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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és
Ügyrendi Bizottsága 2018. június 20-i ülésén döntött a kulturális és oktatási, valamint az
egészségügyi, szociális és sport
alapra beérkezett pályázatokról.
A nyertesek támogatási szerződéseit július 9-én írták alá a
Városházán, ahol a nyertes pályázókat Michl József polgármester, dr. Beró Henrietta alpolgármester, valamint Robozné
Schőnfeld Zsuzsanna a Humán
és Ügyrendi Bizottság elnöke
köszöntötte.
Tata Város Önkormányzata idén
a meghirdetett alapokra össze-

sen 5 500 000 forintot különített el. A pályázatokat a Humán
és Ügyrendi Bizottság írta ki és
bírálta el. Michl József a Városházán elmondta: - az alapok pályázati kiírásakor minden évben
az a cél, hogy még részletesebb
képet kapjunk a városban működő különböző szervezetek,
intézmények munkájáról, és
azok, akik közvetlen támogatásban – például sport vagy szociális területen – nem részesülnek,
lehetőséget kapjanak finanszírozásra, programjaik megvalósításához. Sok civil szervezet és
számos intézmény is pályázott
2018-ban, tehát idén is sikeres

Minimarathon és Neszmélyi Borünnep

Hirdessen
Ön is

9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!

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

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

volt a pályázati kiírás.
A kulturális és oktatási alapra
2 millió forint volt a keretös�szeg, összesen 20 pályázat érkezett be, a Humán és Ügyrendi
Bizottság ebből 12 pályázatot
támogatott. Az alapból a város
közművelődési
rendeletében
meghatározott közművelődési
feladatok ellátásának segítésére, civil szervezetek, egyesületek kulturális programjainak
megvalósítására, városi köznevelési, ifjúsági programok,
rendezvények szervezésére, támogatására lehetett pályázni.
Az egészségvédelmi, szociális
és sport alapból az önkormány-

Augusztus 4-én már 35. alkalommal, hagyományosan idén
is a nyár utolsó hónapjának első
szombatján rajtol el a tatai Minimarathon, mellette pedig a III.
Neszmélyi Borünnep és Halnapok rendezvénye várja majd az
érdeklődőket a Kastély téren.
A Minimarathon Tata Város
Önkormányzata, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank, a Pannon Takarék, a Felnőtt Utazók
Klubja, a KEM Természetbarát
Szövetség, a Tatai Városkapu
Zrt.. a Tatai Városgazda Kft.,és
a Tatai Atlétikai Club közös
szervezésében, a „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary
Zoltán mintajárásában” projekt támogatásával valósul meg
2018-ban. Nevezni augusztus
elsején éjfélig lehet online (tata.
hu), a helyszínen pedig augusztus 3-án pénteken 15:00 és
19:00 óra között, valamint augusztus 4-én szombaton 08:00tól 10:45-ig.

Tompa Andor főszervező, az
eseményekhez kapcsolódó sajtótájékoztatón a Városházán
elmondta: - a Minimarathon
Tata második legrégebbi sporteseménye, csak a Tó-futás előzi meg. Bár hazánkban a nyári
szezonban nagyon sok futóversenyt rendeznek, a tatai mégis
különleges, hiszen egyedülálló
természeti környezetben zajlik
a város útjain, így már évek óta
stabilan 6-700 induló rajtol el a
13,5 kilométeres távon.
A sajtótájékoztatón Michl József polgármester kiemelte: újabb szép évfordulóhoz érkezett a Minimarathon, s nagyon
jó érzés, hogy Varga István
egykori kezdeményezése ilyen
hosszú ideig fennmaradt, és
kibővült a köré épített rendezvényhétvége is. A városvezető
szívből gratulált az ötletadónak
és az eddigi szervezőknek, önkénteseknek, a résztvevő szervezeteknek és a támogatóknak

hozzátéve, hogy nemcsak a tatai
futókat, hanem a szurkolókat is
várják az útvonal mentén. Michl József elmondta:- új színnel egészül ki idén a Borünnep,
ugyanis a rendezvény vasárnap
délelőtti programjában a tervek
szerint meghirdetnek egy horgászversenyt az Öreg-tó partján,
a Keresztelő Szent János szobor
és a lovarda közti szakaszon.
A futóverseny útvonalán 5 frissítő állomás segíti majd a futókat, többek között az Öreg-tó és
a Cseke-tó partján. A szokásoknak megfelelően chipes időmérés lesz, ezzel kapcsolatban a
szervezők kérik, hogy a chipet
kizárólag a cipőjükön viseljék
a versenyzők. A futás ideje alatt
az Országos Mentőszolgálat két mentőautóval
lesz jelen, mellettük pedig az IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók
Országos
Egyesületének önkéntesei is gondoskodnak a megfelelő
egészségügyi ellátásról.
Görkorcsolyával, kerékpárral és kutyával idén
sem lehet futni, valamint
a mindkét fülben elhelyezett fülhallgató is kizáró ok a versenyen.
Augusztus 4-én délelőtt
11:00-kor indítják majd
a futamot, amelyen az
egyéni indulókon kívül
a megszokott váltók is
részt vehetnek: 2,2-6,6

zati szociális, egészségvédelmi
és sport feladatellátását segítő
rendezvények, programok megvalósítására, támogatására lehetett pályázni. Szociális területen
800 ezer forint keretösszeg állt
rendelkezésre, 6 pályázat érkezett, mind a hatot támogatta a
bizottság. A sport alapra 2,7 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre, összesen 31 pályázat
érkezett, ebből 18-at támogatott
a bizottság.
A támogatások elszámolása a
programok
megvalósításának
időpontjától függ, de legkésőbb
december 15-ig minden támogatottnak el kell majd számolnia.

és 4,7 km-es távokon. Egyéniben a nők és a férfiak 16
kategóriában, míg a váltók 7
női, 7 férfi és 7 vegyes kategóriában kerülnek díjazásra. Az
eredményhirdetés a III. Neszmélyi Borünnep és Halnapok
keretében a Kastély téren lesz,
várhatóan 14:00 órakor. A Neszmélyi Borút Egyesület által
szervezett egész hétvégén át
tartó rendezvényen az Öreg-tó
partján idén is színvonalas és
változatos programkínálattal
várják az érdeklődőket: különböző műfajú koncertekkel,
válogatott borokkal, a legjobb
térségi borászatok képviselőivel, és ízletes hal illetve más
-ááételekkel.		
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Önkormányzat

Az INTERSpar építéséhez
kapcsolódó Május 1. úton és
Új úton várható forgalomkorlátozások
1/A. Ütem
A Május 1. út Váralja és a Keszthelyi út közötti szakaszán egy
sáv lezárásra kerül az északi
oldalon ( focikert előtt) burkolatszélesítés és a távhővezeték
kiváltása miatt. A Keszthelyi út
a merőleges parkolók végétől
egyirányú a Május 1 út felé, így
a Május 1. útról nem lehet bekanyarodni a Keszthelyi útra. A
2.sz. helyijárat útvonala módosul, az építés időszakában nem
érinti a Jávorka Iskola előtti
megállót.
1/B. Ütem
A Május 1 út Keszthelyi utca
csomópont északi oldalát (focikert előtt) érinti a forgalomkorlátozás szintén a távhővezeték
kiváltása és a csomópont korszerűsítése miatt. A Keszthelyi út focikert melletti szakasza
egyirányú lesz, a Május 1. útról
lehet behajtani, az Új út felől a
Keszthelyi út zsákutca lesz. Ez
alatt az idő alatt lezárásra kerül
a Május 1. út egy sávja az Agora
könyvesbolt előtti szakaszon.
Az 1/A és 1/B ütemek várható ideje: 2018. július közepétől
2018. szeptember első hete.

Gyógyszertárak
Ügyeleti rend

Hétfő: Capricornus patika
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Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
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Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
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Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Horváth Gábor Ferenc
nyomdavezető
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A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
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Lehet pályázni az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra
Az Öveges József Tanulmányi
Ösztöndíjra olyan tatai állandó
lakóhellyel rendelkező, nappali
tagozatos, felsőoktatásban alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben
tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását
megelőző tanév mindkét félévében 4,0-nál magasabb tanulmányi átlagot ért el és még legalább
egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig.
A pályázatnak tartalmaznia kell a
díjra pályázó személy nevét, lak-

címét, telefonos elérhetőségét, a
felsőoktatási intézmény nevét,
hallgatói jogviszony, valamint az
előző két félév tanulmányi eredményének hitelesített igazolását.
Tanulmányi eredmény alatt a
Neptun rendszerben feltüntetett,
kreditpontok alapján számított
átlag értendő. A pályázatnak ki
kell térnie a pályázó Tatához való
kötődésére, itt végzett korábbi
tanulmányaira, eredményességére, valamint arra, hogy tanulmányainak folytatása és elvégzése
miként kapcsolódik városunk-

hoz, valamint az általa választani
kívánt szakdolgozati téma kifejtésére maximum két oldal terjedelemben, amennyiben az összefügg Tatával.
A pályázatot Michl József polgármesternek címezve Izsáki
Zsuzsanna humánszolgáltatási
ügyintéző részére kérjük eljuttatni a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalba (telefon: 588664) legkésőbb 2018. augusztus
31-ig.
A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni: 5 hallga-

tónak, akik a humán tudományterületen, 5 hallgatónak, akik
a természettudomány-műszaki
szakterületen tanulnak.
Az Öveges József Tanulmányi
Ösztöndíj összege havi 10 000
Ft 10 hónapon át.
Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét
az EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary
Zoltán mintajárásában című projekt keretén belül biztosítja az
önkormányzat.
A díjat Tata város polgármestere
adja át minden év októberében.

Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Építési és vagyongazdálkodási Iroda
Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom
megye,
2890 Tata, Kossuth tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
építésügyi igazgatási feladatok
(1.sz. melléklet, 15. pontjában
foglaltak alapján)
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök:
építéshatósági ügyek döntésre
való előkészítése
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
főiskola, aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki
(magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő
üzemmérnöki, építészmérnöki,
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány)
vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy
ezekkel egyenértékűnek elismert
szakképzettség, vagy ab) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy
magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező
építészmérnöki, szerkezettervező
építészmérnöki szakképzettség,
osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékűnek elismert szakképzettség,
vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
- önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat,
- közigazgatási alapvizsga,
A pályázat részeként benyúj-

tandó iratok, igazolások:
- A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte
esetén annak igazolására szolgáló
okirat másolata,
- a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény
42. §-nak való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85.§-ában
meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem
áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata, hogy
kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz,
- motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bakos Zsolt, Irodavezető nyújt, a
34/588-659 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
- Postai úton, a pályázatnak a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: I/115-1/2018.,
valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat
elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók
tájékoztatást kapnak. A pályázat
eredménytelenné nyilvánításának
jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.tata.hu
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos próbaidő kerül
kikötésre. Kérjük a borítékot a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére címezni.

Pályázati felhívások
Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Építési és vagyongazdálkodási Iroda
Vagyongazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom
megye,
2890 Tata, Kossuth tér 1.
A közszolgálati tisztviselők
képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Gazdasági és üzemeltetési feladatkör (1. sz. melléklet 20.
pont)
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök:
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok, lakásgazdálkodási feladatok ellátása. Önkormányzati vagyon-kataszter
nyilvántartásának vezetése, statisztikai adatszolgáltatás ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség,büntetlen előélet,
főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi,
építész,
gazdaságtudományi
szakképzettség, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
-önkormányzatnál, vagy gazdasági társaságnál hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,közbeszerzési gyakorlat,
közigazgatási alapvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz,
-iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte
esetén annak igazolására szolgáló okirat másolata,
-a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény

42. §-nak való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány,
-a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez,
továbbításához
hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 8485.§-ában meghatározott ös�szeférhetetlenség a pályázat
benyújtásakor nem áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata, hogy
kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz,
- motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. augusztus 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bakos Zsolt, Irodavezető nyújt, a
34/588-659 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: I/ 234/2018. ,
valamint a munkakör megnevezését: Vagyongazdálkodási ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat
elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el.
Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.tata.hu
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos próbaidő
kerül kikötésre. Kérjük a borítékot a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére
címezni.
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Ilyenek vagyunk mi
Iskolánkban hagyományainkhoz
híven 2018.május 12-én ismételten
megrendezésre került az”Ilyenek
vagyunk mi” bemutatkozó műsor,
amely évek óta nagy érdeklődésre
tart számot.
A rendezvény lebonyolítására a
Magyary Zoltán Művelődési Házban került sor zsúfolásig telt nézőtér előtt. Iskolánk tanulói ötletes,
színvonalas műsorszámokkal szórakoztatták a szülőket, vendégeket,
akik izgatottan várták „csemetéjük” felbukkanását a színpadon.
Az alsó tagozatos osztályok mese-

játékokat, izgalmas jeleneteket adtak elő a saját maguk által készített
dekoráció segítségével berendezett
színpadon. A felső tagozatos tanulók többnyire osztályfőnökeik segítségével készültek a fellépésre.
Változatos műsorszámokat láthattunk: pl. retró osztálytáncot a 7.d
osztály előadásában, színpadi jeleneteket , zenés-táncos produkciókat, humoros szösszeneteket, hangszerszólókat,melyek nagy sikert
arattak a nézők körében. Ezek az
alkalmak lehetőséget teremtenek
arra, hogy a gyerekek új oldalukról

mutatkozzanak be. Minden gyerekben rejlik tehetség, ezt bizonyították a műsorszámok. Iskolánkban
kiemelkedő szerepe van a művészeti nevelésnek, amit több fellépés
során is megcsodálhatott a nézőközönség. Mind az énekkar, mind
a szólóénekesek produkcióját nagy
tapssal jutalmazták a jelenlévők.
A szereplő gyermekek örömteli
arca és a jó hangulat meggyőzte
a szervezőket arról, hogy érdemes
tanuláson kívüli tevékenység során is bemutatni iskolánkat.
Dr.Ferenczné Mátay Erika

Látogatás Ausztriában,
a Meseparkban

A KATONAORVOS

A Honvéd Bajtársi Nyugdíjas
Klub találkozóját május 23án megnyitotta Sárközi József
klubvezető. Elmondta, hogy 170
éves a Magyar Honvédség. E
nap alkalmával hívta meg vendégként Dr. Svéd László orvos
altábornagyot. Talán elmondhatjuk, hogy Tatához még ma is
kötődik, hisz valamikor a Tópart
utcában is lakott és szívén viseli
városunk sorsát. Sok embert ismer, őt is sokan ismerik és tisztelik. Az altábornagy úr elmondta,
hogy betartotta a hippokratészi
esküt, miszerint életét az orvostudománynak szenteli. Minden
erejével és tehetségével gyógyító munkát végez. Katonaorvosként még nagyobb veszélynek
volt kitéve, hisz az egész világon
126 nap volt béke, a többi napon
valahol mindig volt háború. Pályafutása alatt különböző mis�sziókban vett részt. Kb. 44 raké-

tatámadást túl élt, a sors mégsem
kímélte meg, hisz egy síbalesetben megsérült, aminek keresztjét
egy élten át kell hordoznia. Békefenntartó alakulatokkal vonult
a háborús övezetekbe. Így megjárta Afganisztánt, Irakot, Koszovót. Átélte az Öbölháborút, a
Délszláv válságokat. Meg kellett
küzdeni azzal, hogy sokszor magára volt hagyatva, úgy a szervezéssel, mint az egészségügyi
műszerek beszerzésével. Áldatlan körülmények között élték
túl az időjárás viszontagságait,
a hőséget és a mínusz fokokat
egyaránt. Nehézséget okozott
a nyelvismeret hiánya, hisz különböző nemzetségű emberek
gyógyítását vállalta, azokkal
való szóértés bizony nem volt
egyszerű feladat. Borzalmakkal
töltötte el a látvány, mikor kicsi gyerekekre robbanószer volt
felszerelve. Úgyszintén megvi-
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selte, - orvos létére - hogy annyi
végtag nélküli gyermeket kellett
látnia. A NATO-ba való belépéskor az amerikaiak ragaszkodtak
ahhoz, hogy a misszióba magyar
orvosok kerüljenek. Túl kellett
élni a járványokat, a borzalmas
látványokat, a betegszállításokat, a kilátástalan helyzeteket. Volt olyan időszak, hogy
1 óra állt rendelkezésre, hogy
biztonságos helyre kerüljenek.
23 orvos, mintegy 37 szakmát
képviselt. Szerencsére sok embert meg tudtak gyógyítani. A
misszióba vonulás előtt nem
ismerte fel, hogy milyen nehéz
feladatra vállalkozott. Mikor
hazajött, nemsokára nyugdíjba
vonult, de azóta sem tétlenkedik.
Beválasztották a Honvéd Kórház Bíráló Bizottságába, majd
Rehabilitációs Főorvos Helyettesként dolgozott. Jelenleg is
aktív életet él, hisz munkatársa

a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemnek. Oktatási feladatokat vállal a különböző közszolgálati egyetemeken. Magánéletéről elmondta, most 68 éves.
Egy fia van, aki szintén a katonai
pályát választotta, logisztikai területen. Lánya katonaorvos, 3 fiú
unokája van. Felesége szintén az
orvosi hivatást választotta. „Jót
tenni másokkal és gyógyítani
beteg embereket a legnemesebb
hivatás.” A magas rangja és orvosi hivatása ellenére rendkívül
szerényen beszélte el a nagyon
izgalmas életét, melyet lélegzetvisszafojtva hallgattunk. Szerintem senki sem cserélt volna vele
szívesen helyet. Ezt követően
több klubtag köszönte meg áldozatos munkáját. Volt közöttünk
olyan nyugdíjas is, aki valamikor együtt dolgozhatott vele.
Hálás kézszorítással köszönték
meg, hogy ismerhetik. Sárközi
József ezután átadta a klub ajándékait. Többek között Tata Város
Testvérvárosi kapcsolatáról szóló emléklapokat a polgármester
ajándékaként. Jász Attila költő
két könyvét is odaajándékozta.
Ezt követően a klubtagok meglátogatták a Várban a háromdimenziós elrendezésű Isztambuli
képeket, (mely a Patara alkalmával került kiállításra) A tárlatot
Dr. Schmidtmayer Richard régész történész Igazgató vezette.
Ezenkívül a Hunyadi termet is
bemutatta, a róla szóló történetet is nagyon színes előadásban
hallhattuk az Igazgató Úrtól. A
mai nyugdíjas nap ezzel véget
ért. 		
Nagy Olga

A Vaszary János Általános Iskola tanulói minden évben nagy
izgalommal készülnek az ausztriai kirándulásra, melyre 2018.
május 29-én kedden került sor.
A német nyelvet tanuló diákok
közül választottunk, akik jutalomként vehettek részt iskolánk
egyik legnépszerűbb kirándulásán. Ragyogó napsütésben indult
el a busz, teli vidám, csacsogó
gyerekekkel, akik már útközben
a hinták bűvöletében éltek. 2-3
órás buszozás után megérkeztünk a Märchenparkba, ahol a
jegyvásárlás és rövid eligazítás
után a gyerekek birtokukba vették a vidámparkot. A hullámvasút, a sárkánybarlang, a csónakos
vízi csúszda, a római torony,
Leonardo repülője megannyi élményt nyújtott a diákok számára.
Mindenütt vidám, csillogó szemű, fáradhatatlanul szaladgáló
gyermekeket lehetett látni, akik
megkóstolták a Wiener Schnitzelt, hűsítették magukat jégkásával, s jólesett nekik Neptun vízi
világában hűsölni. Pillanatok
alatt eltelt az idő, s 6 órakor elérkezett a hazaindulás pillanata. A
gyerekek még hetekig boldogan
meséltek a kiránduláson szerzett
élményeikről. Lehetőségük nyílt
élő környezetben a német nyelv
gyakorlására is, ami a szórakozás mellett nagyon hasznosnak
bizonyult. Dr.Ferenczné Mátay Erika
OLVASSA ONLINE IS LAPUNKAT!
www. varoskapuujsag.hu

Parlamenti Napló

Szuverenitás és költségvetés
Sűrű időszakot zárt a választást követően az Országgyűlés,
melynek eredményeként alaptörvény rögzíti a betelepítés tilalmát, büntethetővé vált az illegális bevándorlás szervezése,
alaptörvénybe került, hogy az
állami intézményeknek védeniük kell a keresztény értékeket,
és elfogadtuk a jövő évi büdzsét,
amely a biztonság és a növekedés költségvetése.
Az elfogadott alaptörvény-módosítás és a Stop Soros törvénycsomag gyakorlati alkalmazása
kizárja, hogy Magyarország
bevándorlóország legyen. Az
alkotmánymódosítás kimondja
az idegen népesség Magyarországra telepítésének tilalmát és

az első biztonságos ország elvét.
Az első biztonságos ország elve
azt jelenti, hogy ha valaki menekült - saját hazájában üldözik ,akkor a menedékjogot az az ország biztosítja neki, ahol először
van biztonságban, tehát nem
választhatja meg, hogy melyik
országban akar élni. A „Stop Soros” törvénnyel lehetővé válik,
hogy a törvénytelen bevándorlás
szervezését az eddigieknél is hatékonyabban akadályozzák meg
a rendvédelmi szervek. A két
törvény elfogadásával az egyik
legfontosabb választási ígéretét
teljesítette a Fidesz-KDNP frakciószövetség.
A Kormány célja egy erős Magyarország, amely gyarapodik,

miközben garantálni tudja a
biztonságot, amely nélkül a gazdasági növekedés sem tartható
fenn. Ezt támasztja alá a családtámogatások további bővülése,
aminek eredményeként a kétgyermekes családok jövőre már
havonta 40 ezer forintot tudnak adójukból leírni, miközben
csökkennek a munkaadói járulékok, ami mozgásteret biztosít a
béremelések folytatásához. A piaci szféra mellett a rendvédelmi
dolgozók és az ápolók is újabb
béremelésre számíthatnak. A
szegénységből a legrövidebb kiutat a munkahelyek jelenthetik,
ezért fontos, hogy 2010 óta több
mint 750 ezer új munkahely jött
létre.

A pénzügyi stabilitás és a tartós gazdasági növekedés kulcsa
az előrelátó tervezés. Az előző
évekhez hasonlóan az ország
biztonsága érdekében a kormány a nem várt kiadásokra is
tartalékokat képez. A magyar
gazdaság kilátásai jók, a növekedés alapjai stabilak, de az
eurózónában vannak
válságra utaló jelek.
Az Európai Unió
több tagállama
is súlyosan el
van adósodva,
pénzügyi
válság

szélén egyensúlyoznak, és vannak országok, ahol politikai instabilitás jelei mutatkoznak.
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Harsányi Gergely igazi példakép lehet

Klasszis válogatott kézilabdázót igazolt a TAC
Harsányi Gergely, a Grundfos Tatabánya 179-szeres válogatott kézilabdázója a Tatai Atlétikai Club
NB I/B-s kézilabda csapatához
szerződött. Az NB I-ben töltött
több, mint két évtizedben közel
ezer góllal járult hozzá csapatai sikeres szerepléseihez. Tizenöt éve
húzta először magára a címeres
mezt, két olimpián, két világbajnokságon és Európa bajnokságon
szerepelt a nemzeti együttesben.
Nyolc és fél évet játszott a – tatai
kézilabda kedvelők által is sokat
látogatott – Grundfos Tatabánya
kézilabda csapatában. Pályafutása során szerepelt többek között a
világ legerősebb bajnokságában,
a kétszeres EHF Kupa győztes
Frisch Auf Göppingen csapatában
is.
Arra a kérdésre, hogy miért mondott igent a TAC felkérésének, a
népszerű Geri elmondta: „A spor-

tolók fizikai és pszichés állapotát
, adottságait vizsgáló és fejlesztő
rendszerrel, a Yellow Road Systemmel kezdtem el foglalkozni,
amely rengeteg időt igényel, így
ez a tevékenység már nem volt
összeegyeztethető az élsporttal.
Az élsport befejezése után, a nyári
pihenő közben jött a megkeresés a
TAC-tól, hogy a munkám mellett
tudnék-e segíteni. A feltöltődést
követően igent mondtam a felkérésre.
Azt várom a TAC-hoz igazolásomtól, hogy az új csapatban a
lehetőségeim szerint segítsem a
jobb eredményességet. A pályán
csak a teljesítmény számít, ez
határozza meg az eredményt is.
Az NB I/B. a folyamatos erősödés és színvonal emelkedés útján
van. Igyekszem a játékommal és
az évek alatt megszerzett tapasztalatommal, mentalitásommal se-

gíteni a fiatalabb csapattársakat,
példát mutatni. Az elvem, hogy
mindenki vállalja fel a saját felelősségét a pályán és azon kívül
is, minden sportolónak van egy
legerősebb oldala, ezt kell megtalálni a személyiségének megfelelően és a legjobban kihasználni a
csapaton belül. Azon leszek, hogy
ahol szükség lesz rám, segítsek.”
Somogyvári Tamás, a TAC kézilabda szakosztályának vezetője
arról beszélt, hogy a tárgyalásokat követően, sportvezetői tevékenysége legnagyobb eredményének
tartja, Harsányi Gergely
TAC-hoz igazolását. „A
koncepciónkat is jónak
tartotta és az utánpótlás építéshez is szívesen
adja nevét. Tapasztalatával vezéregyéniség lehet
a pályán és az öltözőben

Ezernél több osztálykiránduló járt Tatán

Május, június hónapban egymást
váltották a Focikert műfüves létesítményében a Tatára szervezett
osztálykirándulók, akik az itt töltött idejük egy részében buborék
szumóztak, íjászkodtak illetve
rolleres városfelfedezésen ismer-

kedtek Tata értékeivel, nevezetességeivel. Sok helyről jöttek;
Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból, Csallóközből, Budapestről
több iskolából, Ajkáról, Lovászpatonáról, Dunaújvárosból, Csornáról, Ceglédről, Várpalotáról,

egyaránt, így fazont is adhat csapatunknak. Jó hozzáállású, nagy
játékintelligenciájú játékosunk lesz
Harsányi Geri, nekünk ez elengedhetetlen a TAC kézilabda jövő építéséhez.”
Vámosi László

Sopronból, Vecsésről, Budaörsről, Törökbálintról, több kistelepülésről mint, Csengele, Csemő,
Sárszentágota, és Bakonycsernye,
állami és egyházi iskolák tanulói,
kínai és török magániskolák diákjai is. Több, mint hatvan osztály
ezernél több tanulója sok tatai élménnyel gazdagodott. „Nagyon
szeretünk Tatára jönni!”-mondták
egyöntetűen.
Különösen várták az új őrület, a
buborék szumó kipróbálását. Ebben a sportág vezetői segítették
őket, többek mellett Deme József
olimpiai ezüstérmes, többszörös
világ- és Európa bajnok kajakozó

is.
Mi is ez a buborék szumó (buborék
foci) ? Ötlete Norvégiából ered, a
játszók egy átlátszó buborékgömb
belsejében elhelyezkedve, annak
teljes védelmét élvezve szabadon
lökdösődhetnek, ütközhetnek egymással. Olyan játék ez, ahol gyakorlatilag az a szabály, hogy nincs
szabály. Bár focinak nevezik, de
inkább „csapat vagy osztályépítő
játék.”
Ritka szórakoztató volt a több
héten keresztül, a hatalmas buborékokkal szaladgáló, lökdösődő
gyerekek, játékosok látványa a
Focikert műfüvén. Vámosi László

Endre úton 11.30 – 13.00 között
a Hattyúliget úti átkelésnél, valamint az Agostyáni utca –Ország�gyűlés tér átkelésnél. A szervezők ezúttal is kérik az autósokat
figyeljenek a fenti időszakban az
esetleges korlátozásokra. Egyúttal kérik a tataiakat, hogy szurkoljanak a futóknak, az út szélén
állva biztassák őket. Fel kell készülni arra is hogy nagy meleg
lehet, így a futók gondoskodjanak

megfelelő folyadék utánpótlásról
A táv közben több frissítőállomás
áll a versenyzők rendelkezésére. Az utolsó futó célbaérkezését
követően a rajtszámok alapján
tombolasorsolás lesz. Az eredményhirdetést a Bor és Hal Ünnep keretében 14.00-kor a Kastélyparkban tartják.
A Tatai Minimaraton támogatói:

Volt kapás!
A Tatai Sporthorgász és Természetvédő Egyesület évente 9
horgászversenyt szervez a Cseke tavon. Júliusban kétszer is a
pecabotokhoz ültek a horgászat
szerelmesei, hogy versenyen
is bizonyíthassák ki a legény a
Csekén. Először július 14-15-én
éjszakáján az „Éji Páros-2018”
indulói készítették össze szerelékeiket és ültek le este 8-kor a
partra. Szlovákiából 4 csapat is
érkezett az összesen 25 benevezett csapatból és a versenyzők
között egy hölgy is akadt. A reggel 8 óráig tartó versenyen nem
nagyon kedvezett a szerencse a
horgászoknak, panaszkodtak a
kevés fogás miatt. Amikor mérlegelésre került a sor kiderült
hogy 67 db halat sikerült kifogni, amelyek összesen 94.55 kg-t
nyomtak.
Az eredményhirdetéskor különdíjat kapott a legnagyobb halat
kifogó Erdész Zoltán.
Eredmények:
1. Új Hullám-TEAM
(Kiss Péter, Dolnik Pál)
2. LSZ-TEAM
(László Péter, Szabó Tibor)
3. Kolonics TEAM
(Györkös Ádám, Márkus Gábor)
Egy héttel később nappal is botot
ragadtak a „Nappali Páros-2018”
versenyre benevezett horgászok.
Ezúttal reggel 8 és este 8 között
várták a jó szerencsét halak képében. A szervezők mindkét versenyen gondoskodtak ételről és
italról. A díjak mellett minden
versenyző 1 db versenyhalat is
hazavihetett, igazolva ezzel ott- ta hon a hosszú távollétet.

Futásra felkészülni!
Alig több mint egy hét és augusztus 4-én elrajtol a 35. Tatai Minimaraton mezőnye. Előzetesen közel 200 nevezés érkezett, de még
3-án pénteken 15.00 – 19.00-ig és
a verseny napján 8.00-tól is van
lehetőség a regisztrációra. A verseny 11.00-kor indul és a futók
felkészültségétől függően várhatóan 13.oo-kor zárul. A szervezők
a rendőrséggel, a polgárőrséggel
és az önkéntesekkel együtt bizto-

Ajánló

sítják a feltételeket a biztonságos
versenyzéshez. Természetesen
mentő és egészségügyi önkéntesek is segítik a rendezést. A teljes útvonalon útirányítók lesznek
minden olyan ponton ahol kanyarodni kell. A 11.00-i rajt után
félpályás útlezárásra kell készülni kb. 11.20-ig a Május 1 úton a
Shell benzinkút és a Komáromi út
közötti szakaszon. Ideiglenesen
megállítják a forgalmat az Ady

Illusztráció

