeklő-
dő hallgatóságának a borzongás 
élményét.
Legyen körükben „a vers ajándék, 
melyet meg kell tanulnunk elfo-
gadni és befogadni”. 
       Szentessy Éva

Az Eötvös József Gimnázium-
ban folyó tehetséggondozásról 
Nagy várakozással mentünk az 
idén is Pécsre, az Arany János 
Tehetséggondozó Program or-
szágos művészeti fesztiváljá-
ra. Minden évben, különböző 
művészeti ágakban (képzőmű-
vészet, tánc, zene, színdarab) 
mérettetjük meg magunkat, így 
ebben az évben is ez történt.
Idén Petőfi: A helység kalapá-

csa című örökbecsű elbeszélő 
költeményével készültünk. A 
próbák rendkívül izgalmasan 
teltek. A gyerekek szép lassan 
rátaláltak azokra a karakterekre 
és élethelyzetekre, amelyek a 
színdarabban várták őket. Egy 
idő elteltével már nagyon élvez-
ték a játékot, örömmel dolgoz-
tak. Végül a gimnáziumban, egy 
nyilvános főpróbán mutattuk 
meg saját közönségünknek az 

idei versenydarabunkat – nagy 
sikerrel!
A fesztiválra tizenöt verseny-
szám nevezett színjátszás kate-
góriában. Különböző műfajok-
ban, a legkülönfélébb stílusú 
rendezéseket láthattunk a klasz-
szikus görög drámától a kama-
ra-jellegű moralitásig. Az előa-
dásunk nagyon jól sikerült, a 
zsűri a legszebb színpadi beszé-
dért járó különdíjjal jutalmazta 

játékunkat, mindannyiunk nagy 
örömére!
Pedagógiai elveink arra ösz-
tönöznek bennünket, hogy az 
előkészítő, tehetséggondozó 
osztályban minden tanuló részt 
vegyen, mindenki szerepeljen 
az aktuális színdarabban. Így 
volt ez az idén is. Ezzel építjük 
az osztályközösséget, megnyit-
juk a kommunikációs képessé-
geket, a diákok bátrabban szó-

lalnak meg, hamarabb vetik le 
gátlásaikat, de mindenek előtt, 
örömüket lelik ebben a típusú 
munkában, és sikerélményekhez 
jutnak. Reméljük, hogy a prog-
ram még sokáig lehetővé teszi, 
hogy a tehetséges, ám szociá-
lisan rászorult gyerekek részt 
vehessenek benne, és kibonta-
koztathassák a bennük lévő ké-
pességeket.
    Naszák István, felkészítő tanár

„A vers néma. Adj neki hangot”

A világot jelentő deszkákon-Arany János program az Eötvösben

Tata felkészült az idei nyári turisztikai szezonra
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Bíborszínü kis virág,
Melyet Ámor íve lőtt,
Önts szemére báj-erőt,
Hogy, ha ébred s látja őt,
Benne leljen égi nőt,
Mint ott Vénus, oly dicsőt. -
No, ha ébredsz s látod őt,
Tőle kérd a gyógyerőt.
(W. Shakespeare: Szentivánéji álom)

Egy szerelemvarázsló ráolvasás 
is szólhatna így, mint Oberon so-
rai William Shakespeare drámá-
jában. A szerelem, a szépség, az 
egészség utáni vágyakozás jelenik 
meg benne, épp ahogy a párok 
tűzugrásában, vagy a nyári nap-
forduló éjszakájához kötődő hie-
delmekben. Szent Iván éjszaká-
jának, más néven nyárközép 
éjszakájának a június 23-áról 24-
ére virradó éjszakát nevezzük. Ez 
az év leghosszabb nappala és leg-
rövidebb éjszakája, amely külön-

leges jelentőséggel bírt az em-
berek számára. Napjainkban ezen 
az éjszakán számos rendezvényt 
tartanak. E nappal kezdődik a 
csillagászati nyár; az évszakváltás 
átmenetéhez korábbi időkben rí-
tusok, hiedelmek tartoztak, de a 
legtöbb szerepet a mágikus tűz 
kapja ezen az éjszakán. Mit is 
jelent valójában a Szent Iván éji 
tűz, és milyen hagyományok és 
hiedelmek kapcsolódnak hozzá?
A napfordulókat már a keresztény 
vallás létrejötte előtt megünne-
pelték  Egyiptomban és néhány 
közel-keleti népnél. A keresztény 
világban a nyári napfordulóra eső 
Keresztelő Szent János ünnepe az 
5. században lett általánossá. A 
napfordulóhoz világszerte profán 
és egyházi ünnepek kapcsolódnak, 
mivel az emberek számára a fény 
és a sötétség váltakozása mágikus 
eredettel bírt. Az ilyen különleges 

napokon a természetfelettit sokkal 
közelebb érezzük a mi világunk-
hoz, ezáltal befolyásolhatóbb-
nak, irányíthatóbbnak tűnhet. A 
sötétség az elmúlást, a fény pedig 
a megújulást jelentette, ezért rak-
tak ezen a napon nagy tüzeket, 
hogy elűzzék a sötétséget.
Egy varázslattal teli éjszaka, 
miközben Keresztelő Szent János 
(Szent Iván) születésének nap-
ját ünnepeljük június 24-én. A 
keresztény szentek ünnepe és 
a természetfeletti irányításának 
hite egymással békében élve jele-
nik meg ezen a napon, amelynek 
előestéjén kultikus-játékos célz-
attal gyújtunk tüzet A Szent Iván 
napi szertartásos tűzugrásnak a 
szerelem mellett egészségvarázs-
ló szerepe is volt. Az ember-
ek ilyenkor gyógynövényeket, 
például levendulát tartanak a 
tűzbe, hogy egészséget vigyenek 

otthonukba. A tűzbe gyümölcsöt 
is dobáltak. Ennek többnyire azt 
a magyarázatot adták, hogy aki-
nek elhalt kisgyermeke van, így 
juttatja gyümölcshöz a túlvilágon, 
de más magyarázat szerint, aki 
a tűzbe aszalt körtét, almát vet, 
és ebből eszik, az nem betegszik 
meg. Egyes vidékeken a lán-
yok az éjszakát megelőző na-
pon böjtöltek, álmukban pedig 
megláthatták jövendőbelijük 
arcát. A tűz tisztító, gonoszűző 
erejébe vetett hit az alapja a Szent 
Iván-napi tűzugrás szokásának is. 
A legismertebb hagyomány ezen 
az éjszakán a tűz párban történő 
átugrása. Akik így ugorják át a 
tüzet, azokról úgy tartják, hogy 
következő évben összeházasod-
nak, a párok pedig a boldog és 
termékeny kapcsolat reményében 
teszik ugyanezt. A tűz tisztító, 
gyógyító, termékenyítő erejébe 

vetett archaikus hitből fakadó ez 
a gondolat is. Nehéz nem ész-
revenni a Szent Iván éjszakájához 
kapcsolódó szokásokba meg-
jelenő szokatlanságot, másságot, 
furcsaságot, hiszen alapvetően 
maga a parázs vagy a lángok átu-
grása nem is annyira veszélytelen. 
Bár napjainkban alapvetően fon-
tosabb a tűzugrás közösségi es-
emény jellege, vagy az éjszakához 
kapcsolódó programok sora, de 
érdekes és fontos lehet végiggon-
dolni a fentiekben bemutatott ha-
gyományt és rácsodálkozni saját 
kultúránk varázsláson és mágián 
alapuló hiedelmeire.

Lásd még:
http://tudasbazis.sulinet.hu/
http://mek.niif.hu/
http://lexikon.katolikus.hu/

Busa Mónika, néprajzos
Kuny Domokos Múzeum

Szent Iván éjjele: az év legrövidebb éjszakája

A Vaszary János Általános Iskola 
egyik fő profilja a matematika te-
hetséggondozás, ezért matematika-
versenyek sorozatában bizonyítanak 
diákjaink egész tanévben. Íme, a 
legkiemelkedőbb eredmények ma-
tematikából:
Kalmár László Országos Matema-
tika Versenyen 5. helyezést ért el 
Veisz Andor 7.-es tanuló.  Andor 
az Alapműveleti  Matematikaver-
senyen is remekelt, országos 13. 

helyen végzett, valamint a Kenguru 
Nemzetközi Matematikaversenyen  
megyei 1., és országos 16. helyezést 
ért el.
Bánhidi Botond 5.-es tehetséges 
diákunk az Alapműveleti Matema-
tikaversenyen országosan 20. he-
lyen végzett. Mindketten Csalainé 
Csengődi Judit tanárnő tanítványai. 
A tanárnő néhány tanítványa az or-
szágos döntőbe jutott, és ott is bizo-
nyítottak: Kiss Viktor 5.-es, Zhorela 

Zsuzsanna, Nagy Balázs és Kende-
resi Balázs 7. osztályos tanulók.
Avramcsevné Hegedűs Ildikó tanár-
nő tanítványai is remekül helyt áll-
tak a Jedlik Ányos Országos Mate-
matika- és Fizikaversenyen. Bilszky 
Márk  országos 1. helyezést, Fekets 
Virág pedig országos 4. helyezést 
könyvelhetett  el.
Jedlik Ányos Országos Matematika- 
és Fizikaversenyen Csalai Lajos ta-
nár úr tanítványa,Veisz Andor orszá-
gos 4. helyen végzett, Nagy Balázs 
pedig az országos 5. helyet hozta el. 
Mindketten a 7. évfolyam diákjai.
A 20. század történelme volt a témá-
ja a Kálti Márk Történelemverseny-
nek. Ezen a versenyen az országban 
a legjobbnak bizonyult Blága Bence 
8.-os tanulónk. Felkészítője Lázár 

Katalin tanárnő volt.
Schwaller Liliána 8.-os tanulónk az 
„Itthon otthon vagy!” országos föld-
rajzversenyen Egerben, az országos 
döntőben az 5. helyen végzett Réti 
András tanár úr felkészítésével. 
A Simonyi Zsigmond Helyesírási 
Verseny Kárpát-medencei döntőjé-
nek 3. alkalommal lehetett résztve-
vője a felső tagozatos évek alatt Ge-
rencsér Tímea 8.-os tanuló. Idén 13. 
helyet sikerült megszereznie.  Fel-
készítője Kárpáti Csabáné tanárnő.
A TITOK Arany János Anyanyelvi 
Verseny országos döntőjén Mester-
né Lupták Marianna tanárnő diákja, 
az 5.-es Bánhidi Botond a 6. helyet 
szerezte meg, és Fekets Anna 6.-os 
tanuló szintén 6. lett, valamint  Kar-
sai Bernadett 7. osztályos tanuló a 

11. helyen végzett. Annát Lázár Ka-
talin, Bernadettet dr. Ferenczné Má-
tay Erika tanárnő készítette fel.
Diákjaink a művészetek terén is re-
mek teljesítményt nyújtottak az idei 
tanévben is. Legkiemelkedőbbek a 
Tiszán innen, Dunán túl országos 
népdaléneklési versenyen résztve-
vő tanulóink voltak: Nagy Kamilla 
és Király János Máté, akik végzős 
diákjaink, a megyei versenyről ki-
emelt arany fokozattal térhettek 
haza. Az országos döntőn Kamil-
la képviselhette megyénket, ahol 
bronz fokozatot ért el. Mesterné 
Lupták Mariannak tanárnő segítsé-
gével készültek fel a tanulók a meg-
mérettetésre. 
Büszkék vagyunk diákjaink remek 
teljesítményére!    Kárpáti Csabáné

Újabb országos sikereket értek el a vaszarys diákok
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A TAC szakosztálya június 7-én 
tartotta évzáróját és értékelte a 
csapatok teljesítményét. Itt kér-
deztük meg Wéber Rolandot, a 
felnőtt együttes edzőjét az idei 
szereplésről.
- Az elmúlt évben 4. hely, az idén 
5. lett a csapat. Valóban vissza-
esés ez?
W.R.: Nem mondanám. A má-
sodik év mindig nehezebb egy 
feljutó gárdának. Az ősz kimon-
dottan jól sikerült és a 4. helyen 
zártunk. Volt egy jó felkészülés 
a télen, bizakodtunk. Tavasszal 
olyan sérüléshullám következett, 
amely példátlan eddigi edzői pá-
lyafutásomban.  Több meccsen 
is játszottak olyanok, akik sérül-
tek voltak, de vállalták a játékot, 
hogy egyáltalán ki tudjunk állni. 
Ez is lehetett az oka annak, hogy 
váratlan vereségekbe is belesza-
ladtunk.
- Mivel magyarázható, hogy az ide-
genbeli mérleg jobb mint a hazai?
W.R.: Az az igazság, hogy az 
Edzőtábor kisméretű pályája nem 
kedvez a mi gyors játékunknak. 
Csak meccseket játszunk rajta, 

edzéseken máshol gyakorolunk. 
Idegenben talán jobban figyelünk 
és ott jobban érvényesül a gyors 
játékunk. Büszke vagyok a Lábat-
lanban elért győzelmünkre. Aztán 
hazai pályán voltak szerencsétlen 
mérkőzéseink, pl. a Komárom el-
len, vagy a végén a Kecskéd ellen.
- Nagyon sok -34- játékos szere-
pelt a bajnokságban. Ez nehezí-
tette az eredményességet?
W.R.: Nem tudom, hogy játszot-
tunk-e két olyan meccset, amikor 
azonos összeállításban tudtunk 
pályára lépni. Bujdosó Sanyi, 
Goldschmidt Tibi nagyon hiány-
zott, de folyamatosan 3-4 sérül-
tünk volt. Nehéz úgy játszani, 
hogy egyszerre többen kiesnek 
akár a védelemből, akár a közép-
pályáról. A legtöbbször Rába ját-
szott, 26 meccsen lépett pályára 
és 22 góllal 3. lett a góllövőlistán. 
Az utolsó mérkőzésen öt U-19-
ben szereplő játékos játszott, illet-
ve ült a padon. Most az évzáróra 
is többen jöttek begipszelt lábbal, 
vagy sántikálva.
- Mindennel együtt hogyan érté-
keli az évet?

W.R.: Úgy gondolom, elégedett-
nek kell lennünk még akkor is, ha 
van hiányérzetem. Négy év alatt 
a megyei III. osztályból a megyei 
I. osztály élmezőnyébe kerültünk. 
Nagyon fontos hogy helyi vagy 
környékbeli kötődésű játékosok 
alkotják a keretet. Nyugodtan tá-
maszkodhattam - ha szükség volt 
rá- az U-19-ből felkerülő fiúkra. 
Rába elől végzett a góllövőlistán, 
15 játékos lőtt gólt Az elmúlt két 
bajnoki évben igazoltuk hogy jó 
úton járunk.

Diákok rúgták a bőrt
Tata Város Diákönkormányzata 
június 7-9 között a Focikertben 
rendezte meg  hagyományos kispá-
lyás tornáját. Az eseményre általá-
nos iskolák és középfokú oktatási 
intézmények csapatai jelentkezhet-
tek. A felhívásra 3 általános iskola 
és  4  középfokú iskola nevezett. 
A kisebbek nem túl magas színvo-
nalú versenyét a Vaszary csapata 
nyerte a Kőkúti és a Fazekas előtt. 
A nagyobbak két napon keresztül 
küzdöttek a helyezésekért. Itt már 
több olyan játékos is pályára lépett 
aki nagypályán is bajnokságban 
szerepel. Ennek megfelelően küz-
delmes, színvonalas és gólokban 
gazdag mérkőzéseket láthattak a 
szurkolók.
Végeredmény: 
1. Bláthy Szakképző iskola
2. Eötvös Gimnázium
3. Református Gimnázium
4. Jávorka Mezőgazdasági 
   Szakközépiskola   

Befejeződött a megyei labdarúgó bajnokság

Atlétika Diákolimpia Országos 
Döntőt nyert Székesfehérváron a 
Kőkúti Általános Iskola csapata 
5 próbában, a 7.-8. osztályos fiúk 
korosztályában. A fiúk 24 csapat 
közül lettek az elsők.
A versenyt egyébként már másod-
szor nyerték meg, hiszen tavaly 
is elhozta az iskola a kupát. A 8 
fős csapat a legjobb pontszám-
mal jutott a döntőbe, közülük 
hatan versenyeztek, akik így kor-
csoportjukban az ország legjobb 
atlétái lettek. Az 5 próba ebben a 
kategóriában a legkomolyabb ver-
senynek számít, két futószámmal, 
súlylökéssel, kislabdahajítással, és 

távolugrással. 
Bán István, a csapat egyik felké-
szítője elmondta, hogy a fiúk rend-
kívül motiváltak voltak, az ösz-
tönzés nem hiányzott nekik, mert 
önmaguktól „húzták a szekeret” a 
másfél hónapos felkészülés során.
A győztes csapatban versenyzett: 
Magyar Sebastian, Farkasdy Le-
vente, Gálfi Szilárd, Michl Sebes-
tyén, Ambrózi Dorián és Novotni 
László. A 8 fős csapat tagja volt 
még: Takács Bálint és Szi-Bene-
dek Balázs.
Az atléták felkészítő tanárai: Czi-
na László, Gaál Szabolcs, és Bán 
István voltak.      

Ideális futóidőben érkezett meg a 9 
váltóból és a kísérő szülőkből álló 
csapatunk szeretett fővárosunk ver-
seny helyszínére, az 56-osok Terére. 
A tavalyelőtti bajnoki címhez és a ta-
valyi ezüstérmes helyezéshez közeli 
eredmény elérését tűztük ki célul.
A futóterületnek, a váltózónáknak, 
a rajt-cél helyének alapos tanulmá-
nyozása után egy közös – jó han-
gulatú bemelegítéssel készültünk a 
versenyre.
Az első váltótagok a rajtpisztoly 
jelére nagy elánnal vágtak neki a 
verseny első etapjának a közönség 
és a többi váltótag hatalmas bízta-
tása közepette.

Nagy örömünkre már az első vál-
tásnál váltóink az élmezőnyben 
adhatták át a váltóbotot, melyet 
hasonló jó helyen küldtek tovább a 
finiselő – utolsó futóinkkal. A be-
futó óriási hajrát eredményezett, 
melynek meg is lett a sikere.
Leány váltóink az igen előkelő 2., 
4., 7., 10. helyen érkeztek célba 56 
váltó közül.
Fiaink a nagyszerű 3., 4., 12. he-
lyen fejezték be a versenyt, míg a 
szülőkből álló két csapatunk a 17., 
42. helyezést tudhatták magukénak 
a 99 váltót magába foglaló népes 
mezőnyből.
Dobogósaink büszkén, bár kissé 
megilletődve vették át érmeiket és 
a bank ajándékcsomagjait.
Jövőre még több váltóval készülünk 
majd, hogy meg tudjuk őrizni az idei 
és az előző évek nagyszerű eredmé-
nyeit, vagy még jobbat elérni azok-
nál.     Sándor Péter szakosztályvezető

Atléták: váltóverseny sikerei

Remekeltek a Kőkúti ifjú atlétái

XXXiii. MiNiMARATHON
A verseny időpontja és helyszíne: 2016. augusztus 6. szombat 16:00
Magyary Zoltán Művelődési Központ (versenyközpont)
Tata, Váralja u. 4.
Versenytávok: 14 km egyéni és csapatverseny 3 fős váltó (1,2 km 6,3 km 
5,5 km)
Résztvevők: A 14 éven aluliak a 14 km-es távon csak szülői beleegyezéssel 
vagy kísérővel indulhatnak. A váltóban 3 főt kell nevezni.
A verseny lebonyolítása: Egyéni versenyben az érvényben lévő atléti-
kai versenyszabályok szerint. A váltó első tagja egyéniben végigfuthatja a 
versenyt, de neveznie mindkét versenyszámban kell. Ebben az esetben a 
futó két chip-et és két rajtszámot (egyéni és váltó) visz magával. Váltás a 
tépőzáras chip átadásával történik, amit a bokán kell viselni.
Váltóhelyek: Az első váltóhely a rajt/cél kapu alatt (1,2 km-nél), a máso-
dik az Öreg tó partján a táv 7,5 km- énéi (Ökoturisztikai Központnál), ahová 
busz szállítja a váltótagokat.
Költségek: A futóverseny rendezési költségét a rendezők fedezik. A részvétel 
költségei a nevezőket terheli.
Nevezés: Előnevezés: 2016. május 25-től 2016. augusztus 1-jén éjfélig
Előnevezés módja: regisztrációra van szükség a www.tata.hu/minimara-
ton_regisztracio/user/register lapon, majd a regisztráció után be kell jelent-
kezni a www.tata.hu/minimaraton_regisztracio weblapon és a nevezéshez 
szükséges adatok megadásával előnevezni a versenyre.
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