
Méltó módon ünnepelte 25. szüle-
tésnapját a tatai Víz, Zene, Virág 
Fesztivál: több tízezren - köztük 
mintegy ezer nagycsaládos - láto-
gattak ki a vár és az Öreg-tó kör-
nyezetében zajló összművészeti 
programsorozatra. 
Az időnként záporokat hozó idő-
járás ellenére is rendkívül népsze-
rű volt a június 21. és 24. között 
zajló 25. Víz, Zene, Virág Feszti-
vál Tatán. Már az ingyenes, nul-
ladik napon zajló eseményekre is 
szép számmal voltak kíváncsiak – 
elsősorban a tataiak -, de az igazi 
nagy látogatói boomot a hétvégé 
hozta. Nem csoda, hiszen az egyéb 
programok, a vásári forgatag és a 
gasztronómiai kínálat mellett idén 
négy színpadon olyan sztárok áll-
tak a közönség elé, mint Rúzsa 
Magdi, a Tankcsapda, Pápai Joci, 
Tandi Flóra és Miklósa Erika, 
Nagy Feró, Deák Bill Gyula, az 
ír punk rock kocsmazenét játszó, 
de magyar, Paddy and the Rats, 
vagy a Budapest Klezmer Band. 

Tatán volt a The Biebers, Vastag 
Csaba és Vastag Tamás, Marcel-
lina, Gerendás Péter, valamint az 
Alma együttes és az Apacuka is. 
Este tíztől a hazai DJ világ legna-
gyobbjai teremtették meg a buli-
hangulatot: többek között Bárány 
Attila, DJ Dominique, Sterbinsz-
ky, DJ Miller és Hamvai P.G.
Ezek mellett olyan kulturális 
programok színesítették az igé-
nyes szórakozást, mint a feszti-
válszínház a volt Piarista Rend-
házban, ahol a tatabányai Jászai 
Mari Színház művészei adták elő 
a Nyáry Krisztián könyve nyomán 
készült, Így szerettek ők című da-
rabot.
A programsorozat alatt folyamato-
san különböző állandó- és idősza-
ki kiállítások voltak megtekint-
hetők, amelyekhez kapcsolódóan 
csütörtökön, az ingyenes nulladik 
napon „Kiállításmaraton” címmel 
óránként vehettek részt egy-egy 
kiállításmegnyitón az érdeklődők.
A megszokott virágos program, 

a virágkötő szakma prominensei-
nek összecsapásán kívül idén ehe-
tő virágokat a középpontba helye-
ző gasztroshow és a Neszmélyi 
Borvidék legkiválóbb tételeit fel-
vonultató Borvár – Borudvar is 
várta a fesztiválozókat.
A vízen a rendezvény alatt végig 
látható volt az az óriási biliárdgo-
lyókból álló installáció, amely a 
Velencei Biennálén mutatkozott 

be nemrég, de emellett elektromos 
yacht, sárkányhajó verseny, és 21. 
alkalommal kékszalag vitorlás-
verseny is várta a látogatókat.
A turisztikai ügynökség által ha-
zánk 10 legismertebb fesztiválja 
között számon tartott, Magyaror-
szág legnagyobb családi fesztivál-
jaként is emlegetett rendezvény-
sorozat kiemelt figyelmet kapott 
idén, hiszen az emberi erőforrás 
miniszter 2018-at a Családok Évé-
nek hirdette meg. Ez azt jelentet-
te, hogy az eddigiekhez hasonlóan 
rengeteg gyerekműsor, vidámpark 
és külön színpad is várta a kicsiket 
és a nagyobbakat is koncertekkel, 
táncházzal, szórakoztató-foglal-
koztató programokkal. 12 év alatt 
ingyenes volt a belépés a feszti-
válra, és a rendezvény nagyrésze 
alatt ingyenesen igénybe lehetett 
venni a Szipi Sziget játékait is. 
Érvényes Tata-kártyával 50% 
kedvezmény kaptak a helyi la-
kosok a belépőjegy árából, a 
Nagycsaládosok Országos Egye-
sületével való együttműködésnek 
köszönhetően pedig a regisztrált 
NOE-tagoknak ingyenes volt a 
belépés. Ezzel a lehetőséggel több 
mint ezer nagycsalád élt is. 

Kirándulás az Öregdiákokkal
                       
   6. oldal      

„Az ifjúság Európa jövője”  
 
   3. oldal

Testületi ülés

    2. oldal 

45 éves tarisznya 
   
   4. oldal

Gerecse Natúrpark 
Vetélkedő 2018
   4. oldal 

Tatai zsidó tábornok a Nagy 
Háború poklában  
             7. oldal 

Évet zártak a focisták 
   
   8. oldal 

Két világ határán   
   
   6. oldal

Köszönet a tatai 
védőnőknek!   
   3. oldal 
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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Június 15-én a 19. Tatai Soka-
dalom megnyitó ünnepségén 
hagyományosan idén is átadták 
a Városi Művészeti Díjakat, eb-
ben az évben 148-an részesültek 
az elismerésben.
A Városi Művészeti Díjjal Tata 
Város Önkormányzata azokat 
a tatai diákokat, művészeti cso-
portokat és felkészítő tanáraikat 
jutalmazza, akik az elmúlt egy 
évben nemzetközi, országos 
vagy regionális művészeti verse-
nyeken 1.-3. helyezést, valamint 
különdíjat értek el. Az Angol-

parkban, a Sokadalom színpadán 
Michl József polgármester és dr. 
Beró Henrietta alpolgármester 
adta át az elismerő okleveleket és 
az emlékplaketteket. A városve-
zető a helyszínen kiemelte: - az 
önkormányzat célja, hogy a tatai 
diákok a kötelező tanórákon túl 
minél többen sportoljanak, vagy 
valamilyen művészetet tanulja-
nak, ezért ez a díj azoknak jár, 
akik az elmúlt tanévben aktívan 
tettek saját fejlődésükért, Tata 
kulturális, művészeti életéért. 
Michl József elmondta: - váro-

sunkban négyezren igazolt spor-
tolóként tagjai valamelyik helyi 
sportegyesületnek, közel nyolc-
százan néptáncolnak, és ötszá-
zan tanulnak komolyzenét, egy 
pályázatnak köszönhetően pedig 
a volt piarista rendház épületé-
ben hamarosan Könnyűzenei 
Tehetséggondozó Központ léte-
sül, ezzel is minél több fiatalnak 
lehetőséget adva arra, 
hogy fejleszthessék 
és megmutathassák 
tehetségüket.
A helyszínen Pápai 
Joci énekes-dalszer-
ző elismerő okleve-
let vett át kimagasló 

könnyűzenei munkájáért, A Dal 
című versenyen elért kiemelke-
dő eredményéért, az Eurovíziós 
Dalfesztiválon nyújtott sikeres 
teljesítményéért, amellyel Tata 
hírnevét öregbítette.
A Városi Művészeti Díjjal járó 
emlékplaketteket Molnárné Ta-
más Anetta fazekas, népi ipar-
művész készítette.         - áá -

Tatai Sokadalom művészeti díjakkal

Fesztiválünnep



Önkormányzat 2018. június 28. IV. évfolyam, 13. szám

Hirdessen Ön is
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Rendkívüli ülésre ült össze Tata Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testü-
lete június 14-én a Városháza dísz-
termében, ahol a képviselők egy 
napirendi pontban szavaztak.
A napirendi pont közbeszerzési el-
járásokkal kapcsolatos döntésekről 
szólt, melyekről Michl József a hely-
színen úgy nyilatkozott: - A Hajdú 
utca is érintett abban a támogatás-

ban, amelyet a város a visszatérő 
források okozta károk elhárítására 
kapott a magyar államtól. Megújul 
az utca csapadékvíz-elvezetése, 
valamint az Esterházy-kastély ud-
varán felgyűlt forrásvíz kivezetése 
is ebbe az új rendszerbe történik 
majd. A Hajdú utca lakóinak kertvé-
geiben komoly gondot okoz a víz, 
ezért elkészültek a tervek és a pénz 

is megérkezett a helyreállításra, 
emellett pedig a város anyagi hát-
teret biztosít arra, hogy az út is tel-
jes szélességében megújulhasson a 
Hajdú utcában. Tata polgármestere 
elmondta: - Egy másik fejlesztésről 
is szavaztak a képviselők a volt pi-
arista rendház épületére vonatkozó-
an, a helyszínen ugyanis pályázati 
segítséggel Könnyűzenei Tehetség-

gondozó Központ létesül, amely az 
épület egy másik szárnyának felújí-
tásával jár. Ehhez szükség van arra, 
hogy az egész épületre vonatkozó 
tűzrendészeti biztonsági berendezé-
seket elhelyezzék, ezért erre egy kü-
lön forrást kell biztosítani. A testület 
tagjai egyhangúan támogatták a fej-
lesztéseket, így az azokhoz kapcso-
lódó közbeszerzések elindulhatnak.

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2018. április 25-i 
ülésén alkotta meg a Tata Város 
Önkormányzata által alapított ta-
nulmányi ösztöndíjakról és ado-
mányozásuk rendjéről szóló ren-
deletét, amelynek értelmében Tata 
Város Legszorgalmasabb Diákja 
Ösztöndíjat hozott létre középisko-
lások és általános iskolások részére.
Tata Város Legszorgalmasabb 
Diákja Ösztöndíj – középiskolá-
sok részére
A díj olyan tatai középiskolában 
tanuló 9., 10., 11. évfolyamra járó, 
tatai állandó lakóhellyel rendel-
kező tanulóknak adományozható, 
akik az adott tanévben a legszor-
galmasabbak voltak iskoláikban, 
akik önmagukhoz képest a legtöb-
bet tették iskolai eredményeikért.
A díjat évente 4 tanulónak lehet 
odaítélni.
-A díj adományozására javaslatot 
tehetnek tatai székhelyű középisko-
lák nevelőtestületei.
-A javaslatokat minden év május 

20-ig a polgármesterhez kell be-
nyújtani.
-A javaslatnak tartalmaznia kell a 
díjra méltónak tartott személy ne-
vét, valamint a javaslat indoklását.
-A díj odaítéléséről Tata Város pol-
gármestere dönt.
-A díj az odaítélést tanúsító dí-
szoklevélből és az odaítélést kö-
vető tanév 10 hónapjára szóló 
ösztöndíjból áll. Az ösztöndíj havi 
összege 7 000 Ft.
A díjat Tata Város polgármestere 
adja át, az elismerésben részesülő 
iskolájának tanévzáró ünnepségén.
A középiskolások részére megítél-
hető – Tata Város Legszorgalma-
sabb Diákja Ösztöndíjat az önkor-
mányzat az EFOP-1.5.2-16. Humán 
szolgáltatások fejlesztése Magyary 
Zoltán mintajárásában című projekt 
forrásából biztosítja. 
Tata Város Legszorgalmasabb 
Diákja Ösztöndíj – általános isko-
lások részére
A díj olyan tatai általános iskolában 
tanuló 5., 6., 7. osztályos tatai állan-

dó lakóhellyel rendelkező tanulók-
nak adományozható, akik az adott 
tanévben a legszorgalmasabbak 
voltak iskoláikban, akik önmaguk-
hoz képest a legtöbbet tették iskolai 
eredményeikért.
A díjat évente 4 tanulónak lehet 
odaítélni.
-A díj adományozására javaslatot 
tehetnek tatai székhelyű általános 
iskolák nevelőtestületei.
-A javaslatokat minden év május 
20-ig a polgármesterhez kell be-
nyújtani.
-A javaslatnak tartalmaznia kell a 
díjra méltónak tartott személy ne-
vét, valamint a javaslat indoklását.
-A díjat Tata város polgármestere 
adja át, az elismerésben részesülő 
iskolájának tanévzáró ünnepségén.
-A díj az odaítélést tanúsító díszok-
levélből és egy tanév 10 hónapjára 
szóló ösztöndíjból áll. Az ösztöndíj 
havi összege 6 000 Ft. Az ösztöndíj 
pénzügyi fedezetét az önkormány-
zat költségvetéséből biztosítja. 
-A díj odaítéléséről Tata város pol-

gármestere dönt.
Az ösztöndíjak több, egymást kö-
vető tanulmányi évben is adomá-
nyozhatók.
2018-ban a Tata Város Legszorgal-
masabb Diákja címet kapták:
- Szűcs Virág és Fodor Szabina a 
TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégi-
uma tanulói,
- Zahorán Emese a Talentum An-
gol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Művészeti Szakgimnázium tanu-
lója,
- Lévai Dominik Márk a Kőkúti 
Általános Iskola tanulója,
- Katona Máté a Kőkúti Általános 
Iskola Fazekas Utcai Tagintézmé-
nyének tanulója,
- Németh Eszter a Vaszary János 
Általános Iskola tanulója,
- Pölöskei Dávid az Eötvös József 
Gimnázium és Kollégium tanuló-
ja, valamint
- Kovács Emese a Tatai Reformá-
tus Gimnázium tanulója.        - áá -

Tata Város Legszorgalmasabb Diákjai-2018

Gyermekorvosi rende-
lések és helyettesítések

Dr. Kicska Zsuzsanna 
06.25. - 07.13.
07.30. - 08.03.
08.27. - 08.31.
Helyettesítő orvos: 
Dr. Varga Mária 
Tata, Ady Endre u. 7.
páros héten: du. 13:00 - 16:00
páratlan héten: de. 07:30 - 10:30 
  
Dr. Varga Mária 
Helyettesítő orvos: 
Dr. Kicska Zsuzsanna 
Tata, Ady Endre u. 7. 
páros héten: de. 07:30 - 10:30
páratlan héten: du. 13:00 - 16:00  

Dr. Szabó Dénes 
07.02. - 07.06.
07.09. - 07.13. 
Helyettesítő orvos:
Dr. Válóczi János 
du. 13:00 - 16:00
de. 8:00 - 11:00

Rendkívüli testülei ülés a Hajdú utcai fejlesztésről

Június 27-én rendezte soron kö-
vetkező ülését Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a 
Városháza dísztermében, ahol 21 
napirendi pontban született döntés 
a hónap utolsó szerdáján.
Az ülés a megüresedett képviselői 
mandátum betöltéséről szóló tájé-
koztatóval kezdődött. Király István 
önkormányzati képviselő, aki a he-
lyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2014. évi általános 
választásán 2014. október 12-én a 
Jobbik Magyarországért Mozga-
lom kompenzációs listájáról nyert 
mandátummal került be Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testületé-
be, 2018. május 25-én elhunyt. Te-
kintettel arra, hogy Király István a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 
jelöltjeként jutott mandátumhoz, 
így a megüresedett hely betöltésé-
nek joga is a szervezeté. A Jobbik 
Magyarországért Mozgalom Ta-
tai Alapszervezete a megüresedett 
képviselői helyre Michl Miklóst 
jelölte, aki a 2014. évi önkormány-
zati képviselő választáson a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom által 
állított települési kompenzációs lis-
tán a 2. sorszám alatt szerepelt. Tata 
Város Helyi Választási Bizottsága 
június 20-i ülésén megállapította, 
hogy a Király István települési ön-
kormányzati képviselő halála miatt 
megüresedett települési képviselői 
mandátumot Michl Miklós tölti be. 
Michl Miklós a képviselő-testület 

júniusi ülésén tette le esküjét.
Ezt követően került sor az Év Köz-
szolgálati Dolgozója Díj átadására. 
Idén a díjban Takácsné Szabó Má-
ria, a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Pénzügyi és Intézménygaz-
dálkodási Irodájának pénzügyi ügy-
intézője részesült, a köz szolgálatá-
ért végzett érdemes és eredményes 
munkássága elismeréseként. 
Városunk képviselői munkájukat 
rendelet-alkotáshoz kapcsolódó 
előterjesztésekkel kezdték, köz-
tük az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bérle-
téről, a lakbérek mértékéről, vala-
mint az elidegenítésükre vonatkozó 
szabályokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításával. A témában 
Michl József polgármester az ülés 
utáni sajtótájékoztatóján elmondta: 
- a bérlakásokkal kapcsolatban az az 
új helyzet állt elő, hogy egyre több 
olyan család van, amelyben megnőtt 
a keresők száma a korábbiakhoz ké-
pest, és már nem közfoglalkoztatás-
ból vagy segélyből élnek, hanem el 
tudtak helyezkedni a munkaerő-pi-
acon, így jobb anyagi körülmények 
között élnek mint korábban. Nagyon 
fontos, hogy a szociális támogató 
rendszert folyamatosan igazítsák a 
változásokhoz, ezért kellett számos 
ponton módosítani a lakásbérléshez 
kapcsolódó rendeletet. 
Ugyancsak módosította a testület 
az Esterházy Miksa „Viator” spor-
tösztöndíjra vonatkozó rendeletét. 

Az ösztöndíjra a jövőben már nem 
csupán tatai lakhellyel rendelkező 
fiatal sportolók pályázhatnak, ha-
nem olyanok is, akik bár nem Tatán 
élnek, de valamelyik tatai sportklub 
igazolt versenyzői. Az ösztöndíj 
célja, hogy az eredményes sporto-
lók, válogatott kerettagok itt ma-
radjanak Tatán, és városunknak is 
dicsőséget hozzanak a nagy verse-
nyeken való szereplésükkel. 
A gazdasági társaságokhoz kap-
csolódó előterjesztések sorában 
a képviselő-testület elé került az 
önkormányzat tulajdonában álló 
gazdasági társaságok felügyelő 
bizottságainak beszámolója éves 
tevékenységükről, valamint két na-
pirendi pont is foglalkozott a Tatai 
Városkapu Zrt.-vel. Az egyik a cég-
nél lefolytatott Állami Számvevő-
széki ellenőrzésről, a másik pedig 
a tatai Eötvös József Gimnázium 
és Kollégium fenntartói jogának 
átadásáról. Utóbbival kapcsolat-
ban Michl József úgy nyilatkozott: 
- sikerült a testületnek elfogadnia 
azt az átadás-átvételi megállapo-
dást, amelyben a Városkapu Zrt. a 
gimnázium egyetértésével átadja a 
tankerületnek az intézményt. Idén 
szeptembertől az Eötvös Gimnázi-
um már nem a Városkapu Zrt., ha-
nem a Tatabányai Tankerületi Köz-
pont fenntartásában működik majd. 
A városrendezéshez, vagyongazdál-
kodáshoz kapcsolódó témák között 
szerepelt a Tata Város Települési 
Arculati Kézikönyvével kapcso-
latos döntés is. Minden magyar 
településnek feladata a kézikönyv 
elkészítése, ennek a megadott szem-
pontok alapján történő megvalósí-
tására a város szakembereket kért 
fel, s ezzel kapcsolatosan elkészült 
az első feladatrész, melyet a testü-
let elfogadott. A munka hamarosan 
folytatódik, s a részfeladatok ered-
ményeit a tataiak is láthatják majd a 

város honlapján, ahol megnézhetik 
és hozzá is szólhatnak, javaslatokat 
tehetnek a kézikönyvhöz.
Az ülésen ezután személyi kérdést 
érintő előterjesztésekről szavaztak, 
először a Humán és Ügyrendi Bi-
zottságban megüresedett helyről, 
majd a Tatai Geszti Óvoda intéz-
ményvezetői pályázatának elbí-
rálásáról. A képviselők Vas Judit 
eddigi óvodavezetőt választották 
meg újra az intézmény élére. Michl 
József az óvoda minden dolgozójá-
nak megköszönte az eddigi munkát, 
és kiemelte: - két területen fontos a 
további fejlesztés és előrelépés, az 
egyik a szülőkkel való kapcsolattar-
tás, a másik pedig az egyre nagyobb 
számú sajátos nevelési igényű kis-
gyermekkel való törődés és plusz-
feladat elvégzése, mely komoly 
szakmai felkészülést kíván.
A testület tagjai voksoltak az általuk 
alapított közalapítványok 2017. évi 
beszámolóiról, valamint tájékozta-
tást kaptak az aktuális Európai Uni-
ós pályázatokról is. Az ülés végén a 
Városházán beszámolók hangzottak 
el a Tatai Kistérségi Időskorúak Ott-
hona és a Szociális Alapellátó Intéz-
mény tevékenységéről. Mindkét in-
tézmény a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulási Tanács fenntartásában mű-
ködik, ezért a szakmai és pénzügyi 
beszámolóik is a kistérségi üléseken 
hangzanak el. Most, képviselői ké-
résre tartott a két intézmény vezetője 
részletes szóbeli tájékoztatást a tes-
tület előtt. Végül a képviselők zárt 
ülésen tárgyaltak a képviselő-testü-
let által alapított városi kitüntetések 
2018. évi odaítéléséről. 
Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének soron következő 
rendes ülése szeptemberben várha-
tó, de a nyár folyamán rendkívüli 
ülésekre sor kerülhet, elsősorban a 
pályázatokkal kapcsolatos döntések 
miatt.            - áá -

Ülésezett Tata Város képviselő-testülete
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Május utolsó napján Tatán, a volt 
piarista rendház épületében ren-
dezte 2018. évi közgyűlését az 
Által-ér Szövetség. 
Az 1994-ben megalakult Által-ér 
Szövetség az első olyan civil 
szervezet, amely egy egész víz-
gyűjtőre kiterjedően igyekszik 
saját eszközeivel elősegíteni a 

fenntartható fejlődést, a környe-
zeti rehabilitációt és az ezekkel 
összefüggő tevékenységeket, töb-
bek között a vidékfejlesztést, kör-
nyezeti nevelést, természetvédel-
met, fenntartható gazdálkodást, 
megújuló energiák használatát, és 
az ökoturizmust.
Az idei közgyűlés napirendi pont-

jai között szerepelt a szervezet 
éves költségvetésének valamint 
az elmúlt évi közhasznúsági je-
lentésének az elfogadása, a Ge-
recse Natúrparkról meghirdetett 
iskolai vetélkedő legjobb kisfilm-
jeinek bemutatása, és a nyertes 
csapatok díjazása. Utóbbival 
kapcsolatban Michl József az Ál-
tal-ér Szövetség elnöke a helyszí-
nen elmondta: - nagyon hasznos, 
ha modern technikai eszközökön 
keresztül próbáljuk meg bevon-
ni a fiatalokat abba a munkába, 
amit a szövetség végez, ehhez a 
kisfilmek remek lehetőséget nyúj-
tottak. Michl József a közeljövő 
feladataival kapcsolatban hoz-
zátette: - továbbra is az a céljuk, 
hogy a halászatot követően az 
Öreg-tó megtisztulása folytatód-
hasson az iszapvizsgálatok után. 
Hamarosan elindul a kotrás meg-

tervezése, majd vagy állami vagy 
egyéb források segítségével ha-
ladhat tovább a tó rehabilitációja.
Musicz László szakmai igazgató 
a szervezet tavaly elvégzett mun-
kájáról úgy nyilatkozott: - 2017-
ben három fő területen dolgoztak. 
Az egyik legfontosabb feladatuk 
az volt, hogy elkezdték az Öreg-
tó iszapvizsgálatát, ami idén na-
gyobb ütemben folytatódhat. A 
vizsgálatból következtethetnek 
az iszap minőségére, nehézfém-
tartalmára - ezek fontos informá-
ciók a kotrás előkészítéséhez. Az 
elmúlt év másik jelentős területe 
a Gerecse Natúrpark volt, amihez 
kapcsolódóan sikerült egy határon 
átnyúló pályázatot elnyerni, és 11 
(szlovák illetve magyar) partner 
közreműködésével sor kerülhet 
egy több százmillió forintos fej-
lesztésre, melyből magyarországi 

főpartnerként a szövetség közel 
100 millió forintot tud a natúrpark 
ökoturisztikai arculatfejlesztésére 
fordítani. Harmadik fő feladatuk 
pedig a partnerséghez fűződött, 
a vízgyűjtő egészén megtalálha-
tó partnerek számos munkába 
vonták be a szövetséget, amely 
kiemelten fontosnak tartja az is-
meretterjesztést is, ezért számos 
előadást tartottak iskolákban, va-
lamint szakvezetéseket szervez-
tek a Tatai Fényes Tanösvényen.
A május 31-én megrendezett ülés 
programjában Acsainé Dávid 
Ágnes intézményvezető mutat-
ta be a résztvevőknek a rendház 
megújult épületegyüttesét, majd 
Mürkl Levente az önkormányzat 
Városfejlesztési és Üzemelteté-
si Irodájának helyettes vezetője 
tartott előadást a visszatérő forrá-
sokról.                                 - áá -

Tatán tartotta közgyűlését az Által-ér Szövetség
Fotó: Domokos Attila

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Egészségügyi Alapellátó 
Intézmény a Magyar Védőnők 
Napja alkalmából idén is köszö-

netet mondott városunk védő-
nőinek munkájáért. A helyszí-
nen Michl József polgármester, 
dr. Beró Henrietta alpolgármes-

ter és Dr. Cseh Tamás, a Tatai 
Egészségügyi Alapellátó Intéz-
mény igazgatója fogadta a tatai 
szakembereket.

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 is a Védő-
női Szolgálat. Ennek emlékére a 
Magyar Országgyűlés 11 évvel 
ezelőtt nyilvánította június 13-
át a Magyar Védőnők Napjává.
Cseh Tamás az ünnepségen el-
mondta: - a hagyomány és a kö-
vetkezetes munka eredménye, 
hogy minden év júniusában 
megünnepelhetjük a Védőnők 
Napját, hiszen a magyar védő-
női hálózat világszerte példaér-
tékű. A köszönet nem csak az 
egész éves munkáért jár, hanem 
a kimagasló eredményekért is, 
mert a tatai védőnők számos 
szakmai versenyen szerepeltek 

kiemelkedően az elmúlt egy év-
ben.
Michl József a város minden 
családja nevében megköszön-
te a helyszínen a szakemberek 
munkáját. A polgármester ki-
emelte: - nagyon izgalmas idő-
szakban vagyunk mivel 2018 a 
Családok Éve, emellett pedig a 
magyar kormány kiemelt célja 
a családok továbbépítése, és a 
gyermekvállalás támogatása. A 
védőnő egy olyan erős kapasz-
kodó, amire a közösség bármi-
kor, bármilyen körülmények 
között számíthat, így ez a mun-
ka komoly felelősséggel is jár. 
Ezért fontos, hogy a védőnők 
folyamatosan építsék, ápolják a 
saját lelküket is, hiszen csak az 
tud adni, akinek van miből – fo-
galmazott a városvezető.    - áá -

Szőgyén Község Önkormányza-
tának szervezésében rendeztek 
konferenciát Tatán, az Új Kajak-
ház Ökoturisztikai Központban 
június 17-én. A szakmai nap fő 
céljai közé tartozott az Európai 
Unióra vonatkozó ismeretek mi-
nél szélesebb körű átadása a fia-
taloknak, valamint az euroszkep-
tikus nézetek megvilágítása és 
elemzése.
„Az ifjúság Európa jövője – 
Youth is European Future” cí-
men nyújtott be sikeres pályá-
zatot testvérvárosunk Szőgyén a 
Europe for Citizens programba, 
mely kilenc ország részvételé-
vel, hat helyszínen valósul meg 
2018- 19-ben. A jelentős kultu-
rális értékek ápolásáért Európa 
Diplomával kitüntetett Szőgyén, 
szlovákiai viszonylatban egyedü-
liként nyert pályázati támogatást. 
Az első találkozóra Szőgyénben 
került sor május 25. és 27. között, 
a pályázat következő állomásá-
nak pedig Tata adott otthont júni-
us harmadik hétvégéjén.
A helyszínen Vígh Gábor, 
Szőgyén polgármestere kiemel-
te: - a program az európaiságról, 
az emberek unión belüli együtt-
éléséről szól. Fő célcsoportja az 
ifjúság, hiszen elsősorban nekik 
szeretnék bemutatni az elmúlt 
évek uniós tapasztalatait, vala-
mint erősíteni az Európai Unió-
val szembeni bizalmat, különös 
tekintettel a jövőre zajló Európai 

Parlamenti választásokra. Vígh 
Gábor hozzátette: - A tatai kon-
ferencia fontos célkitűzése, hogy 
a fiatalok minél több ismeretet 
szerezhessenek az unió minden-
napi működéséről, előnyeiről és 
az aktuális feladatokról, nehéz-
ségekről az előadások témáin ke-
resztül.
A szakmai találkozó első részé-
ben Bara Zoltán a Pons Danubii 
EGTC ügyvezető igazgatója tar-
tott előadást az euroszkepticiz-
musról, annak kialakulásáról, 
okairól és következményeiről, 
valamint az Európai Unió jelen-
legi globális helyzetéről, és aktu-
ális problémáiról.
A tatai rendezvény vendége volt 
Magyar Anna, a Csongrád Me-
gyei Önkormányzat alelnöke, a 
magyar delegáció tagja a Régiók 
Európai Bizottságában, valamint 
az Európa Tanács Helyi és Regio-
nális Önkormányzatok Kongresz-
szusának alelnöke. Magyar Anna 
a konferencia tematikájával 
kapcsolatban úgy nyilatkozott: - 
Rendkívül fontos, hogy a fiatalok 
megfelelő tudást szerezzenek az 
unió működéséről, hiszen általuk 
nyer értelmet minden döntés, és a 
jövő tervezése, ezért segíteni kell 
őket abban, hogy megismerjék a 
körülöttük lévő világot és megta-
lálják benne a saját helyüket. Egy 
ilyen szakmai konferencia hozzá-
járul ahhoz, hogy a fiatalok meg-
értsék: helyünk van az unióban. 

Ragaszkodunk a családunkhoz, 
a településünkhöz, a régiónkhoz, 
az országunkhoz és az Európai 
Unióhoz is, ezek pedig egymásba 
ágyazódnak és összekapcsolód-
nak.  Az unió keretet biztosít az 
ifjúságnak ahhoz, hogy megis-
merjék a többieket és tapaszta-
latokat szerezzenek egymásról, 
miközben itthon saját magukat 
építik- fogalmazott az alelnök. 
Magyar Anna az Új Kajakházban 
a migrációs válságról és jelenlegi 
helyzetéről tartott előadást, vala-
mint válaszolt a diákok kérdése-
ire is.
A folytatásban dr. Beró Henrietta, 
Tata Város alpolgármesterének 

prezentációja következett „Mun-
kanélküliség és társadalombiz-
tosítás az EU-ban” címmel. Az 
Európa Tanács Helyi és Regioná-
lis Önkormányzatok Kongresz-
szusának helyettes gyermekjogi 
szószólója előadásában többek 
között beszélt az unió célkitűzé-
seiről, az EU hármas szerepéről 
a diplomácia, a humanitárius 
segítségnyújtás és a kereskede-
lem területén, az uniós szabad-
ságjogokról: a tőke, a munkaerő, 
a személyek és az áruk szabad 
áramlásáról, a munkanélküliség 
alakulásáról, valamint az unió jö-
vőképéről, a továbblépés lehetsé-
ges útjairól.

Az esemény délutáni programjá-
nak vendégei a Tatai Református 
Gimnázium diákjai voltak, akik 
beszámoltak az Euroscola-prog-
ram keretében az Európai Parla-
mentben tett látogatásukról, majd 
Márkus Gábor, a gimnázium 
pedagógusa „Európai tudatos-
ság-mi hogyan tanítjuk?” címmel 
számolt be tapasztalataikról.
„Az ifjúság Európa jövője”  pá-
lyázat tatai szakmai napja város-
nézéssel zárult, a programsorozat 
idén Szlovéniában folytatódik, 
majd 2019-ben újabb három 
helyszínen valósul meg: Cseh-
országban, Lengyelországban és 
Szerbiában.           - áá -

Köszönet a tatai védőnőknek!

„Az ifjúság Európa jövője”… konferencia Tatán
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A Matematikai Tudásközpontok 
létrehozására az Oktatási Hiva-
tal írt ki meghívásos pályázatot a 
Nemzeti Tehetség Program 2017-
2018. évi cselekvési terve megva-
lósítására. Országosan tíz iskola 
pályázott, öt nyert, az északnyu-
gat-dunántúli régióban csak a Kő-
kúti Iskola kapta meg a címet. Ez 
azt jelenti, hogy Tatán a jövő tan-
évtől működtetett régiós vonzás-
körű Matematikai Tudásközpont 
működik. 
Koch Róbert igazgatóhelyettes, 
a Matematikai Tudásközpont 
szakmai felelőse, Barsiné Pirityi 
Mária, Kósáné Hegedűs Ágnes, 
Urbancsókné Takács Ildikó, és 
Fogel Tamás szaktanárok a leendő 
tudásközpont koordinátoraiként 
dolgoznak tovább.
Cél a helyi és régiós tehetséggon-
dozás
Határozott célunk, hogy a mate-
matika tehetséggondozást a teljes 
intézményre, illetve a régióra is 
kiterjesszük.Országosan tíz iskola 
pályázott az Oktatási Hivatal által 
kiírt és elnyerhető címre. Az az öt 
nevelési-oktatási intézmény nyert, 
amely a céljai megvalósításához 
támogató szakmai csoporttal és tá-
mogatóprogrammal rendelkezik.
A Kőkúti a jövő tanévtől műkö-
désbe hozandó tudásközpont meg-

lévő tevékenységével pályázott, 
amihez még kiegészítő vállaláso-
kat tettek:
– Az iskola egyik profilja a te-
hetséggondozás, a cím elnyerése 
lehetőség számunkra, hogy ezt in-
tézményesített formában tovább-
vigyük, de nemcsak a tehetséges 
gyerekek fontosak, a tanórákon 
ugyanolyan figyelmet fordítunk 
minden egyes gyerekre.
- A tehetségekkel való foglalkozás 
pluszt jelent, ami eddig is megvolt: 
legalább egy matematikaműhely 
minden évfolyamon lesz.
- Ezen kívül együttműködési meg-
állapodást kötünk a tatai Eötvös 
József Gimnázium matematika 
munkaközösségével, onnan is jön-
nek majd oktatók és középiskolai 
tanulók, előadásokat, foglalkozá-
sokat tartani.
Lehetőség
A Matematikai Tudásközpontok 
országszerte egységes koncepció 
alapján biztosítják a matematikai 
tehetségek és az érintett tehetség-
fejlesztő szakemberek támogató 
környezetét. Az elképzelés szerint 
a központokban lehetővé válik a 
pedagógusok és a felismert tehet-
ségek támogatása, a tehetségazo-
nosítás és a tehetséggondozás ko-
ordinációja, illetve rendszerszintű 
működtetése.    Kőkúti Ált. Isk. Tata 

Elnyerte a Matematikai Tudásközpont 
címet a tatai Kőkúti Általános Iskola

Lezárult a Gerecse Natúrpark 
Vetélkedő. 2018. május 31-én 
az Által-ér Szövetség aktuális 
Közgyűlésén díjazta a Vetélkedő 
legjobb 5 csapatát. 

Az Által-ér Szövetség, mint a 
Gerecse Natúrpark irányító szer-
vezete idén első alkalommal hir-
dette meg a Natúrpark vetélke-
dőt a térséghez tartozó általános 

iskolák felső tagozatosai számá-
ra. A vetélkedő megszervezésé-
ben a Duna-Gerecse Nonprofit 
Kft. volt a szövetség segítségére.
A vetélkedőn 4 fős csapatok ve-

hettek részt, a részvétel komo-
lyabb előkészületeket nem várt 
el a gyerekektől, de annál több 
információhoz juthattak a hazai 
natúrparkokról, és ezen belül is a 
Gerecse Natúrparkról.
A versenyen 18 csapat vett részt, 
küldte be a kitöltött feladatlapot, 
valamint a csapat által készített 
kisfilmet. A kisfilmek nagyon 
ötletesre sikerültek, a legjobbak 
megtekinthetőek a Duna-Gere-
cse térség Youtube csatornáján.
A nyertes csapat – Tokodi Vité-
zek – vehetett részt az országos 
vetélkedőn, melyre május 18-20. 
között került sor Győrújbaráton.
A díjátadót követően a csapatok 
részt vehettek egy jutalomtúrán 

a Tatai Fényes Tanösvényen, 
ahol Musicz László tartott szak-
vezetést a fiataloknak. 
A legjobbak: 
Tokodi vitézek - Tokod (Kajtár 
Luca, Márkus Krisztián, Szendi 
Máté, Takács Melani)
Biomenta – Tata (Fekets Anna, 
Fekets Virág, Nagy Lídia, Nagy 
Mirtill)
Gerecse Team - Tata (Rigó Fan-
ni, Frank Éda, Izsáki Balázs, Ró-
zsa Csaba)
Természetvédők - Tata (Auer 
Bálint, Bélik Eszter, Dosztál 
Léna, Rigó Nóra) 
Na szállj! - Naszály (Babolcsai 
Liliána, Véber Patrik, Balogh 
Beáta, Csányi Botond)

Ugyan nem szólalt meg a tatai 
Eötvös József Gimnázium öreg 
csengője, mégis hirtelen elcsön-
desedett a majd 70 volt diák, ami-
kor kezdetét vette az 1973-ban 
végzett évfolyam találkozója a 
gimnázium dísztermében.
A főszervezők: Ács Mária, Kör-
mendi László, Patassy Veronika, 
Kerekes Kornélia, Lengyel Emő-
ke, Pfiszterer Irma, Túri Terézia 
és Szalai Katalin köszöntötték az 
egybegyűlteket. Mindenki szá-
mára nagy öröm volt, hogy az 
összejövetelen ismét együtt lehet-
tek volt tanáraikkal: dr. Árendás 
Verával, Bagó Istvánnal, Kocsi 
Imrével, Sóvágó Gyulánéval, Mé-
száros Andrással, dr. Bártfai Ilo-
nával, dr. Hortobágyi Istvánnéval, 
Kovács Istvánnal és a jelenlegi 
igazgatóval, Barsi Évával. 
Elsőként Mészáros András eleve-
nítette föl a gimnáziumi éveink 
alatt történt fontos eseményeket: 
pl. az első ember, Neil Armstrong, 
Holdra szállását, a budapesti met-
ró építésének kezdetét, ill. az is-

kolánkban akkoriban bevezetett 
orosz, matematika és biológia-ké-
mia szakos képzést, melynek mi 
is részesei voltunk.
Utána Barsi Éva az iskola jelenle-
gi életéről mesélt. Volt osztályfő-
nöke, szeretett évfolyamtársunk, 
Dorogi Györgyi már régóta nincs 
köztünk, de egy osztályfőnöki di-
cséretet biztosan beírt volna érte 
neki.
Ezek után a mostani diákok, ta-
nítványaim, kedves műsorral kö-
szöntöttek bennünket: Bagi Attila 
vallott a hazaszeretetről Radnóti 
Miklós Nem tudhatom című ver-
sével, majd Marlok Tamás harmo-
nika-, ill. zongorakíséretével Iski 
Laura énekelt 70-es éveket idéző 
dalokat, köztük a Ha én rózsa vol-
nék, Petróleumlámpa címűeket, 
amikbe bele-beletapsoltunk s 
-énekeltünk.
Végül Körmendi László ked-
veskedett egy videóbejátszás-
sal: Demjén Ferenc Felnőtt 
gyermekek című számával, 
melynek refrénje többünket 

megkönnyeztetett:
„Azt mondom - játsszunk tovább! 
Újra álmodjunk hát, 
mint a felnőtt gyermekek. 
Még mindig tiszta szív, 
és ha valami hív, 
kell, hogy újra ott legyek, 
hol voltunk rég.”
A dísztermi program után az első 
emeltre mentünk, s megkoszorúz-
tuk volt igazgatónk, dr. Körmendi 
Géza bácsi emléktábláját. Közö-
sen elénekeltük a Régi mesékre 
emlékszel-e még című éneket. 

Hangunk ereje szívet melengető-
en szállt az alma mater ódon épü-
letében, hirdetve az együvé tarto-
zás és a szeretet erejét.
Ezek után minden osztály a saját 
termében folytatta a találkozót 
személyes beszámolókkal, fel-
idézve azokat a diáktársakat és 
tanárokat, akik már nem lehetnek 
köztünk.
Az est közös vacsorával zárult a 
Fenyves Grill étteremben, ahol 
fehér asztal mellett folyt a nosz-
talgiázás. Mindenki feltöltődve 

ment el, annak reményében, hogy 
legkésőbb 5 év múlva találko-
zunk.
Addig is őrizzük 45 éves tarisz-
nyánkban a pogácsa és a 10 fillé-
res mellett azt a tudást és azt az 
emberi tartást, ami kísérte, kíséri 
életünket, s példa lehet az Eöt-
vös-diákoknak.
Látva a mostani fellépők szere-
tetteljes műsorát, ez a példa, az 
Eötvös József Gimnázium szelle-
misége tovább öröklődik.

Kerekes Kornélia Rózsa   

Gerecse Natúrpark Vetélkedő 2018

45 éves tarisznya

Eredményesen zárult a tehetség-
gondozó projekt a tatai Fazekas 
iskolában. A programot a Nem-
zeti Tehetség Program és az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma a 
hazai és határon túli köznevelési 
intézményekben működő komp-
lex tehetséggondozó programok 
támogatására hirdette meg, több 
mint egy millió forint támogatás-
sal.
Ebben az iskolában az ének-zene, 
a képzőművészet, a személyiség-
fejlesztés és a néptánc területét 
ötvözve valósult meg a komp-
lex program. A foglalkozásokat 
vezették az iskola pedagógusai: 
Gyurkó Erzsébet, Sárközi Krisz-
tina, Szabó Imréné, Szűcs Mária. 
A programban 14 tehetségígéret 
és tehetséges gyermek vett részt, 

akik a tanév során minden csü-
törtökön képzőművészeti, zenei, 
személyiségfejlesztő és néptáncos 
fejlesztésen vettek részt. Ezen fel-
ül múzeumpedagógiai foglalkozás 
keretében agyagoztak, korongoz-
tak, az Erkel Színházban Jancsi és 
Juliska c. meseoperát tekintették 
meg, bepillanthattak a színfalak 
mögé az Operaházban. Esemény-
dús kirándulást tettek Kecskemé-
ten, ahol a város nevezetességein 
kívül az Animációs Filmstúdióban 
és a Kodály Intézetben tettek lá-
togatást. Neves előadóművészek 
segítették a tehetségek kibontako-
zását, Pitti Katalin a hangképzés-
be vezette be őket, Lebár József 
az animációs filmkészítést mu-
tatta be, Rogovszky Zoltán pedig 
hangszert készített velük. Molnár-

né Tamás 
Anetta ve-
zetésével 
korongoz-
hattak a Kuny Domonkos Múze-
um foglalkozásán. 
A program zárásaként egy ze-
nés-táncos bemutató és kiállítás 
keretében számot adtak személyi-
ségfejlődésükről, zenei, táncos és 
képzőművészeti  előmenetelük-
ről. 
Köszönet a pályázati lehetősé-
gért az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának, program meg-
valósításáért az együttműködő 
partnereknek, a megvalósító pe-
dagógusoknak, a szülőknek és a 
lelkes tanítványoknak.

„Kodály nyomában” a Fazekas iskolások
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Európára ablakot /Itt vágjunk, 
tenger mossa lábunk - mondta 
Puskin poémájában a Szentpéter-
várt alapító Nagy Péter cár.
A tatai Eötvös József Gimnázium 
öregdiákjai a lehető legmosoly-
gósabb koranyárra tervezett ki-
rándulást akár ezekkel a szavak-
kal is kezdhették volna. Reggel 
9 órakor ugyanis már a nyugati 
határnál, a tengernyi (bár ez a 
nádastól alig látszik) Fertő-ta-
von ringott a sétahajónk, és a 
Fertő-tó partján sétáltunk. Utá-
na a fertőrákosi kőfejtő követ-
kezett, ahol egy európai módon 
kialakított, élményeket tartogató, 
modern tanösvényt bejárva cso-
dáltuk meg a lajtamészkő-bánya 
roppant csarnokát. A helyszínek-
ben és tevékenységekben gazdag, 
hajdani osztálykirándulásokat is 
megszégyenítette túránk itt és a 
többi helyszínen. Fertőrákosról a 
határnyitás emlékhelyéhez men-
tünk. A mai öregdiákok számára 
ez a hely nagyon sokat jelent, 

hiszen már felnőttként éltük át a 
korábban reménytelennek tűnő 
rendszerváltás örömmel és illúzi-
ókkal teli időszakát, és mindenki 
számára jól ismert események 
színhelye volt itt az osztrák határ. 
Ezután következett a csodálato-
san felújított és egy újabb fejlesz-
tés üteme előtt álló Fertőd.  A kí-
nai lakk-kabinet restaurálás előtt 
álló termeiben jártunk, a kas-
télykápolna lanternájában függő, 
porcelán Szentlélek-galambot 
csodáltuk, és az újonnan vissza-
szerzett/megszerzett műkincsek 
gazdagságán álmélkodtunk. Az 
Esterházy hercegek rezidenciája 
után még várt ránk Sopron, ha 
nem is az édes semmittevés, de 
séta, nézelődés, Kecske-temp-
lom, múzeumok.
Még egy körülmény tette hason-
lóvá napunkat az osztálykirándu-
lásokhoz: a jó hangulat.
Köszönet a kifogástalan szerve-
zésért Vizeliné Nagy Ilonának és 
az Egyesületnek!     Kövesdi Mónika

Kirándulás az Öregdiákokkal

A cím – Két világ határán – a 
várostörténeti évfordulóra utal: 
a régi és új világot elválasztó, 
1938-as évre, Tata és Tóváros 
közigazgatási egyesítésének dá-
tumára. A Keresztelő Szent Já-
nos-szobor, amelyet a kiállítás 
felhívása a művészek számára 
kiinduló pontul ajánlott, ennek 
a várostörténeti mozzanatnak a 
szerves része, hiszen Magyary 
Zoltán városszervezői, urbanisz-
tikai törekvéseinek köszönheti 
idekerülését.
Keresztelő Szent János egyéb-
ként szintén egy határhelyzetben 
lévő figura: ott áll az Ószövetség 
és az Újszövetség, a régi és az új 
határán, próféta is és szent is, na-
gyon fontos szereplő, hiszen ő a 
Prodromosz, az útkészítő, Jézus 
előfutára, az egyetlen, akinek 
földi születésnapját és égi szüle-
tésnapját (mártíromsága napját) 
is ünnepli az egyház (e két ünnep 
jelöli ki a kiállítás határát: június 
24. – augusztus 29.).
A Keresztelő Szent János-szobor 
sorsa tanulságos, mert magát a 
20. századi történelmet testesí-
ti meg. Mestere, Nagy-Kovács 
Mária fiatalon, római ösztöndí-
jasként, a római iskola stíluso-
rientációjának virágzása idején, 
1939-ben került abba a kivéte-
lezett helyzetbe, hogy egy ilyen 
szobrot valósíthatott meg, és 
hogy több díjat is elnyert alkotá-
sa a velencei biennálén képvisel-
hette Magyarország művészetét. 
Az 1942-es velencei biennálé 
után került a szobor Tatára. A 
szocializmus évtizedei alatt el 
kellett tüntetni szem elől, így 

került a Nagytemplomba, majd a 
rendszerváltás hajnalán azonnal 
újra ki, köztérre. Csak a város 
változott meg közben: eredeti 
helyére már nem lehetett vissza-
állítani.
A kiállított művek ebben a gon-
dolatkörben indultak útjukra, s 
nyertek új értelmet, vagy leg-
alábbis újabb értelmezési réteget 
ebben a különös térben.
Kóthay Péter kiállított szobrai 
emlékművek, de akár a város-
történeti évforduló alkalmából 
kiadott díjak modelljei is lehet-
nének, Szigetvári Krisztina vá-
rostörténeti évfordulóra készült 
munkája (a közös fűzűvel újra-
fűzött pár cipő) szintén gyakor-
lati felhasználásra kívánkozik, 
plakátként is szívesen látnánk ez 
évben az utcán.
A kiállított művek java nem a 
történelmi pillanatra, hanem az 
emblematikus szoborra és Ke-
resztelő Szent János alakjára he-
lyezte a hangsúlyt. A szakralitás, 
s azon belül a megidézett próféta 
alakja látható például a főoltár 
helyén látható képen, Muzsnay 
Ákos alkotásán. A két figurában 
Keresztelő Szent Jánosra és Jé-
zusra ismerhetünk, a találkozás 
jelenetében: János lehajol Jézus 
sarujához, hiszen előre megjö-
vendölte, hogy el fog jönni az, 
aki nála is nagyobb, akinek ő 
saruszíját sem méltó megoldani. 
A találkozás egyben Jézus meg-
keresztelkedésének jelenete, és 
az Epifánia, a dicsőség jelenete 
is, hiszen alászáll a Szentlélek, 
és a megnyíló mennyből szózat 
hallatszik. A próféta aszketikus 

alakja látható Széri-Varga Géza 
expresszíven mintázott bronz-
szobrain, Somos Gyula míves 
oltárképén, Nagy János bronz-
szobrán, Henye Péter fatábláján, 
Nagy Ágnes villámló fényekkel 
díszletezett Keresztelés-jelen-
tén, Lévai Ádám vad, ószövetsé-
gi erejű prófétáján, Matyus Dóra 
törékeny lélek-lehelet rajzán, 
Mráz János festményén, és még 
számos alkotáson. A próféta 
alakjához kapcsolhatók a gon-
dolkodó, merengő alakok, akár 
Korányi Mária képének szerep-
lői, akár Görözdi Lilla alakja. 
De a szakralitást idézi fel Varga 
Benedek munkája is. A meg-
metszett fatáblát és megvésett 
rézlemezt nem számos grafika 
készítéséhez, lenyomtatásához 
használja fel az alkotó, – ezek a 
dúcok maguk válnak alkotássá, 
egy szűkszavúan előadott, mégis 
egyértelműen azonosítható, régi 
kegyképeket, bizánci ikonokat 
idéző Madonna-kompozíció ér-
dekében.
A Kovács Mária-féle, városké-
pi elemmé, városemblémává 
vált, gyönyörű szobor idéző-
dik fel, jellegzetes kontúrjával, 
vagy legfontosabb részletével, 
a figyelmeztető és áldó kézzel 
Jakobi Anna és Kovács Valéria 
alkotásán. A kiállítás felhívása 
lehetőséget adott arra, hogy a 
szép Keresztelő-szobor, a maga 
lenyűgöző környezetében meg-
jelenjen fotókon és akvarellben. 
A vízfesték mesterei is jelen 
vannak a kiállításon (Kerti Ká-
roly György, Rochlitz György, 
Sulyok Teréz, Katona Erzsébet), 

bár más-más megközelítésben 
mutatva fel a víz adta lehető-
ségeket. És a fotó is jelen van, 
semmiképpen nem hagyhatjuk 
említés nélkül pl. Sipos Zoltán 
varázslatos képeit. Fotó felhasz-
nálásával készült Réti András 
emlékeket idéző elektrografi-
kája is. A táji környezetet, Tata 
egyedülálló, vizeiből fakadó 
adottságát idézi fel a festőművé-
szek közül A. Bak Péter alkotá-
sa, Szarka Fedor Guido játékos 
kompozíciója. Bogdándy Kor-
nélia tóparti tájból felépített, a 
kiállításnak és Tatának szentelt 
oltára pedig nem más, mint egy 
objekt: múltbeli reminiszcenci-
ákkal, ódon technikák és elemek 
felidézésével létrehozott tárgy.
A két világ határa, kontrasztja 
rajzolódik ki, a lent és fent, kint 
és bent, a fény és sötétség ellen-
tétei, mindenkori világunknak 
külső és belső élete Kammerlo-
hr-Kováts László kettős városá-
nak kompozíciójában, Sárközi 
Anikó fénymisztikájában, Csor-
dás Zoltán képében, ahol a fény 
és a legsötétebb sötét egy vakító 
villám formájában találkozik, 
vagy Barti Magdolna különös, 
jelenléttel és jelen nem léttel ját-
szó alkotásában. Talán ide sorol-
ható Atlasz Gábor kompozíciója 
is, az örökkévalóság aranyának 
fényében és a vérbe torkolló föl-
di lét árnyékában. Két világ raj-
zolódik ki Varga-Bencsik József 
generációkat szembesítő rajzán, 
Székács Zoltán képének felüle-
tén, a hátrahagyott jelek és jeltö-
redékek formájában, és Kovács 
István munkáján, ahol a nyers, 

durva felület mégiscsak az ég 
kékjét engedi felragyogni.
A kápolna számos szerencsés 
és szerencsétlen kiállításrende-
zési lehetőséggel járult hozzá a 
művek megértéséhez. Az egyik 
mellékoltár asztalán láthatjuk 
Tóth Norbert installációját, 
amely a keresztény művészetet, 
a katolikus templomok művé-
szetét idézi meg, és kis kegyké-
pek, votív ajándékok mintájára 
került éppen oda. Oltárra került, 
mint a régi, anyagokat gazdagon 
használó és vegyítő ereklyetar-
tók annak idején, Görözdi Rita 
kis Keresztelő Szent János-képe, 
s oltárasztalon látható Szunyogh 
László nagyszerű szobra, a Té-
kozló sugárral. A kompozíció a 
legbanálisabb földi síkon kezdő-
dik, majd nyílegyenesen emel-
kedik, sugárzik felfelé. Stössel 
Nánda pirogránit, halas plaszti-
kája a hiányzó szószék helyére 
került.
Még egy alkotásról kell szól-
nunk. A rendház bejárata előtt 
előtt módunk volt átlépni a 
Keresztelőt idéző párakapun, 
átlényegülni, megtisztulni, fel-
frissülni. Ez a különleges, funk-
cionális installáció, a Kereszte-
lőkapu Schenk Attila leleménye. 
Használata mindannyiunknak 
erősen ajánlott.
Nincs mód 49 művész alkotásait 
sorra venni. Amikor Lévai Ádám 
a kiállítást eltervezte, annak kon-
cepcióját, helyszínét, időpont-
ját megálmodta, bizonyára nem 
számított rá, hogy ilyen nagy-
számú érdeklődő jelzi részvéte-
lét; talán a Keresztelő témája, a 
két világ ütköztetésének témája 
is kapós volt. Így jelentkezett 
kiállításunkra pl. Kiss Ilona, aki-
nek többi művészkönyvét most 
éppen a sárospataki műemlék-
könyvtár közönsége csodálhat-
ja meg, de így van jelen kiállí-
tásunkon Szentessy László is, 
akinek 80 születésnapja idén a 
város közös ünnepe. Ismert mes-
terek, fiatal művészek és műked-
velők, Tatán rendszeresen, vagy 
éppen először kiállítók közös 
alkotásává vált most a piarista 
kápolna, melynek szakrális, de-
szakralizált és reszakralizált tere 
uralja a kiállított anyagot.

Kövesdi Mónika

Két világ határán – Kiállítás a piarista kápolnában
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A száz évvel ezelőtt befejező-
dött első világháború hőse volt 
a Tatán született krupieci Bauer 
Gyula tábornok.  Gyászbeszédé-
ben a budai főrabbi azt mondta, 
hogy „úgy vigyázott a magyar 
vérre, mint aki ezért Istennek 
felelős. ”Bauer „zsidónak szüle-
tett (héber neve Jákov ben Cvi), 
a császár kabátját viselte és ma-
gyar tábornokként temették el.”
Vallásos zsidó családban szü-
letett, 1862. augusztus 14-én. 
A családja az 1850-es években 
vándorolt ki a lengyelországi 
Krakkóból. Tatán kereskedők 
voltak és pálinkafőzéssel is fog-
lakoztak. Magántanulmányait 

Bauer Tatán folytatta, megta-
nították lengyelül, magyarul és 
a szláv nyelvekre is. 1880 és 
1882 között kadétiskolai diák 
Budapesten majd ezt követően 
Pozsonyban járta ki a törzstisz-
ti katonai képzést. Ezekben az 
években sem feledkezett meg 
Tatáról, hiszen rendszeresen 
visszajárt a szülői házba, ahol 
az ünnepeket és a szabadságát 
töltötte. Rendszeres látogatója 
volt az Esterházy lovardának 
ahol „kiváló lovas hírében állt 
és jól értette a lovak nyelvét.”
Bauer Gyula katonai pályafutá-
sa, szolgálati karrierje 1882-ben 
indult el, amikor a cs. és kir. 12. 
„Parmann” gyalogezred hadap-
ródja lett. 25 évig szolgált ennél 
a Komárom vármegyei, többsé-
gében magyar, de szlovák kato-
nákból is összeállított ezrednél, 
ahol többek között a szlovák 
származású katonák magyar 
nyelvtantanára is volt.  Bauer 
hadnagy kiváló céllövő és el-
sőrangú lovas hírében is állt, 
mintegy 32 első hellyel, érmek-
kel és kupákkal dicsekedhetett e 
sportágakban.
Az első világháború kitörése-
kor, 1914-ben a cs. és kir. 44. 
„Albrecht Herceg” gyalogez-

redhez került ezredparancsnok 
helyettesi beosztásban, majd 
1915-ben ezredessé léptették 
elő és ezzel egy időben kinevez-
ték a 44-esek parancsnokává.
Katonái rajongva szerették 
Bauert, ízig-vérig frontkatona 
volt, együtt harcolt katonáival 
a legrosszabb körülmények kö-
zött Galícia sártengerrel övezett 
lövészárkaiban ugyanúgy, mint 
a Karsztvidék kavernáiban. Egy 
levelében katonáit „gazfickók-
nak” nevezte illetve az általuk 
közkeletűen használt „rosseb” 
káromkodásnak köszönhetően 
„rosseb bakáknak” is. A 44-ese-
ket a haditudósítók „a legvité-
zebb ezred” néven emlegettek. 
Bauer a háborúban kétszer se-
besült meg. 1917-ben a Krupiec 
melletti győztes csata emlékéül 
krupieci előnévvel magyar ne-
mesi címet kapott.
Az 1918. novemberi összeom-
lás idején, amikor minden kö-
telék felbomlott, eluralkodott a 
zűrzavar, de katonai kötelesség-
tudását mindenek fölé helyezve, 
a piavei harctérről személyesen 
vezette haza, Kaposvárra a 44. 
gyalogezredet. Hadviselési ké-
pességei révén több magas ran-
gú kitüntetésben is részesült.

Az 1919-es tanácsköztársaság 
regnálása alatt házi őrizetben 
tartották budapesti Városmajor 
utcai lakásán, ahol kifogásolta a 
megalázó és tiszteletlen bánás-
módot, a tőle idegen kommunis-
ta ideológiai szóbeszédet.
„Nagyon nehezen tudta elfo-
gadni, hogy az a világ, amely-
ben felnőtt, melytől mindent 
megkapott, megszűnt létezni. 
Bár a hivatásos szolgálatból 
már 1918-ban kilépett, azonban 
később is rendszeresen tiszti 
uniformist viselt, ám érdekes 
módon, egészen a harmincas 
évekig, következetesen csak az 
osztrák-magyar haderő tábor-
noki zubbonyát hordta. Csak 
egyetlen nyilvános szereplése 
során viselte a M. Kir. Honvéd-
ség zubbonyát, a kaposvári 44-
es hősi emlékmű 1932-es avatá-
sán.”
Érdemei elismeréséül Horthy 
Miklós kormányzó 1921-ben 
címzetes tábornoki címmel tün-
tette ki. 1918 után Zöld Márton 
mellett ő volt a magyar haderő 
egyetlen izraelita vallású tábor-
noka.
Két házasságából egy Sára nevű 
leánygyermeke született.
A tatai születésű nemes kru-

pieci Bauer Gyula tábornok 78 
évesen, 1940. június 6-án hunyt 
el, így nem élhette meg a Ma-
gyarországot sújtó tragédia vég-
kifejletét. Síremlékén – melyet 
Honvédelmi Minisztérium és 
egy kanadai magyar hagyo-
mányőrző szervezet felújíttatott 
- a Farkasréti temető izraelita 
parcellájában, az ezrede mottója 
olvasható „Csak előre, rosseb!”
A tatai első világháborús emlék-
helyek megújításának ünnepsé-
gén mondták, Michl József, a 
város polgármestere: „Köszönet 
azoknak, akik összegyűjtötték 
a tatai háborús emlékeket és 
nem hagyták feledésbe merülni 
mindazok nevét, akik városunk-
ból mentek el a nagy háborúba.”
Bencsik János országgyűlési 
képviselő: „Egy-egy világhá-
borús emlékmű előtt tiszteleg-
ve, a neveket olvasva, érdemes 
elgondolkodni azon, hogy a 
nevek mögött életek, az életek 
mögött hazafiak vannak, olyan 
emberek, akik a cselekvő haza-
szeretet hősei.”      Vámosi László

A cikk összeállításánál forrásként 
felhasználva, Bíró Ákos: Csak elő-

re rosseb!-Egy elfelejtett magyar 
hős arcképe 

Csak előre, rosseb!
Tatai zsidó tábornok a Nagy Háború poklában

Értesítjük kedves 
Olvasóinkat, hogy 
a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár 

2018. július 2. és 
augusztus 5. között 

zárva tart.
Nyitás 2018. augusztus 
6-án, hétfőn 9 órakor. 

A zárva tartás ideje alatt 
a Biblioboxot naponta 

ürítjük.

Jó pihenést és olvasást 
kívánunk!

A könyvtárosok
TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” 

“INGYEN MOZI”

Ingyenes filmvetítés  
az Építők 

parkjában a 
SÉRÓ Büfénél 
a Tatai TV 

szervezésében

IDŐPONT: június 30. 
szombat  20.00

JÚNIUS - 
ÖRÖkSÉgüNk haVa

“az utolsó katonai 
eskü, a szülészet, 

a régi vasútállomás 
utolsó percei....”

TOP-2.1.2-15



Futásra fel!

A verseny célja: Az egészséges életmód, az 
atlétika, a rendszeres testedzés népszerűsítése, 
versenyzési lehetőség biztosítása, nemzetközi 
kapcsolatok ápolása.
Rendezők: Tata Város Önkormányzata, Felnőtt 
Utazók Klubja, Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt., Tatai Atlétikai Club
A verseny fővédnöke: Michl József Tata pol-
gármestere
Időpont: 2018. augusztus 4. szombat 11:00 óra
Versenyközpont: Tata, Váralja u. 4. Magyary 
Zoltán Művelődési Központ
Versenytávok: 13,5 km egyéni verseny 3 fős 
váltó (2,2 km - 6,6 km - 4,7 km)
Résztvevők: Nyílt futóverseny. A14 éven aluli-
ak az egyéni versenyben csak szülői nyilatkozat-
tal indulhatnak.
Lebonyolítás: Az egyéni verseny az érvényben 
lévő „Atlétikai versenyszabályok” szerint. 
Váltóban az első futó végigfuthatja egyéniben is 
a távot, de neveznie mindkét távra kell.
Váltóhelyek: Első váltóhely a Rajt/Cél kapu 
mellett második váltóhely az Ökoturisztikai 
Központnál, ahova a szervezők biztosítanak 
szállító eszközt.
Költségek: A rendezési költségeket a szerve-
zők fedezik. A részvétel költségei az indulókat 
terhelik.

Nevezés: 
Előnevezés: 2018. március 20-tól július 29. éj-
félig. 
Helyszíni nevezés a versenyközpontban 
2018.08.03-án 15:00-20:00-ig és 08.04-én 
08:00-10:45-ig.
Előnevezés módja: regisztrációra van szükség a
www.tata.hu/minimaraton_regisztracio/user/re-
gister lapon, majd a regisztráció után be kell je-
lentkezni a www.tata.hu/minimaraton_regisztra-
cio weblapon és a nevezéshez szükséges adatok 
megadásával előnevezni a versenyre.
Előnevezésnél NEM KELL elutalni a nevezé-
si díjat, azt a helyszínen az „ELŐNEVEZÉS” 
feliratú asztalnál kell rendezni az esetlegesen 
igénybe vett kezdemények igazolásával.
Díjazás:13,5 km egyéni abszolút verseny férfi, 
női 1-3. helyezett: érem, serleg.
Kategóriánként férfi-női 1. helyezett: érem, ser-
leg, 2-3. helyezett: érem. Váltóban kategórián-
ként 1. helyezett: serleg, érem, 2-3. helyezett: 
érem.
Információ: 
Lentulai Mária: 34/384-791 (este)
Sándor Péter 20/457-6411 
Tompa Andor 30/749-7343 
e-mail: sportreferens@tata.hu 
honlap: www.tata.hu/minimaraton
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Még mielőtt a labdarúgó világ-
bajnokság elkezdődött volna 
egy sikeres bulival fejezte be 
bajnoki szezont a TAC labda-

rúgó szakosztálya. Volt minek 
örülni, hiszen két bajnoki címet 
és három ezüstérmet szerez-
tek az utánpótlás együttesek. 

Főzéssel, játékkal ünnepelték 
magukat és még a szünet előtt 
összegyűlt a „TAC focicsalád”. 
A szülők, edzők összecsapás 

lázba hozta nem csak a szerep-
lőket a pályán, hanem a nézőket 
is a vonal mellett. Ment a zrí-
ka kint is, bent is egy-egy rossz 
megmozdulás után. A végered-
ményre mindkét csapat a saját 
érdeke szerint emlékezett, majd 
egy sör vagy üdítő mellett még 
sokáig ment a szöveg. Azért hi-
vatalos része is volt a program-
nak, ahol a bajnokok és az ezüs-
térmesek megkapták az érmeket 
és a kupákat. Bajnok lett a fiú 
U-14-es és a lány U-17-es csa-
pat, míg, a fiú U-16-os és férfi 
U-19-es valamint a női U-19-es 
gárda a második helyen végzett. 
Az est fénypontja azonban az 
volt, amikor korosztályonként a 
színpadra szólították az év játé-

kosait.
U-7 Sas Dominik
U-9 Csorba Márton
U-11 Valter Ábel, 
Mohácsi Ábel
U-13 Harangozó Olivér
U-14 Barzó Balázs
U-16 Mártonfi Máté
U-19 Vágási Dániel
Lány U-17 Barta Viktória
Női U-19 Szikszai Sára
Felnőtt Csordás Dénes
Az év edzője címet a két baj-
nokcsapat edzője Schaffer Péter 
és Schweininger Ferenc érde-
melte ki.
Az edzők egy serleggel ismer-
ték el és köszönték meg Csá-
kány József szakosztályvezető 
munkáját.                 Tompa Andor

Magyarországon 1958 óta választ-
ják meg az év sportolóit. 1991-ben 
először került sor a” Minden idők 
legjobb sportolói” választásra, 
amelyre több mint 120 ezer sza-
vazólap érkezett. Összesen 228 
sportolót jelöltek meg a szavazók. 
Vitray Tamás javaslatára aztán Hal-
hatatlanok Klubja nevet kapta az 
a csapat, amelynek maximum 21 

tagja lehet. Egy-egy haláleset után 
a tagok maguk választanak új tagot. 
Jelenleg 20 tagja van a Klubnak. 
Birkózó, kajak-kenus, öttusázó, 
sakkozó, tornász, úszó, vívó, vízi-
pólós alkotja a tagságot. Ketten, 
Nagy Tímea kétszeres olimpiai baj-
nok tőrvívó és Faragó Tamás olim-
piai bajnok vízilabdázó látogatott 
el a Kőkúti iskolába a tanév utolsó 

napján, hogy találkozzon a gyere-
kekkel. Faragó Tamás a rá jellemző 
humorral beszélt a sportágáról és ér-
meket is hozott magával, míg Nagy 
Tímea háromgyermekes anyaként a 
sport fontosságáról és a sportpálya-
futásáról mondott érdekes dolgokat. 
A végén az autógramm osztás sem 
maradhatott el és a sportolók vitézül 
állták a rohamot.                     - ta -

Ahogy arról mi is beszámoltunk, 
a megyei kézilabda bajnokság-
ban a nőknél a TAC lett az arany-
érmes. A Megyei Kézilabda 
Szövetség június közepén tartott 
Közgyűlésén adta át az érme-
ket a dobogón végzett együtte-
seknek. A TAC szakosztály egy 
vacsora keretében köszönte meg 
a játékosoknak, a szakmai veze-
tésnek az egész évi munkát és itt 
került a nyakakba az aranyérem. 
Somogyvári Tamás szakosztály-
vezető azzal kezdte, hogy baj-
noknak lenni mindig dicsőség és 
ez most is igaz hiába volt csak 
5 tagú a mezőny. Gubicza István 
edző gratulált a játékosoknak és 

külön kiemelte azokat, akik az 
ifiben is szerepeltek. Nekik nem 
volt könnyű szezon.
Egy kis statisztika: 
1. Tatai AC   16   15   1   0   496-
268    31
23 játékos lépett pályára, leg-
többször (15x) Halasi Kinga és 
Kurcsik Nóra.
2003-ban született a legfiatalabb 
és 1972-ben a legidősebb játé-
kos.
Sárga lap: 43, piros lap: 34. 
9x lőttek 30-nál több gólt és 9x 
kaptak 20-nál kevesebbet.
Legjobb góllövők: Zink 155 (a 
bajnokság gólkirálya), Varga 72, 
Kurcsik 69.                            - ta -

Behullott az utolsó dobás a ko-
sárba, elhangzott az utolsó síp-
szó, befejeződött a kosárlabda 
szezon. Az amatőr NB-s me-
zőnyben játszott a Tatai SE női 
csapata is. A kosárlabdában már 
évek óta két részből áll a bajnok-
ság: alapszakasz és rájátszás. A 
tataiak az alapszakaszban eddigi 
legjobb teljesítményüket nyúj-
tották és a 4. helyen végeztek. 
Hét győzelem mellett 7x szen-
vedtek vereséget. Ez a helyezés 
arra volt elég, hogy a rájátszás-
ban a 10-18. helyért játszhassa-
nak. A lebonyolítás nem ment a 
legsimábban, hiszen volt olyan 
időszak hogy három hétig nem 
léptek pályára, aztán meg egy 
héten belül háromszor is játsza-
ni kellett. Volt olyan hétvége, 
hogy szombat-vasárnap hol 2 
meccs idegenben, hol 2 meccs 
itthon. Május végén egy hazai 
győzelemmel zárták a lányok a 

2017-2018-s idényt. A rájátszás 
nem sikerült  olyan jól mint az 
alapszakasz, de itt Nyíregyházán 
át Miskolctól Pécsig volt vagy 
jelenleg is NB I-es klubok má-
sodik gárdája ellen játszottak, 
így az 5 győzelem mellett 11x 
szenvedtek vereséget. A végére 
elfáradtak a lányok, többször a 
szerencse sem állt melléjük, egy 
dobáson múltak a vereségek. 
Végül a 17. helyen végeztek. 
Egyéni teljesítményeket tekint-
ve három játékos is ott van egy 
vagy több mutatóban a legjob-
bak között.
Gusztafik Kinga:. labdaszerzés 
1. hely   6 labda/meccs, játszott 
perc átlag 5.hely 35.5.
Lendér Lilla: pontátlag 3. 17.1/
meccs, lepattanó átlag 3. 10/
meccs
Takács Orsolya: pontátlag 2. 
18.4/meccs, játszott perc 2. 36.5/
meccs                          - ta -

Évet zártak a focisták

Kosáreső Halhatatlanok a Kőkútiban

Aranyos lányok
Közeledik augusztus 4-e amikor 
ismét rajthoz szólítják a futás 
szerelmeseit. Ezúttal már 35. al-
kalommal várja indulóit a Tatai 
Minimaraton futóverseny szer-
vező gárdája. Ahogy az elmúlt 
évben ezúttal is 11-00-kor indul 
a közel 14 km-es verseny. Ne-
vezni online  már most is lehet 
de aki az utolsó pillanatra hagy-

ja az sem marad le, hiszen 3-án 
(pénteken) délután és még szom-
baton délelőtt 10.45-ig megteheti 
a helyszínen. Alig egy hónap és 
Tata utcáin ismét százak futhat-
nak. A szervezők kérik a lakókat, 
hogy a táv közben biztassák és ha 
módjukban áll ivóvízzel is segít-
hetik őket. Az útvonal a hagyo-
mányos: a Művelődési Központ 

mellől indul a mezőny-Május 1 
út-Kossuth tér-Öreg tó-Cseke 
tó- Agostyáni út- Váralja utca és 
a cél a Művelődési Központnál 
van. Még van idő a felkészülésre, 
de akinek egyedül hosszú a táv az 
váltóban is elindulhat csak keres-
sen maga mellé még két embert.
Találkozzunk augusztus 4-én a 
35. Tatai Minimaratonon!


