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Tata Város Önkormányzata a 
Semmelweis-nap alkalmából 
idén is megrendezte hagyomá-
nyos ünnepségét, melyen az 
egészségügyben dolgozókat 
köszöntötték június 27-én.
200 évvel ezelőtt, 1818. júli-
us 1-jén született Budán Sem-
melweis Ignác orvos, az anyák 
megmentője, az orvostudomány 
egyik legnagyobb alakja. Sem-
melweis Ignác születésnapja 
a magyar egészségügy napja, 
melynek alkalmából Tata Város 
vezetése évről-évre köszönetet 
mond az egészségügyi dolgo-
zóknak az emberek egészségé-
nek védelméért, megőrzéséért 
és a gyógyításban végzett mun-
kájukért, elhivatottságukért. 
Michl József polgármester a 
tatai eseménnyel kapcsolatban 
úgy nyilatkozott: - Bár Sem-
melweis Ignác rendkívül nehéz, 
tragikus sorsot élt meg, mégis 
óriási ajándékot adott a világ-
nak tudásával és odafigyelésé-
vel. Nagy köszönettel tartozunk 

neki, és rajta keresztül az or-
vosok, egészségügyben dolgo-
zók közösségének, hiszen azért 
élnek, hogy testileg-lelkileg 
megmentsenek minket. Ezért 
fontos, hogy a hálánkat minden 
évben kifejezzük a város nevé-
ben azoknak, akik itt gyógyíta-
nak és vigyáznak ránk.

Az eseményen Dr. Cseh Tamás 
a Tatai Egészségügyi Alapellátó 
Intézmény vezetője is köszön-
tötte az ünnepség résztvevőit, 
kiemelve: - Semmelweis Ignác 
tanította meg, hogy a gyógyítás 
nem szakma, hanem hivatás, s 
életéből meríthetünk erőt mi is, 
akik az élet rögös útját járjuk.
Az ünnepségen hagyományte-
remtő szándékkal Michl József 
polgármester külön is meg-
köszönte azon egészségügyi 
alapellátási feladatot végző 
háziorvosaink munkáját, akik 
idén tevékenységük megkezdé-
sének jubileumát ünneplik: Dr. 
Németh Ágnes gyermekorvos 
50, dr. Szanda Mátyás fogorvos 
40, dr. Reviczki Sándor házi-
orvos 35, dr. Kicska Zsuzsan-
na gyermekorvos pedig 30 éve 
kezdte pályáját. A 2018-ban 
jubiláló szakemberek sorában 

elismerésben részesült Bartáné 
Fischer Viktória 30, valamint 
Kaposi Melinda 25 éves ki-
emelkedő védőnői munkájáért. 
Az előző évben Nagyné Szűcs 
Rózsa 30, Kálmán Marianna 
pedig 25 éves védőnői jubileu-
mát ünnepelte, ebben a körben 
most őket is köszöntötte Michl 
József. A helyszínen a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara oklevelét vehette át 
Klausenberger Krisztina kima-
gasló munkájáért. Gratulálunk 
a szakembereknek, munká-
jukhoz, mindennapjaikhoz jó 
egészséget és sok sikert kívá-
nunk!
Az ünnepségen közreműködött 
Jenei Márta, valamint az Eg-
ressy Kamarakórus, karnagy: 
Robozné Schőnfeld Zsuzsan-
na, zongorán kísért Dezső Ma-
rianna.                 Ábrahám Ágnes

Június 28-án Tatán, a volt piaris-
ta rendház épületében került sor 
az idei „Komárom-Esztergom 
Megye Gazdaságáért” kitüntető 
cím átadására a Komárom-Esz-
tergom Megyei Önkormányzat 
szervezésében.
A Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés 2004-ben 4 kategó-
riában alapította meg a Megye 
Gazdaságáért kitüntető címet, 
mely az együttműködő gazdasá-
gi érdekképviseletek javaslatára 
2016-ban 8 kategóriára bővült.

Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke a díj jelentő-
ségével kapcsolatban elmond-
ta: - A díjak átadása igazi tra-
dícióvá vált, és fontosságát az 
is mutatja, hogy mára az ala-
pításakor megjelölt 4 kategó-
ria száma megduplázódott, és 
kiegészült egy különdíjjal is. 
A díjazott személyeket illetve 
vállalkozásokat nem a Megyei 
Önkormányzat választja ki, ha-
nem a gazdasági érdekképvise-
letek tesznek rájuk javaslatokat, 

tehát mindenképpen presztízs 
értéke van ennek a címnek. Az 
elismerés a díjazottakat ösztönzi 
a további fejlődésre, és érezhe-
tően mindig nagy örömet okoz, 
hiszen a kritériumok komolyak, 
akárki nem kaphatja meg a díja-
kat – fogalmazott a megyei köz-
gyűlés elnöke.
Az ünnepségen először a há-
zigazdák, Popovics György és 
Michl József köszöntötték a 
megjelent vendégeket. Tata pol-
gármestere hangsúlyozta:- nagy 

öröm és megtiszteltetés váro-
sunknak, hogy a megyei köz-
gyűlés az egykori piarista rend-
ház épületét választotta ki az 
idei rendezvény helyszínének. 
Az eseményen köszöntőt mon-
dott Dr. Völner Pál az Igazság-
ügyi Minisztérium  államtitkára, 
Czunyiné dr. Bertalan Judit or-
szággyűlési képviselő, valamint 
Bencsik János a Tatai-medence 
országgyűlési képviselője. Ezt 
követően dr. Bitay Márton Örs, 
az Agrárminisztérium földügye-
kért felelős államtitkára tartott 
előadást a magyar agrárium jö-
vőjét érintő kérdésekről, majd 
átadták a Komárom-Esztergom 
Megye Gazdaságáért díjakat.
Elsőként a 2017. évi Komá-
rom-Esztergom Megye Gazda-
ságáért Életműdíj kitüntető cím 
átadására került sor. A díjat a 
szakmai zsűri javaslata és a me-
gyei közgyűlés döntése alapján 
Katzenbach Ádám kapta, akinek 
fél évszázados munkásságát vé-
gigkísérte a kézműves szakma 
iránti szeretete és elkötelezett-
sége. 
Folytatás a 2. oldalon

Tatai díjazottja is van a Megye Gazdaságáért kitüntető címnek

Köszönet az egészségügyben dolgozóknak!
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A Kulturális és Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Alap nyertes pályázatai

Tájékoztatás 
méhészeknek
Tisztelt Méhészek!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) szük-
séghelyzeti engedélyeket adott 
ki a Cruiser OSR 322 FS, Crui-
ser 350 FS, Poncho 600 FS, Ella-
do,  Nuprid 600 FS Red rovarölő 
csávázószerekre repce, kukorica 
és napraforgó vetőmag  csávázá-
sára és vetésére. A kiadott szük-
séghelyzeti engedélyek az idei 
szezonban az említett kultúrák 
jelentős területi hányadát érintik.  
Az említett készítményekkel 
történő csávázás a jelenlegi tu-
dományos eredmények ismere-
tében nem jelent elfogadhatatlan 
kockázatot a méhek számára, ha 
a méhcsaládok kedvező egész-
ségügyi állapotban vannak és a 
kezelt kultúráknál a méhek röp-
körzetén belül folyó növényvé-
delmi tevékenység során a ke-
zelések az engedélyokiratokban 
foglalt utasítások szigorú betar-
tása szerint valósulnak meg. 
Ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy a vizsgálatok során a mé-
hekre ártalmatlan tulajdonsá-
got sem sikerült igazolni. A 
neonikotinoidok használatának 
másfél évtizedes magyarorszá-
gi tapasztalatai alapján a repce, 
napraforgó és kukorica csává-
zása szabályszerű felhasználás 
esetén nem okozott kimutatha-
tó károsodást a méhekre. Sőt, 
a csávázott kultúrák esetében 
kisebb a valószínűsége és gya-
korisága méhekre kockázatos 
permetezőszerek használatának.
A fentiek mérlegelésével a 
méhészek dönthetnek, hogy a 
csávázószerrel kezelt virágzó 
állományokban a méhek letele-
pítésével vagy távoltartásával 
kívánják folytatni az évi méhé-
szeti tevékenységüket.

Folytatás az 1. oldalról
Több cikluson keresztül a Ta-
tabányai Ipartestület elnöke, az 
IPOSZ Országos elnökségi tag-
ja, a Kézműves Kamara alapító 
tagja és alelnöke, az Ipartestület 
Komárom-Esztergom Megyei 
Szövetségének elnöke volt, s 
az Aranykoszorús Gépihurkoló 
Mester címet is megkapta.
A Komárom-Esztergom Megye 
egyéni vállalkozója kitüntető 
címet idén Szabó-Rácz István 
autóvillamossági műszerész, 
autóklíma F-gáz, autóklíma sze-
relő vehette át, aki 1990 óta te-
vékenykedik önálló egyéni vál-
lalkozóként.
A Komárom-Esztergom Megye 
középvállalkozása kitüntető cí-
met a Prenker-Ker Kft.-nek ítél-
ték. A cég alapköveit a jelenlegi 
tulajdonosok édesapja fektette 
le, amikor 1992-ben megkezd-
te zárak, vasalatok- és kisgépek 
forgalmazását.
A Komárom-Esztergom Megye 
kisvállalkozása kitüntető cí-
met a tatai Gottwald Kft. kapta, 

melynek fő tevékenysége a ke-
reskedelmi vendéglátás és szál-
lásadás. Az 1992-es nyitási év 
óta, 26 év alatt a cég folyamato-
san bővült, területe a kezdeti 0,1 
hektárról 2 hektárra, szobakapa-
citása 15-ről 42-re emelkedett, 
és szolgáltatási köre egy tágas 
wellness részleggel is bővült. 
A vállalkozás 2016 óta saját 
kávézóval rendelkezik a tatai 
Kossuth téren. 2017. júliusa óta 
az üzemi étkeztetésben is részt 
vesznek. Gottwald Sándor ala-
pító 50 éves szakmai munkássá-
ga a megyében és a szakmában 
is elismert, 2005-ben az „Év 
vendéglőse” címet nyerte el, 
2010-ben pedig Komárom-Esz-
tergom Megyéért Szakmai Díj-
ban részesült.
A Komárom-Esztergom Me-
gye nagyvállalkozása 2017-ben 
kitüntető címet a Bridgestone 
Tatabánya Termelő Kft. nyerte 
el, mely 2006-ban kezdte meg 
működését, és napjainkra Ma-
gyarország egyik legnagyobb 
abroncsgyárává vált.

A Komárom-Esztergom Me-
gye kézművese kitüntető címet 
Varga-Zábráczky Dóra divatter-
vező vette át, aki 2011-ben a ta-
tabányai Sétáló utcában nyitotta 
meg első üzletét, amely 2012-
ben az Év Üzlete Versenyen a 
budapesti Fashion Guide verse-
nyén közönségdíjat nyert.
A Komárom-Esztergom Megye 
szakképzője kitüntető címet a 
Szent Borbála Kórház kapta. Az 
intézmény a szakorvos képzés-
ben és az egészségügyi szakdol-
gozók gyakorlati képzésében is 
aktívan részt vesz, a kórház a 
Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem által akkreditált szak-
képző hely, jelenleg 24 szakmá-
ban vannak jelen a szakorvos 
képzésben, illetve részt vesznek 
a szakpszichológus és a szak-
gyógyszerész képzésben is.
A 2017. évi Komárom-Eszter-
gom megye agrárvállalkozása 
kitüntető címet Kovács Károly, 
Mocsán szántóföldi növényter-
mesztéssel és szántóföldi zöld-
ségtermesztéssel foglalkozó 

családi gazdálkodó nyerte el.
A kitüntető címeket bronz em-
lékplakett - mely Dr. Szunyogh 
László szobrászművész munká-
ja - és oklevél testesíti meg.
Idén a megyei közgyűlés a 
szakmai zsűri javaslata alap-
ján különdíjban részesítette 
az Oroszlányi Tudományos és 
Technológiai Parkot. Az Orosz-
lányi Tudományos és Technoló-
giai Park 2016 decemberében, 
az országban kilencedikként, 
Komárom-Esztergom Megyé-
ben pedig elsőként szerezte 
meg a „Tudományos és Techno-
lógiai Park” címet, ezzel az or-
szágban található több mint 200 
ipari park között elismerésre 
méltó helyet szerzett magának 
és Oroszlánynak. A Hollóházi 
vázát mely a Komárom-Eszter-
gom Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara felajánlása, és az el-
ismerő oklevelet az Oroszlányi 
Tudományos és Technológiai 
Park képviseletében Lazók Zol-
tán, Oroszlány Város polgár-
mestere vette át.        - áá -

Tatai díjazottja is van a Megye Gazdaságáért kitüntető címnek

Kulturális és Oktatási Alap támogatott pályázatok 2018.
Pályázó neve      Pályázati cél         Megítélt támogatás
1 Jázmin Alapítvány     Városi és városkönyéki kidobós verseny rendezése    100 000 Ft
2 Móricz Zsigmond Városi Könyvtár   Írótábor 2018         150 000 Ft
3 Pötörke Népművészeti Egyesület   Aprók tánca táncházsorozat       300 000 Ft
4 Tata és Térsége Civil Társulás   Tatai Civil Napok megrendezése      100 000 Ft
5 Tata és Térsége Civil Társulás   Versbarátok köre programjai       100 000 Ft
6 Tata Városi Nyugdíjas Klub    A klub kulturális programjainak megvalósítása     300 000 Ft
7 Tatabányai Szakképzési Centrum   Bláthy-napok megszervezése       100 000 Ft
8 Tatai Helytörténeti Egyesület    A THE éves kulturális ,programjai      100 000 Ft
9 Tatai Kincseskert Óvoda    Mátyás-emlékév - reneszánsz-nap, naphívogató családi nap   100 000 Ft
10 Tatai Református Egyházközség  „Lépkedjünk együtt Pál apostol nyomában” - keresztyén napközis tábor  200 000 Ft
11 Tatai Szent Imre Közhasznú Alapítvány  Nyári hittantábor megszervezése      200 000 Ft
12 Villámtánc Egyesület    Primavera táncklub 2018. évi komplex kulturális rendezvényei   250 000 Ft
                      Összesen: 2 000 000 Ft
Szociális és Egészségvédelmi Alap támogatott pályázatok 2018. 
Pályázó neve     Pályázati cél       Megítélt támogatás
ÁHI Jóga Egyesület     Testi és szellemi fogyatékosok sportrendezvényei 
      - Egy kis mozgás mindenkinek kell!      150 000 Ft
Szociális Alapellátó Intézmény    Fogyatékosok Nappali Intézménye ellátottjainak 
      nyári táboroztatása Pilismaróton      200 000 Ft
Szociális Alapellátó Intézmény   Idősek klubja programjai       150 000 Ft
Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete Tatai Sorstársak Klubja Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete 
      Tatai Sorstársak Klubja éves rendezvényeinek megvalósítása   85 000 Ft
Vaszary János Általános Iskola    Tornaterem Alapítvány Hátrányos helyzet fiatal labdarúgók táboroztatása   115 000 Ft
KEM Cukorbetegek Klubja    Tatai Csoport Gárdony gyógyfürdő-látogatás     100 000 Ft
                         Összesen: 800 000 Ft
Sport Alap támogatott pályázatok 2018. 
Pályázó neve      Pályázati cél        Megítélt támogatás
Footour Sportegyesület     Old Lake Man amatőr triatlon magyar kupa verseny rendezése   300 000 Ft
Footour Sportegyesület     Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina egyesületi tag, hosszútáv-futó   100 000 Ft
Happy Dance Akrobatikus 
Rock And Roll Sporttánc Egyesület   Tatán rendezett regionális sportverseny      100 000 Ft
Karatékák a Tömegsportért Alapítvány   tatami-vásárlás         150 000 Ft 
KEM Kézilabda Szövetség    VII. Kanyó Antal kézilabda emléktorna      200 000 Ft
Kéz a Kézben Alapítvány    Szabadidős úszás kezdők és haladók részére     100 000 Ft
Kőkúti Sasok DSE     Jubileumi 35 éves sakkverseny, és kézilabda-torna    150 000 Ft
Megalódusz Sportegyesület    Brunner Sándor egyéni rádiós tájékozódási futó Koreában 
      való versenyzése        100 000 Ft
Összefogás a Judo Sportért Alapítvány   30. Jubileumi Alkmaar Open Judo versenyre való kiutazás   100 000 Ft 
Renmei Kyokushin Karate Sportegyesület  5. Renmei Kupa        200 000 Ft
Tata és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Egyesület   Kertvárosi nap, Pezsgőgyáridíjugrató lovas verseny    200 000 Ft
Tatabányai Szakképzési Centrum   Bláthy-sportnap megszervezése      100 000 Ft
Tatai Brutal Sportegyesület    Egyéni sportolók országos és nemzetközi versenyen való részvétele  100 000 Ft
Tatai Sárkányhajó és Természetjáró 
Közhasznú Egyesület     XIII. Víz, Zene VirágFesztivál Amatőr Sárkányhajó Vereny, Tata-Kupa  150 000 Ft
Tatai Shotokan Karate SE    országos versenyeken és edzőtáborban való részvétel    100 000 Ft
Trappancs Egyesület     Szendi János tatai veseátültetett asztaliteniszező versenyzése   150 000 Ft
Villámtánc Kulturális, Művészeti és 
Tánc Egyesület      Primavera táncklub versenytámogatása      200 000 Ft
Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló 
Közhasznú Egyesület     XXIII. Mikoviny Sámuel Által-ér Evez ős Emléktúra    200 000 Ft
                         Összesen: 2 700 000 Ft

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Ügyrendi Bizottsága 2018. június 20-i ülésén döntött a Kulturális és Oktatási, va-
lamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Alapra beérkezett pályázatokról. A támogatott pályázatok listája az alábbiakban olvasható, valamint 
megtalálható a www.tata.hu weboldalon is.
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Tisztelt Szerkesztőség!

Most, hogy elolvastam a Városkapu lapban egy Eötvösben végzett 
évfolyam 45. éves találkozójáról írtakat, kérem bocsássák meg ne-
kem, hogy nem bírom magamban tartani az alább leírtakat.
Június 2-ára hívtuk össze azokat a még élő diákokat, akik 1958-ban 
(tehát hatvan éve)  érettségiztek Tatán az Eötvös Gimnáziumban. 
Voltak, akik már nincsenek köztünk, voltak, akik koruk és állapotuk 
miatt nem jöhettek, így a három évfolyamról  mintegy huszonöten 
lehettünk csak ott. 
A magam részéről egy szerényebb ünneplést vártam, mint amilyen 
Körmendi Géza Igazgató Úr vezetésével az ötvenéves találkozói 
megemlékezés volt, és így is kezdődött, hiszen nagyon örültünk 
egymásnak még a gimnázium udvarán, ahol találkoztunk. Innen 
invitáltak bennünket a díszterembe. Itt ért bennünket a meglepetés. 
A várt beszédet a Tatai Öregdiák Egyesület megbízottja, vagy elnöke 
mondta (nevét vagy nem értettem, vagy be sem mutatkozott - nem tu-
dom eldönteni, mert olyan halkan beszélt, hogy azt az ötödik sorban 
már nem értettem), a beszéd jó része ugyanígy alig hallható volt, így 
azt értékelni nem tudom. Tudom viszont értékelni, hogy nem érdemel-
tük a szónoktól a zakó, fehér ing, nyakkendő viselését, és ugyanígy 
meg kellett elégednünk a gimnázium igazgatóságát képviselő hölgy 
utcai ruházatával is. Ugyanígy le kellet mondanunk arról, hogy az 
Eötvös oszlop koszorúzásán ők is részt vegyenek. Az már csak „hab 
a tortán”, hogy az emléklap árát nekünk kellet kifizetni.
Különösen rosszul esett, hogy talán ez az évfolyam volt az, amelyik 
az 56-os események következményeit legjobban megszenvedte, és 
mindezért még senkinek eszébe nem jutott legalább két szót mondani.
Úgy gondolom, hogy az érettségi találkozók között a jövőben is lesz-
nek jubileumi találkozók, amelyek többet érdemelnek, mint amit mi 
most kaptunk, és erre talán érdemes lenne odafigyelni.

                                    
   Tisztelettel Dr. Kis Miklós  

(Ráckevén érettségizett diák, 
aki az 56-os  események miatt az     

   Eötvösből önként távozott, 
de Eötvös  gimnazistának vallja magát).

A Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal és konzorciumi partnere 
a Fiatal Családosok Klubjának 
Egyesülete sikerrel pályázott a 
„Nők a családban és a munkahe-
lyen” című felhívásra, melynek 
nyomán Tatán helyi Család és 
Karrier Pont (CSAKPont) alakult 
a volt piarista rendház épületé-
ben, ahol tájékoztató napot ren-
deztek július 3-án.
A CSAKPont létrejöttének és 
működésének célja, hogy a tér-
ségben élő nők családi, társadal-
mi és munkaerő-piaci szerepei-
nek összeegyeztetését elősegítse, 
népszerűsítve a nők foglalkoztat-
hatóságát, és atipikus munkavég-
zését. Kiemelt feladata a nők és a 
családok helyzetének javítása, az 
atipikus munkavégzési formák el-
terjesztése közvetlen és közvetett 
segítségnyújtással, illetve a mun-
káltatók és a munkavállalók kö-
zötti együttműködés elősegítése, 

a család és a munka össze-egyez-
tethetőségének érdekében.
A júliusi eseményre a képzések, 
valamint a CSAKPont tanácsadá-
si szolgáltatásai iránt érdeklődők 
kaptak meghívást, akik részle-
tesen tájékozódhattak a várható 
programokról. A már meglévő, 
a Családbarát Ország Nonprofit 
Közhasznú Kft. által kidolgozott 
öt alapképzés mellett a Család és 
Karrier Pont munkatársai számá-
ra fontos, hogy kifejezetten a he-
lyi igényekre alapozó, az itt élők 
elvárásainak és akár egyéni szük-
ségleteinek megfelelő kurzusok 
valamint tanácsadások is részei 
legyenek a programnak, ezért a 
tájékoztató napon a résztvevők 
véleményeire és észrevételeire is 
nagy hangsúlyt fektettek.
A helyszínen először Michl Jó-
zsef polgármester köszöntötte a 
résztvevőket kiemelve, hogy a 
családok, a nők és a munkaválla-

lás eddigi támogatási formái mel-
lett szeretnének új lehetőségeket 
is felmutatni, s ezeknek hasznos 
példái lesznek a hamarosan el-
induló képzések. A városvezető 
hozzátette: - emellett a jövőben 
az egyéni segítségnyújtás is na-
gyobb szerepet kap majd, hiszen 
személyes konzultációkkal és 
életvezetési tanácsadásokkal is 
támogatni fogják a rászoruló tatai 
családokat.
A programban Lakos Zsuzsanna 
projektvezető tartott tájékozta-
tó előadást, ezt követően Vígné 
Kulcsár Krisztina szakmai veze-
tő a képzésekről és a tanácsadás 
típusairól számolt be, majd Vá-
mosiné Illés Márta a Tatai Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lyának vezetője és Székely Csaba 
a Szociális Alapellátó Intézmény 
intézményvezetője beszélt a jö-
vőbeni együttműködési elképze-
lésekről.       - áá - 

Tájékoztató napot tartottak a tatai CSAKPont-ban

Tartalmas és mozgalmas volt 
a 2017/18-as tanév Tata Város 
Diákönkormányzata számára. 
A TAVIDÖK munkájával évek 
óta támogatja a helyi diákéletet, 
programokat szervez és segíti a 
városunk iskoláiban tanuló diá-
kokat a pályaválasztásban, a sza-
badidő tartalmas eltöltésében is.
A diákönkormányzat az új tanév-
ben 2017 őszén kezdte el munká-
ját, a Városházán megrendezett 
éves tisztújító üléssel. A TAVI-
DÖK Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltak szerint 
a diákönkormányzat tisztségvi-
selőinek mandátuma 1 évre szól, 
ezért a tavalyi alakuló ülésen ha-
gyományosan sor került az új di-
ákpolgármester, és helyetteseinek 
megválasztására. A diákönkor-
mányzatba Tata közigazgatási ha-
tárán belül működő, minden OM 
azonosító számmal rendelkező, 
egyházi és állami közoktatási in-
tézmény jogosult 2 diákot deleg-
álni. A delegált tagokból felépülő 
képviselő-testület a diákpolgár-
mestert és a két diák-alpolgármes-

tert maga választja tagjai közül. 
Az egyik diák alpolgármestert a 
gimnáziumi tagok, míg a másikat 
az általános iskolás tagok közül 
kell megválasztani. A 2017/2018-
as tanévre felálló diákönkormány-
zat diákpolgármesteri címéért 
Krkos Gergő (TSZC Bláthy Ottó 
Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma) indult, akit 
a testület egyhangúlag megszava-
zott. Általános iskolás diák alpol-
gármesternek Kelemen Annát a 
Vaszary János Általános iskola ta-
nulóját, míg középiskolás diák-al-
polgármesternek Besenyi Viktóri-
át (Új úti iskola) választották meg 
a delegáltak.
Megalakulását követően a diákön-
kormányzat elkezdhette munkáját, 
amelynek nyomán mozgalmas 
évet zárhattak az idei vakáció be-
köszöntével. A fiatalok diák-köz-
meghallgatást szerveztek, ahol 
bárki elmondhatta véleményét, öt-
leteit, javaslatait a helyi diákélettel 
kapcsolatban. Karácsony előtt ün-
nepi adománygyűjtéssel végeztek 
karitatív munkát, majd aktív része-

sei voltak a „Közelítő” elnevezésű 
projektnek, melyet a Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzati Társa-
ság (GYIÖT) által az Erasmus+ 
projekt keretében szerveztek, és 
amelynek egyik elemeként részt 
vettek a Szakmák Éjszakáján is. 
Ugyancsak ebben a programban  
szerepeltek a Gyermek- és Ifjú-
sági Önkormányzati Társasággal 
közösen szervezett „Helyben ho-
gyan? - Fiatalok a településeken” 
című konferencián Budapesten.
A kultúra, művészet területén eb-
ben a tanévben „Hunyadi paizsán 
ül” címmel hirdettek meg kép-
zőművészeti és versíró pályázatot, 
amely a Mátyás király-emlékév-
hez kapcsolódott, tatai általános 
valamint középiskolások számá-
ra. A felhívásra összesen félszáz 
pályamű érkezett, közülük a szak-
értőkből álló zsűri három verset, 
valamint két korcsoportban hét 
képzőművészeti alkotást díjazott.
A diákönkormányzat a mozgás, a 
sport területén is igyekezett alter-
natívákat mutatni, megszervezték 
a VIII. Tata-Szőgyén kerékpártú-

rát, ennek részeként képviselték 
Tatát a „Youth is European Fu-
ture” elnevezésű szőgyéni kon-
ferencián, ahol prezentációt mu-
tattak be arról, hogy mit is jelent 
számukra európainak lenni. Idén 
tavasszal pedig a Tavidök Fociku-
pával várták a fiatalokat, az isko-
lák közötti versengésen fiú csapa-
tok vettek részt, intézményenként 
egy-egy összeállítással.
A főbb programok mellett Tata 
Város Diákönkormányzata a 
mögöttünk álló tanévben részt 
vett számos városi ünnepségen, 
képviselték magukat Tata legna-
gyobb rendezvényein, csapatépí-

tő és rendszeres önkormányzati 
üléseket tartottak. A város isko-
láinak évzáró ünnepségein Krkos 
Gergő diákpolgármester és Ke-
lemen Anna diák alpolgármester 
részesítette elismerésben a diá-
könkormányzat tagjait. Munká-
jáért könyvjutalomban részesült: 
Király Tamás, Hermann Ákos, 
Sramkó Bendegúz, Mózes Krisz-
tina, Széles Adrienn, Süveg Esz-
ter, Bancia Alex, Szabó Gergő, 
Argai Álmos, Kupfer Tamás és 
Besenyei Viktória.
A TAVIDÖK idén ősszel, újabb 
alakuló üléssel folytatja majd 
munkáját az új tanévben.     - áá -

Mozgalmas éve volt a diákönkormányzatnak

SZERKESSZÜNK EGYÜTT

A Via Margaritarum Zarándok Egyesület 2006 
óta szervez zarándoklatokat a Gyöngyök Út-
ján Mátraverebély-Szentkút és Mariazell kö-
zött. Idén nyáron három zarándoklat keretében 
25 nap gyaloglással Esztergomtól Mariazellig 
gyalogolnak el, felajánlva útjukat Magyaror-
szág lelki megújulásáért.
A három út az Öröm Útja elnevezést kapta, 
szakaszai a következők:
Öröm útja I. – 2018. július 5-14. Esztergom 
–Veszprém,
Öröm útja II. – 2018. július 25-29. Veszprém 
– Celldömölk, és 

Öröm útja III. – 2018. augusztus 6-19. Celldö-
mölk – Mariazell.
A zarándokcsapat július 6-án reggel indult el 
Esztergomból, majd 9 nap gyaloglás után júli-
us 14-én érkezik Veszprémbe. Tatát július 8-án 
vasárnap érintették, amikor Michl József pol-
gármester fogadta a zarándokokat, és az útra 
készített zarándokzászlóra szalagot kötött fel, 
melyen a „Boldogasszony Anyánk, könyörögj 
érettünk tataiakért” felirat olvasható. 
A zarándokok az útjuk által érintett települé-
sek szalagjait elviszik a mariazelli Szűzanyá-
hoz.            - áá -

Tatát is érintette az Öröm Útja zarándoklat csapata
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 Ajánló/hirdetés

A cukorbetegek helyes életvitelének 
két fontos szabálya a zsír és kaló-
riaszegény táplálkozás, valamint  a 
rendszeres mindennapi mozgás. In-
zulinos betegek, akik naponta több-
ször mérik vércukorértékeiket megfi-
gyeltél,  hogy egy kiadós kerti munka 
után a vércukorszint lényegesen  le-
esik. Ez különösen fontos  ezeknél 
a  betegeknél,   akiknek a három 
hónapos átlagértéket a hemoglobin 
Alc1-t 8 alatti értéken kell tartaniuk. 
A Tatai Diabetikus Klub vezetősége 
minden évben szervez mozgással 
összekötött túrákat, kirándulásokat. 
Jártunk már az  Agostyáni Ökofa-
luban,  a Jelky arborétumban, ez év 
június 30-án A Fényes-fürdő tan-
ösvényét látogattuk meg. A kirán-
dulás után nagy volt az érdeklődés, 
legtöbben csak fiatal korunkban 
jártunk a Fényesen. A fürdő  terüle-
tén  létesített Tanösvény  az eredeti 

természet vízi-világának  megőrzése  
és páratlan élő szemléltető eszköze. 
A sétáló-padlókról betekinthettünk  
ebbe a csodálatos természeti kincs 
háborítatlan vízi és növényvilágába 
megcsodáltuk a vízben élő hatalmas 
fákat  a vízimadarakat, a kristály-
tiszta vízben úszkáló különböző mé-
retű halakat. Ezt a kis mocsárvilágot 
az újra feléledő források táplálják 
és teszik élővé. Az egykori régi úszó-
medencéből ilyenkor nyíló taviróz-
sákkal betelepített színpompás tavat 
létesítettek. A bátrabbak függőhídon 
mehettek át a tó szemközti partjára.  
A hosszú séta végén a pénztár előtti 
pihenőben megbeszéltük a klub őszi 
programjait. Köszönjük a polgár-
mester úr  támogatását és Fogarasi 
Zsuzsanna programszervező segít-
ségét- azt,  hogy részesei lehettünk 
ennek a nem mindennapi élmény-
nek.                               Bankó Róbert

A júniusi FERGETEGES tombo-
ló sikere után augusztus elején O- 
mega slágerekkel érkezik a Társulat
Az ExperiDance neve bizonyára is-
merősen cseng az magas színvonalú 
kulturális programok iránt érdeklő-
dők számára, hiszen az együttes a 
közel két évtizeddel ezelőtti meg-
alakulása óta több mint 20 táncszín-
házi előadást mutatott be, és játszik 
Magyarországon és külföldön egya-
ránt. A Román Sándor alkotta egye-
di ExperiDance táncstílus a magyar 
néptánc hagyományokra épül, azt 
magas szintű balett kultúrával öt-
vözi, és modern, akrobatikus ele-
mekkel teszi még izgalmasabbá. Az 
együttes nagy erénye, hogy méltó 
módon talált helyet a régi magyar 
tánchagyományoknak a 21. század-
ban is, a mai kor embere számára 
élvezhetővé és érthetővé téve azt.
A Társulat színes repertoárjából az 
idei nyáron két egész estés nagy-
produkciót láthat a tatai Angolkert 
közönsége. A „Fergeteges – Sissi le-
gendája” című előadás június végén 
tomboló sikert aratott az Angolkert 

színpadán.
Augusztus 2-án a „Gyöngyhajú 
Lány Balladája – Omega musical” 
című produkciót mutatja be a Tár-
sulat. Ez ExperiDance első musical 
előadása, ahol a tánckar ismert szí-
nészekkel együtt lép színpadra. Az 
Omega együttessel közös alkotó-
munka eredménye egy olyan nagy-
szabású érzelemgazdag produkció, 
ami az együttes és az ExperiDance 
rajongóin túl mindenki szívét meg-
dobogtatja.
Az előadásban felcsendül az Omega 
együttes összes slágere, -többek kö-
zött a Trombitás Frédi, a Gyöngyha-
jú lány, a Petróleumlámpa, a Régi 
csibészek-, ismert és közkedvelt 
musical színészek előadásában. A 
történet főhőse a 18 éves Kriszta, 
aki első nagy szerelmi csalódását a 
Balaton partján éli meg, ahol az éj-
szakai tó szellemei sietnek segítsé-
gére, Trombitás Frédi vezetésével. A 
mókás csapat társaságában, a hajnali 
derengéssel a lány rossz kedve is el-
száll, bánata szép emlékké változik. 
Az ismert és dúdolásra késztető 

slágereken túl -a Társulattól meg-
szokott- látványos koreográfiák, és 
a humorral átitatott párbeszédek a 
garancia a kellemes nyáresti szóra-
kozásra.
Az előadásban elhangzó dalok: 
Start - Hűtlen barátok- Holló – Fe-
kete pillangó – Nem tudom a neved 
– Kötéltánc – Ha én szél lehetnék 
– Gyöngyhajú lány – Petróleum-
lámpa – Őrültek éjszakája – Nyári 
éjek asszonya – Hazug lány – Na-
pot hoztam csillagot – Régi csibé-
szek – Boldog angyalok – Ezüst 
eső – Trombitás Frédi – Addig élj 
- Meghívás 
Az előadás megtekintését 12 éven 
aluli nézőinknek szülői felügyelet-
tel ajánljuk!
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

90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte otthonában dr. Beró 
Henrietta alpolgármester Juhász 
Istvánnét július 5-én. 
Juhász Istvánné Zalaerdődön 
született, férjével először Bu-
dapestre, majd 1952-ben Tatára 
költöztek. Irénke néni otthon 
dolgozott, az 1400 négyzetméte-
res telek kertjében epret, később 
virágot termesztett. Napközben 
a növényekkel foglalkozott, es-
ténként pedig bedolgozott az 

akkori Háziipari Szövetkezetbe, 
ahonnan később nyugdíjba is 
vonult. 1 gyermeke, 2 unokája 
és 2 dédunokája van.
Irénke néni ma is aktív, minden 
napra újabb célokat tűz ki magá-
nak: főz, takarít, varr, és ha kell 
fát is vág, szorgalma, tenni aka-
rása kiapadhatatlan. Ahogyan ő 
fogalmaz, az élethez akaraterő 
kell, mert akarat nélkül semmi 
nincs a világon, munka nélkül 
pedig nem lehet élni.            - áá -

Boldog születésnapot!

A Fényes fürdő tanösvényén jártunk

A tatai Móricz Zsigmond Váro-
si Könyvtár 2017 nyara óta tart 
a GINOP 6.1.2 pályázat kereté-
ben kezdő és középhaladó szá-
mítógépes tanfolyamokat aktív 
munkavállalók számára. Eddig 
4 kurzus zajlott le, amelyen 
összesen 41-en szereztek sike-
resen tanúsítványt, a legutóbbi 
csoport május végén. Töreked-
tünk, hogy családias, barátságos 
légkör alakuljon ki mindenki 
számára. A tanítványok jelentős 
része folytatta ismeretei bővíté-
sét, ezért a kezdő csoportban ta-
nulók a következő tanfolyamra 
is együtt jelentkeztek.
Jó hír számukra, hogy a jövő-
beni tervek között szerepelnek 
további, mélyebb számítógépes 
ismereteket nyújtó képzések! 
A könyvtár ezért folyamatosan 
várja azon 16-65 év közötti ér-
deklődők jelentkezését, akik 
szeretnének jönni ezekre az in-
gyenes tanfolyamokra. A rész-
vételi szándékot jelezni lehet 
telefonon (+36/34/380-281), 
emailen (olvasoszolgalat@
mzsvktata.hu), vagy 2018. au-

gusztus 6-a után személyesen 
az intézményben is (2890 Tata, 
Váralja u. 4.). A képzések rend-
szerint szombatonként zajlanak 
13-17 óra között 7+1 (vizsga) 
alkalommal, de szükség esetén 
a nap és az időpont a csoport 
igényéhez igazodva megváltoz-
tatható.
Emellett ősztől szeretnénk 
olyan tanfolyamokat is indíta-
ni, amelyek korhatár nélküliek, 
vagy igény szerint 1-1 speciá-
lisabb témával foglalkozik (pl. 
Microsoft Word vagy Excel). 
Akiket ezek a lehetőségek ér-
dekelnek, szintúgy jelentkez-
hetnek a fent megadott elérhe-
tőségeken.
Az Infokommunikációs Egysé-
ges Referenciakeret (a további-
akban: IKER) szintjei határoz-
zák meg az egyes tanfolyamok 
tartalmát. Jelenleg IKER 1 és 
IKER 2 képzések után érdek-
lődnek a legtöbben. A szintek 
tömören a következőket foglal-
ják magukba:
IKER 1: (kezdő) Megismerke-
dés a különböző számítástech-

nikai eszközökkel, alapvető 
használat, egyszerű fájlok létre-
hozása. Egyszerű böngészés és 
keresés az interneten, email fő 
funkcióinak használata. Hang-
hívó alkalmazások használata.
IKER 2: (középhaladó) Email 
fiók további lehetőségei (nap-
tár, felhő stb.), bonyolultabb 
keresés az interneten. Közössé-
gi média szerepe, előnye, hát-
ránya, biztonságos használata. 
Hivatalos ügyek intézése ott-
honról (ügyfélkapu).
IKER 3: (haladó) Komolyabb 
hangsúly esik a gépeken ta-
lálható fájlok hasznosítására 
(elektronikus olvasás/e-könyv, 
fájlok keresése), egyszerű 
programok telepítésére és al-
kalmazására, az internet egyéb 
szolgáltatásaira (online vásár-
lás). 
IKER 4: (gyakorlott) A jelent-
kezők megismerkedhetnek egy-
szerű blog/honlap létrehozásá-
val és karbantartásával, kép- és 
videószerkesztéssel, saját háló-
zat (WIFI) beállításaival.
        Dollmayer Bea

Régi és új számítógépes tanfolyamok a könyvtárban
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Június 26-án a Városháza Mar-
tyn-termében rendeztek sajtótájé-
koztatót a Magyar Állami Opera-
ház „Operát az Operából!” című 
turnéjának tatai programjáról.
A Magyar Állami Operaháznak az 
ország legnagyobb nemzeti kul-
turális intézményeként küldetése, 
hogy az opera üzenetét minél több 
magyar lakta településre közvetít-
se. Ennek nyomán a 2018/19-es 
„Puccini Itáliája” évad részeként 
valósul meg az „Operát az Ope-
rából!” elnevezésű vadonatúj bér-

letprogram, amely Tatán is szentel 
egy estét a műfajnak.
A budapesti Operaház jelenleg 
folyó korszerűsítése lehetőséget 
biztosít arra, hogy a játszóhely 
kiváltásaként azokban a vidéki 
nagyvárosokban is bemutatkoz-
hassanak, ahol az operai műfajok 
amúgy nincsenek jelen. A Filhar-
mónia Magyarország Nonprofit 
Kft. partnerségében megvalósuló 
„Operát az Operából!” sorozat 
jegyében a tatai közönség szep-
tember 16-án hallgathatja meg 

Puccini Turandot című operáját az 
Angolkertben. A korszakos itáliai 
szerző utolsó, a gyönyörű, ám ri-
deg kínai hercegnőről szóló ope-
ráját (amelynek talán leghíresebb 
áriája a „Nessun dorma” kezdetű) 
Medveczky Ádám vezényletében, 
Lukács Gyöngyi, László Boldi-
zsár, Róka István, Szvétek László, 
és Sáfár Orsolya előadásában, a 
Magyar Állami Operaház Zene-
kara, Énekkara és Gyermekkara 
közreműködésével hallhatja majd 
a közönség.
A tatai tájékoztatón ezzel kap-
csolatban Ókovács Szilveszter, a 
Magyar Állami Operaház főigaz-
gatója elmondta: - Tatán 1933-
ban elindult valami, amikor Oláh 
Gusztáv az Operaház legendás 
tervezője, rendezője jóvoltából itt 
az Angolkertben elkezdődött egy 
opera bemutatási kezdeményezés. 
Kicsit ennek is emléket állítva il-
lesztették be Tatát abba a közel 60 
helyszínes sorozatba, mely kap-
csolódik az idei Puccini évadhoz. 
A gyönyörű természeti környezet 
biztosan hozzáad a nyárvégi ese-
ményhez, és az Operaház társula-
tának tagjai is megnézhetik itt az 

ősök lábnyomát – fogalmazott a 
főigazgató.
Michl József, Tata polgármestere 
az eseménnyel kapcsolatban a Vá-
rosházán hangsúlyozta: - nagyon 
megtisztelő, hogy Tata bekerült 
a turné programjába, különö-
sen, hogy az Operaház zenekara 
és jeles énekesei jönnek el ide, a 
szabadtéri színpadra. Folyamatos 
munkát végzünk azért, hogy a tata-
iak a lehető legkönnyebben érhes-
senek el minél magasabb szintű 
kulturális, művészeti programokat 
és élményeket, melyeknek sorá-
ban a Turandot az év kiemelt ese-
ményének számít – nyilatkozta a 
városvezető.
A sajtótájékoztatón került sor a 
Magyar Opera200 CD-boksz ün-
nepélyes átadására is. A Magyar 
Opera Napja alkalmából 2017 
novemberében a Magyar Állami 
Operaház egyedülálló CD-gyűj-
teményt jelentetett meg, amely a 
hazai operakultúra 200 esztende-
jének remekeit fogja egybe. Az 
50+3 lemezt tartalmazó Magyar 
Opera200 nevű kiadványt a hazai 
városi könyvtárakba és zenei in-
tézményekbe juttatja el az Opera, 

melynek célja operairodalmunk 
bemutatásán túl a hazai művek 
ismertté, népszerűvé tétele, va-
lamint a zenehallgató közönség 
ösztönzése azok rendszeres hall-
gatására, időről-időre történő elő-
vételére.
Az „Operát az Operából!” program 
a tatai mellett még négy előadást 
tartogat a Komárom-Esztergom 
megyei közönségnek: a tatabá-
nyai Vértes Agorájába tervezett 
előadássorozat szeptember 30-án 
indul a „Klasszikus és modern” 
elnevezésű balett esttel, majd de-
cember 2-án szimfonikus kon-
certtel folytatódik. 2019. február 
7-én a „Puccini Itáliája”operagálát 
hallgathatja meg a közönség, vé-
gezetül a sorozat zárásaként 2019. 
február 18-án Puccini Bohémé-
let című operája csendül fel kon-
certszerű változatban. Turnéját 
az Opera hasonló rendszerben az 
Erkel Színház 2021/22-es évadra 
tervezett átépítése során is meg kí-
vánja majd ismételni. 
A tatai előadásra a jegyek júliustól 
megvásárolhatóak lesznek a hely-
színen, és az Opera weboldalán 
(www.opera.hu).         - áá -

Tatára érkezik a Turandot, a Magyar Állami Operaház előadásában

Erdélyi testvérvárosunk, Szováta 
önkormányzata az idén második 
alkalommal rendezi meg mű-
vészeti táborát 12-18 éves tatai, 
szőgyéni, szovátai és magyarka-
nizsai gyerekek, illetve fiatalok 
számára. (A résztvevő települé-
sek nevéből ered a tábor TASZŐ-
SZOMA elnevezése.) 
A táborozásra 2018. augusztus 
20-26-ig kerül sor, helyszín: a 
szovátai Teleki Oktatási Központ. 
A táborozók szakavatott mesterek 
irányításával továbbfejleszthetik 
a különféle képzőművészeti tech-
nikákban eddig szerzett jártassá-
gukat és változatos szabadidős 
programokban vehetnek részt.
Tata Város Önkormányzata pá-

lyázatot hirdet a táborozás tatai 
résztvevőinek kiválasztására.
(A tatai résztvevők augusztus 20-
án, hétfőn utaznak el Szovátára 
különjárati autóbusszal és 26-án, 
vasárnap érkeznek haza. A tábo-
rozásban való részvétel – beleért-
ve az utazás költségeit is – ingye-
nes. Minden résztvevő számára 
utas baleset- és poggyászbiztosí-
tást köt Tata Város Önkormány-
zata.)
Várjuk azon tatai gyerekek és fia-
talok jelentkezését, illetve pályá-
zatát, akik szívesen részt venné-
nek a tábor munkájában. 
A jelentkezők pályázati anyagá-
nak a következőket kell tartal-
maznia:

3 db tetszőleges témájú, méretű 
és technikájú alkotás, melyet a 
pályázó saját kezűleg készített 
– akár kifejezetten erre az alka-
lomra, akár az elmúlt tanév során 
(Kérjük, hogy minden alkotáson 
tüntessék fel a pályázó nevét!)
Kézzel írt, legfeljebb 1 oldal (A/4) 
terjedelmű motivációs levél, 
melyben a pályázó bemutatkozik 
és leírja, hogy miért szeretne a tá-
borozásban részt venni. (Kérjük, 
hogy a levél végén pontosan tün-
tessék fel a pályázó nevét, életko-
rát, iskoláját, lakcímét, valamint 
valamelyik szülője/gondviselője 
nevét és telefonszámát!)
A három alkotást és a motivációs 
levelet tartalmazó pályázatokat 

2018. július 25-én, szerdán 16 
óráig várjuk a városháza polgár-
mesteri titkárságára. (Tata, Kos-
suth tér 1. Telefon: 34/588-611)
A pályázat eredményéről leg-
később 2018. augusztus 1-én, 

szerdán értesítjük a pályázókat, 
a motivációs levélen feltüntetett 
szülői telefonszámon. A pályá-
zatként benyújtott alkotásokat 
kérésre visszaadjuk.

Tata Város Önkormányzata

Germánok címmel nyílt új kiállí-
tás a tatai várban július 5-én.
A tárlat a népvándorlás korába 
repíti vissza a látogatót egy Vas 
megyei, szelestei  langobard te-
mető leletanyagát mutatva be, 
melyet Pap Ildikó a Savaria Mú-
zeum régésze ásott ki. A Tatára 
látogató kiállítást Dr. Vida Tiva-
dar az ELTE Régészettudományi 
Intézetének igazgatója nyitotta 
meg, a helyszínen a látogatókat 
Michl József polgármester is kö-
szöntötte. 

Dr. Schmidtmayer Richárd, a 
Kuny Domokos Múzeum igaz-
gatója a vándorkiállítással kap-
csolatban elmondta: - a tatai mú-
zeum ezzel a tárlattal ismét egy 
olyan területre szeretné ráirányí-
tani a figyelmet, amely iskolai 
tanulmányaink alapján is kiemelt 
jelentőséggel bír, hiszen min-
denkinek vannak elképzelései a 
germánokról, és ismerhetjük mi-
tológiájukat, melynek alakjaival 
számos művészeti alkotásban ta-
lálkozhattunk már. 

A kiállított tárgyak között felfe-
dezhetünk férfi és női viseletma-
radványokat, fegyvereket, arany-, 
ezüst-, valamint korallból készült 
gyöngyékszereket, de megjelenik 
a korra jellemző fazekasság is. A 
temetőben talált egyéb tárgyakból 
rekonstruálható ennek a 6. század 
elején a Dunántúlon élt népcso-
portnak a hitvilága, s a kiállítás 
talán legérdekesebb „műtárgya” 
egy torzított emberi koponya.
Az ELTE Régészettudományi 
Intézetének igazgatója szak-

mai megnyitójában kiemelte: - a 
langobardok története, vándor-
lása az Elba vidéktől egészen 
Itáliáig modell értékű, ezért an-
nak tanulmányozása kulcsot ad 
a népvándorlás-kori migráció 
megértéséhez, és olyan más kora 
középkori népek szempontjából 
is kiemelkedő jelentőségű, ame-
lyekről nem, vagy alig maradtak 
fenn történeti, régészeti források. 
A szelestei temető leletanyagá-
nak vizsgálata után pontosabb 
kép rajzolható meg az ott élt kö-
zösség eredetéről, mobilitásáról, 
összetételéről, a helyi és a régión 

túlmutató kapcsolatrendszeréről, 
mint az a történeti forrásokból ki-
olvasható. Az eredmények olyan 
további vizsgálatokra ösztönöz-
nek, melyek nyomán jobban 
megérthetjük a népvándorlás-ko-
ri népek életét, küzdelmes min-
dennapjait, a késő antik örökség 
és a barbár műveltség egyesíté-
sére tett törekvésüket, amellyel a 
mai Európa arculatának kialaku-
lásához is hozzájárultak – fogal-
mazott Dr. Vida Tivadar.
A szombathelyi Savaria Múzeum 
vándorkiállítása augusztus végé-
ig látható városunkban.         - áá -

TASZŐSZOMA - Képzőművészeti tábor Szovátán 

Germánok 

Időutazás a népvándorlás korába
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Nagy tapasztalatokkal bíró tatabá-
nyai nevelésű, Tatabányát, Gyön-
gyöst, Mezőkövesdet, Orosházát, 
az FTC-t megjárt 29 éves átlövő és 
szélső poszton játszó játékost iga-
zolt a TAC férfi kézilabdacsapata. 
Benis Bence három NB I. és NB 
I/B-s időszakot már játszott a ta-
tai csapatban. Korosztályos válo-
gatottként csapattársa volt Lékai 
Máté, Balogh Zsolt és többek 
mellett Lele Ákos is. Főiskolás 
korában tagja volt a világbajnok-
ságot nyert magyar főiskolás vá-
logatottnak is.
Bence jól ismeri a tatai közeget, 
amikor csak tehette megnézte a 
tataiak hazai meccseit. Tudását 
több első osztályú csapatban ka-
matoztatta, kimondottan profi 
mentalitású, igazi csapatember.
Mint mondta: „Örömmel jöttem 
Tatára, segíteni szeretnék, hogy 
a városnak még jobb csapata 
legyen. Tetszett a TAC elkép-
zelése a jövőt illetően, ez nagy 

kihívás számomra is, hiszen egy 
erős és stabil csapat játékosa le-
hetek. A szakosztályban pedig 
szerepet vállalok az utánpótlás-
képzésben is.”
A TAC kézilabda szakosztálya to-
vábbi erősítéseken dolgozik, a ki-
szemeltekkel már előrehaladottak 
a tárgyalások.
Somogyvári Tamás, a TAC kézi-
labda szakosztályának vezetője: 
„Az elmúlt hónapokba olyan já-
tékosokkal tárgyaltunk, akik erő-
sítést jelentenek a csapatnak, így 
kezdeményeztünk beszélgetést 
Benis Bencével is. Tapasztalt já-
tékosok mellett több fiatal játékos 
érkezik a Grundfos Tatabánya 
együttesétől. Az új játékosokkal 
jelentősen megerősödünk, így 
reális célként jelölhetjük meg az 
NB I/B-ben az élmezőnyhöz való 
tartozást. Lelkes szurkolóinkat 
pedig továbbra is várjuk a lelátó-
ra, jöjjenek és buzdítsák kedven-
ceiket.”                      Vámosi László

Cél az élmezőny
Klasszis játékos érkezett a TAC kézilabdacsapatához

Május 30-án a TAC küldöttköz-
gyűlésén mondott le elnöki tiszt-
ségéről Lázár Ottó. Az alapsza-
bály értelmében maximum 60 
napig még ellátja a feladatait. A 
szakosztályokkal együtt az elnök-
ség úgy határozott, hogy a lehető 
leghamarabb meg kell találni az 
új elnököt. A jelölő bizottsághoz 
alig több mint egy hónap alatt 4 
személyre érkezett jelölés. Az 
egyesület július 2-ra hívta össze 
az elnökválasztó küldöttközgyű-
lést. A felelősséget minden szak-
osztály érezte, így – nyár közepe 
ellenére- minden küldött megje-
lent. Visszalépések miatt végül a 
szavazólapra egy név került fel és 
a küldöttek teljes támogatásával 
Hanesz Józsefet megválasztották 
a TAC elnökévé. 
Rövid interjút kértünk az elnök 
úrtól.
- Milyen helyzetben van a TAC?
H.J.: ezt egyelőre még nem tudom 
pontosan megmondani. Azon le-
szek, hogy a lehető legrövidebb 
idő alatt elkészüljön egy helyzet-
elemzés. Szakmai szempontból 

azt hiszem, a Club rendben van, 
a szakosztályokban jó munka fo-
lyik. Gazdasági szempontból kell 
pontos képet kapnunk, hogy tud-
juk a további lépéseket megha-
tározni. Azért is sürgető a dolog, 
mert augusztusban elkezdődik a 
versenyidőszak a szakosztályok 
zöménél. Persze van akinél ez 
most is tart. 
- Milyen lépésekre kerülhet sor?
H.J.: amikor elkészül az előző 
sportszakmai év gazdasági elem-
zése, akkor kezdődhet az iga-
zi munka. Meg kell határozni a 
szakmai célokat és ehhez kell 
megteremteni a szükséges anyagi 
forrásokat. Úgy látszik, hogy az 
utóbbi egy-két évben a szponzo-
rációs bevétel csökkenő tendenci-
át mutat. Nyilván csak addig nyúj-
tózkodhatunk, amíg a takaró elér, 
így nagyon fontos és a továbbia-
kat alapvetően meghatározó idő-
szak elé nézünk. Úgy gondolom, 
október körül ismét összehívunk 
egy rendkívüli közgyűlést ahol 
tájékoztatjuk a szakosztályokat a 
helyzetről.  Ezen a közgyűlésen 

elnökségi tagot is választanunk 
kell, hiszen jelenleg egy tag hi-
ányzik.
- Amikor megköszönte a bizal-
mat, a beszédében mondott egy 
érdekes dolgot a tisztség betölté-
séről.
H.J.: természetese megköszön-
tem a bizalmat, hiszen valóban 
úgy gondolom ez most tényleg a 
felém mutatott bizalomról szólt. 
Megtisztelő egy több mint 100 
éves sportegyesület elnökének 
lenni. Az elnöki munkát én társa-
dalmi munkában kívánom végez-
ni. Nyugodtan mondhatom nem 
megélhetési szempontból vállal-
tam a feladatot. Természetesen 
keresem a munkatársakat, hiszen a 
napi irodai munkát is végezni kell. 
Van, aki a régiek közül marad, de 
újakra is szükség van. Ebből a 
szempontból szerencsés, hogy ki-
csit holt szezon van. Ígérem, hogy 
a TAC támogatóinak, szurkolói-
nak folyamatosan beszámolunk a 
munkáról és a TAC honlapján tá-
jékozódhatnak az eredményekről, 
eseményekről.                           - ta - 

Új elnök a TAC élén
Augusztus 4-én kerül sor az idei 
Tatai Minimaraton futóverseny-
re, amely már a 35. lesz. Ahogy 
gyerekként is sokszor számoltuk 
a napokat egy-egy fontos ese-
mény előtt,így most is számol-
va már csak huszonegyet kell 
aludni és itt a MINIMARATON. 
Aki indulni szeretne, annak min-
denekelőtt neveznie kell, amit 
megtehet augusztus 1-ig online 
formában (a www.tata.hu oldalon 
megtalálja a címet), majd 3-án és 
4-én a helyszínen. Az elmúlt év-
hez hasonlóan idén is 11.00-kor 
indítják el a mezőnyt a Művelő-

dési Központ mellől. Egyéniben 
és váltóban állhatnak rajthoz a 
futók. A célba érkezést követően 
rajtszámok alapján tombolanye-
remények sorsolására kerül sor. 
Az eredményhirdetés a  Bor és 
Hal Ünnep keretében a Kastély-
parkban felállított színpadon lesz. 
A Tatai Minimaraton támoga-
tói: Tata Város Önkormányza-
ta, Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt, Pannon Takarék Bank 
Zrt, KEM Természetjáró Szö-
vetség, Tatai Városgazda Kft, 
Tatai Városkapu Zrt, Fiatal Uta-
zók Klubja.                       -ta-

Már csak 22 nap

 Ajánló

Július 25. szerda 14 óra 
Művelődési Ház
Klubdélután keretében 
Nagy Olga klubtagunk: 
„Kaland az életem” cím-
mel beszélgetés életútjárói

Július 27. péntek 
9-12 óráig 
Klapka György laktanyában 

Szent Kristóf védőszentje 
kapcsán köszöntjük harcko-
csizó katonáinkat.

Programajánló:
A klubdélutánt követően 
(július 12. 16.00 órától) a 
múzeumban: a „Germánok 
történelmi kiállítás” meg-
tekintése.

A Honvéd Bajársi Klub 
2018. júliusi programjai
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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 a 
Semmelweis-nap alkalmából 
idén is megrendezte hagyomá-
nyos ünnepségét, melyen az 
egészségügyben dolgozókat 
köszöntötték június 27-én.
200 évvel ezelőtt, 1818. júli-
us 1-jén született Budán Sem-
melweis Ignác orvos, az anyák 
megmentője, az orvostudomány 
egyik legnagyobb alakja. Sem-
melweis Ignác születésnapja 
a magyar egészségügy napja, 
melynek alkalmából Tata Város 
vezetése évről-évre köszönetet 
mond az egészségügyi dolgo-
zóknak az emberek egészségé-
nek védelméért, megőrzéséért 
és a gyógyításban végzett mun-
kájukért, elhivatottságukért. 
Michl József polgármester a 
tatai eseménnyel kapcsolatban 
úgy nyilatkozott: - Bár Sem-
melweis Ignác rendkívül nehéz, 
tragikus sorsot élt meg, mégis 
óriási ajándékot adott a világ-
nak tudásával és odafigyelésé-
vel. Nagy köszönettel tartozunk 

neki, és rajta keresztül az or-
vosok, egészségügyben dolgo-
zók közösségének, hiszen azért 
élnek, hogy testileg-lelkileg 
megmentsenek minket. Ezért 
fontos, hogy a hálánkat minden 
évben kifejezzük a város nevé-
ben azoknak, akik itt gyógyíta-
nak és vigyáznak ránk.

Az eseményen Dr. Cseh Tamás 
a Tatai Egészségügyi Alapellátó 
Intézmény vezetője is köszön-
tötte az ünnepség résztvevőit, 
kiemelve: - Semmelweis Ignác 
tanította meg, hogy a gyógyítás 
nem szakma, hanem hivatás, s 
életéből meríthetünk erőt mi is, 
akik az élet rögös útját járjuk.
Az ünnepségen hagyományte-
remtő szándékkal Michl József 
polgármester külön is meg-
köszönte azon egészségügyi 
alapellátási feladatot végző 
háziorvosaink munkáját, akik 
idén tevékenységük megkezdé-
sének jubileumát ünneplik: Dr. 
Németh Ágnes gyermekorvos 
50, dr. Szanda Mátyás fogorvos 
40, dr. Reviczki Sándor házi-
orvos 35, dr. Kicska Zsuzsan-
na gyermekorvos pedig 30 éve 
kezdte pályáját. A 2018-ban 
jubiláló szakemberek sorában 

elismerésben részesült Bartáné 
Fischer Viktória 30, valamint 
Kaposi Melinda 25 éves ki-
emelkedő védőnői munkájáért. 
Az előző évben Nagyné Szűcs 
Rózsa 30, Kálmán Marianna 
pedig 25 éves védőnői jubileu-
mát ünnepelte, ebben a körben 
most őket is köszöntötte Michl 
József. A helyszínen a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara oklevelét vehette át 
Klausenberger Krisztina kima-
gasló munkájáért. Gratulálunk 
a szakembereknek, munká-
jukhoz, mindennapjaikhoz jó 
egészséget és sok sikert kívá-
nunk!
Az ünnepségen közreműködött 
Jenei Márta, valamint az Eg-
ressy Kamarakórus, karnagy: 
Robozné Schőnfeld Zsuzsan-
na, zongorán kísért Dezső Ma-
rianna.                 Ábrahám Ágnes

Június 28-án Tatán, a volt piaris-
ta rendház épületében került sor 
az idei „Komárom-Esztergom 
Megye Gazdaságáért” kitüntető 
cím átadására a Komárom-Esz-
tergom Megyei Önkormányzat 
szervezésében.
A Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés 2004-ben 4 kategó-
riában alapította meg a Megye 
Gazdaságáért kitüntető címet, 
mely az együttműködő gazdasá-
gi érdekképviseletek javaslatára 
2016-ban 8 kategóriára bővült.

Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke a díj jelentő-
ségével kapcsolatban elmond-
ta: - A díjak átadása igazi tra-
dícióvá vált, és fontosságát az 
is mutatja, hogy mára az ala-
pításakor megjelölt 4 kategó-
ria száma megduplázódott, és 
kiegészült egy különdíjjal is. 
A díjazott személyeket illetve 
vállalkozásokat nem a Megyei 
Önkormányzat választja ki, ha-
nem a gazdasági érdekképvise-
letek tesznek rájuk javaslatokat, 

tehát mindenképpen presztízs 
értéke van ennek a címnek. Az 
elismerés a díjazottakat ösztönzi 
a további fejlődésre, és érezhe-
tően mindig nagy örömet okoz, 
hiszen a kritériumok komolyak, 
akárki nem kaphatja meg a díja-
kat – fogalmazott a megyei köz-
gyűlés elnöke.
Az ünnepségen először a há-
zigazdák, Popovics György és 
Michl József köszöntötték a 
megjelent vendégeket. Tata pol-
gármestere hangsúlyozta:- nagy 

öröm és megtiszteltetés váro-
sunknak, hogy a megyei köz-
gyűlés az egykori piarista rend-
ház épületét választotta ki az 
idei rendezvény helyszínének. 
Az eseményen köszöntőt mon-
dott Dr. Völner Pál az Igazság-
ügyi Minisztérium  államtitkára, 
Czunyiné dr. Bertalan Judit or-
szággyűlési képviselő, valamint 
Bencsik János a Tatai-medence 
országgyűlési képviselője. Ezt 
követően dr. Bitay Márton Örs, 
az Agrárminisztérium földügye-
kért felelős államtitkára tartott 
előadást a magyar agrárium jö-
vőjét érintő kérdésekről, majd 
átadták a Komárom-Esztergom 
Megye Gazdaságáért díjakat.
Elsőként a 2017. évi Komá-
rom-Esztergom Megye Gazda-
ságáért Életműdíj kitüntető cím 
átadására került sor. A díjat a 
szakmai zsűri javaslata és a me-
gyei közgyűlés döntése alapján 
Katzenbach Ádám kapta, akinek 
fél évszázados munkásságát vé-
gigkísérte a kézműves szakma 
iránti szeretete és elkötelezett-
sége. 
Folytatás a 2. oldalon

Tatai díjazottja is van a Megye Gazdaságáért kitüntető címnek

Köszönet az egészségügyben dolgozóknak!
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A Kulturális és Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Alap nyertes pályázatai

Tájékoztatás 
méhészeknek
Tisztelt Méhészek!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) szük-
séghelyzeti engedélyeket adott 
ki a Cruiser OSR 322 FS, Crui-
ser 350 FS, Poncho 600 FS, Ella-
do,  Nuprid 600 FS Red rovarölő 
csávázószerekre repce, kukorica 
és napraforgó vetőmag  csávázá-
sára és vetésére. A kiadott szük-
séghelyzeti engedélyek az idei 
szezonban az említett kultúrák 
jelentős területi hányadát érintik.  
Az említett készítményekkel 
történő csávázás a jelenlegi tu-
dományos eredmények ismere-
tében nem jelent elfogadhatatlan 
kockázatot a méhek számára, ha 
a méhcsaládok kedvező egész-
ségügyi állapotban vannak és a 
kezelt kultúráknál a méhek röp-
körzetén belül folyó növényvé-
delmi tevékenység során a ke-
zelések az engedélyokiratokban 
foglalt utasítások szigorú betar-
tása szerint valósulnak meg. 
Ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy a vizsgálatok során a mé-
hekre ártalmatlan tulajdonsá-
got sem sikerült igazolni. A 
neonikotinoidok használatának 
másfél évtizedes magyarorszá-
gi tapasztalatai alapján a repce, 
napraforgó és kukorica csává-
zása szabályszerű felhasználás 
esetén nem okozott kimutatha-
tó károsodást a méhekre. Sőt, 
a csávázott kultúrák esetében 
kisebb a valószínűsége és gya-
korisága méhekre kockázatos 
permetezőszerek használatának.
A fentiek mérlegelésével a 
méhészek dönthetnek, hogy a 
csávázószerrel kezelt virágzó 
állományokban a méhek letele-
pítésével vagy távoltartásával 
kívánják folytatni az évi méhé-
szeti tevékenységüket.

Folytatás az 1. oldalról
Több cikluson keresztül a Ta-
tabányai Ipartestület elnöke, az 
IPOSZ Országos elnökségi tag-
ja, a Kézműves Kamara alapító 
tagja és alelnöke, az Ipartestület 
Komárom-Esztergom Megyei 
Szövetségének elnöke volt, s 
az Aranykoszorús Gépihurkoló 
Mester címet is megkapta.
A Komárom-Esztergom Megye 
egyéni vállalkozója kitüntető 
címet idén Szabó-Rácz István 
autóvillamossági műszerész, 
autóklíma F-gáz, autóklíma sze-
relő vehette át, aki 1990 óta te-
vékenykedik önálló egyéni vál-
lalkozóként.
A Komárom-Esztergom Megye 
középvállalkozása kitüntető cí-
met a Prenker-Ker Kft.-nek ítél-
ték. A cég alapköveit a jelenlegi 
tulajdonosok édesapja fektette 
le, amikor 1992-ben megkezd-
te zárak, vasalatok- és kisgépek 
forgalmazását.
A Komárom-Esztergom Megye 
kisvállalkozása kitüntető cí-
met a tatai Gottwald Kft. kapta, 

melynek fő tevékenysége a ke-
reskedelmi vendéglátás és szál-
lásadás. Az 1992-es nyitási év 
óta, 26 év alatt a cég folyamato-
san bővült, területe a kezdeti 0,1 
hektárról 2 hektárra, szobakapa-
citása 15-ről 42-re emelkedett, 
és szolgáltatási köre egy tágas 
wellness részleggel is bővült. 
A vállalkozás 2016 óta saját 
kávézóval rendelkezik a tatai 
Kossuth téren. 2017. júliusa óta 
az üzemi étkeztetésben is részt 
vesznek. Gottwald Sándor ala-
pító 50 éves szakmai munkássá-
ga a megyében és a szakmában 
is elismert, 2005-ben az „Év 
vendéglőse” címet nyerte el, 
2010-ben pedig Komárom-Esz-
tergom Megyéért Szakmai Díj-
ban részesült.
A Komárom-Esztergom Me-
gye nagyvállalkozása 2017-ben 
kitüntető címet a Bridgestone 
Tatabánya Termelő Kft. nyerte 
el, mely 2006-ban kezdte meg 
működését, és napjainkra Ma-
gyarország egyik legnagyobb 
abroncsgyárává vált.

A Komárom-Esztergom Me-
gye kézművese kitüntető címet 
Varga-Zábráczky Dóra divatter-
vező vette át, aki 2011-ben a ta-
tabányai Sétáló utcában nyitotta 
meg első üzletét, amely 2012-
ben az Év Üzlete Versenyen a 
budapesti Fashion Guide verse-
nyén közönségdíjat nyert.
A Komárom-Esztergom Megye 
szakképzője kitüntető címet a 
Szent Borbála Kórház kapta. Az 
intézmény a szakorvos képzés-
ben és az egészségügyi szakdol-
gozók gyakorlati képzésében is 
aktívan részt vesz, a kórház a 
Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem által akkreditált szak-
képző hely, jelenleg 24 szakmá-
ban vannak jelen a szakorvos 
képzésben, illetve részt vesznek 
a szakpszichológus és a szak-
gyógyszerész képzésben is.
A 2017. évi Komárom-Eszter-
gom megye agrárvállalkozása 
kitüntető címet Kovács Károly, 
Mocsán szántóföldi növényter-
mesztéssel és szántóföldi zöld-
ségtermesztéssel foglalkozó 

családi gazdálkodó nyerte el.
A kitüntető címeket bronz em-
lékplakett - mely Dr. Szunyogh 
László szobrászművész munká-
ja - és oklevél testesíti meg.
Idén a megyei közgyűlés a 
szakmai zsűri javaslata alap-
ján különdíjban részesítette 
az Oroszlányi Tudományos és 
Technológiai Parkot. Az Orosz-
lányi Tudományos és Technoló-
giai Park 2016 decemberében, 
az országban kilencedikként, 
Komárom-Esztergom Megyé-
ben pedig elsőként szerezte 
meg a „Tudományos és Techno-
lógiai Park” címet, ezzel az or-
szágban található több mint 200 
ipari park között elismerésre 
méltó helyet szerzett magának 
és Oroszlánynak. A Hollóházi 
vázát mely a Komárom-Eszter-
gom Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara felajánlása, és az el-
ismerő oklevelet az Oroszlányi 
Tudományos és Technológiai 
Park képviseletében Lazók Zol-
tán, Oroszlány Város polgár-
mestere vette át.        - áá -

Tatai díjazottja is van a Megye Gazdaságáért kitüntető címnek

Kulturális és Oktatási Alap támogatott pályázatok 2018.
Pályázó neve      Pályázati cél         Megítélt támogatás
1 Jázmin Alapítvány     Városi és városkönyéki kidobós verseny rendezése    100 000 Ft
2 Móricz Zsigmond Városi Könyvtár   Írótábor 2018         150 000 Ft
3 Pötörke Népművészeti Egyesület   Aprók tánca táncházsorozat       300 000 Ft
4 Tata és Térsége Civil Társulás   Tatai Civil Napok megrendezése      100 000 Ft
5 Tata és Térsége Civil Társulás   Versbarátok köre programjai       100 000 Ft
6 Tata Városi Nyugdíjas Klub    A klub kulturális programjainak megvalósítása     300 000 Ft
7 Tatabányai Szakképzési Centrum   Bláthy-napok megszervezése       100 000 Ft
8 Tatai Helytörténeti Egyesület    A THE éves kulturális ,programjai      100 000 Ft
9 Tatai Kincseskert Óvoda    Mátyás-emlékév - reneszánsz-nap, naphívogató családi nap   100 000 Ft
10 Tatai Református Egyházközség  „Lépkedjünk együtt Pál apostol nyomában” - keresztyén napközis tábor  200 000 Ft
11 Tatai Szent Imre Közhasznú Alapítvány  Nyári hittantábor megszervezése      200 000 Ft
12 Villámtánc Egyesület    Primavera táncklub 2018. évi komplex kulturális rendezvényei   250 000 Ft
                      Összesen: 2 000 000 Ft
Szociális és Egészségvédelmi Alap támogatott pályázatok 2018. 
Pályázó neve     Pályázati cél       Megítélt támogatás
ÁHI Jóga Egyesület     Testi és szellemi fogyatékosok sportrendezvényei 
      - Egy kis mozgás mindenkinek kell!      150 000 Ft
Szociális Alapellátó Intézmény    Fogyatékosok Nappali Intézménye ellátottjainak 
      nyári táboroztatása Pilismaróton      200 000 Ft
Szociális Alapellátó Intézmény   Idősek klubja programjai       150 000 Ft
Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete Tatai Sorstársak Klubja Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete 
      Tatai Sorstársak Klubja éves rendezvényeinek megvalósítása   85 000 Ft
Vaszary János Általános Iskola    Tornaterem Alapítvány Hátrányos helyzet fiatal labdarúgók táboroztatása   115 000 Ft
KEM Cukorbetegek Klubja    Tatai Csoport Gárdony gyógyfürdő-látogatás     100 000 Ft
                         Összesen: 800 000 Ft
Sport Alap támogatott pályázatok 2018. 
Pályázó neve      Pályázati cél        Megítélt támogatás
Footour Sportegyesület     Old Lake Man amatőr triatlon magyar kupa verseny rendezése   300 000 Ft
Footour Sportegyesület     Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina egyesületi tag, hosszútáv-futó   100 000 Ft
Happy Dance Akrobatikus 
Rock And Roll Sporttánc Egyesület   Tatán rendezett regionális sportverseny      100 000 Ft
Karatékák a Tömegsportért Alapítvány   tatami-vásárlás         150 000 Ft 
KEM Kézilabda Szövetség    VII. Kanyó Antal kézilabda emléktorna      200 000 Ft
Kéz a Kézben Alapítvány    Szabadidős úszás kezdők és haladók részére     100 000 Ft
Kőkúti Sasok DSE     Jubileumi 35 éves sakkverseny, és kézilabda-torna    150 000 Ft
Megalódusz Sportegyesület    Brunner Sándor egyéni rádiós tájékozódási futó Koreában 
      való versenyzése        100 000 Ft
Összefogás a Judo Sportért Alapítvány   30. Jubileumi Alkmaar Open Judo versenyre való kiutazás   100 000 Ft 
Renmei Kyokushin Karate Sportegyesület  5. Renmei Kupa        200 000 Ft
Tata és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Egyesület   Kertvárosi nap, Pezsgőgyáridíjugrató lovas verseny    200 000 Ft
Tatabányai Szakképzési Centrum   Bláthy-sportnap megszervezése      100 000 Ft
Tatai Brutal Sportegyesület    Egyéni sportolók országos és nemzetközi versenyen való részvétele  100 000 Ft
Tatai Sárkányhajó és Természetjáró 
Közhasznú Egyesület     XIII. Víz, Zene VirágFesztivál Amatőr Sárkányhajó Vereny, Tata-Kupa  150 000 Ft
Tatai Shotokan Karate SE    országos versenyeken és edzőtáborban való részvétel    100 000 Ft
Trappancs Egyesület     Szendi János tatai veseátültetett asztaliteniszező versenyzése   150 000 Ft
Villámtánc Kulturális, Művészeti és 
Tánc Egyesület      Primavera táncklub versenytámogatása      200 000 Ft
Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló 
Közhasznú Egyesület     XXIII. Mikoviny Sámuel Által-ér Evez ős Emléktúra    200 000 Ft
                         Összesen: 2 700 000 Ft

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Ügyrendi Bizottsága 2018. június 20-i ülésén döntött a Kulturális és Oktatási, va-
lamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Alapra beérkezett pályázatokról. A támogatott pályázatok listája az alábbiakban olvasható, valamint 
megtalálható a www.tata.hu weboldalon is.
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Tisztelt Szerkesztőség!

Most, hogy elolvastam a Városkapu lapban egy Eötvösben végzett 
évfolyam 45. éves találkozójáról írtakat, kérem bocsássák meg ne-
kem, hogy nem bírom magamban tartani az alább leírtakat.
Június 2-ára hívtuk össze azokat a még élő diákokat, akik 1958-ban 
(tehát hatvan éve)  érettségiztek Tatán az Eötvös Gimnáziumban. 
Voltak, akik már nincsenek köztünk, voltak, akik koruk és állapotuk 
miatt nem jöhettek, így a három évfolyamról  mintegy huszonöten 
lehettünk csak ott. 
A magam részéről egy szerényebb ünneplést vártam, mint amilyen 
Körmendi Géza Igazgató Úr vezetésével az ötvenéves találkozói 
megemlékezés volt, és így is kezdődött, hiszen nagyon örültünk 
egymásnak még a gimnázium udvarán, ahol találkoztunk. Innen 
invitáltak bennünket a díszterembe. Itt ért bennünket a meglepetés. 
A várt beszédet a Tatai Öregdiák Egyesület megbízottja, vagy elnöke 
mondta (nevét vagy nem értettem, vagy be sem mutatkozott - nem tu-
dom eldönteni, mert olyan halkan beszélt, hogy azt az ötödik sorban 
már nem értettem), a beszéd jó része ugyanígy alig hallható volt, így 
azt értékelni nem tudom. Tudom viszont értékelni, hogy nem érdemel-
tük a szónoktól a zakó, fehér ing, nyakkendő viselését, és ugyanígy 
meg kellett elégednünk a gimnázium igazgatóságát képviselő hölgy 
utcai ruházatával is. Ugyanígy le kellet mondanunk arról, hogy az 
Eötvös oszlop koszorúzásán ők is részt vegyenek. Az már csak „hab 
a tortán”, hogy az emléklap árát nekünk kellet kifizetni.
Különösen rosszul esett, hogy talán ez az évfolyam volt az, amelyik 
az 56-os események következményeit legjobban megszenvedte, és 
mindezért még senkinek eszébe nem jutott legalább két szót mondani.
Úgy gondolom, hogy az érettségi találkozók között a jövőben is lesz-
nek jubileumi találkozók, amelyek többet érdemelnek, mint amit mi 
most kaptunk, és erre talán érdemes lenne odafigyelni.

                                    
   Tisztelettel Dr. Kis Miklós  

(Ráckevén érettségizett diák, 
aki az 56-os  események miatt az     

   Eötvösből önként távozott, 
de Eötvös  gimnazistának vallja magát).

A Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal és konzorciumi partnere 
a Fiatal Családosok Klubjának 
Egyesülete sikerrel pályázott a 
„Nők a családban és a munkahe-
lyen” című felhívásra, melynek 
nyomán Tatán helyi Család és 
Karrier Pont (CSAKPont) alakult 
a volt piarista rendház épületé-
ben, ahol tájékoztató napot ren-
deztek július 3-án.
A CSAKPont létrejöttének és 
működésének célja, hogy a tér-
ségben élő nők családi, társadal-
mi és munkaerő-piaci szerepei-
nek összeegyeztetését elősegítse, 
népszerűsítve a nők foglalkoztat-
hatóságát, és atipikus munkavég-
zését. Kiemelt feladata a nők és a 
családok helyzetének javítása, az 
atipikus munkavégzési formák el-
terjesztése közvetlen és közvetett 
segítségnyújtással, illetve a mun-
káltatók és a munkavállalók kö-
zötti együttműködés elősegítése, 

a család és a munka össze-egyez-
tethetőségének érdekében.
A júliusi eseményre a képzések, 
valamint a CSAKPont tanácsadá-
si szolgáltatásai iránt érdeklődők 
kaptak meghívást, akik részle-
tesen tájékozódhattak a várható 
programokról. A már meglévő, 
a Családbarát Ország Nonprofit 
Közhasznú Kft. által kidolgozott 
öt alapképzés mellett a Család és 
Karrier Pont munkatársai számá-
ra fontos, hogy kifejezetten a he-
lyi igényekre alapozó, az itt élők 
elvárásainak és akár egyéni szük-
ségleteinek megfelelő kurzusok 
valamint tanácsadások is részei 
legyenek a programnak, ezért a 
tájékoztató napon a résztvevők 
véleményeire és észrevételeire is 
nagy hangsúlyt fektettek.
A helyszínen először Michl Jó-
zsef polgármester köszöntötte a 
résztvevőket kiemelve, hogy a 
családok, a nők és a munkaválla-

lás eddigi támogatási formái mel-
lett szeretnének új lehetőségeket 
is felmutatni, s ezeknek hasznos 
példái lesznek a hamarosan el-
induló képzések. A városvezető 
hozzátette: - emellett a jövőben 
az egyéni segítségnyújtás is na-
gyobb szerepet kap majd, hiszen 
személyes konzultációkkal és 
életvezetési tanácsadásokkal is 
támogatni fogják a rászoruló tatai 
családokat.
A programban Lakos Zsuzsanna 
projektvezető tartott tájékozta-
tó előadást, ezt követően Vígné 
Kulcsár Krisztina szakmai veze-
tő a képzésekről és a tanácsadás 
típusairól számolt be, majd Vá-
mosiné Illés Márta a Tatai Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lyának vezetője és Székely Csaba 
a Szociális Alapellátó Intézmény 
intézményvezetője beszélt a jö-
vőbeni együttműködési elképze-
lésekről.       - áá - 

Tájékoztató napot tartottak a tatai CSAKPont-ban

Tartalmas és mozgalmas volt 
a 2017/18-as tanév Tata Város 
Diákönkormányzata számára. 
A TAVIDÖK munkájával évek 
óta támogatja a helyi diákéletet, 
programokat szervez és segíti a 
városunk iskoláiban tanuló diá-
kokat a pályaválasztásban, a sza-
badidő tartalmas eltöltésében is.
A diákönkormányzat az új tanév-
ben 2017 őszén kezdte el munká-
ját, a Városházán megrendezett 
éves tisztújító üléssel. A TAVI-
DÖK Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltak szerint 
a diákönkormányzat tisztségvi-
selőinek mandátuma 1 évre szól, 
ezért a tavalyi alakuló ülésen ha-
gyományosan sor került az új di-
ákpolgármester, és helyetteseinek 
megválasztására. A diákönkor-
mányzatba Tata közigazgatási ha-
tárán belül működő, minden OM 
azonosító számmal rendelkező, 
egyházi és állami közoktatási in-
tézmény jogosult 2 diákot deleg-
álni. A delegált tagokból felépülő 
képviselő-testület a diákpolgár-
mestert és a két diák-alpolgármes-

tert maga választja tagjai közül. 
Az egyik diák alpolgármestert a 
gimnáziumi tagok, míg a másikat 
az általános iskolás tagok közül 
kell megválasztani. A 2017/2018-
as tanévre felálló diákönkormány-
zat diákpolgármesteri címéért 
Krkos Gergő (TSZC Bláthy Ottó 
Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma) indult, akit 
a testület egyhangúlag megszava-
zott. Általános iskolás diák alpol-
gármesternek Kelemen Annát a 
Vaszary János Általános iskola ta-
nulóját, míg középiskolás diák-al-
polgármesternek Besenyi Viktóri-
át (Új úti iskola) választották meg 
a delegáltak.
Megalakulását követően a diákön-
kormányzat elkezdhette munkáját, 
amelynek nyomán mozgalmas 
évet zárhattak az idei vakáció be-
köszöntével. A fiatalok diák-köz-
meghallgatást szerveztek, ahol 
bárki elmondhatta véleményét, öt-
leteit, javaslatait a helyi diákélettel 
kapcsolatban. Karácsony előtt ün-
nepi adománygyűjtéssel végeztek 
karitatív munkát, majd aktív része-

sei voltak a „Közelítő” elnevezésű 
projektnek, melyet a Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzati Társa-
ság (GYIÖT) által az Erasmus+ 
projekt keretében szerveztek, és 
amelynek egyik elemeként részt 
vettek a Szakmák Éjszakáján is. 
Ugyancsak ebben a programban  
szerepeltek a Gyermek- és Ifjú-
sági Önkormányzati Társasággal 
közösen szervezett „Helyben ho-
gyan? - Fiatalok a településeken” 
című konferencián Budapesten.
A kultúra, művészet területén eb-
ben a tanévben „Hunyadi paizsán 
ül” címmel hirdettek meg kép-
zőművészeti és versíró pályázatot, 
amely a Mátyás király-emlékév-
hez kapcsolódott, tatai általános 
valamint középiskolások számá-
ra. A felhívásra összesen félszáz 
pályamű érkezett, közülük a szak-
értőkből álló zsűri három verset, 
valamint két korcsoportban hét 
képzőművészeti alkotást díjazott.
A diákönkormányzat a mozgás, a 
sport területén is igyekezett alter-
natívákat mutatni, megszervezték 
a VIII. Tata-Szőgyén kerékpártú-

rát, ennek részeként képviselték 
Tatát a „Youth is European Fu-
ture” elnevezésű szőgyéni kon-
ferencián, ahol prezentációt mu-
tattak be arról, hogy mit is jelent 
számukra európainak lenni. Idén 
tavasszal pedig a Tavidök Fociku-
pával várták a fiatalokat, az isko-
lák közötti versengésen fiú csapa-
tok vettek részt, intézményenként 
egy-egy összeállítással.
A főbb programok mellett Tata 
Város Diákönkormányzata a 
mögöttünk álló tanévben részt 
vett számos városi ünnepségen, 
képviselték magukat Tata legna-
gyobb rendezvényein, csapatépí-

tő és rendszeres önkormányzati 
üléseket tartottak. A város isko-
láinak évzáró ünnepségein Krkos 
Gergő diákpolgármester és Ke-
lemen Anna diák alpolgármester 
részesítette elismerésben a diá-
könkormányzat tagjait. Munká-
jáért könyvjutalomban részesült: 
Király Tamás, Hermann Ákos, 
Sramkó Bendegúz, Mózes Krisz-
tina, Széles Adrienn, Süveg Esz-
ter, Bancia Alex, Szabó Gergő, 
Argai Álmos, Kupfer Tamás és 
Besenyei Viktória.
A TAVIDÖK idén ősszel, újabb 
alakuló üléssel folytatja majd 
munkáját az új tanévben.     - áá -

Mozgalmas éve volt a diákönkormányzatnak

SZERKESSZÜNK EGYÜTT

A Via Margaritarum Zarándok Egyesület 2006 
óta szervez zarándoklatokat a Gyöngyök Út-
ján Mátraverebély-Szentkút és Mariazell kö-
zött. Idén nyáron három zarándoklat keretében 
25 nap gyaloglással Esztergomtól Mariazellig 
gyalogolnak el, felajánlva útjukat Magyaror-
szág lelki megújulásáért.
A három út az Öröm Útja elnevezést kapta, 
szakaszai a következők:
Öröm útja I. – 2018. július 5-14. Esztergom 
–Veszprém,
Öröm útja II. – 2018. július 25-29. Veszprém 
– Celldömölk, és 

Öröm útja III. – 2018. augusztus 6-19. Celldö-
mölk – Mariazell.
A zarándokcsapat július 6-án reggel indult el 
Esztergomból, majd 9 nap gyaloglás után júli-
us 14-én érkezik Veszprémbe. Tatát július 8-án 
vasárnap érintették, amikor Michl József pol-
gármester fogadta a zarándokokat, és az útra 
készített zarándokzászlóra szalagot kötött fel, 
melyen a „Boldogasszony Anyánk, könyörögj 
érettünk tataiakért” felirat olvasható. 
A zarándokok az útjuk által érintett települé-
sek szalagjait elviszik a mariazelli Szűzanyá-
hoz.        - áá -

Tatát is érintette az Öröm Útja zarándoklat csapata



ExperiDance-nyár az Angolkertben

   2018. július 12. IV. évfolyam, 14. szám Közélet 5

 Ajánló/hirdetés

A cukorbetegek helyes életvitelének 
két fontos szabálya a zsír és kalóri-
aszegény táplálkozás ,valamint  a 
rendszeres mindennapi mozgás . In-
zulinos betegek, akik naponta több-
ször mérik vércukorértékeiket megfi-
gyeltél,  hogy egy kiadós kerti munka 
után a vércukorszint lényegesen  le-
esik. Ez különösen fontos  ezeknél 
a  betegeknél,   akiknek a három 
hónapos átlagértéket a hemoglobin 
Alc1. -t 8 alatti értéken kell tartaniuk 
.A Tatai Diabetikus Klub vezetősé-
ge minden évben szervez mozgással 
összekötött túrákat, kirándulásokat. 
Jártunk már az  Agostyáni” Ökó” 
faluban,  a Jelky arborétumban,. ez 
év jun 30.án A Fényes-fürdő tanös-
vényét látogattuk meg . A kirándulás 
után nagy volt az érdeklődés, legtöb-
ben csak fiatal korunkban jártunk a 
„Fényesen. A fürdő  területén  léte-
sített Tanösvény  az eredeti termé-

szet vízi-világának  megőrzése  és 
páratlan élő szemléltető eszköze. 
A sétáló-padlókról betekinthettünk  
ebbe a csodálatos természeti kincs 
háborítatlan vízi és növényvilágába 
megcsodáltuk a vízben élő hatalmas 
fákat  a vízimadarakat , a kristály-
tiszta vízben úszkáló különböző mé-
retű halakat Ezt a kis mocsárvilágot 
az újra feléledő források táplálják és 
teszik élővé. Az egykori régi úszó-
medencéből ilyenkor nyíló taviróz-
sákkal betelepített színpompás tavat 
létesítettek. A bátrabbak függőhídon 
mehettek át a tó szemközti partjára.  
A hosszú séta végén a pénztár előtti 
pihenőben megbeszéltük a klub őszi 
programjait. Köszönjük a Polgár-
mester Úr  támogatását és Fogarasi 
Zsuzsanna Program-szerverzö segít-
ségét- azt,  hogy részesei lehettünk 
ennek a nem mindennapi élmény-
nek.                               Bankó Róbert

A júniusi FERGETEGES tomboló 
sikere után augusztus elején Omega 
slágerekkel érkezik a Társulat
Az ExperiDance neve bizonyára is-
merősen cseng az magas színvonalú 
kulturális programok iránt érdeklő-
dők számára, hiszen az együttes a 
közel két évtizeddel ezelőtti meg-
alakulása óta több mint 20 táncszín-
házi előadást mutatott be, és játszik 
Magyarországon és külföldön egya-
ránt. A Román Sándor alkotta egye-
di ExperiDance táncstílus a magyar 
néptánc hagyományokra épül, azt 
magas szintű balett kultúrával öt-
vözi, és modern, akrobatikus ele-
mekkel teszi még izgalmasabbá. Az 
együttes nagy erénye, hogy méltó 
módon talált helyet a régi magyar 
tánchagyományoknak a 21. század-
ban is, a mai kor embere számára 
élvezhetővé és érthetővé téve azt.
A Társulat színes repertoárjából az 
idei nyáron két egész estés nagy-
produkciót láthat a tatai Angolkert 
közönsége. A „Fergeteges – Sissi le-
gendája” című előadás június végén 
tomboló sikert aratott az Angolkert 

színpadán.
Augusztus 2-án a „Gyöngyhajú 
Lány Balladája – Omega musical” 
című produkciót mutatja be a Tár-
sulat. Ez ExperiDance első musical 
előadása, ahol a tánckar ismert szí-
nészekkel együtt lép színpadra. Az 
Omega együttessel közös alkotó-
munka eredménye egy olyan nagy-
szabású érzelemgazdag produkció, 
ami az együttes és az ExperiDance 
rajongóin túl mindenki szívét meg-
dobogtatja.
Az előadásban felcsendül az Omega 
együttes összes slágere, -többek kö-
zött a Trombitás Frédi, a Gyöngyha-
jú lány, a Petróleumlámpa, a Régi 
csibészek-, ismert és közkedvelt 
musical színészek előadásában. A 
történet főhőse a 18 éves Kriszta, 
aki első nagy szerelmi csalódását a 
Balaton partján éli meg, ahol az éj-
szakai tó szellemei sietnek segítsé-
gére, Trombitás Frédi vezetésével. A 
mókás csapat társaságában, a hajnali 
derengéssel a lány rossz kedve is el-
száll, bánata szép emlékké változik. 
Az ismert és dúdolásra késztető 

slágereken túl -a Társulattól meg-
szokott- látványos koreográfiák, és 
a humorral átitatott párbeszédek a 
garancia a kellemes nyáresti szóra-
kozásra.
Az előadásban elhangzó dalok: 
Start - Hűtlen barátok- Holló – Fe-
kete pillangó – Nem tudom a neved 
– Kötéltánc – Ha én szél lehetnék 
– Gyöngyhajú lány – Petróleum-
lámpa – Őrültek éjszakája – Nyári 
éjek asszonya – Hazug lány – Napot 
hoztam csillagot – Régi csibészek 
– Boldog angyalok – Ezüst eső – 
Trombitás Frédi – Addig élj - Meg-
hívás 
Az előadás megtekintését 12 éven 
aluli nézőinknek szülői felügyelet-
tel ajánljuk!
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

90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte otthonában dr. Beró 
Henrietta alpolgármester Juhász 
Istvánnét július 5-én. 
Juhász Istvánné Zalaerdődön 
született, férjével először Bu-
dapestre, majd 1952-ben Tatára 
költöztek. Irénke néni otthon 
dolgozott, az 1400 négyzetméte-
res telek kertjében epret, később 
virágot termesztett. Napközben 
a növényekkel foglalkozott, es-
ténként pedig bedolgozott az 

akkori Háziipari Szövetkezetbe, 
ahonnan később nyugdíjba is 
vonult. 1 gyermeke, 2 unokája 
és 2 dédunokája van.
Irénke néni ma is aktív, minden 
napra újabb célokat tűz ki magá-
nak: főz, takarít, varr, és ha kell 
fát is vág, szorgalma, tenni aka-
rása kiapadhatatlan. Ahogyan ő 
fogalmaz, az élethez akaraterő 
kell, mert akarat nélkül semmi 
nincs a világon, munka nélkül 
pedig nem lehet élni.            - áá -

Boldog születésnapot!

A Fényes fürdő tanösvényén jártunk

A tatai Móricz Zsigmond Váro-
si Könyvtár 2017 nyara óta tart 
a GINOP 6.1.2 pályázat kereté-
ben kezdő és középhaladó szá-
mítógépes tanfolyamokat aktív 
munkavállalók számára. Eddig 
4 kurzus zajlott le, amelyen 
összesen 41-en szereztek sike-
resen tanúsítványt, a legutóbbi 
csoport május végén. Töreked-
tünk, hogy családias, barátságos 
légkör alakuljon ki mindenki 
számára. A tanítványok jelentős 
része folytatta ismeretei bővíté-
sét, ezért a kezdő csoportban ta-
nulók a következő tanfolyamra 
is együtt jelentkeztek.
Jó hír számukra, hogy a jövő-
beni tervek között szerepelnek 
további, mélyebb számítógépes 
ismereteket nyújtó képzések! 
A könyvtár ezért folyamatosan 
várja azon 16-65 év közötti ér-
deklődők jelentkezését, akik 
szeretnének jönni ezekre az in-
gyenes tanfolyamokra. A rész-
vételi szándékot jelezni lehet 
telefonon (+36/34/380-281), 
emailen (olvasoszolgalat@
mzsvktata.hu), vagy 2018. au-

gusztus 6-a után személyesen 
az intézményben is (2890 Tata, 
Váralja u. 4.). A képzések rend-
szerint szombatonként zajlanak 
13-17 óra között 7+1 (vizsga) 
alkalommal, de szükség esetén 
a nap és az időpont a csoport 
igényéhez igazodva megváltoz-
tatható.
Emellett ősztől szeretnénk 
olyan tanfolyamokat is indíta-
ni, amelyek korhatár nélküliek, 
vagy igény szerint 1-1 speciá-
lisabb témával foglalkozik (pl. 
Microsoft Word vagy Excel). 
Akiket ezek a lehetőségek ér-
dekelnek, szintúgy jelentkez-
hetnek a fent megadott elérhe-
tőségeken.
Az Infokommunikációs Egysé-
ges Referenciakeret (a további-
akban: IKER) szintjei határoz-
zák meg az egyes tanfolyamok 
tartalmát. Jelenleg IKER 1 és 
IKER 2 képzések után érdek-
lődnek a legtöbben. A szintek 
tömören a következőket foglal-
ják magukba:
IKER 1: (kezdő) Megismerke-
dés a különböző számítástech-

nikai eszközökkel, alapvető 
használat, egyszerű fájlok létre-
hozása. Egyszerű böngészés és 
keresés az interneten, email fő 
funkcióinak használata. Hang-
hívó alkalmazások használata.
IKER 2: (középhaladó) Email 
fiók további lehetőségei (nap-
tár, felhő stb.), bonyolultabb 
keresés az interneten. Közössé-
gi média szerepe, előnye, hát-
ránya, biztonságos használata. 
Hivatalos ügyek intézése ott-
honról (ügyfélkapu).
IKER 3: (haladó) Komolyabb 
hangsúly esik a gépeken ta-
lálható fájlok hasznosítására 
(elektronikus olvasás/e-könyv, 
fájlok keresése), egyszerű 
programok telepítésére és al-
kalmazására, az internet egyéb 
szolgáltatásaira (online vásár-
lás). 
IKER 4: (gyakorlott) A jelent-
kezők megismerkedhetnek egy-
szerű blog/honlap létrehozásá-
val és karbantartásával, kép- és 
videószerkesztéssel, saját háló-
zat (WIFI) beállításaival.
        Dollmayer Bea

Régi és új számítógépes tanfolyamok a könyvtárban
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Június 26-án a Városháza Mar-
tyn-termében rendeztek sajtótájé-
koztatót a Magyar Állami Opera-
ház „Operát az Operából!” című 
turnéjának tatai programjáról.
A Magyar Állami Operaháznak az 
ország legnagyobb nemzeti kul-
turális intézményeként küldetése, 
hogy az opera üzenetét minél több 
magyar lakta településre közvetít-
se. Ennek nyomán a 2018/19-es 
„Puccini Itáliája” évad részeként 
valósul meg az „Operát az Ope-
rából!” elnevezésű vadonatúj bér-

letprogram, amely Tatán is szentel 
egy estét a műfajnak.
A budapesti Operaház jelenleg 
folyó korszerűsítése lehetőséget 
biztosít arra, hogy a játszóhely 
kiváltásaként azokban a vidéki 
nagyvárosokban is bemutatkoz-
hassanak, ahol az operai műfajok 
amúgy nincsenek jelen. A Filhar-
mónia Magyarország Nonprofit 
Kft. partnerségében megvalósuló 
„Operát az Operából!” sorozat 
jegyében a tatai közönség szep-
tember 16-án hallgathatja meg 

Puccini Turandot című operáját az 
Angolkertben. A korszakos itáliai 
szerző utolsó, a gyönyörű, ám ri-
deg kínai hercegnőről szóló ope-
ráját (amelynek talán leghíresebb 
áriája a „Nessun dorma” kezdetű) 
Medveczky Ádám vezényletében, 
Lukács Gyöngyi, László Boldi-
zsár, Róka István, Szvétek László, 
és Sáfár Orsolya előadásában, a 
Magyar Állami Operaház Zene-
kara, Énekkara és Gyermekkara 
közreműködésével hallhatja majd 
a közönség.
A tatai tájékoztatón ezzel kap-
csolatban Ókovács Szilveszter, a 
Magyar Állami Operaház főigaz-
gatója elmondta: - Tatán 1933-
ban elindult valami, amikor Oláh 
Gusztáv az Operaház legendás 
tervezője, rendezője jóvoltából itt 
az Angolkertben elkezdődött egy 
opera bemutatási kezdeményezés. 
Kicsit ennek is emléket állítva il-
lesztették be Tatát abba a közel 60 
helyszínes sorozatba, mely kap-
csolódik az idei Puccini évadhoz. 
A gyönyörű természeti környezet 
biztosan hozzáad a nyárvégi ese-
ményhez, és az Operaház társula-
tának tagjai is megnézhetik itt az 

ősök lábnyomát – fogalmazott a 
főigazgató.
Michl József, Tata polgármestere 
az eseménnyel kapcsolatban a Vá-
rosházán hangsúlyozta: - nagyon 
megtisztelő, hogy Tata bekerült 
a turné programjába, különö-
sen, hogy az Operaház zenekara 
és jeles énekesei jönnek el ide, a 
szabadtéri színpadra. Folyamatos 
munkát végzünk azért, hogy a tata-
iak a lehető legkönnyebben érhes-
senek el minél magasabb szintű 
kulturális, művészeti programokat 
és élményeket, melyeknek sorá-
ban a Turandot az év kiemelt ese-
ményének számít – nyilatkozta a 
városvezető.
A sajtótájékoztatón került sor a 
Magyar Opera200 CD-boksz ün-
nepélyes átadására is. A Magyar 
Opera Napja alkalmából 2017 
novemberében a Magyar Állami 
Operaház egyedülálló CD-gyűj-
teményt jelentetett meg, amely a 
hazai operakultúra 200 esztende-
jének remekeit fogja egybe. Az 
50+3 lemezt tartalmazó Magyar 
Opera200 nevű kiadványt a hazai 
városi könyvtárakba és zenei in-
tézményekbe juttatja el az Opera, 

melynek célja operairodalmunk 
bemutatásán túl a hazai művek 
ismertté, népszerűvé tétele, va-
lamint a zenehallgató közönség 
ösztönzése azok rendszeres hall-
gatására, időről-időre történő elő-
vételére.
Az „Operát az Operából!” program 
a tatai mellett még négy előadást 
tartogat a Komárom-Esztergom 
megyei közönségnek: a tatabá-
nyai Vértes Agorájába tervezett 
előadássorozat szeptember 30-án 
indul a „Klasszikus és modern” 
elnevezésű balett esttel, majd de-
cember 2-án szimfonikus kon-
certtel folytatódik. 2019. február 
7-én a „Puccini Itáliája”operagálát 
hallgathatja meg a közönség, vé-
gezetül a sorozat zárásaként 2019. 
február 18-án Puccini Bohémé-
let című operája csendül fel kon-
certszerű változatban. Turnéját 
az Opera hasonló rendszerben az 
Erkel Színház 2021/22-es évadra 
tervezett átépítése során is meg kí-
vánja majd ismételni. 
A tatai előadásra a jegyek júliustól 
megvásárolhatóak lesznek a hely-
színen, és az Opera weboldalán 
(www.opera.hu).         - áá -

Tatára érkezik a Turandot, a Magyar Állami Operaház előadásában

Erdélyi testvérvárosunk, Szováta 
önkormányzata az idén második 
alkalommal rendezi meg mű-
vészeti táborát 12-18 éves tatai, 
szőgyéni, szovátai és magyarka-
nizsai gyerekek, illetve fiatalok 
számára. (A résztvevő települé-
sek nevéből ered a tábor TASZŐ-
SZOMA elnevezése.) 
A táborozásra 2018. augusztus 
20-26-ig kerül sor, helyszín: a 
szovátai Teleki Oktatási Központ. 
A táborozók szakavatott mesterek 
irányításával továbbfejleszthetik 
a különféle képzőművészeti tech-
nikákban eddig szerzett jártassá-
gukat és változatos szabadidős 
programokban vehetnek részt.
Tata Város Önkormányzata pá-

lyázatot hirdet a táborozás tatai 
résztvevőinek kiválasztására.
(A tatai résztvevők augusztus 20-
án, hétfőn utaznak el Szovátára 
különjárati autóbusszal és 26-án, 
vasárnap érkeznek haza. A tábo-
rozásban való részvétel – beleért-
ve az utazás költségeit is – ingye-
nes. Minden résztvevő számára 
utas baleset- és poggyászbiztosí-
tást köt Tata Város Önkormány-
zata.)
Várjuk azon tatai gyerekek és fia-
talok jelentkezését, illetve pályá-
zatát, akik szívesen részt venné-
nek a tábor munkájában. 
A jelentkezők pályázati anyagá-
nak a következőket kell tartal-
maznia:

3 db tetszőleges témájú, méretű 
és technikájú alkotás, melyet a 
pályázó saját kezűleg készített 
– akár kifejezetten erre az alka-
lomra, akár az elmúlt tanév során 
(Kérjük, hogy minden alkotáson 
tüntessék fel a pályázó nevét!)
Kézzel írt, legfeljebb 1 oldal (A/4) 
terjedelmű motivációs levél, 
melyben a pályázó bemutatkozik 
és leírja, hogy miért szeretne a tá-
borozásban részt venni. (Kérjük, 
hogy a levél végén pontosan tün-
tessék fel a pályázó nevét, életko-
rát, iskoláját, lakcímét, valamint 
valamelyik szülője/gondviselője 
nevét és telefonszámát!)
A három alkotást és a motivációs 
levelet tartalmazó pályázatokat 

2018. július 25-én, szerdán 16 
óráig várjuk a városháza polgár-
mesteri titkárságára. (Tata, Kos-
suth tér 1. Telefon: 34/588-611)
A pályázat eredményéről leg-
később 2018. augusztus 1-én, 

szerdán értesítjük a pályázókat, 
a motivációs levélen feltüntetett 
szülői telefonszámon. A pályá-
zatként benyújtott alkotásokat 
kérésre visszaadjuk.

Tata Város Önkormányzata

Germánok címmel nyílt új kiállí-
tás a tatai várban július 5-én.
A tárlat a népvándorlás korába 
repíti vissza a látogatót egy Vas 
megyei, szelestei  langobard te-
mető leletanyagát mutatva be, 
melyet Pap Ildikó a Savaria Mú-
zeum régésze ásott ki. A Tatára 
látogató kiállítást Dr. Vida Tiva-
dar az ELTE Régészettudományi 
Intézetének igazgatója nyitotta 
meg, a helyszínen a látogatókat 
Michl József polgármester is kö-
szöntötte. 

Dr. Schmidtmayer Richárd, a 
Kuny Domokos Múzeum igaz-
gatója a vándorkiállítással kap-
csolatban elmondta: - a tatai mú-
zeum ezzel a tárlattal ismét egy 
olyan területre szeretné ráirányí-
tani a figyelmet, amely iskolai 
tanulmányaink alapján is kiemelt 
jelentőséggel bír, hiszen min-
denkinek vannak elképzelései a 
germánokról, és ismerhetjük mi-
tológiájukat, melynek alakjaival 
számos művészeti alkotásban ta-
lálkozhattunk már. 

A kiállított tárgyak között felfe-
dezhetünk férfi és női viseletma-
radványokat, fegyvereket, arany-, 
ezüst-, valamint korallból készült 
gyöngyékszereket, de megjelenik 
a korra jellemző fazekasság is. A 
temetőben talált egyéb tárgyakból 
rekonstruálható ennek a 6. század 
elején a Dunántúlon élt népcso-
portnak a hitvilága, s a kiállítás 
talán legérdekesebb „műtárgya” 
egy torzított emberi koponya.
Az ELTE Régészettudományi 
Intézetének igazgatója szak-

mai megnyitójában kiemelte: - a 
langobardok története, vándor-
lása az Elba vidéktől egészen 
Itáliáig modell értékű, ezért an-
nak tanulmányozása kulcsot ad 
a népvándorlás-kori migráció 
megértéséhez, és olyan más kora 
középkori népek szempontjából 
is kiemelkedő jelentőségű, ame-
lyekről nem, vagy alig maradtak 
fenn történeti, régészeti források. 
A szelestei temető leletanyagá-
nak vizsgálata után pontosabb 
kép rajzolható meg az ott élt kö-
zösség eredetéről, mobilitásáról, 
összetételéről, a helyi és a régión 

túlmutató kapcsolatrendszeréről, 
mint az a történeti forrásokból ki-
olvasható. Az eredmények olyan 
további vizsgálatokra ösztönöz-
nek, melyek nyomán jobban 
megérthetjük a népvándorlás-ko-
ri népek életét, küzdelmes min-
dennapjait, a késő antik örökség 
és a barbár műveltség egyesíté-
sére tett törekvésüket, amellyel a 
mai Európa arculatának kialaku-
lásához is hozzájárultak – fogal-
mazott Dr. Vida Tivadar.
A szombathelyi Savaria Múzeum 
vándorkiállítása augusztus végé-
ig látható városunkban.         - áá -

TASZŐSZOMA - Képzőművészeti tábor Szovátán 

Germánok 
Időutazás a népvándorlás korába
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Nagy tapasztalatokkal bíró tatabá-
nyai nevelésű, Tatabányát, Gyön-
gyöst, Mezőkövesdet, Orosházát, 
az FTC-t megjárt 29 éves átlövő és 
szélső poszton játszó játékost iga-
zolt a TAC férfi kézilabdacsapata. 
Benis Bence három NB I. és NB 
I/B-s időszakot már játszott a ta-
tai csapatban. Korosztályos válo-
gatottként csapattársa volt Lékai 
Máté, Balogh Zsolt és többek 
mellett Lele Ákos is. Főiskolás 
korában tagja volt a világbajnok-
ságot nyert magyar főiskolás vá-
logatottnak is.
Bence jól ismeri a tatai közeget, 
amikor csak tehette megnézte a 
tataiak hazai meccseit. Tudását 
több első osztályú csapatban ka-
matoztatta, kimondottan profi 
mentalitású, igazi csapatember.
Mint mondta: „Örömmel jöttem 
Tatára, segíteni szeretnék, hogy 
a városnak még jobb csapata 
legyen. Tetszett a TAC elkép-
zelése a jövőt illetően, ez nagy 

kihívás számomra is, hiszen egy 
erős és stabil csapat játékosa le-
hetek. A szakosztályban pedig 
szerepet vállalok az utánpótlás-
képzésben is.”
A TAC kézilabda szakosztálya to-
vábbi erősítéseken dolgozik, a ki-
szemeltekkel már előrehaladottak 
a tárgyalások.
Somogyvári Tamás, a TAC kézi-
labda szakosztályának vezetője: 
„Az elmúlt hónapokba olyan já-
tékosokkal tárgyaltunk, akik erő-
sítést jelentenek a csapatnak, így 
kezdeményeztünk beszélgetést 
Benis Bencével is. Tapasztalt já-
tékosok mellett több fiatal játékos 
érkezik a Grundfos Tatabánya 
együttesétől. Az új játékosokkal 
jelentősen megerősödünk, így 
reális célként jelölhetjük meg az 
NB I/B-ben az élmezőnyhöz való 
tartozást. Lelkes szurkolóinkat 
pedig továbbra is várjuk a lelátó-
ra, jöjjenek és buzdítsák kedven-
ceiket.”                      Vámosi László

Cél az élmezőny
Klasszis játékos érkezett a TAC kézilabdacsapatához

Május 30-án a TAC küldöttköz-
gyűlésén mondott le elnöki tiszt-
ségéről Lázár Ottó. Az alapsza-
bály értelmében maximum 60 
napig még ellátja a feladatait. A 
szakosztályokkal együtt az elnök-
ség úgy határozott, hogy a lehető 
leghamarabb meg kell találni az 
új elnököt. A jelölő bizottsághoz 
alig több mint egy hónap alatt 4 
személyre érkezett jelölés. Az 
egyesület július 2-ra hívta össze 
az elnökválasztó küldöttközgyű-
lést. A felelősséget minden szak-
osztály érezte, így – nyár közepe 
ellenére- minden küldött megje-
lent. Visszalépések miatt végül a 
szavazólapra egy név került fel és 
a küldöttek teljes támogatásával 
Hanesz Józsefet megválasztották 
a TAC elnökévé. 
Rövid interjút kértünk az elnök 
úrtól.
- Milyen helyzetben van a TAC?
H.J.: ezt egyelőre még nem tudom 
pontosan megmondani. Azon le-
szek, hogy a lehető legrövidebb 
idő alatt elkészüljön egy helyzet-
elemzés. Szakmai szempontból 

azt hiszem, a Club rendben van, 
a szakosztályokban jó munka fo-
lyik. Gazdasági szempontból kell 
pontos képet kapnunk, hogy tud-
juk a további lépéseket megha-
tározni. Azért is sürgető a dolog, 
mert augusztusban elkezdődik a 
versenyidőszak a szakosztályok 
zöménél. Persze van akinél ez 
most is tart. 
- Milyen lépésekre kerülhet sor?
H.J.: amikor elkészül az előző 
sportszakmai év gazdasági elem-
zése, akkor kezdődhet az iga-
zi munka. Meg kell határozni a 
szakmai célokat és ehhez kell 
megteremteni a szükséges anyagi 
forrásokat. Úgy látszik, hogy az 
utóbbi egy-két évben a szponzo-
rációs bevétel csökkenő tendenci-
át mutat. Nyilván csak addig nyúj-
tózkodhatunk, amíg a takaró elér, 
így nagyon fontos és a továbbia-
kat alapvetően meghatározó idő-
szak elé nézünk. Úgy gondolom, 
október körül ismét összehívunk 
egy rendkívüli közgyűlést ahol 
tájékoztatjuk a szakosztályokat a 
helyzetről.  Ezen a közgyűlésen 

elnökségi tagot is választanunk 
kell, hiszen jelenleg egy tag hi-
ányzik.
- Amikor megköszönte a bizal-
mat, a beszédében mondott egy 
érdekes dolgot a tisztség betölté-
séről.
H.J.: természetese megköszön-
tem a bizalmat, hiszen valóban 
úgy gondolom ez most tényleg a 
felém mutatott bizalomról szólt. 
Megtisztelő egy több mint 100 
éves sportegyesület elnökének 
lenni. Az elnöki munkát én társa-
dalmi munkában kívánom végez-
ni. Nyugodtan mondhatom nem 
megélhetési szempontból vállal-
tam a feladatot. Természetesen 
keresem a munkatársakat, hiszen a 
napi irodai munkát is végezni kell. 
Van, aki a régiek közül marad, de 
újakra is szükség van. Ebből a 
szempontból szerencsés, hogy ki-
csit holt szezon van. Ígérem, hogy 
a TAC támogatóinak, szurkolói-
nak folyamatosan beszámolunk a 
munkáról és a TAC honlapján tá-
jékozódhatnak az eredményekről, 
eseményekről.                           - ta - 

Új elnök a TAC élén
Augusztus 4-én kerül sor az idei 
Tatai Minimaraton futóverseny-
re, amely már a 35. lesz. Ahogy 
gyerekként is sokszor számoltuk 
a napokat egy-egy fontos ese-
mény előtt,így most is számol-
va már csak huszonegyet kell 
aludni és itt a MINIMARATON. 
Aki indulni szeretne, annak min-
denekelőtt neveznie kell, amit 
megtehet augusztus 1-ig online 
formában (a www.tata.hu oldalon 
megtalálja a címet), majd 3-án és 
4-én a helyszínen. Az elmúlt év-
hez hasonlóan idén is 11.00-kor 
indítják el a mezőnyt a Művelő-

dési Központ mellől. Egyéniben 
és váltóban állhatnak rajthoz a 
futók. A célba érkezést követően 
rajtszámok alapján tombolanye-
remények sorsolására kerül sor. 
Az eredményhirdetés a  Bor és 
Hal Ünnep keretében a Kastély-
parkban felállított színpadon lesz. 
A Tatai Minimaraton támoga-
tói: Tata Város Önkormányza-
ta, Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt, Pannon Takarék Bank 
Zrt, KEM Természetjáró Szö-
vetség, Tatai Városgazda Kft, 
Tatai Városkapu Zrt, Fiatal Uta-
zók Klubja.                       -ta-

Már csak 22 nap

 Ajánló

Július 25. szerda 14 óra 
Művelődési Ház
Klubdélután keretében 
Nagy Olga klubtagunk:„-
Kaland az életem” címmel 
beszélgetés életútjárói

Július 27. péntek 
9-12 óráig 
Klapka György laktanyában 

Szent Kristóf védőszentje 
kapcsán köszöntjük harcko-
csizó katonáinkat.

Programajánló:
A klubdélutánt követően 
(július 12. 16.00 órától) a 
múzeumban: a „Germánok 
történelmi kiállítás” meg-
tekintése.

A Honvéd Bajársi Klub 
2018. júliusi programjai


	TVK_01_1
	TVK_02_1
	TVK_03_1
	TVK_04_1
	TVK_05_1
	TVK_06_1
	TVK_08_1
	TVK_0712

