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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

Tata Város Önkormányzata szer-
vezésében június 4-én rendeztek 
megemlékezést a nemzeti össze-
tartozás napján Tatán, Kárpát-me-
dencei testvértelepüléseink dele-
gációinak részvételével.

A megemlékezés virágainak elhe-
lyezése a szőgyéni emlékkereszt-
nél kezdődött  a Mindszenty téren. 
A keresztet 2015-ben Tata Város 
Önkormányzata állította Szőgyén 
Község Önkormányzatának segí-

tő közreműködésével, a Felvidék-
ről 1947-48-ban elűzöttek szen-
vedéseire emlékezve. A kereszt a 
szőgyéni alkotó, V. Smídt Róbert 
fafaragó keze munkáját dicséri. 
A rajta függő korpusz eredetijét a 
Méry család menekítette át a hatá-
ron, a 18. században készült alko-
tást a család ajánlotta fel a város-
nak. A másolat a szintén szőgyéni 
Baracska Árpád műhelyében ké-
szült, 2015 júliusában Szőgyén 
Község Önkormányzata ennek a 
keresztnek az ikerpárját avatta fel 
Szőgyénben.
A tatai megemlékezés koszorú-
zással folytatódott a Nemzeti Ösz-
szetartozás terén álló emlékosz-
lopnál. A nemzeti összetartozás 

napja az I. világháborút lezáró 
versailles-i békeszerződés évfor-
dulójára emlékező nemzeti em-
léknap Magyarországon, melyet 
2010. május 31-én iktatott tör-
vénybe az Országgyűlés. Tata 
Város Önkormányzata a Nemzeti 
Összetartozás terén felállított em-
lékoszloppal, melyet V. Smídt Ró-
bert szőgyéni fafaragó készített, 
tisztelettel adózik a trianoni béke-
diktátum áldozatai, a jogfosztottá 
vált, megalázott milliók, a szét-
szakított családok, és kisebbsé-
gi sorsba született utódaik előtt, 
akikkel – húzódjanak bárhol is az 
országhatárok – elválaszthatatla-
nul összetartozunk. 

Folytatás a 2. oldalon.

Elválaszthatatlanul összetartozunk…

A tatai nyarak már több, mint 100 
éve elképzelhetetlenek a Fényes 
Fürdő és Kemping nélkül, a hely-
szín kedvelt kikapcsolódási pont 
nemcsak a helyieknek, hanem a 
hozzánk látogatóknak is. Az elmúlt 
évtizedek persze nem tűntek el 
nyomtalanul, és mára a vendégigé-
nyek is jelentősen megváltoztak, 
ezért a strand fejlesztésre szorul.
A sokunk számára nosztalgikus 
erővel is bíró fürdő üzemeltetését 
két éve vette át a Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt., mely mint turisz-
tikával is foglalkozó cég, tapaszta-
latainak és turisztikai, szabadidő-
szervező szakember gárdájának 
segítségével képes olyan hosszú 
távú fejlesztési koncepció megal-
kotására, mely a Fényes Forrásvi-
déket a természetvédelmi terület 
egyediségéhez megfelelő funk-
ciókkal kibővítve egy komplex 
szolgáltatást nyújtó családi szaba-
didőparkká formálhatja. Egy ilyen 
nagyságrendű fejlesztés komoly, 
és időigényes tervezést igényel, 
megvalósításához pedig elő kell 
teremteni a pénzügyi forrásokat is. 
Ettől függetlenül a Városkapu Zrt. 
az elmúlt időszakban számos olyan 
munkát elvégzett már a területen, 
melyek nyomán a vendégek to-
vábbra is élvezhették, és idén is él-
vezhetik a Fényes nyújtotta örömö-
ket: - többek között megkezdődött 
a Grófi- tó rehabilitációja, és olyan 
minőségjavító technikai fejleszté-
sek zajlottak, melyek nem látvá-
nyosak ugyan, viszont nélkülöz-

hetetlenek a mindennapi működés 
biztosítása szempontjából, mivel 
a mögöttünk álló évtizedek alatt a 
műszaki háttér több pontján tartha-
tatlan állapotba került. Ilyen volt a 
vegyszeradagoló rendszer megújí-
tása vagy szivattyúk és strandgépé-
szeti elemek cseréje, melyek óriási 
összegeket emésztettek fel. A für-
dő területén 28 szállásegységben 
115 férőhelyes szállás van. A nyári 
szezont követően szeptembertől a 
szállásszolgáltatás is leáll, s a kő és 
faházakat téliesíteni kell, majd az 
új szezon kezdete előtt felmérni és 
kijavítani mind a használat, mind 
a tél okozta károkat. Ezt követi a 
strand részleg felülvizsgálata, ami 
nem csupán a medencék és vizes 
blokkok karbantartását jelenti, ha-
nem a helyszínen lévő több mint 
30 hektáros természetvédelmi terü-
let gondozását is. Ezen a téren idén 
több évtizedes állapotokat szüntet-
tek meg és jelentős előrelépést tet-
tek, amikor rendezték a sok helyen 
elburjánzott növényzetet – öreg, 
beteg fák, bozótosok és egyéb nö-
vények, valamint a felszíni vizek 
rendbetételével. 
Az évente megismételt karbantar-
tási, üzemeltetési feladatok mellett 
azonban idén jelentős plusz munka 
hárult a Városkapu munkatársaira. 
A szállásrészlegen az elmúlt téli 
nagy hideg és a szokásosnál job-
ban elhúzódó fagyok következté-
ben kiemelkedően sok kár keletke-
zett. Az elöregedett, korszerűtlen 
közmű-hálózat több tucat pontján 

alakultak ki csőtörések, a szeny-
nyvíz, a víz és a villamos hálózat 
számos szakaszát kellett megújí-
tani, sok esetben olyan műszaki 
csomópontok helyrehozásával, 
melyek a korábbi évtizedekben 
nem szakszerűen voltak ellátva, és 
amelyekről pontos leírások, mű-
szaki rajzok sincsenek már. Ezeket 
a munkákat – közművek rendbe-
tételét, földmunkákat - csak a téli 
fagyok megszűnését követően le-
het elvégezni, idén a hosszú hideg 
pedig késleltette a munkavégzés 
megkezdésének időpontját. Eb-
ben az évben ráadásul a csőtöré-
sek mellett a szennyvíz- átemelő 
szivattyú is meghibásodott, amit a 
május elején elindult szállásszol-
gáltatás működtetése közben tud-
tak kijavítani saját erőből, mivel 
egy külső szolgáltató igénybevé-
tele kétszeres költséget, illetve to-
vábbi késlekedést okozott volna. 
Különösen nehézzé teszi minde-
zen munkák elvégzését az, hogy a 

Városkapu Zrt. szakemberei nem 
csupán a Fényes Fürdő működ-
tetéséért felelnek, hanem számos 
más turisztikai és közművelődé-
si feladatot ellátó intézményt is 
üzemeltetnek a mindennapokban, 
például a Magyary Zoltán Műve-
lődési Központot, az Angolkertet, 
a Tatai Fényes Tanösvényt vagy 
az Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központot. A strand fenntartása, 
működtetése és fejlesztése tehát 
jelentős logisztikai, költségveté-
si és humán erőforrás szervezési 
feladatot jelent a cégnek, mely 
ugyan lépésről-lépésre haladva 
tudta idén elvégezni az aktuális 
feladatokat, mégis ez csupán né-
hány napos csúszást okozott a für-
dő megnyitásában. (Amíg a fürdő 
a műszaki okok miatt részlegesen 
üzemel, a belépőjegy fél áron vá-
sárolható meg.)
A Fényes Fürdő jövője nem felújí-
tási kérdés, hiszen egy ilyen rég-
óta meglévő, elöregedett technikai 
állapotú létesítményt már nem ér-
demes felújítani olyankor, amikor 
az elavult műszaki háttér mellett a 
közönség által támasztott igények 
is jócskán megváltoztak – nyilat-
kozta a témában Berczelly Attila 
vezérigazgató, aki elmondta azt 
is: - egy teljesen új szisztémában 
kell gondolkodni, mely komplex 
módon foglalja magában a ter-
mészetvédelmi terület kincseit, az 
igényes szórakozás lehetőségét, a 
modern technikai megoldásokat, 
és a magas színvonalú, egyedi 
arculattal ellátott szolgáltatást, 
amely megőrzi a múlt értékeit, 
ugyanakkor képes alkalmazkodni 
a mai elvárásokhoz is. 

Folytatás a 2. oldalon.

Készül a Fényes 
fejlesztési koncepciója

Fotók: Domokos Attila



Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal   a „Közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló” 2011. évi CX-
CIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatal Közterület-felügyeleti cso-
port közterület-felügyelő  mun-
kakör betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony idő-
tartama:
határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 
2890 Tata, Kossuth tér 1. 
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője ál-
tal ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 30. pontja szerinti 
Közterület-felügyelői feladatkör 
Ellátandó feladatok:
Közterület jogszerű használa-
tának, rendjének, tisztaságának 
ellenőrzése, szükséges intézke-
dések megtétele. 
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló 

1999. évi LXIII. törvényben rög-
zített feladatok ellátása. 

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. június 29. 
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Horváth 
Róbert Közterület-felügyeleti 
csoportvezető nyújt, a 34/588-
687 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a 
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatal címére történő megküldé-
sével (2890 Tata, Kossuth tér . ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: I/ 195/2018. , 
valamint a munkakör megneve-
zését: közterület-felügyelő. 
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2018. július 15. 
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje: 
- www.tata.hu
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
Közszolgálati jogviszony létesí-
tésekor 6 hónapos próbaidő ke-
rül kikötésre. Kérjük a borítékot 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője részére címezni. 

www.tata.hu                                Tatai Tv képújság
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Keresik az Esterházy-
kastély eredeti 
berendezési tárgyait
A Nemzeti Kastélyprogram és 
Nemzeti Várprogram lebonyolí-
tásával megbízott Nemzeti Örök-
ségvédelmi Fejlesztési Nonprofit 
Kft. a tatai Esterházy-kastély 
eredeti berendezéseit piaci áron 
megvásárolná az enteriőrök re-
konstruálása érdekében.
Kérik mindazok jelentkezését, 
akik rendelkeznek ilyen műtár-
gyakkal vagy tudomásuk van 
róla hol lelhetőek fel. 
A felajánlásokat, információkat 
az alábbi elérhetőségekre várják:
Email: nora.feher@nofnkft.hu
Telefon: +36-30-352-59-44 
A Nemzeti Kastélyprogram és 
Nemzeti Várprogram kereté-
ben hazánkban 39 műemlék 
– 20 kastély és 19 vár – újul 
meg, hogy adottságaikhoz mél-
tó módon feleljenek meg a mai 
kor turisztikai igényeinek. A 
programban megkezdődött a 
tatai Esterházy-kastély felújí-
tása is. A tatai épületegyüttes a 
GINOP-7.1.1.-15-2015-00007 
projekt keretében 1,5 milliárd 
forint Európai Uniós és 824. 229 
776 millió forint hazai forrás-
ból újul meg. A program célja, 
hogy a műemlék-helyreállítás 
és az örökségmegőrzés alapvető 
szempontjai mellett egy egysé-
ges, Európában is egyedülálló, 
jól értékesíthető turisztikai ter-
mékcsomag valósuljon meg.

Folytatás az 1. oldalról
A nemzeti összetartozás melletti 
tanúságtételről szóló törvénnyel 
az Országgyűlés kinyilvánítot-
ta, hogy az 1920-ban több állam 
fennhatósága alá vetett magyarság 
minden tagja és közössége része 
az egységes magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok feletti ösz-
szetartozása valóság, s egyúttal a 
magyarok személyes és közössé-
gi önazonosságának meghatározó 
eleme. Városunk a törvény meg-
alkotása óta határon túli magyar 
testvértelepüléseink képviselőivel 
együtt emlékezik meg a trianoni 
békediktátum évfordulójáról, és 
velük együtt tesz hitet a magyar 
nemzet oszthatatlansága és össze-
tartozása mellett.
A koszorúzást követően a meg-
emlékezés harmadik állomásán, 
a Kossuth téri  Országzászlónál 
folytatódott, ahol megosztotta 
gondolatait:
Michl József Tata város polgár-
mestere,
Vígh Gábor Szőgyén polgármes-
tere,
Fülöp László Zsolt Szováta pol-
gármestere, és

Nyilas Leonov Anita, a Magyar-
kanizsai Községi Tanács tagja, a 
délvidéki Magyar Nemzeti Tanács 
alelnöke.
Michl József a helyszínen kiemel-
te: - Három olyan kapaszkodónk 
van, amit az életünk során soha 
nem téveszthetünk szem elől, mert 
csak a segítségükkel van esélyünk 
minden nehézséget, szomorúságot, 
gyengeséget túlélni. Az első a hi-
tünk: a Kossuth téren álló Ország-
zászlón két angyal tartja a magyar 
címert, s az angyalok létezésére ta-
lán a legszebb magyarázatunk az, 
hogy azért van szükségünk rájuk, 
mert a legszebb példái annak a hit-
nek, hogy belőlünk is lehet majd 
egyszer jó. Trianon katasztrófáját 
hosszan sirattuk már elődeinkkel 
együtt, de ez a közel 100 esztendő 
mégiscsak ránevelt minket vala-
mire, ami a másik kapaszkodónk 
lehet, ez pedig az önuralom. Az 
az uralom, amelynek gyakorlá-
sát mindig, minden körülmények 
között önmagunkon kell kezde-
ni, mert csak így van esélyünk a 
környezetünket megváltoztatni. A 
harmadik kapaszkodó pedig mely 
nélkül nem lehet erős életet élni, 

az állhatatosság: csak az állha-
tatosság képes átsegíteni minket 
minden olyan keserven, amelyről 
azt hisszük, már nem lehet rajta 
segíteni, ám állhatatossággal újra 
és újra nekifuthatunk, s képesek 
vagyunk tovább menteni mindent, 
amit őseinktől örököltünk- csupán 
így van esélye ennek a nemzetnek, 
ennek a hazának. Adja Isten, hogy 
határon túli testvértelepüléseink 
iskoláiban, templomaiban ki ne fo-
gyjon a magyar szó, a magyar szív 
és a magyar gondolkodásmód! 
Ebben erősítsen minket a Minden-
ható – fogalmazott a Kossuth téren 
Tata polgármestere.
Öt évvel ezelőtt, 2013. június 4-én 
mutatta be az önkormányzat azt az 
alkotást, amely Tata és Kárpát-me-
dencei testvértelepülései össze-
tartozását jelképezi. Egy Babits 
Mihály idézet, a „nem holt rög, 
hanem élő lélek” felirat került a 
műre, melyet szintén V. Smídt Ró-
bert készített. Az alkotás öt részből 
áll: a művész szándékai szerint a 
középső elem jelképezi az anya-
országot, azaz csonka Magyaror-
szágot. Az ezt körülölelő másik 
négy elem pedig Felvidék, Erdély, 

Délvidék és Kárpátalja jelképe. A 
nemzeti összetartozás-napi ren-
dezvényeinken körünkben lévő 
szőgyéni, szovátai és magyarka-
nizsai delegációk évről-évre ha-
zavisznek egy-egy elemet az alko-
tásból, majd a következő év június 
4-én az összetartozás jelképének 
felvidéki, erdélyi és délvidéki da-
rabjait hazahozzák – visszahoz-
zák Tatára. A delegációk vezetői a 
Kossuth téren idén is összeállítot-
ták az alkotás darabjait, összetar-
tozásunk jelképeként.
A Kossuth téri megemlékezést kö-
vetően a Fischer-házban mutatták 
be Vinczeffy László Munkácsi 
Mihály-díjas atyhai képzőművész, 
a Magyar Művészeti Akadémia 
tagjának „Fénytörések” című fes-
tészeti és szobrászati kiállítását, 
melyet Molnos Ferenc szovátai 
önkormányzati képviselő nyitott 
meg. A kiállítás június 22-ig láto-
gatható.
A rendezvényen közreműködött: 
Jenei Márta, Berényi Kornélia 
(Szőgyén), Petrozsényi Eszter 
színművész és a Menner Bernát 
Zeneiskola Fúvószenekara Belső 
Máté vezénylésével.                 - áá -

Új gyárat épít Tatán a Tom-Ferr
A csőáruk magyarországi pia-
cának közel harmadát birtokló, 
magyar tulajdonú Tom-Ferr Zrt. 
2,1 milliárd forintos beruházás-
sal egy új, autóipari csőgyárat 
épít meglévő telephelye mellett, 
a tatai ipari parkban - közölte a 
vállalat igazgatóhelyettese az 
MTI-vel.
Laczkó Nóra tájékoztatása sze-
rint a társaság célja, hogy az 
európai autóipari piacon veze-
tő alkatrész beszállítói szerepet 
töltsön be, egyúttal növelje a 
gyár függetlenségét a külső alap-
anyag szállítóktól. Az új üzem 
Magyarországon egyedüliként, 
szabványos minőségű autóipari 
csöveket állít elő kör, négyzet 
vagy téglalap keresztmetszettel.
A társaság évente 10.000 tonna 
csőárut és 20.000 tonna hasított 
acél szalagot külső ügyfeleknek 
értékesítene, számításaik szerint 
a piac felvevő kapacitása ennek 
többszöröse. A Tom-Ferr által 
feldolgozott termékek a belföldi 
autógyárak mellett mintegy ezer 
kilométeres körön belül lévő 
üzemekbe kerülnek, Magyaror-
szágtól nyugati irányba.
A 2,1 milliárd forintos beruhá-
záshoz a vállalat két uniós pá-
lyázaton összesen  közel 850 
millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert el. A 4000 

négyzetméteres üzem a piacon 
található legmodernebb techno-
lógiával rendelkezik, megépülé-
sével 25 új munkahelyet terem-
tenek. A fejlesztés 2019 nyarán 
zárul le.
A Tom-Ferr Zrt. 2008-ban adta 
át jelenlegi üzemét a tatai ipari 
parkban közel kétmilliárd fo-
rintos beruházással. A 4.400 
négyzetméteres létesítményben 
ülésvázakat, ajtómerevítéseket, 
lökhárítókat és más fémből ké-
szült biztonsági elemeket gyár-
tanak.
A vállalat Magyarország legna-
gyobb autóipari csőellátó vál-
lalkozása, a társaság szállítja az 
esztergomi Suzukikba épített 
csövek 70 százalékát, partne-
reik között az autógyár számos 
beszállítója szerepel, A Tom-
Ferr 1997-ben a csepeli csőgyár 
privatizációja idején vásárolta 
meg az egyik csőgyártó társa-
ságot, majd kereskedelmi tevé-
kenységbe kezdett. Mára éven-
te 28.000 tonnánál több csövet 
értékesít belföldön és külföl-
dön. A társaság 190 dolgozónak 
ad munkát, közülük 40 ember 
foglalkozik kereskedelemmel, 
a tatai gyártóbázison 150 fő 
dolgozik. A vállalat 2017-es ár-
bevétele elérte a 6 milliárd fo-
rintot.                               Forrás: MTI

Elválaszthatatlanul összetartozunk…

Pályázati felhívás

Készül a Fényes fejlesztési koncepciója
Folytatás az 1. oldalról
Berczelly Attila hangsúlyozta: -A 
ránk váró fejlesztés komoly anya-
gi forrásokat igényel, ám addig is 
amíg a terveink megvalósulnak, 
fontos eredményként kell érté-
kelnünk, hogy a fürdő nyitva tart 
és várjuk a vendégeket, ugyanis a 
legtöbb helyen már nem működ-
tetnének egy ilyen szolgáltatást. 
Köszönhetően az önkormányzat 
támogatásának és a napról-nap-
ra elvégzett munkánknak, a ta-
taiaknak a nehéz körülmények 
ellenére sem kell nélkülözniük a 

közkedvelt strandot. A Tata Kár-
tyával rendelkezők továbbra is 
50%-os kedvezménnyel vásárol-
hatnak belépőjegyet, a diákok 
pedig (szintén Tata Kártya fel-
mutatásával) a térségben egye-
dülállóan kedvezményesen, csu-
pán 200 forintért vehetik meg a 
strandbelépőjüket.
A Fényes Fürdő fejlesztési kon-
cepciójának kidolgozása már fo-
lyamatban van. Egy olyan öko 
szemléletű terv megrajzolásán 
dolgoznak a szakemberek, amely 
több funkció kiszolgálását bizto-

sító új típusú szállásszolgáltatást 
jelent, modernizálja a strandot, 
kihasználja a kerékpáros, a búvár 
és a horgászturizmus nyújtotta 
lehetőségeket, valamint a Fényes 
Tanösvényt is. A koncepcióban 
természetesen kiemelkedő sze-
repet kapnak a helyszínen lévő 
vízfelületek, amelyeknek teljes 
rehabilitációja elengedhetetlen, 
miután az elmúlt ötven évben 
nagyon el voltak hanyagolva, ám 
több évtizedes lemaradás okozta 
hátrányt nem lehet pár év alatt 
felszámolni. 

Tata és környéke páratlan adott-
ságokkal, természeti és épített 
örökséggel rendelkezik. Jó itt 
élni, dolgozni, kikapcsolódni egy 
olyan helyen, ahol a városi élet-
forma szorosan összekapcsoló-
dik a természettel. Az évek múl-
ása természetesen hozza magával 
a megújulás, a változás igényét, 
ám mindehhez időre, energiára 
és pénzügyi forrásra van szük-
ség. És amíg időt adunk a válto-
zásnak, értékeljük a kincseinket, 
használjuk örömmel a lehetősé-
geinket…               Ábrahám Ágnes

Bővebb információk

Az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság 

ügyfélfogadása

Dr. Kócza Júlia 
egyenlőbánásmód-referens 

06-30-900-4624 
juliakocza@gmail.com

Tatai Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály

2890 Tata, 
Erzsébet királyné tér 10.

2018. 06. 27. 10:00 – 14:00
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A néphagyományt, miszerint a 
szőlőművesek Szent Orbán nap-
ján körmenettel és szobrának 
borral locsolásával hálálják meg 
a kegyes időjárást, már  tizenha-
todik alkalommal elevenítettük 
fel idén június 2-án Újhegyen. 
Az ünnepség a szokásos formá-
ban zajlott. A nyugdíjas dalkör 
tagjai Kun Imre vezetésével kör-
meneti énekkel, a „Boldogasz-
szony Anyánk” himnusszal, bor-
dalokkal és versekkel készültek, 
Frankó Mátyás lelkész úr tanított 
és megáldott bennünket, jóma-
gam Szent Orbánról, és ereklyé-
jének történetéről beszéltem, a 

gazdák Kujbus Ferenc szervező-
vel együtt pedig borral locsolták 
Szent Orbán szobrát. 
Az ünnepség idei különleges-
sége, hogy Michl József pol-
gármester magával hozott egy 
Szőgyénből, Szovátáról és Ma-
gyarkanizsáról érkezett testvér-
városi küldöttséget, akikkel kö-
zösen ünnepelhettünk. 
Az esemény borversennyel foly-
tatódott, melyet Horváth Mihály 
hegybíró vezetett. A finom pör-
költ és a borocskák kóstolgatása 
után nem maradt el a nóta és a 
tánc sem.             dr. Varga András
                Önkormányzati képviselő

Fotó: Domokos Attila

90. születésnapja alkalmából 
Michl József polgármester kö-
szöntötte otthonában  Dúcz 
Zsigmondot, a Vaszary János 
Általános Iskola egykori igaz-
gató-helyettesét.
Dúcz Zsigmond feleségével 
1967-ben költözött Tatára, 
előtte Nagysápon tanítottak 
mindketten. A Vaszary Isko-
lában Zsigmond bácsi először 
osztályfőnökként matemati-
kát valamint fizikát tanított, 

majd négy év után kérték fel 
az intézmény helyettes vezetői 
posztjára. A tanítás mellett a 
beiratkozás, az alsó tagozatos 
oktatás szervezése tartozott a 
fő feladatai közé, de például si-
keres esti tagozatos képzéseket 
is szervezett felnőttek számára. 
Bár 62 éves korában nyugdíjba 
vonult, két évig még ezt köve-
tően is tanított.
Manapság ugyan már nehezeb-
ben mozog, időnkét feleségével 

tesznek egy-egy sétát a város-
ban, szép kertet ápolnak a há-
zuk körül, és Vilma néni gyak-
ran felolvas neki. Zsigmond 
bácsinak fontos a család, két 
gyermekük született, és négy 
unokájuk van, szeretetteljes 
támogatásukra mindig számít-
hatnak. A mindennapok öröme-
it pedig tovább fokozza, hogy 
egykori tanítványai gyakran 
megállítják az utcán, és beszá-
molnak neki sikereikről.   - áá -

Szent Orbán napja

Boldog születésnapot!

 
Elhunyt Dr. Pethő Emil

Dr. Pethő Emil az agostyáni 
városrész Fidesz-KDNP ön-
kormányzati képviselője volt 
2006 és 2010 között. Tagja volt 
a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságnak, a Tatai Televízió 
Felügyelőbizottságának, va-
lamint 2010 és 2014 között a 
Humán és Ügyrendi Bizottság 
külső tagjaként segítette az ön-
kormányzat munkáját.
Dr. Pethő Emil 1943. augusztus 
18-án született túlsó Komárom-
ban, apai ágon érsekújvári, anyai 
ágon tatai kötődésű ügyvéd di-
nasztiák leszármazottjaként. 
Az 1948-as felvidéki vagyonel-
kobzás és a kitelepítések során 
került családja Agostyánba. A 
tatai Eötvös József Gimnázium-
ban érettségizett, majd munka 
mellett végezte el az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem jogi ka-
rát, ahol doktori címet szerzett. 
1985-től nyugállományba vonu-
lásáig ügyvédként tevékenyke-
dett. A rendszerváltás után a Fi-
desz tagjaként közéleti feladatot 
vállalt, és mint az elnökség tagja 
jogi tanácsaival segítette az ön-
kormányzati képviselőcsoport 
munkáját. A Fellner Jakab Kul-
turális Egyesület elnöki tisztsé-
gét súlyos betegségéig, 12 éven 
át töltötte be.   
Búcsúznak tőle barátai, volt 
képviselőtársai, Tata Város Ön-
kormányzata kegyelettel őrzi Dr. 
Pethő Emil emlékét, és osztozik 
a család fájdalmában.

Több száz lakás, családi házas 
övezet, vagy akár a helyi turiz-
must erősítő szálláshelyek kialakí-
tására is alkalmas az a különleges 
adottságokkal rendelkező eladó 
terület, mely Tata egyik közked-
velt zöldövezeti részén található, 
a népszerű Fényes Forrásvidék 
közelében.
Tata Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a Fényes-fasor 

mentén található  tatai 1363/102 
és 1363/103 hrsz.-ú, valamint a 
1363/99 hrsz.-ú ingatlanok érté-
kesítésére. A területre a város kép-
viselő-testülete kezdeményezte 
a szabályozási terv módosítását, 
mely jelenleg folyamatban van. 
Az önkormányzat a módosítási 
eljárást a leendő vevő(k) területre 
tervezett beruházásainak figye-
lembevételével fogja lezárni.

A megindult szabályozási terv 
módosítása alapján:
- az ingatlanokból mintegy 2,6 
hektár különleges idegenforgalmi 
övezetbe, a fennmaradó mintegy 
7,6 hektár területrész pedig kisvá-
rosias (társasházi) és kertvárosias 
(családi házas) övezetbe kerülne. 
Ezen területrészből már 2,5 hektár 
megvásárlására is lehetőség van.
Az eladással az önkormányzat 
támogatni szeretné a hazánkban 
és Tatán egyaránt növekvő  épít-
kezési és lakásvásárlási igények 
kielégítését, valamint olyan szál-
láshelyek kialakításának lehe-
tőségét, melyek városunknak a 
térségben kiemelkedő szerepet 
játszó turisztikai vonzerejét to-
vább növelhetik.
A pályázónak városfejlesztési 
megállapodást kell kötnie az ön-
kormányzattal az érintett terület 
fejlesztésére az önkormányzat 
által készíttetett koncepcióterv 
alapján, az általa megvásárolni 
kívánt területrész arányos finan-

szírozásában.
Általános pályázati feltételek, pá-
lyázati dokumentáció:
Pályázni csak írásban, magyar 
nyelven lehet.
A pályázati dokumentáció - mely-
nek megvásárlása az érvényes je-
lentkezés feltétele - 2018. június 
5-től vásárolható meg, a doku-
mentáció anyagának díja 25.000.- 
Ft +  ÁFA, melyet a hivatal ré-
széről rendelkezésre bocsátott 
postai csekken kell megfizetni. Az 
átvétel helye a Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal, 2890 Tata, 
Kossuth tér 1., Építési és vagyon-
gazdálkodási Iroda (II. emelet 
206. szoba).
Információ Bakos Zsolt építési 
és vagyongazdálkodási iroda-
vezetőtől a 34/588-659-os tele-
fonszámon, illetve Mátrai Csilla 
vagyongazdálkodási ügyintézőtől 
a 34/588-655-os telefonszámon, 
valamint a vagyongazd@tata.hu 
e-mail címen kérhető.
További részletek: www.tata.hu

Új városrész születik

Május utolsó vasárnapján em-
lékezünk hőseinkre...Ezt meg-
előzően május 25-én került sor 
a Magyar Honvédség 25. Klap-
ka György Lövészdandár és  a 
Honvéd Bajtársi Klub  emlékező 
koszorúzási rendezvényére a II. 

világháborús emlékműnél.
A zuhogó eső ellenére szép 
számmal gyűltek össze a kato-
nák,és az Egyesület közösségé-
nek tagjai. Sárközi József nyá 
ezredes a Honvéd Bajtársi Klub 
Elnöke a Magyary Zoltán Műve-

lődési Ház Vízimalom termében 
elmondta,hogy hagyományaink 
őrzésében mit jelent a hősökre 
emlékezni,mindazon katonák-
ról,polgárokról,akik a magyar 
szabadságért,függetlenségért 
küzdöttek és életüket áldozták. 

A bevezető után Orbán Viktor 
százados érzelemkben gazdag 
ünnepi megemlékezésében az 
I. világháború 100. évfordulója 
és a Magyar Honvédség meg-
alakulásának 170. évfordulója 
kapcsán megbecsüléssel és tisz-
telettel szólt mindazon katonák-
ról és polgárokról,akik hősként 
szolgálták a hazát itthon avagy a 
Magyar Honvédség a missziók-
ban teljesíti szolgálati feladatait.
Az ünnepi megemlékezésen dr. 
Szabó Előd vezető református 
lelkész imájában a hősök lelké-
ből, elhívatottságukról, hítéről 
vallott, a szívhez szóló imáját  
valamennyi jelenlévő  közös 
imájával zártuk. Az emléke-
zést követően az emlékműnél 
elhelyeztük a hősök emlékére 
koszorúinkat.Tata város Ön-
kormányzata nevében Michl 

József polgármester,a dandár 
koszorúját Sípos Antal ezredes 
mb parancsnok és Farkas Ró-
bert főtörzsörmester, vezénylő 
zászlós helyezte el. A Magyar 
Honvédség Katonai Igazgaztási 
és Nyílvántartó 9. számú Tatabá-
nyai Iroda képviseletében Fojtik 
Ádám hadnagy koszorúzott,a 
Honvéd Bajtársi Klub koszorú-
ját Mezei Zsuzsa nyá mérnök 
alezredes,titkár és Lázár Ferenc   
nyá alezredes elnökségi tag he-
lyezték el.
Az ünnepi megemlékezésen Lá-
zár Antal nyá.törzszászlós elnök-
ség tag,klarinétművész  zenei 
közreműködésével a Himnuszt 
és a Szózatot együtt énekeltük.
a levezető elnök kérte, hogy 
2018.május 27-én gyertyagyúj-
tással emlékezzenek hőseinkre.

Sárközi József nyá. ezredes

A Magyar Hősök napja



Közélet 2018. június 14. IV. évfolyam, 12. szám4

„1000 arcunk - 1000 rajzunk” 
címmel hirdetett képzőművésze-
ti és versíró pályázatot Tata Vá-
ros Diákönkormányzata. A beér-
kezett pályaművek alkotói közül 
június 5-én díjazták a legjobba-
kat a Városháza dísztermében, 

ahol Michl József polgármester, 
dr. Beró Henrietta alpolgármes-
ter és Krkos Gergő diákpolgár-
mester köszöntötte a diákokat.
A pályázat idén a Mátyás ki-
rály-emlékévhez kapcsolódva a 
„Hunyadi paizsán ül” címet vi-

selte, és tatai általános valamint 
középiskolások számára írták 
ki. Összesen félszáz pályamű 
készült a felhívásra, közülük 
három verset, valamint két kor-
csoportban, hét képzőművészeti 
alkotást díjaztak.

Krkos Gergő diákpolgármester 
a helyszínen elmondta: - Tatán 
mindig kiemelkedő jelentősége 
volt a művészeteknek, és a di-
ákönkormányzat is fontosnak 
tartja, hogy a fiatalok a kötelező 
tanóráikon túl kipróbálhassák 
magukat valamelyik művészeti 
ágban. Ezért született az „1000 
arcunk 1000 rajzunk” elnevezé-
sű pályázat is, mely lehetőséget 
ad arra, hogy a tanulók megmu-
tathassák magukat, és akár ösz-
sze is mérhessék tehetségüket.
A 2018-ban már hetedik alka-
lommal kiírt pályázatra beér-
kezett műveket szakmai zsűri 
értékelte, a győztesek pedig 
különböző rajzeszközöket és 
könyveket vehettek át.
Michl József a Városházán úgy 
nyilatkozott: - hisznek abban, 
hogy a gyerekek nemcsak a mo-
dern technikai eszközök világá-

ban élnek, hanem annál mesz-
szebbre is néznek, különösen 
a szüleik, pedagógusaik támo-
gatásának köszönhetően. A díj 
mindenkinek járna, aki elindult 
ezen a pályázaton, ezért a gra-
tuláció, az elismerés az összes 
jelentkezőnek egyformán szól – 
mondta a polgármester.
A versíró pályázaton idén 3. he-
lyezett lett Steiner Milla, a 2. 
Kavanagh Rita, a győztes pedig 
Dörnyei Zsolt.
A rajzpályázat első korcsoport-
jában Demeter Barbara végzett 
a 3. helyen, 2. lett Szabó Már-
ton, az 1. pedig Bárkányi Sára 
Hanna. Ebben a korcsoportban 
egy különdíjat is átadtak, Pász-
tor Benjaminnak. A második 
korcsoport 3. helyezettje Fekete 
Ivett, 2. helyezettje Engler Csil-
la, 1. helyezettje pedig Nagy 
Dorottya lett.            - áá -

Ifjú tatai művészeket díjaztak

A tatai Fazekas utcai iskola 
1958-ban végzett 8. B osztály 
tanulói és tanárai 60 éves osz-
tálytalálkozót tartottak. „Cso-
daszép napot töltöttünk együtt, 
felidézve a régi emlékeket, kap-

csolatokat.
Osztályfőnökünk, Horváth 
Gézáné Gitta néni, dr. Körmen-
di Gézáné Iza néni és Keller 
Györgyné Klári néni tanáraink-
kal együtt. Az osztályból Budai 

Irén, Körmendi Irén, Potondi 
Erzsébet, Soós Mária, Stark 
Irén, Süvegh Ilona, Tarnai Vera, 
Simanovszki Márta, Fojt Márta, 
Csukat Gizella, Puhán Mária ta-
nulók vettek részt.”

10.00 óra: 
Istentisztelet a Holocaust tatai 

áldozatainak emlékére
 Az istentiszteletet Petrovits 

Péter rabbi tartja.
Közreműködik

Rosenfeld Dániel kántor.

11.00 óra:
Emlékező beszédet tart 

Kácsor Zsolt 
író, a Bét Sálom közösség 

tagja.
Mindenkit tisztelettel várunk!

MEGHÍVÓ

Einhorn László 
a MAZSIHISZ  KEM

 zsidó közösségi vezetője          

Kerti Katalin 
kurátor

Goldberger  Alapítvány

A Holocaust 74. évfordulója alkalmából mártír 
megemlékezést tartunk

2018. június 17-én TATÁN a zsidó temetőben.
Tata, Kálvária utca 61.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

VÁSÁRTÉR: kézművesek, iparművészek, mesterségbemu-
tatók, kosaras körhinta, szabadtéri játékok, kézműves foglal-
kozások, társasjátékok
június 15. pénteken: 13.00-20.00, június 16-17. szombaton 
és vasárnap: 9.00-20.00
GASZTRONÓMIAI AJÁNLATUNK: nyárson sült ökör, 
házi sült kolbász, lepény, csíkszeredai kürtös kalács, rétes, 
zámolyi sör, termelői borok és egyéb finomságok 

2018. június 15. péntek

SÁTORSZÍNPAD
15.00    Óvodások kisszínpada – helyi óvodák bemutatója
16.30     Gryllus Vilmos koncert
17.30     Tisztástánc – megnyitó
              Fellép a Kenderke – Fonóka csoportja
17.45     Városi Művészeti Díjak ünnepélyes átadása
18.15     „Fergeteges” szólótáncosok műsora
              Muzsikál Németh Dénes és Zenekara
18.30    „Fergeteges” Díjak ünnepélyes átadása
19.30    „Elődeink emlékére” népzenészek találkozója,   
  házigazda a Muzsikás Együttes
  A műsorban fellépnek Kenderke – Berzenye, 
  Tiloló, Tata Táncegyüttesek és az erdélyi  
  Jobbágytelki  Hagyományőrző Együttes          
Táncház
PIARISTA RENDHÁZ
 9.00 – 13.00  V. Fergeteges Szólótáncverseny

2018. június 16. szombat

SÁTORSZÍNPAD
  9.15     Tolerancia Színpad – fogyatékkal élők műsora
10.15     Kuttyomfitty Társulat – Három az igazság! –   

   három mese Mátyás királyról
11.30     Csurgó Zenekar – interaktív gyermekkoncert
12.30     Néptánctalálkozó, fellépnek: Árgyélus Táncegyüttes 
(Nagyigmánd), Bányász Táncegyüttes (Tatabánya), Csutri 
Táncegyüttes (Tatabánya), Döglött Rábca (Mosonszentmik-
lós), Pötörke (Tata), Kenderke – Fonóka, – Berzenye, – Tilo-
ló – Tata Táncegyüttesek (Tata) és „Fergeteges”, Cifrabojtár 
díjas szólótáncosok, muzsikál Pálházi Bence Bandája
14.30     Tárkány Művek koncert
16.00     Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc műsora
17.00     Écsi Gyöngyi mesél – interaktív meseelőadás
18.45     Kenderke Barátai Zenekar koncertje – énekelt   
 versek és népzene
19.45     Élő Hagyomány sorozat – Zoboraljai Hagyo  
 mányőrzők műsora
20.30     Tűzugrás, szerelemvarázslás – Kurdi Gáborral   
  és a Csevergő Énekegyüttessel
21.00     Táncház muzsikál a Cserszömörcze Zenekar,   
  Pálházi Bence Bandája 

GYERMEKTISZTÁS
 9.30 – 17.00       Gyermekjátszó a Kenderkével
 9.30      Ziránó Színház – Pulcinella kertészkedik – 
 vásári bábjáték
15.30     Kovács Géza – Vásártér – vásári bábjáték

ESTERHÁZY PEZSGŐGYÁR
Bepillantás az Esterházy család gazdálkodásába
11.30 és 15.00 Tárlatvezetés az 1772-ben épült Pezsgőgyár-
ban (belépő: 800 Ft, 14 év alatt ingyenes) 

2018. június 17. vasárnap

SÁTORSZÍNPAD
9.30 Ringató Farkas Emőkével, Solti Emesével    

és  Süll Kingával
10.00     Kolompos Együttes – interaktív gyermekkoncert
11.00     Moderntánc Színpad a Madarak és az Orion 
 csoport bemutatója
11.15     Fürkész Színpad fellépnek: Motolla, – Kendrbur- 
 ga gyermektánc csoportok, Zsák Bolha színjátszók   
 és zenésznövendékek
12.30    Big Band Zenekar koncert
13.15    Társastánc Színpad közreműködnek a Jávorka és a   
Flex Balance táncosai
14.00    Élő Hagyomány sorozat – Kéméndi Hagyományőr- 
 zők műsora
14.30    Karikacsapás – Király András és Anka Gergő kari-  
 kás ostoros bemutatója
15.30    Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes – „Pöttöm   
 Palkó” interaktív meseelőadás
17.00   Öregtáncos Találkozó, fellépnek: Alba Regia Senior 
Csoport (Székesfehérvár), Aszúszemek (Vértesszőlős), Bá-
nyász Öregtáncos Együttes (Tatabánya), Csobolyó Csapo-
dárok, Csobolyó Csoszogók (Győrújbarát), Döglött Rábca 
(Mosonszentmiklós), Dudari Néptáncegyüttes, Ikarus Senior 
Táncegyüttes (Székesfehérvár), Vörösmárvány Táncegyüttes 
(Tardos), Tatai Szarkalábak (Tata), Muzsikál Pálházi Bence 
Bandája
19.00     Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes – „Hegyen  
 innen – hegyen túl”
20.30    Sátorbál a Pedrofon zenekarral 

GYERMEKTISZTÁS
14.45 – 15.15      Palánta táncház
10.00 – 18.00      Gyermekjátszó a Kenderkével

ESTERHÁZY PEZSGŐGYÁR
Bepillantás az Esterházy család gazdálkodásába
11.30 Tárlatvezetés az 1772-ben épült Pezsgőgyárban (belé-
pő: 800 Ft, 14 év alatt ingyenes)

19. TATAI SOKADALOM 
2018. JÚNIUS 15 – 17., TATA ANGOLKERT
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Június 21. Csütörtök, 
Ingyenes 0. NAP

GRUNDFOS VÁRSZÍNPAD
18.00 MEGNYITÓ
18.10 TATABÁNYA VÁROS SZIMFONIKUS ZE 
  NEKARA MONDOK YVETTE Szólistával
20.00 MARCELLINA PJT a Vakok Állami 
 Intézetéért
22.00 B52

Június 22. Péntek

BRIDGESTONE NAGYSZÍNPAD

18:00 PADDY AND THE RATS “10 ÉVES  
 JUBILEUM”
20:00 TANKCSAPDA “LUKÁCS 50”
22:00 BALLANTINE’S TRUE MUSIC ARÉNA:
22:00 DJ MILLER
23:00 HORVÁTH TAMÁS
0:00 BÁRÁNY ATTILA
1:00 SZECSEI
2:00 DROPLEX

EXTREME SHOW-TÁNC
AZ ESTE FOLYAMÁN TÖBBSZÖR

GRUNDFOS VÁRSZÍNPAD

19:00 MEGNYITÓ
19:30 TANDI FLORA LEMEZBEMUTATÓ  
 KONCERT
 VENDÉG: MIKLÓSA ERIKA
 KÖZREMŰKÖDIK: SINHA RÓBERT (GITÁR)
21:00 RELICS
22:30 GRUNDFOS-PYROMUSICAL

BORGWARNER BORVÁR SZÍNPAD

20:30 ZSIGMOND KIRÁLY BORLOVAGREND  
 ÜNNEPÉLYES FELVONULÁSA ÉS     
 MEGNYITÓJA
23:00 DJ DOMINIQUE
1:00 DJ BÓLI - FEJES TIBI

CSALÁDOK ÉVE 2018/SZIPI JÁTÉKSZÍN
16:00 ARÉNA ZUMBA
16:30 LOS BALLOS SPECIAL ZSONGLŐR 

 PROGRAM
17:00 SZIPI-RAJZVERSENY 
 EREDMÉNYHIRDETÉSE
18:00 JUBILEUMI TÁNCGÁLA

Június 23. Szombat

BRIDGESTONE NAGYSZÍNPAD

15:00 „PÁRBAJ” KOCSIS DÉNES ÉS VERÉB  
  TAMÁS MŰSORA
16:00 VASTAG CSABA ÉS TAMÁS
18:00 THE BIEBERS
20:00 PÁPAI JOCI
22:00 BALLANTINE’S TRUE MUSIC ARÉNA:
22:00 DJ MILLER
23:00 RICO X MISS MOOD
0:00 STERBINSZKY
1:00 HAMVAI P.G.
2:00 PUREBEAT

EXTREME SHOW-TÁNC
AZ ESTE FOLYAMÁN TÖBBSZÖR

GRUNDFOS VÁRSZÍNPAD

19:00 ZOLBERT
21:00 BUDAPEST KLEZMER BAND ÉS FALUSI  
 MARIANN

BORGWARNER BORVÁR SZÍNPAD

13:30 EHETŐ VIRÁGOK – FŐZŐSHOW 
 SZARKA ZSÓFIVAL
15:00 IFJ. CSOÓRI SÁNDOR ÉS SZÉKI 
 ZENEKARA
17:00 GERENDÁS PÉTER
23:00 DJ SZEMI & SIPOS D. SAXSHOW
0:00 LOVAS RETRO DISCO KETTLER, 
        KORCSOK, ARANY

CSALÁDOK ÉVE 2018/SZIPI JÁTÉKSZÍN

10:00 HAPPY DANCE AKROBATIKUS R&R
11:00 ÁKOM-BÁKOM BÁBCSOPORT - 
 EGYSZER VOLT A KISKONDÁS
12:00 NASZÁLYI MAZSORETTEK
13:00 DANCING FEET AKROBATIKUS R&R
14:00 DVORAK-PATKA SZÍNHÁZ - 

 BÉKAKIRÁLY
15:00 HAJNALTÁNC EGYÜTTES BEMUTATÓJA
15:30 STREET GENERATIONS
16:00 LOS BALLOS SPECIAL 
 ZSONGLŐRPROGRAM
17:00 ALMA-KONCERT
18:00 JUBILEUMI TÁNCGÁLA
21:00 LOS BALLOS SPECIAL – 
 TŰZZSONGLŐR-BEMUTATÓ
17:00 VERES ZOLTÁN-LÉGIPARÁDÉ 

Június 24. Vasárnap

BRIDGESTONE NAGYSZÍNPAD

16:00 L.G.T. REVIVAL BAND
17:30 NAGY FERÓ ÉS A BEATRICE
20:30 RÚZSA MAGDI

GRUNDFOS VÁRSZÍNPAD

14:00 PRIMROSE PARADISE
16:00 ARIZÓNA
19:00 DEÁK BILL GYULA

BORGWARNER BORVÁR SZÍNPAD

13:30 EHETŐ VIRÁGOK - FŐZŐSHOW 
 SZARKA ZSÓFIVAL
15:00 MÉSZÁROS JÁNOS ELEK
17:30 BOKUN/KOŚCIUSZKO (PL)

CSALÁDOK ÉVE 2018/SZIPI JÁTÉKSZÍN

10:00 BÁNYÁSZ MAZSORETT
10:30 HOT IRON-BEMUTATÓ
11:00 HAHOTA GYERMEK SZÍNHÁZ - 
 CSIZMÁS KANDÚR
13:00 PRIMAVERA TÁNCEGYÜTTES 
 BEMUTATÓJA
14:00TATABÁNYAI POLGÁRI VÉDELMI ÉS 
 KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET KUTYA 
 BEMUTATÓ
15:00 ARANYSZAMÁR BÁBSZÍNHÁZ - 
 ERDŐK KÖNYVE
16:00 ARÉNA ZUMBA-TÁBOR BEMUTATÓJA
17:00 APACUKA-KONCERT
18:00 TÁNCHÁZ - PÖTÖRKE ÉS A CSERSZÖ-
MÖRCE (KEZDÉSE CSÚSZHAT)
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A Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság, Tata Város Önkormányza-
ta, a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat  és a Komárom-Esz-
tergom Megyei Kormányhivatal 
szervezésében június 7-én a volt pi-
arista rendház épületében rendezték 
az idei Magyary Konferenciát.
A szakmai találkozó az Öreg-tó 
partján kezdődött, ahol a résztve-
vők koszorúkat helyeztek el Ma-
gyary Zoltán szobránál. A helyszí-
nen Borsó Tibor mondott beszédet, 
aki az eseménnyel kapcsolatban 
úgy nyilatkozott: - a népfőiskolá-
nak minden évben két nagy ünnepe 
van: az egyik a közgyűlés, amelyen 
idén is beszámoltak a tagságnak 
az előző évben elvégzett munká-

ról, a másik pedig a konferencia, 
melyet az elmúlt nyolc évben már 
komoly partnerekkel közösen szer-
veztek meg. A találkozó első napja 
Tatán zajlott megyei közigazgatási 
szakemberek, önkormányzatok és 
jegyzők részvételével, majd Buda-
pesten folytatódott a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem szakmai mun-
káját bemutató programokkal. Idén, 
amikor 40 éves a közigazgatási 
felsőoktatás, a jubileumot ünneplő 
éves programsorozatba is beépül-
hetett a konferencia, amely méltó 
elismerése annak a munkának, amit 
eddig elvégeztünk – mondta a Nép-
főiskolai Társaság elnöke.
A közigazgatási felsőoktatás meg-
alapításának évfordulója mellett az 

idei konferenciának két másik jubi-
leum is kiemelt témát szolgáltatott, 
hiszen 130 éve született Magyary 
Zoltán, és szintén idén ünnepeljük 
Tata és Tóváros egyesítésének 80. 
évfordulóját . Ezzel kapcsolatban 
az esemény helyszínén Michl József 
polgármester elmondta: - Magyary 
Zoltán 50 éves korában harcolta ki 
Tata és Tóváros egyesítését, s a köz-
igazgatási tudós egykor a konferen-
ciának helyet adó piarista rendház 
épületében is gyakran megfordult, 
együttműködve a piarista atyákkal, 
akik részt vállaltak a városfejlesz-
tés kidolgozásában. Tata rengeteget 
köszönhet Magyarynak, akinek a 
nevét viselő tatai tudásközpont ter-
vezése és létrehozása megkezdődött 

az egykori tiszti klub helyén, ahol 
a könyvtári szolgáltatások mellett 
széles körben lesz lehetőség a he-
lyi hagyományok, szellemi örök-
ségünk őrzésére és kutatására is. 
A polgármester hozzátette: - a vá-
rosegyesítés évfordulójának őszi 
ünnepségén bemutatnak majd egy 
zenés színpadi darabot, amely Tata 
és Tóváros egyesítésének történetét 
fogja feldolgozni, így természete-
sen Magyary Zoltán személye is 
megelevenedik majd benne.
A programnyitó koszorúzást köve-
tően a rendház épületében folyta-
tódott a találkozó. Bencsik János 
országgyűlési képviselő köszön-
tőjében hangsúlyozta: - Magyary 
Zoltán munkásságát a hagyomány 
és a megújulás gondolata vezérel-
te. A hagyomány adja közösségi 
életünk vázát, ugyanakkor az új 
lehetőségekhez is alkalmazkodni 
kell. Magyary felismerte, hogy a 
közigazgatásnak az itt élők céljait 
kell szolgálnia, ehhez pedig meg 
kellett újítani a kor gondolkodás-
módját, igazodva az igényekhez és 
a változásokhoz – fogalmazott a 

Tatai medence országgyűlési képvi-
selője. Popovics György, a Megyei 
Közgyűlés elnöke pedig kiemelte: 
- Magyary Zoltán jól tudta, hogy 
az általa felkarolt ügyek fontosak, 
hiszen a közigazgatás kiszolgálja az 
állampolgárokat, és ha jól működik, 
akkor az emberek is jobban élnek.
A konferencián idén is szakmai 
előadások hangzottak el. Borsó Ti-
bor a Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság elnöke Magyary Zoltán 
életművének jelentőségéről és ha-
tásairól, dr. Téglási András a NKE 
Államtudományi és Közigazgatási 
Karának dékán helyettese a 40 éves 
közigazgatási felsőoktatásról,  Pa-
lich Etelka, a Kormánytisztviselői 
és Állami Tisztviselői Kar elnöke 
a kormánytisztviselői életpályamo-
dell tapasztalatainak összegzéséről, 
dr. Veres Zoltán megyei jegyző 
Magyary „megyéjéről”, dr. Rabár 
Ferenc történész Tata és Tóváros 
egyesítéséről, dr. Horváth Attila a 
Magyary Zoltán Szakkollégium 
igazgatója pedig Magyary Zoltán 
szellemi hagyatékának digitalizálá-
sáról beszélt a tatai helyszínen.- áá -

130 éve született Magyary Zoltán

Az ExperiDance neve bizonyára 
ismerősen cseng a magas színvo-
nalú kulturális programok iránt 
érdeklődők számára, hiszen az 
együttes a közel két évtizeddel ez-
előtti megalakulása óta több mint 
20 táncszínházi előadást mutatott 
be, és játszik Magyarországon 
és külföldön egyaránt. A Román 
Sándor alkotta egyedi ExperiDan-
ce táncstílus a magyar néptánc 
hagyományokra épül, azt magas 
szintű balett kultúrával ötvözi, és 

modern, akrobatikus elemekkel te-
szi még izgalmasabbá. Az együttes 
nagy erénye, hogy méltó módon 
talált helyet a régi magyar táncha-
gyományoknak a 21. században is, 
a mai kor embere számára élvez-
hetővé és érthetővé téve azt.
A Társulat színes repertoárjából az 
idei nyáron két egész estés nagy-
produkciót láthat a tatai Angolkert 
közönsége.
A „Fergeteges – Sissi legendája” 
című előadás az ExperiDance és a 

100 Tagú cigányzenekar közös 
produkciója, színpadi élőzenével 
kísért előadás. 
A zenében és táncban elmesélt tör-
ténet a Sissiként ismert Erzsébet 
királyné és Gróf Andrássy Gyula 
románcáról szól. Az előadás a bol-
dogságot Magyarországon kereső 
Sissit mutatja meg, akiért rajon-
gott a nemesi udvar, különösen az 
ország legszebb férfijának tartott 
Andrássy gróf. A szerelmes talál-
kozások, cívódások és elválások 
helyszíne egy minden részletében 
pompázatos udvari bál, ahol a lát-
ványos korabeli ruhákban mulató 
úri közönségnek a 100 Tagú Ci-
gányzenekar húzza a tüzes magyar 
talpalávalót. Olyan, mindenki szá-
mára ismerős népszerű dallamok 
csendülnek fel, mint a Radetz-
ky-induló, a Pacsirta, a Monti 
csárdás, Erkel palotása, vagy a 
Tere-fere polka.

A „Fergeteges – Sissi legendája” 
rendezője-koreográfusa: Román 
Sándor.
Az előadás nemrég ünnepelte a 
200. jubileumot. Mind a magyar, 
mind a külföldi közönség rend-
szeresen álló vastapssal köszönti a 
produkciót.
A „Gyöngyhajú Lány Balladája 
– Omega musical” az ExperiDan-
ce társulat első musical előadása, 
ahol a tánckar ismert színészekkel 
együtt lép színpadra. Az Omega 
együttessel közös alkotómunka 
eredménye egy olyan nagyszabá-
sú érzelemgazdag produkció, ami 
az együttes rajongóin túl mindenki 
szívét megdobogtatja.
Az előadásban felcsendül az Om-
ega együttes összes slágere, -töb-
bek között a Trombitás Frédi, a 
Gyöngyhajú lány, a Petróleum-
lámpa, a Régi csibészek-, ismert 
és közkedvelt musical színészek 

előadásában. A történet főhőse a 
18 éves Kriszta, aki első nagy sze-
relmi csalódását a Balaton partján 
éli meg, ahol az éjszakai tó szelle-
mei sietnek segítségére Trombitás 
Frédi vezetésével. A mókás csapat 
társaságában, a hajnali derengés-
sel a lány rossz kedve is elszáll, 
bánata szép emlékké változik. 
Az ismert és dúdolásra késztető 
slágereken túl -a Társulattól meg-
szokott- látványos koreográfiák, 
és a humorral átitatott párbeszé-
dek a garancia a kellemes nyáresti 
szórakozásra.
Szereposztás:
Anya: Koós Réka
Apa: Lux Ádám
Kriszta: Békefi Viktória
Trombitás Frédi: Szabó Máté
Portás, Hold: Janik László
(A szereplőváltoztatás joga fenntartva!)
Rendező: Pozsgai Zsolt - Román 
Sándor

ExperiDance-nyár az Angolkertben
Két legsikeresebb előadásával örvendezteti meg tatai közönségét a Társulat
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Tata Város Önkormányzata júni-
us 1-jén a Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnokban rendezte idei vá-
rosi pedagógusnapi ünnepségét.
Tatán már hagyomány, hogy a 
június első vasárnapjára eső pe-
dagógusnap alkalmából az ön-
kormányzat külön köszönti a 
Tatán dolgozó pedagógusokat és 
az őket segítő kollégáikat. A hely-
színen Michl József polgármester, 
Bencsik János a Tatai-medence 
országgyűlési képviselője vala-
mint Vereckei Judit a Tatabányai 
Tankerületi Központ igazgatója 
köszöntötte a résztvevőket. Michl 
József az eseménnyel kapcsolat-
ban elmondta: - Az önkormány-
zat kötelességének érzi, hogy 
minden esztendőben a közösség 
tanítóinak, nevelőinek a város 
nevében is köszönetet mondjon, 
amit nagyon jó szívvel tesznek 
meg. Köszönöm minden peda-
gógus munkáját, azokét külön is, 
akik hajlandóak többletet vállalni 
azért, hogy a tatai gyerekek kivá-
ló oktatásban részesülhessenek. 
A mai világban a gyerekeinknek 
sokszor nagyon nehéz tájékozód-
ni, és megtalálniuk a saját útjukat. 
Ehhez olyan erőt, biztonságot és 
bíztatást kell kapniuk az iskolá-
tól, amivel később az életükben 
is helyt tudnak majd állni – fogal-
mazott a városvezető. 
Az ünnepségen idén is köszöntöt-
ték a színes diplomás és nyugdíj-
ba vonuló pedagógusokat, akik 
diákok ezreit tanították, nevelték. 
Az elismeréseket Michl József 
polgármester, Robozné Schőnfeld 
Zsuzsanna a Humán és Ügyrendi 
Bizottság elnöke, és Vereckei Ju-
dit a Tatabányai Tankerületi Köz-
pont igazgatója adta át. A helyszí-
nen elismerésben részesült:
-A gyémántdiplomás Kozma Já-
nosné Magdika, aki a Kőkúti Ál-
talános Iskola megalapításától, 
1983-tól nyugdíjba vonulásáig az 
iskola egyik meghatározó peda-
gógusa volt. Diplomáját 1958-ban 
szerezte Esztergomban, a Balassi 
Bálint Tanítóképzőben.
-Az aranydiplomás Dr. Kis Ti-
borné Margitka, aki tanítói dip-
lomáját 1964-ben szerezte meg 
az Esztergomi Tanítóképző Főis-
kolán. Pályafutását Tatán kezdte 
a Móra Ferenc Általános Iskolá-
ban, majd folytatta tanulmányait, 
s 1968-ban a Pécsi Tanárképző 
Főiskolán szerzett magyar nyelv 
és irodalomból tanári diplomát. 
1966-ban áthelyezték a Vaszary 
János Általános Iskolába, ahol 
nyugdíjba vonulásáig, 2005-ig, 

magyar nyelvet és irodalmat, ta-
nítói képesítése után ének-zene 
tantárgyat is tanított.
-Az aranydiplomás Szabó István-
né Helga néni a Talentum Iskola 
volt pedagógusa, aki 1968-ban 
szerzett diplomát az esztergomi 
Tanítóképző Főiskolán. Elvégezte 
a nyelvi, irodalmi kommunikáci-
ós tanfolyamot, az Ayers-terápiát 
valamint a Meixner-féle dyslexia 
prevenciós tanfolyamot. 1969-től 
a tatai Fazekas utcai Általános 
Iskolában, 1976-tól a Kertvárosi 
Iskolában, 1996-tól a Talentum 
Iskolában tanított. 
-Az aranydiplomás Tölgyesiné 
Balaskó Magdolna, a Vaszary 
János Általános Iskola volt pe-
dagógusa, aki 1968-ban a Pécsi 
Tanárképző Főiskolán szerzett 
orosz-ének-zene szakos általános 
iskolai tanári diplomát. Pedagó-
gusi munkáját Bábolnán kezdte, 
ahol 2 évig dolgozott. Pályafutá-
sát 1970 szeptemberétől a Vasza-
ry János Általános Iskolában foly-
tatta, majd 1973-tól a Kertvárosi 
Általános Iskola tanáraként tevé-
kenykedett. 1978-tól nyugdíjba 
vonulásáig ismét a Vaszary János 
Általános Iskola tantestületének 
tagjaként orosz és német nyelvet, 
valamint ének-zene tantárgyakat 
tanított.
-Az aranydiplomás Várszegi Pé-
terné a Magyar Testnevelési Főis-
kolát 1968-ban végezte el. Tanári 
pályáját is abban az évben kezdte 
meg Ácson, de tanított a szőnyi 
általános iskolában is, majd a tatai 
Vaszary János Általános Iskolából 
érkezett az Eötvös József Gimná-
ziumba 1975-ben, és a nyugdíj 
eléréséig az intézményben dolgo-
zott.
Elismerést vehettek át a nyugdíj-
ba vonuló pedagógusok is:
-Berényi Éva, a Vaszary János Ál-
talános Iskola tanítója, aki 1979-
ben képesítés nélküli tanítóként 
kezdte pályáját Bogyiszlón. Ta-
nulmányait levelezőn végezte, 
mellette továbbra is Bogyiszlón 
tanított. 1987-ben bekapcsolódott 
a várdombi iskola Értékközvetí-
tő Programjába, 1988-ban került 
Naszályra, ahol osztálytanító lett. 
Gyermekei születése után a tatai 
Vaszary János Általános Iskolá-
ban kapott állást, azóta a tantestü-
let megbízható tagja.
-Bodrogi Ágnes 1979-ben diplo-
mázott az Esztergomi Tanítókép-
ző Főiskolán. Tanítói diplomájá-
hoz könyvtár-ének szakkollégium 
párosul. Tanulmányai befejezése 
után az oroszlányi városi könyv-

tárban helyezkedett el könyvtá-
rosként, s 1980 óta a tatai Vaszary 
János Általános Iskola pedagógu-
sa, kezdetben napközis csoport-
vezető, később osztálytanító, osz-
tályfőnök lett.
-Édes Zoltánné a Vaszary János 
Általános Iskola tanítója az Esz-
tergomi Tanítóképző Főiskolán 
végzett 1978-ban tanító szakon 
rajz szakkollégiummal. Pályáját 
a rákosszentmihályi általános is-
kolában kezdte, 1981-ben került 
jelenlegi intézményébe a tatai Va-
szary János Általános Iskolába. 
-Heitz Ferenc a Jávorka Iskola ok-
tatásvezetője 1981-ben a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen agrá-
rmérnökként diplomázott. 1981-
1987-ig a nagyigmándi termelő-
szövetkezetben dolgozott, mint 
üzemgazdasági csoportvezető, 
1985-ben a Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetemen takarmánygaz-
dálkodási szakmérnöki oklevelet, 
1992-ben mérnök-tanári végzett-
séget szerzett. 1989 augusztusától 
a Jávorka Sándor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakközépis-
kolában kezdett el dolgozni, tanár 
munkakörben. 2005-ben közokta-
tás vezetői szakvizsgát tett, 2007-
től gyakorlati oktatás vezető mun-
kakörben folytatta munkáját.
-Iski Judit 2007 szeptemberétől 
dolgozik a Jávorka Sándor Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakközépiskolában, takarítói 
munkakörben. Vidám természetű, 
közvetlen, a közösségért szívesen 
tevékenykedő, munkájában meg-
bízható, lelkiismeretes munkatárs.
-Kábik Attila 12 éve kezdte meg 
munkáját a tatai diákotthonban.  
Mindkét általa ellátott területen 
maximális odafigyeléssel, körül-
tekintően, mindig az intézmény 
érdekeit szem előtt tartva látta 
el feladatát. Igazi ezermester, 
aki saját erejéből mindenre talált 
megoldást. Gépkocsivezetőként 
egy-egy hosszabb útja alkalmával 
a gyermekek nevelőjeként is kivá-
lóan teljesített.
-Kóthay Péter Ernő a Vaszary 
János Általános Iskola tanára 
1977-ben végzett a Ho Si Minh 
tanárképző Főiskolán Egerben, 
biológia-rajz szakon. 40 éve a Va-
szary János Általános Iskola taná-
ra. Művésztanár, akinek képeiből, 
szobraiból több kiállítást is ren-
deztek városunkban. Rendszeres 
szervezője a tatai nyári tehetség-
gondozó művészeti tábornak.
-Lengyelné Hohl Márta bioló-
gia-rajz szakost tanári képesítését 
1978-ban szerezte meg az egri Ta-

nárképző Főiskolán, amit 2004-
ben környezetvédelem tanári 
szakkal egészített ki. Pályakezdő-
ként, 1978-tól 1983-ig a Vaszary 
János Általános Iskolában dolgo-
zott, majd az induló 4. sz. Általá-
nos Iskolába került, tehát alapítá-
sa óta a Kőkúti Általános Iskola 
pedagógusa.
-Magyar Vilmos József a KEM 
Óvoda, Általános Iskola, Szakis-
kola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium szakoktatója. Okle-
veles agrármérnöki diplomáját a 
Pannon Agrártudományi Egyete-
men szerezte 1972-ben. Ugyanitt 
1986-ban okleveles mezőgazda-
sági vállalatgazdasági szakmérnö-
ki szakon diplomázott. 1999-ben 
végzett okleveles mérnöktanár-
ként. 1996-tól a Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakközépiskola és Szakisko-
lában dolgozott mérnöktanárként 
és a tangazdaság vezetőjeként. 
2002-től a Pettkó-Szandtner Tibor 
Lovaskollégium és Szakiskolá-
ban Bábolnán igazgató helyettesi 
feladatokat látott el. 2006 őszétől 
dolgozik jelenlegi munkahelyén. 
-Molnárné Fribiczer Zsuzsanna a 
Kőkúti Általános Iskola pedagó-
gusa. Pályáját 1978-ban kezdte 
a súri általános iskolában, majd 
az ászári általános iskola tanítója 
lett. 1983-tól nyugdíjba vonulá-
sáig a Kőkúti Általános Iskola 
nevelője, kiemelkedő egyénisége. 
Magas szintű szakmai munkájá-
nak köszönhetően az alsó tagozat 
matematika munkaközösségének 
vezetője volt. 
-Nagyné Forgó Margit a Jázmin 
utcai iskola pedagógusa 1983-
ban államvizsgázott a budapes-
ti Tanítóképző Főiskolán, ahol 
tanulmányain belül testnevelés 
szakkollégiumi végzettséget 
szerzett. Óvodában, iskolában, 
művelődési központban is dol-
gozott. Néhány évre elhagyta a 
pedagógusi pályát, majd 1994-től 
nyugdíjazásáig a Jázmin Iskola 
munkatársa volt.
-Riszter Jánosné Ani az Intézmé-
nyek Gazdasági Hivatalának volt 
vezetője, az idén vonult nyugdíj-
ba. Pénzügyi és Számviteli Főis-
kolán végzett okleveles üzemgaz-
dászként, valamint adótanácsadói 
oklevéllel is rendelkezik. Ko-
rábban a magánszektorban tevé-
kenykedett, 2009-től dolgozott 
könyvelőként az Intézmények 
Gazdasági Hivatalánál, majd 
ugyanezen évtől vezette is az in-
tézményt.
-Mudriné Paku Julianna  a Talen-
tum Iskola tanára 1975-ben szer-
zett diplomát Szegeden a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán ma-
gyar-orosz szakon. 1981 óta tanít 
Tatán: az 1.számú, majd a Kőkúti 
Általános Iskolában. 1995 óta a 
Talentum Iskola tanára.
-Sándor Mária a tatai Eötvös Jó-
zsef Gimnázium és Kollégium 
tanára pedagógiai tevékenységét 
a salgótarjáni Furák Teréz Le-
ánykollégiumban kezdte, majd 
1981-től a Táncsics Mihály 
Közgazdasági és Kereskedelmi 
Szakközépiskolában dolgozott. 
1995-ben került Komárom-Esz-
tergom megyébe, ahol először a 
tatabányai Bárdos László Gimná-
ziumban tanított magyart nyelv és 
irodalmat valamint angol nyelvet. 
2000 óta tanít az Eötvös József 
Gimnáziumban.

-Soós Balázsné tanító, gyógype-
dagógus, 30 éve dolgozik az Új 
úti diákotthonban. 1992-ben vál-
lalta a diákotthon, később gyer-
mekotthon vezetői feladatait, 
amelyet 22 évig a rá jellemző igé-
nyességgel, alapossággal látott el. 
A Kéz a Kézben Alapítvány elnö-
ke, alapító tagja.
-Dr. Szabóné Kóthay Ildikó, a 
Vaszary János Általános Isko-
la tanítója az Esztergomi Taní-
tóképző Főiskolán diplomázott 
1979-ben. Tanítói diplomája 
mellé népművelés és testnevelés 
műveltségterület párosul.  Elő-
ször az almásneszmélyi 2. számú 
általános iskolában helyezkedett 
el. 2008-ban a tatai Vaszary János 
Általános iskolában kapott állást, 
azóta a tantestület megbízható 
tagja. Osztálytanítóként, jelenleg 
pedig osztályfőnökként is tevé-
kenykedik.
-Szabóné Salgó Mária a Reformá-
tus Gimnázium tanára 1978-ban 
szerzett matematika – fizika sza-
kos középiskolai tanári diplomát 
az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Természettudományi 
Karán. Egy évig volt kollégiumi 
nevelőtanár Kecskeméten, az az-
óta eltelt közel 40 évben mind-
végig Tatán tanított. 1979-től 
2008-ig a tatai Eötvös József 
Gimnázium tanára volt, 2008-tól 
pedig a Tatai Református Gimná-
ziumban tanít.
-Szeifert István a Jávorka Iskola 
igazgatója is nyugdíjba vonul. 
Középiskolai tanulmányait a Já-
vorka Sándor Mezőgazdasági 
Szakközépiskolában végezte, 
1973-ban érettségi vizsgát tett. 
1973 és 1977 között az egri Ho Si 
Minh Tanárképző Főiskolán bio-
lógia – mezőgazdasági ismere-
tek és gyakorlat tanári oklevelet, 
1989 és 1992 között az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán peda-
gógia szakos előadó és középis-
kolai tanár végzettséget szerzett. 
2004 és 2007 között a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gazdaság és Társada-
lomtudományi Karán közoktatási 
vezetői és pedagógus szakvizsgát 
tett. 1980 augusztusától a tatai Já-
vorka Iskolában nevelőtanár volt, 
1983 április 1-jétől a kollégium 
igazgatója lett. 2009 február 26. 
és 2010 július 31. között megbí-
zott igazgatóként vezette az isko-
lát is, 2014 július 1-jétől pedig az 
intézmény igazgatója.
-Tóth László, a Bláthy Iskola ta-
nára először általános gépész ok-
levelet kapott, majd elvégezte a 
Pannon Egyetem által szervezett 
„Új tudások Akadémiája” kép-
zését, munkavédelmi techniku-
si, valamint a minőségbiztosítás 
területén szerzett vezető auditor 
majd pedig autóipari belső audi-
tor végzettséget szerzett. Tanári 
pályáját a Komáromi Alapy Gás-
pár Szakközépiskolában kezdte, 
ezt követően került Tatára a Blá-
thy Ottó Szakközépiskolába.
Gratulálunk a színes diplomás és 
nyugdíjba vonuló pedagógusok-
nak, akiknek további boldog, tar-
talmas éveket kívánunk!
Az ünnepségen közreműködött 
Jenei Márta, a Kicsinyek Kórusa 
a Kőkúti Általános Iskola Faze-
kas Utcai Tagintézményéből Sza-
bó Imréné vezetésével, valamint 
a Tanárock zenekar.               - áá -

Köszönet Tata pedagógusainak!
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Nyílt nap

ÚSZÁS
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Úszás Napja a Fényesen.

Eredmények

Mit sportoljon a gyerek? Ez a 
kérdés sok szülőt foglalkoztat, 
amikor kiderül, hogy nagyon 
mozgékony, jó mozgású és sze-
retné, hogy valamit sportoljon. 
Ebben a dilemmában próbál 
és igyekszik segíteni a Nagy 
Sportágválasztó rendezvény, 
ahol egy helyen, egyszerre több 
sportág is megjelenik, ahol ki 
lehet próbálni a mozgást, taná-

csot lehet kérni szakemberek-
től. Tatán már 5. alkalommal 
került megrendezésre ez a nagy 
sportág vásár. Az Edzőtáborban 
több mint 20 sportág kínált le-
hetőséget. Pénteken az óvodák, 
iskolák szervezett keretek kö-
zött érkeztek, míg szombaton 
a családokat várták a szerve-
zők. A megnyitón Kiss Gergely 
háromszoros olimpiai bajnok 

vízipólós azt kérte a szülőktől, 
tanároktól, hogy jól nézzenek 
szét és biztos találnak olyan 
sportágat, amelyiket szívesen 
választaná a gyereknek. Michl 
József polgármester kiemel-
te, hogy Tatán több mint 4000 
sportolót tartanak nyílván, de 
az a cél hogy minden iskolás 
az iskola után sportoljon vagy 
valamilyen művészeti ággal 
foglalkozzon. Az időjárás hol 

ilyen, hol olyan képét mutatta, 
de a résztvevőket ez sem zavar-
ta, még az esőben is vígan ütöt-
ték a tollaslabdát, vagy éppen 
kosaraztak a vizes rekortánon. 
Több mint kétezren válasz-
tották maguknak a hétvégén a 
Tatai Nagy Sportágválasztót és 
csak remélni lehet, hogy azok 
is találtak sportágat maguknak, 
akik eddig kimaradtak a játék-
ból.                         Tompa Andor

Nagy Sportágválasztó ötödször

jól gurul az autó

Hernádi László tatai autóver-
senyző számára már javában tart 
a versenyszezon. Dél-Franciaor-
szágban kezdődött a hegyi Euró-
pa bajnoki futam. A hol esős, hol 
napos időben fontos volt a jó gu-
miválasztás, ami sikerült, hiszen 
EB futamgyőzelem lett az ered-
ménye. Az 5.5 km-es pályán sok 
volt a baleset, de ezekből Herná-
dinak sikerült kimaradnia.
A 2. fordulót Ausztriában ren-
dezték. 15 éve jár erre a verseny-
re, így a pálya minden méterét 
jól ismerte. Bár az önindítóval 
akadtak gondok, de a két futam 
alapján 1.5 másodperces előny-
nyel az idény második versenyét 
is győztesként zárta.
A harmadik fordulót kénytelen 
volt kihagyni, de a következő-
re Spanyolországba már eljutott 
ahová 2500 km-t kellett autózni 
Fitoig ahol a versenyt rendez-
ték. A technikás pályán, jó be-
állításokkal két futam alapján 
itt is győzelemnek örülhettek. A 
képen a dobogó legfelső fokán 
Hernádi László.         - ta -

Ez így együtt a homokkal ki-
egészítve jelenti a strandröp-
labdát. Az elmúlt hétvégén 
második alkalommal került 
sor a strandröplabda bajnok-
ság egyik fordulójára Tatán az 
Építők Parkjában megépített 4 
pályán. Idén 21 női és 24 férfi 
páros mellett 18 leány U 16-os 
„csapat” is játszott. Remek kö-
rülmények között, nagyszerű 
időben pénteken délutántól va-
sárnap estig szinte folyamato-
san mentek a meccsek. Az üres-
járatokban, szünetekben jó zene 
szólt, így unatkozni nem lehe-
tett. Vasárnap délutánra már a 
lelátók is megteltek, sokan vol-
tak kíváncsiak a végjátékra. A 
nőknél a tavalyi bajnok Lutter 
Eszter új párral vágott neki az 
idei bajnokságnak, de így is 
megszerezték az aranyérmet. A 
férfiaknál is csere volt az egyik 
döntős párosnál, Soós Izsáknak 
kellett új pár után nézni. Nekik 

az ezüstérem jutott. A leány U 
16-os mezőnyben a TAC szí-
neiben elindult Gubik Hanna 
is Gyűrűs Borókával párban. 
Végig jól játszottak, bár Hanna 
az egyik csoportmeccsen meg-

sérült. Egészen a döntőig mene-
teltek, de ott a Réthelyi,Puskás 
páros jobb volt.
Nők: 1. Lutter Eszter, Szombat-
helyi Szandra, 2. Kovács Dóra, 
Kovács Eszter

Férfiak: 1. Kiss Dániel, Takács 
Gergely, 2. Berkes Zoltán, Soós 
Izsák
Leány U 16: 1. Réthelyi Orso-
lya, Puskás Sára, 2. Gubik Han-
na, Gyűrűs Boróka              - ta -

KÉZILABDA
Megyei felnőtt Tatai AC – Kör-
nyei SE 31-13 (19-7)
Góllövő: Ivády 7, Varga, Zink 6-6, 
Kurcsik 4, Csics 3, Bota, Lehocz-
ky,  Nyitrai 1-1,Szabó, Zolnai 1-1
KOSÁRLABDA
NB-s Női Amatőr  Nyíregyházi 
Kosársuli – Tatai SE 66-48 (17-
12,18-13,20-7,11-16)
Pontszerző: Gusztafik 13, Kiss 
J. 8/6, Lendér 8/3, Takács 8/6, 
Strupka 5/3, Horváth 3/3, Jagicza 
2, Novák 1
Aluinvent DVTK Miskolc U23 – 
Tatai SE 73-42 ( 25-12,17-13,12-
10,19-7)
Pontszerző: Takács 17/6, Gusz-
tafik 8/3, Lendér 8, Kiss J. 6, Hor-
váth 3/3
PEAC-Pécs Pingvinek – Tatai 
SE 85-72 (15-20,20-20,29-18,21-
14)
Pontszerző: Lendér 19/9, Gusz-
tafik 17/3, Takács 17, Kiss J.16/3, 
Jagicza 2, Novák 1
PINKK SE Pécs – Tatai SE  82-
61 ( 19-22,29-12,22-19,12-8)
Pontszerző: Gusztafik 19/15, Ta-
kács 17/6, Kiss J. 8/6, Kiss Cs. 
8/6, Lendér 5Jagicza 2, Novák 2             
Tatai SE – PINKK SE Pécs 70-
76 (16-26,24-15,21-15,9-20)

Pontszerző: Takács 19/3, Lendér 
18/3, Gusztafik 13/3, Kiss J. 11/9, 
Strupka 5,Kiss Cs., Novák 2-2
Tatai SE – Dávid Kornél KA 87-
67 (21-23,27-14,18-16,21-14)
Pontszerző: Takács 28/3, Gusz-
tafik 24/3, Lendér 14/3,Strupka 
10, Kiss J. 9/3, Kiss Cs. 2.
LABDARÚGÁS
Fiú U-14  Tatai AC – Zsámbék 
3-3 (2-1)
Góllövő: Vörös 19,22, Bognár 68 
ill. Greznár 5, Budai 49,78
Tatai AC – Bábolna 12-0 (5-0)
Góllövő: Veres 3,15, Hartmann 
13, Gerecs 30,34,65,73,78, Mar-
ton 43, Vörös 49, Farkasdy 67,75
Sárisáp – Tatai AC  0-6 (0-3)
Vezette: Hartmann 28,75, Balles-
ter 30, Veres 36, Farkasdy 65, Le-
hoczki 79
Fiú U-16   Tatai AC – Zsámbék 
3-1 (2-1)
Góllövő: Martonfi 26,38,80 ill. 
Dukát 33
Tatai AC – Bábolna 6-1 (4-0)
Góllövő: Jakabovics 9, Csákány 
17,34,68, Ombódi 35, Martonfi 70
Sárisáp – Tatai AC 8-5 (3-3)
Góllövő: Sári 14,34,81, Kun 25, 
Jurásek 55, Czibula 58,76, Tóth 
63 ill. Visnyovszki 2,37,
Martonfi 10,53, Kiss 67

Női U-17  Zsámbék – Tatai AC  
0-6 (0-3)
Góllövő: Hartai 2, Barta 
8,29,33,56,59
Tatai AC – Amazonok SE 14-1 
(6-0)
Góllövő: Horváth 4,6,35,46, Bar-
ta 8,15,21,27,32,40,41,50, Jenei 
43 ill. Rimóczi 33
Női U-19  Tatai AC – Wati Kecs-
kéd KSK 1-6 (0-4)
Góllövő:  Jenei 73 ill. Boldoni 
12,32, Somogyi K. 23, Erdélyi 
34,74, Somogyi M. 69
Férfi U-19  Nagyigmánd – Tatai 
AC  1-5 (1-2)
Góllövő: Rózsás 12 ill. Fekete 18, 
Sziranidisz 40, Martonfi 67,82, 
Dragonya 70
Tatai AC – Tokod SC elmaradt 
mert az ellenfél nem jelent meg.
Megyei felnőtt  Nagyigmánd – 
Tatai AC  1-3 (0-1)
Góllövő: Nagy 72 ill. Rába 6, 
Zuggó 51,79
Tatai AC – Esztergom 5-1 (2-0)
Góllövő: Korcsok 10, Zuggó 26, 
Rába 31,41, Nagy 65 ill. Berki 
(ö)52
Wati Kecskéd KSK – Tatai AC 
1-5 (0-2)
Góllövő: Kiss 87 ill. Nagy 3, 
Csapó 33, Zuggó 52, Rába 56,57

Strand, meleg, röplabda


