
Old Lake Man triatlon         
   
   8. oldal      

Tata Város kitüntetettjei  
   
   3. oldal

Rendkívüli testületi ülés  
     
   2. oldal 

Tatán rendezte anyanyelvi 
táborát a Rákóczi Szövetség
   4. oldal

Katonadal Fesztivál 
   
   4. oldal 

Idén is Tatán tanultak az ifjú 
tehetségek
   6. oldal

Megkezdte munkáját a Tatai 
Család és KarrierPONT
   2. oldal 
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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Hirdessen 
Ön is

9000 példányszámú, 
kéthetente ingyenesen   

megjelenő városi 
lapunkban!

06-30-962-4556       
tataivaroskapu.ujsag

@gmail.com

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében rendeztek ünnep-
séget Tatán augusztus 20-án, ál-
lamalapító Szent István királyunk 
tiszteletére a Kossuth téren.
Az esemény a Szent Kereszt Plé-
bániatemplomban kezdődött, ahol 
szentmisét mutatott be Havassy Bá-
lint plébános. Ezt követően a Kos-
suth téren folytatódott az ünnepi 
műsor, ökumenikus kenyéráldással.
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő a helyszínen ünnepi beszé-
dében elmondta: - Amikor Szent 
István királyra emlékezünk, lát-
nunk kell, hogy István király a 
Krisztusi nap felé tartotta az arcát, 
és onnan vette az erőt, a békessé-
get, a tudást és szépséget, melyet 
aztán a saját népére sugárzott. 
Történeti alkotmányunkat és ősi 
hitünket azokért kellett törvények-
be foglalnia, akik ugyan  élvezik 
a nap fényét, de annak mindig 

háttal állnak, s a saját árnyékuk-
hoz, saját vágyaikhoz mérik az 
egészet. A szabályok, törvények 
az együttélésünket alakítják, s ha 
nem rendelkezünk kellő bátorság-
gal, körültekintéssel, de szeret-
nénk előre haladni a szépség, az 
igaz és a szent irányába, akkor a 
szabályok a fogódzóink lehetnek. 
Szent István ilyen kapaszkodó-
kat adott számunkra, melyekhez 
próbáljuk mérni és alakítani az 
életünket, ezért pedig hálásak le-
hetünk eleinknek, hisz olyan tagjai 
vannak ma is a közösségünknek, 
akik képesek arra, hogy a nap felé 
forduljanak, és annak fényét a sa-
ját környezetükben kicsiben, nap-
ról-napra szolgálatkészen tovább 
adják. Köszönet mindazoknak, 
akik ma a közösségünket építik 
és gyarapítják, segítve bennünket 
abban, hogy a házunkban, a váro-
sunkban, térségünkben ott legyen a 
csöndes-cselekvő akarat, a közös-

ségi emlékezet, és a szépség, mely 
felhívja figyelmünket arra, hogy 
nem vagyunk egyedül: velünk van 
a teremtő és létben tartó egy igaz 
Isten – fogalmazott a Tatai-meden-
ce országgyűlési képviselője.
A Kossuth téren Michl József 
polgármester ünnepi beszédében 
hangsúlyozta: - Ha lesz a magyar-
ságnak mindig szép számú, igyek-
vő, szorgalmas, jólelkű, becsüle-
tesen családját és hazáját szerető 
utóda, akkor nem kell aggódnia, 
mert lesz jövője is. Minden nem-
zet fennmaradásának két záloga 
van: a valaha élt és most élő, gyer-
mekeit nevelő valamennyi édesapa 
és édesanya. Őket köszöntjük nagy 
szeretettel a nemzet ünnepén, és 
nekik köszönjük meg elsősorban 
nemzetünk fennmaradását. Min-
den család történetében van pél-
damutató előd, akitől tanulunk, s 
akinek céljait mi is a magunkénak 
valljuk. Tata Városa idén ünnep-

li Tata és Tóváros egyesítésének 
80. évfordulóját, ennek alkalmá-
ból pedig egy zenés színpadi mű 
is készül, mely láttatja, hogy a 
család élete hogyan forrhat össze 
egy város életének alakulásával. 
Köszönhetően Magyary Zoltán-
nak, nem a gyengeségek, hanem 
az erősségek adódtak össze a két 
városrész egyesítésével, és a tör-
ténelmi örökségből, az Esterhá-
zy család hagyatékából, a tataiak 
szorgalmas munkájából egy igazi 
„testvérváros” épülhetett. Köszö-
net mindenkinek, aki az elmúlt 
évtizedekben ennek mentén mun-
kájával, támogatásával ezt erősí-
tette. Róluk minden év augusztus 
20-án megemlékezünk, hogy ki-
emelt figyelemmel köszönjük meg 
életüket. Azt, hogy tudományos 
munkájuk során mindig szemük 
előtt tartották szeretett városukat, 
hogy a sporttal, a mozgással is a 
Tatai-medence szép természetének 
szeretetére neveltek, vagy segí-
tettek a helyi emlékek összegyűj-
tésében és megismertetésében. A 
városépítés része az is, ha valaki a 
bajba jutottakhoz, betegekhez való 
lehajlást, segítségnyújtást művé-
szi fokon gyakorolja, vagy ha a 
közösség építésében a különböző 
érdeklődési csoportok szövetség-
kötésében jeleskedik, de köszönet 
a művészetre nevelőknek is, akik-
nek felelőssége manapság óriási 
– mondta Michl József, utalva a 
város idei kitüntetettjeire.
Az ünnepségen közreműködött: 
Petrozsényi Eszter színművész, a 
MH 25. Klapka György Lövész-
dandár Zenekar Balázs Attila őr-
nagy vezényletével, valamint a 
Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Pötörke Nép-
művészeti Egyesület növendékei.
Az esemény fotói Képriport c. 
rovatunkban láthatók.

Heten kaptak városi 
kitüntetést augusztus 20-án

A Kuny Domokos Múzeumban 
augusztus 18-án nyitották meg 
a 19. Tatai Barokk Fesztivált, 
melynek keretében idén is meg-
rendezik augusztus 19. és 30. kö-
zött a 12. Schiffer Ervin Nemzet-
közi Zenei Mesterkurzust.
A változatos, programokban 
gazdag fesztivál célja már a 
kezdetektől az, hogy városunk 
természeti és épített örökségét 
kihasználva mutassa meg a kö-
zönségnek kulturális, művésze-
ti értékeinket, képzőművészeti, 
irodalmi, és zenei programokon 
keresztül. A világhírű művész-
tanárok irányítása mellett zajló 
Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei 

Mesterkurzus fiatal 
muzsikustehetségei 
ebben az évben is 
részesei a rendez-
vénysorozatnak.
Dezső Marianna 
kurzusigazgató, a 
Barokk Fesztivál fő 
szervezője úgy nyi-
latkozott: - fontos, 
hogy idén is lehető-

séget kapjanak a bemutatkozásra 
a helyi művészeti együttesek és 
azok az intézmények, amelyek-
kel eddig is nagyon sokat dol-
goztak együtt. A fesztivál egyéb-
ként számos szálon kapcsolódik 
az Esterházy családhoz, melynek 
története kimeríthetetlen téma itt 
Tatán. A mesterkurzussal kap-
csolatban Dezső Marianna el-
mondta: - 60 növendék jött el vá-
rosunkba, s a művészpalántákat 
összeköti a kamarazene szerete-
te, hiszen a kurzusnak alapvető 
koncepciója a közös muzsikálás 
öröme. A legmesszebbről Chilé-
ből és Egyiptomból utaztak Tatá-
ra a növendékek.

A rendezvénysorozat első prog-
ramjaként augusztus 18-án Az 
“Ősök csarnoka” – az Esterhá-
zy család arcképei” címmel dr. 
Fülöp Éva Mária történész, a 
korszak és a család kutatója, a 
múzeum nyugalmazott igazgató-
ja nyitotta meg azt a  kiállítást, 
mely az Esterházy család tatai 
múzeumban őrzött arcképso-
rozatát mutatja be, új megvilá-
gításban. Több, mint húsz éve 
nem volt látható így együtt ez a 
különleges portrégaléria: apák és 
fiúk képmásai.
Michl József polgármester a ki-
állítás megnyitóján hangsúlyoz-
ta: - Nekünk, tataiaknak nemcsak 
büszkének kell lennünk az Ester-
házyak munkásságára, alkotóe-
rejére, mecénási múlt-
jára, hanem hálásnak is 
kell lennünk mindezért. 
A hálánkat pedig legin-
kább úgy tudjuk kife-
jezni, hogy újra és újra 
megemlékezünk róluk, 
és felidézzük életüket. 
A városvezető hozzátet-

te: - nagyon jó érzés arról is be-
szélni, hogy elindult az Esterhá-
zy kastély helyreállítása, hosszú 
idő után a főépület megújulhat, s 
benne egy állandó kiállítás méltó 
módon mutathatja majd be az Es-
terházy családot.
A 19. Tatai Barokk Fesztivál prog-
ramjai augusztus 18. és 29. között 
zajlanak, s a hagyományokhoz hí-
ven, a mesterkurzus növendékei 
idén is egy nagyszabású gálakon-
certtel zárják a kurzust  augusztus 
29-én szerdán 19:00 órától, a Ka-
pucinus Templomban.
A 19. Tatai Barokk Fesztivál az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán 
szolgáltatások fejlesztése Magyary 
Zoltán mintajárásában elnevezésű 
uniós pályázatból valósul meg.- áá -

19. Barokk Fesztivál és Mesterkurzus

Dr. Schmidtmayer Richárd múzeumigazgató és Dezső Marianna kurzusigazgató
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Várjuk észrevételeiket, 
javaslatakat. 

Szerkesszünk együtt! 

Tata Kártya Felhívás

Tisztelt Ügyfeleink!

A Tata Kártya ügyintézése
2018. augusztus 16-tól 

szünetel!

Nyitás:
2018. szeptember 3-án.

Rendkívüli ülést tartott Tata 
Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete augusztus 15-én 
szerdán a Városháza dísztermé-
ben, ahol a képviselők 10 napi-
rendi pontban szavaztak.
Az ülés összehívását elsősorban 
pályázatokhoz kapcsolódó elő-
terjesztések indokolták. A képvi-
selők döntöttek a „Peron Music 
Könnyűzenei Tehetséggondozó 

és Képző Központ létrehozása 
Tatán” elnevezésű pályázat épí-
tési beruházásának megvalósítá-
sáról, a „Csillagsziget Bölcsőde 
felújítása Tatán” című projekt 
támogatási szerződésében vállalt 
önerő biztosításáról, valamint 
többlettámogatás igénybevéte-
léről a „Kőfaragó-ház és Kálvá-
ria-domb rehabilitációja”, illetve 
a „Tata Építők parkjában városi 

zöld infrastruktúra fejlesztés” el-
nevezésű projektekben.
Ezt követően a Városházán va-
gyongazdálkodáshoz kapcsolódó 
előterjesztéseket tárgyaltak meg, 
köztük a piarista rendház jövő-
beni hasznosításának témájában. 
A napirendi pontról Michl József 
polgármester az ülést követő 
sajtótájékoztatóján elmondta: - 
időszerű feladatuk volt annak 

eldöntése, hogy a funkciójában 
megújult piarista rendházat mi-
lyen formában tartsák fent, a 
fenntartói feladatot ugyanis ed-
dig az Önkormányzat közvetle-
nül végezte, de felmerült a le-
hetősége annak, hogy a jövőben 
egy céget alapítsanak, amely 
folytatja ezt a munkát. A kép-
viselő testület tagjai augusztus 
15-én arról döntöttek, hogy a vá-
ros létrehozza a Tatai Rend-ház 
Kft.-t. A cég a jövőben az épület 
fenntartója és üzemeltetőjeként 
fejlesztéseket hajthat végre, pá-
lyázatokat nyújthat be, újabb 
szerződéseket köthet különböző 
oktatási intézményekkel, tanfo-
lyamokat, programokat szervez-
het, hosszú távon biztosítva ezzel 
a ház jövőjét.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete soron következő 
rendes ülését szeptember utolsó 
szerdáján tartja majd.          - áá -

Megújul a Malom-patak

Az elmúlt időszakban a megszo-
kottnál kevesebb vizet láthattak 
a tataiak a Malom-patak medré-
ben, de ez az állapot csak átme-
neti, hiszen a patakmeder hama-
rosan megújul.
Idén tavasztól a visszatérő 
karsztvizek nyomán jelentősen 
megemelkedett a Tükör-forrás 
vízhozama, emiatt ismét kris-
tálytiszta víz folyt a városon átí-
velő Malom-patakban. Azonban 
az elmúlt hetekben azt tapasztal-
hatták a tataiak, hogy a mederben 
nincs, vagy csak helyenként igen 
kis mennyiségű a víz. Ennek az 
az oka, hogy a Tóvárosi-malom 
jelenleg is folyó felújításával 
párhuzamosan az önkormányzat 
mederrekonstrukciós munkála-
tokat hajt végre a patak egyes 
szakaszain, ezért a víz más 
irányba elvezetésre került. A re-
konstrukció célja a meder vízzá-
róvá tétele, és állapotának tartós 
megóvása. A munka várhatóan a 
tél elejéig tart, ezt követően újra 
lesz víz a patakban.         - áá -

Rendkívüli ülésen szavaztak a képviselők

Augusztus 13-án rendezték a Ta-
tai Család és KarrierPONT hiva-
talos megnyitóját a volt piarista 
rendház épületében. Az országo-
san több mint hetven helyszínen 
működő KarrierPONTOK a mun-
ka és a magánélet összehangolá-
sában segítik a nőket, családokat. 
A hivatalos megnyitón Bencsik 
János országgyűlési képviselő, 
Michl József Tata polgármeste-
re, Király Nóra a FICSAK (Fi-
atal Családosok Klubja) elnö-
ke, és Vígné Kulcsár Krisztina 
szakmai vezető köszöntötte a 
résztvevőket. A Család és Karri-
erPONT a „Nők munkaerő-piaci 
támogatása Tatán” elnevezésű, 

EFOP-1.2.9-17-2017-00026 
azonosítószámú projekt kerete-
in belül valósul meg, amelyre a 
FICSAK és a Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal konzorci-
umban pályázott. Az Európai 
Szociális Alapból finanszírozott 
pályázatnak köszönhetően létre-
hozott Család és KarrierPONT 
helyi szervezetként működik, 
célja, hogy információk és kép-
zések, tréningek biztosításával 
segítse, támogassa a városunk-
ban és vonzáskörzetében élő nő-
ket valamint családtagjaikat.
Vígné Kulcsár Krisztina szakmai 
vezető a helyszínen elmondta: - 
elsősorban a nőket, de természe-

tesen a családok minden tagját 
várják a tatai KarrierPONT-ba, 
ahol tréningekkel, worksho-
pokkal, önéletrajz megírásához 
és próbainterjúhoz kapcsolódó 
segítségnyújtással, különböző 
tanfolyamokkal, párkapcsolati, 
munkaügyi és jogi tanácsadással 
is várják a jövőben az érdeklő-
dőket.
A tatai KarrierPONT működésé-
ben kiemelt szerepet kap a nők 
munkaerő-piaci helyzetének, va-
lamint a család és munka össze-
egyeztethetőségének előmozdí-
tása helyi megoldásokkal, a nők 
atipikus foglalkoztathatóságának 
és a munkáltatók- munkavállalók 

közötti kapcsolatoknak a helyi 
szintű javításán keresztül.
Király Nóra a FICSAK alapítója 
a piarista rendházban úgy nyi-
latkozott: - hazánkban 71 helyen 
kezdik meg működésüket a Csa-
lád és KarrierPONT-ok, melyek 
a nőket segítik a munkában való 
kiteljesedésük és a családi életük 
egyensúlyának megteremtésében. 
A FICSAK országosan 10 projekt 
létrehozásában és működtetésé-
ben vesz részt. A KarrierPON-
TOK működésétől elsősorban az 
atipikus foglalkoztatás elterjeszté-
sét várják, a rugalmas foglalkoz-
tatás, a napi 4-6 órásmunkaidő, a 
távmunka vagy a home office al-
kalmazási formáin keresztül.
A tatai Család és Karrier-
PONT-ban szeptembertől in-
dulnak az első képzések, a 
kurzusok, tanácsadások idejé-
re gyermek és idősfelügyeletet 
vállalnak a szervezet munka-
társai, ezzel is megkönnyítve a 
részvételt. A helyszínen minden 
szolgáltatást ingyenesen lehet 
igénybe venni. A KarrierPONT 
hétfőn és pénteken 8-tól 15, 
szerdánként pedig 11-17 óráig 
várja az érdeklődőket a piarista 
rendház épületében.           - áá -

Megkezdte munkáját a Tatai Család és KarrierPONT

Várbástya takarítás
Nagy mennyiségű hulladé-
kot-matracokat, üvegeket, papírt, 
sörös dobozokat, csikkeket és 
egyéb emberi szemetet-takarí-
tottak a múlt héten el a Kecske 
bástyáról a Városgazda Kft. mun-
katársai, a múzeum kérésére. A 
vár területe éjjel nappal nyitva áll 
a látogatók előtt, de annak rend-
ben tartása közös felelősségünk, 
a környezettudatos gondolkodás, 
épített és természeti környeze-
tünk védelme közös érdekünk! A 
Kuny Domokos Múzeum szíve-
sen fogadja mindazok jelentkezé-
sét, akik ötleteikkel, munkájukkal 
szeretnének segíteni a várudvar 
rendbetételében, az időszakos 
munkákban, emellett a tatai mú-
zeum kéri az itt élőket, jelezzék, 
ha felelőtlen emberi magatartás-
sal, szemeteléssel, rongálással ta-
lálkoznak a várudvaron.

Útépítés
Továbbra is a tervek szerint ha-
lad a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. a Május 1. úton, a feltörő 
forrás által okozott károk hely-
reállításával. A vákuumszivattyú 
telepítésére a vízszint csökkenté-
se érdekében van szükség, hogy 
a bontási, drénfektetési munká-
kat el tudják majd végezni. - áá -

2018. augusztus 24. péntek 
Tatai Vár (Tata, Váralja u. 3.)
17.00 óra
Mátyás király emléktábla avató
Dr. Schmidtmayer Richárd ré-
gész-történész, igazgató
A belépés ingyenes!

2018. augusztus 24. péntek
Angyalok és Tündérek Galéria 
(Tata, Hajdú u. 14.)
18.00 óra
„Reneszánsz és barokk táncok 
barokk süteményekkel”
Művészeti vezetők:
Juhász Zsuzsanna iparművész és 
Szegvári Ildikó tánctanár
Közreműködnek:
a 12. Tatai Schiffer Ervin Nem-
zetközi Zenei Mesterkurzus nö-
vendékei
Belépődíjas rendezvény!

2018. augusztus 25. szombat
Szent Kereszt Templom (Tata, 
Kossuth Lajos tér 15.)
18.00 óra
Egressy Kórus és Kamarakórus
koncertje
Művészeti vezető:
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna
Közreműködnek:
a 12. Tatai Schiffer Ervin Nem-
zetközi Zenei Mesterkurzus nö-
vendékeiA belépés ingyenes!

2018. augusztus 26. vasárnap
Kapucinus Templom 
(Tata, Bartók Béla u 1.)
19.00 óra
Kertesi Ingrid operaénekes és 
Vigh Andrea hárfaművész
barokk koncertje
A belépés ingyenes!

2018. augusztus 27. hétfő    
20.30 óra
2018. augusztus 28. kedd    
17.00 óra
Menner Bernát Zeneiskola (Tata, 
Fazekas u. 53.)
A 12. Tatai Schiffer Ervin 
Nemzetközi Zenei Mesterkurzus
hallgatóinak házi hangversenye
A belépés ingyenes!

2018. augusztus 29. szerda
Kapucinus Templom 
(Tata, Bartók Béla u. 1.)
19.00 óra
A 12. Tatai Schiffer Ervin
Nemzetközi Zenei Mesterkurzus
GÁLA hangversenye
A belépés ingyenes!
(A műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk!)

19. Tatai Barokk Fesztivál
2018. augusztus 18 - 29.
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Tata Város kitüntetettjei

Tata Városáért kitüntetés
arany fokozata

HORVÁTH ZOLTÁN (a Ko-
márom-Esztergom megyei Ter-
mészetjáró Szövetség elnöke) a 
természetjárás megismertetése, 
tatai népszerűsítése érdekében 
végzett több évtizedes tevékeny-
sége, továbbá magas színvonalú 
sportszervezői munkájának el-
ismeréseképpen Tata Városáért 
kitüntetés arany fokozatában ré-
szesült.   
Mint a polgármesteri hivatal 
sportreferense 2011-ig, nyugdíj-
ba vonulásáig szervezőként, főre-
ndezőként számtalan programot 
indított el városunkban. A mai 
napig is töretlen lelkesedéssel se-
gíti a tó-futások, a Minimaraton 
megrendezését. Az egyre népsze-
rűbb Gerecse 50 teljesítménytúra 
egyik kitalálója, 37 esztendeje 
főszervezője. Az ő ötletének kö-
szönhetően 4 éve a túra 30 km-
es útvonala érinti Tatát is. Az 
országos és a megyei természet-
járó szövetségek vezetőjeként 
évtizedek óta sokat tett és tesz a 
természetjárás kapcsán Tatán is 
az egészséges életmód elterjesz-
téséért és a természet védelméért. 
Sok-sok programot, túramozgal-
mat indított útjára. Aktív nyug-
díjasként fáradhatatlanul és nagy 
örömmel végzi mindezeket a fel-
adatokat a mai napig is. Munkáját 
számos kitüntetéssel ismerték el.

Tata Városáért kitüntetés
ezüst fokozata

DR. KIS TIBORNÉ a Tatai Hely-
történeti Egyesület elnöke Tata 
város helytörténeti értékeinek 
megmentése érdekében kifejtett 
önzetlen szervező munkájának 
elismeréseképpen  Tata Városá-
ért kitüntetés ezüst fokozatában 
részesült.
Elnök asszony tősgyökeres tata-
iként általános iskolai tanulmá-
nyait abban az iskolában végezte, 
ahol később 39 esztendeig taní-
tott, a Vaszary János Általános 
Iskolában. A Tatai Helytörténeti 
Egyesület elnökeként városunk 

helytörténetének feltárását, a 
hagyományőrzést tekintette és 
tekinti ma is feladatának. Irá-
nyítása alatt az egyesület a város 
különböző pontjain több emlék-
táblát, szobrot helyezett el mind-
azoknak emléket állítva, akik 
városunk hírnevét öregbítették. 
A tatai iparosok leszármazottai-
nak hagyatékából a múzeum dol-
gozóinak segítségével kiállítást 
szervezett. A 100 éves kapucinus 
Szerafikum építésének és  mű-
ködése elindításának részleteit 
tanulmányban foglalta össze. Az 
általa vezetett egyesület a Tatai 
Református Gimnázium tantes-
tületével együttműködve a tatai 
képzőművészek munkáiból rend-
szeresen tart bemutatókat, a diá-
kok és a művészeteket kedvelők 
nagy örömére.

DOMONKOS ÁGNES a Tata 
és Térsége Civil Társulás elnöke-
ként végzett kiemelkedő közös-
ségszervező tevékenységéért, s e 
közösségbe tartozók érdekérvé-
nyesítéséért folytatott munkája el-
ismeréséért Tata Városáért kitün-
tetés ezüst fokozatában részesült.
Domonkos Ágnes 1976 óta él 
Tatán. 26 éve alapította meg a 
Tata-tóvárosi Vízisport Egyletet, 
melynek azóta is titkára és edző-
je. Keze alatt közel 200 diák és 
felnőtt tanulta meg a klasszikus 
evezős-mozgást. 
2005- 2007 között a Magyary Zol-
tán Városi és Megyei Művelődési 
Központ igazgatója volt.
Közösségi elköteleződése révén 
2010-ben a Tata és Térsége Civil 
Társulás, a TCT elnökévé válasz-
tották. Kiemelt feladatnak tekin-
ti a sokszínű civil tevékenységek 
szakmai támogatását, a város 
lakóinak a civil életbe való be-
vonását. Fontosnak tartja a civil 
értékek, illetve a civil szerveze-
tek által közvetített helyi értékek 
megismertetését, amelyre például 
a minden esztendőben széles ösz-
szefogással létrejövő civil napok 
teremtenek lehetőséget. 2018-ban 
második alkalommal rendezték 
meg a nagysikerű „Mindennapok 
Hősei” városi szavazós játékot.
Domonkos Ágnes 2014-től a me-

gyei Civil Információs Centrum-
ban a társadalmi felelősségválla-
lás tanácsadói feladatait is ellátja.
Domonkos Ágnes elkötelezett lo-
kálpatrióta, ezért méltó a képvise-
lő-testület elismerésére.

VÁMOSI LÁSZLÓ (sportszer-
vező, sporttörténet író) a város 
sporttörténetének közkinccsé té-
tele érdekében végzett kutatói és 
írói, továbbá Tata éremgyűjtő kö-
zösségéért végzett áldozatos mun-
kája elismeréseként  Tata Városá-
ért kitüntetés ezüst fokozatában 
részesült.
Alapító tagja volt a Magyar Érem-
gyűjtők Egyesületének, mely ép-
pen 50 éve, 1968-ban alakult meg. 
1988-ban hozta létre a tatai szer-
vezetet, ez idő alatt közel harminc 
kiállítást, numizmatikai bemu-
tatót tartottak, több emléktáblát 
helyeztek el.  Az éremgyűjtés a 
mai napig szabad idejének meg-
határozó időtöltése, az országos 
szervezet alelnöke.
Sokat tesz az éremgyűjtés népsze-
rűsítése érdekében, előadásokat 
tart, kiállításokat szervez.  Kutatá-
sai eredményeképpen több neves 
személyiség tatai kötődésével is-
mertette meg a tataiakat.
Számos elismerésben részesítet-
ték, megkapta a Széchenyi Ferenc 
és az Unger Emil jutalomérmet, a 
Pro Numismatica emlékérmet és 
a Szentgáli Károly jutalomérmet. 
Az elmúlt években feldolgozta 
Tata sporttörténetét, írásai jelen-
nek meg a város sportmúltjáról 
a Tatai Patrióta Magazinban és 
szakmai cikkeket ír a Tatai Város-
kapu közéleti lapba is. 
Közel 20 éve a Tatai Televízió Köz-
alapítvány Kuratóriumának tagja.
A város közösségi, társadalmi 
életében a segítőkész közösségi 
összefogás híve, minden városért 
végzett tevékenységét ellenszol-
gáltatás nélkül, önkéntes lokál-
patriótaként végzi. 

KÓTHAY PÉTER (tanár, festő- 
és szobrászművész) Tata város 
képzőművészeti életében betöl-
tött kiemelkedő szerepéért, mű-

vészetszeretetre nevelő pedagó-
giai munkája elismeréseképpen 
Tata Városáért kitüntetés ezüst 
fokozatában részesült.
Tatán született. Az Eötvös József 
Gimnázium matematika-fizika 
tagozatán érettségizett, majd az 
egri tanárképző főiskola bioló-
gia-rajz szakán szerzett diplomát. 
1977 augusztusa óta a Vaszary 
János Általános Iskola tanára 
volt idei nyugdíjba vonulásáig. 41 
éves tanári pályafutása alatt ta-
nítványai biológia és rajz tantár-
gyakból számos városi, megyei, 
területi és országos versenyen 
szerepeltek sikeresen. 
Művészet iránti érdeklődése kö-
zépiskolás éveiben kezdődött. 
Indíttatását édesapjától, Kóthay 
Ernő festőművésztől kapta. Szob-
rászati tevékenysége elsősorban 
a fa irányában teljesedik ki, de 
fémszobrászattal is foglalkozik. 
A fa iránti szeretetét az Agostyáni 
Arborétum székelykapujának lét-
rehozásában is kamatoztatta. 
Évek óta foglalkozásvezető tanára 
a Tatai Tehetséggondozó Művé-
szeti Tábornak. 
Számos kiállítása volt Tatán, az 
ország különböző pontjain és 
külföldön is.  Művei több ország-
ban megtalálhatók.

 Tata Városáért kitüntetés
bronz fokozata

Tata Városáért kitüntetés bronz 
fokozatában részesült KOVÁCS 
SZILVIA (háziorvos asszisztens, 
körzeti nővér) körzeti nővérként 
az egészségügyben végzett több 
évtizedes, emberséges, lelkiisme-
retes, önzetlen, segítő munkája 
elismeréseképpen.
Tatabányán az Egészségügyi 
Szakközépiskolában végzett ál-
talános ápolóként, majd ezt kö-
vetően a tatabányai kórházban 
dolgozott.
Munkáját orvos írnokként foly-
tatta, közben körzeti nővéri szak-
képesítést szerzett. Ma a 8-as 
számú felnőtt háziorvosi körzet-
ben végzi munkáját, mint körzeti 
nővér. Feladata sokrétű, az admi-
nisztratív és a nővéri teendőket is 
ellátja. Ha kell, munkaidőn túl is 

látogatja az otthon fekvő betege-
ket, igyekszik mindenben segí-
teni őket, amiben csak teheti. A 
betegek gondozásán kívül fon-
tosnak tartja lelki támogatásukat 
is. Jól tudja, hogy az a beteg, akit 
szeretettel ápolnak, könnyebben 
gyógyul meg.

Tata Város Díszpolgára

Tata Város  Díszpolgára cím ki-
tüntetésben részesült PROF. DR. 
KEREKES SÁNDOR egyetemi 
tanár, szülővárosa, Tata fürdővá-
rosi, valamint borgasztronómiai 
adottságainak népszerűsítése, fej-
lesztése terén végzett kimagasló 
szakmai színvonalú  tanácsadói és 
támogatói tevékenysége elismeré-
séért.
Professzor úr Tatán született és 
élt 1971-ig. Ma is nagy tisztelettel 
emlékezik általános iskolai osz-
tályfőnökére, néhai Fekete István 
tanár úrra.
A Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora, a Kaposvári Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar doktori 
iskolájának vezetője, egyetemi ta-
nár.
Dr. Kerekes Sándor hazai és nem-
zetközi tevékenysége révén Tata 
rangját és ismertségét jelentősen 
növelte. Tudományos és közéle-
ti tevékenységével Tata szellemi 
és erkölcsi értékeit példaértékű 
módon, nagymértékben gazdagí-
totta, melyekkel és ezzel a város 
fejlődésében elévülhetetlen érde-
meket szerzett.  Nemzetközi kör-
nyezetvédelmi konferenciákon 
vett részt, ahol előadásokat tartott, 
nemzetközi kutatásokban közre-
működött. Szakértőként számos 
országos jelentőségű környezetvé-
delmi konfliktus kivizsgálásában 
dolgozott.
Tata Város Önkormányzata 2016 
októbere óta tagja a Magyar Für-
dővárosok Szövetségének. Kere-
kes professzor úr a szövetség által 
létrehozott, a Fürdővárosok Tu-
dományos Kutatóintézete mellett 
működő Tudományos Tanácsadó 
Testület tagja. Szőllősi Mihály saj-
nálatos korai halála óta a Tatán 
működő Zsigmond Király Borlo-
vagrend „nagymestere”.

A díjazottak: Prof. Dr. Kerekes Sándor, Horváth Zoltán, Domonkos Ágnes, Dr. Kis Tiborné, Kovács Szilvia, Vámosi László, Kóthay Péter
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 Parlamenti Napló

Elindultak a helyreállítási munkák
A kissé hosszúra nyúlt előké-
születek után sorra indulnak a 
visszatérő források által okozott 
kártételek felszámolását, továb-
bá a biztonságos vízelvezetést 
szolgáló beruházások. Legtöbben 
talán a leginkább szem előtt lévő 
Május 1. úti beszakadás meg-
szüntetését várták.
Az érintett útszakasz helyreállítá-
sát a Magyar Közút megyei szer-
vezete végzi, melynek költségve-
tési hátterét a Magyar Kormány 
biztosítja. A november végéig 
tartó, mintegy 110 millió forint-
ból megvalósuló rekonstrukció, 
az útburkolat felszínétől csupán 
harminc centiméterre lévő karszt-
vízszint három méter alá történő 
süllyesztésével kezdődött. 

Amennyiben sikerrel jár a víz-
szint mérséklése, akkor százötven 
méter hosszúságban, egymással 
párhuzamosan három, a karsztvíz 
folyamatos elvezetését szolgá-
ló drénrendszert építenek ki két 
szinten. Az első háromméteres, 
a második pedig másfél méteres 
mélységben kerül elhelyezésre. 
Az így összegyűjtött vizet a Kis-
mosó-patakba vezetik el. Ezért is 
van szükség arra, hogy a Kismo-
só-patak mederrendezésére is mi-
hamarabb sor kerüljön. A patak 
vízszállító kapacitásának helyre-
állítását követően abba kötik be a 
Hajdú utcában kiépítendő új zárt 
csatornát is. Ennek kivitelezése 
is megkezdődött, kihasználva a 
Béres Klinika nyári szabadsá-

gát, ugyanis a Kastély-parkban 
újra fakadt forrás vizét a klinika 
kapualján keresztül lehet csak 
elvezetni. Ugyancsak a Hajdú 
utcai csatorna lesz a befogadója 
a Lo-Presti forrás vizének is. A 
vízelvezetési munkálatokra közel 
330 millió forintot szavazott meg 
a Kormány. 
Az Önkormányzat saját erőből 
finanszírozza meg a Malom-árok 
patak medrének felújítását, hogy 
az biztonsággal tudja elvezetni az 
Angol-kert területén fakadó for-
rások vizét.
A vízelvezetési beruházások mel-
lett jelentős kereskedelemfejlesz-
tési beruházások is kezdődtek, 
ezért számos utat és csomópontot 
is átépítenek. Éppen ezért a tér-

ségben zajló egyéb útfelújítási 
munkálatokat az év első felére 
ütemezték a kivitelezők. Tatabá-
nyán befejeződött a négysávos 
Győri út korszerűsítése és vé-
gére ért a Tata-Környe közötti 
országút balesetveszélyes sza-
kaszának felújítása is. Ugyan-
csak elkészült a Baji út, 
s napokon belül véget 
ér a vértesszőlősi át-
kelési szakasz kor-
szerűsítése is. 
S z e r e t n é m 
megköszönni 
a tataiak 

segítő együttműködését és türel-
mét, hiszen a munkálatok jelen-
tős mértékben befolyásolják a 

város közlekedé-
sének rendjét. 

„Most szép lenni katonának, mert 
Kossuthnak verbuválnak….Ezzel 
a dallal nyitotta meg a 11. Kato-
nadal Fesztivált a székesfehérvári 
„Nőszirom” dalköre, a hagyomá-
nyokhoz híven aranysújtásos fehér 
pelerinben, fekete hosszú szok-
nyában énekeltek. Már a megje-
lenésükkel nagy tetszést váltottak 
ki. Az összehangolt énekük pedig 
minden résztvevő szívét megdo-
bogtatta. A tatai Honvéd Bajtársi 
Klub is meghívottként volt jelen. 
Sárközi József klubvezető szerve-
zésében, 2018. május 26-án indul-
tunk az egész napos programunk-
ra. A fesztivál a régi tiszti klubban 
került megrendezésre. 10 órakor 
kezdődött és a késő délutáni órák-
ban ért véget. Vadon Gábor elnök 
(műsorvezető) üdvözölte a meg-
hívottakat. Többek között Mihoca 
Zoltán vezérőrnagyot az MH Össz- 
haderőnemi Parancsnokságának 

tagját, Berdó Károly ny.sz. KDR 
vezetőjét, Orbán Lajos polgármes-
tert, és még különböző tisztségvi-
selőket, szereplőket és vendégeket. 
A Honvédség megalakulásának 
170. évfordulója keretében rendez-
ték meg immár hagyományosan e 
fesztivált. A műsorban katonanó-
ták és dalok, versek hangzottak el. 
Mintegy 14 kórus és 15 szólista lé-
pett fel. Úgy a kórusok, mint a szó-
listák már különböző kitüntetések 
tulajdonosai, sok helyen léptek fel 
az országban. Ezekről most hely 
hiány miatt nem kívánok foglal-
kozni. Mint ahogy azzal sem, hogy 
milyen zeneszámokat hallottunk. 
Egy-két dalt azonban felsorolok: 
„Rózsa, rózsa, bazsarózsa, Krasz-
nahorka büszke vára, Csínom Pal-
kó Kossuth Lajos táborában, Szél 
viszi messze a fellegeket, Honvéd 
banda szól a Stefánián, 32-es baka 
vagyok én, stb. Sok esetben a kó-

rusokat zene kísérte, így pl. zongo-
ra, hegedű, gitár és gépzene. Első 
műsorszámként Bankó Róbert (Ta-
táról) szavalta el Rozs János 2010-
ben elhunyt klubtagunk megható 
versét. „Ha katonát látok, botla-
dozva lépek, szemem előtt vannak 
egykori képek. Tisztavatás, mi oly 
távolinak látszék, nagy fiam élete 
már csak fájó emlék. Mint letört 
fa ága olyanná lettem, néhány óra 
alatt mindent elvesztettem. Vesz-
tettem hitet, vesztettem reményt, 
csak sötétben látok pisla gyertya-
fényt…” E lírai sorok megköny-
nyeztették a hallgatókat. Majd éne-
kelt a Balassi Kórus Budapestről, 
szólista Kozári János. Lázár Antal 
a tatai klubból tárogatón adott elő 
gyönyörű dalokat, és a saját szer-
zeményű Rekviemjét, melyben 
az elhunyt katonákra emlékezett. 
Szentendréről az Ezüstfény együt-
tes énekelt, szólista Simon László. 
A Tatai Őszirózsa Dalkör Meste-
riné Lupcsák Mariann Karnagy 
vezetésével szintén katonadalokat 
énekeltek, igen nagy tetszéssel. 
Enyingről énekkar, majd Farkas 
Mihályné szólót adott elő. Szent-
endréről Horváth Lajos harmoni-
kával kísért katonadalokat adott 
elő. A KÖFÉM férfi kórusa Székes-
fehérvárról. Szólista Rábai Károly 
és Nagy Bálint. Csákvárról a Cim-
borák férfi kara, a Vasi Napsugár 
kórus, a Ráckeresztúri Borászok 

Dalárdája, Kocsis György Vácról 
citerán játszott és énekelt. Esze 
Tamás Dalkör Vácról. A Marcali 
dalárda, szólista: Bartsch Zoltán. 
Őrségi Művelődési együttes Hó-
dosról szerepeltek. Csórról a férfi 
dalkör szórakoztatta a közönséget. 
Miután idő hiányában több kórus 
és szólista nem tudta megvárni a 
műsor végét, így a szünetben Mi-
hocza Zoltán vezérőrnagy az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokságá-
tól, adta át az emléklapokat. Töb-
bek között az Őszi Rózsa Dalkör 
tatai kórusának, Bankó Róbertnek, 
Básti Gyulának, Lázár Antalt az 
emléklapon kívül kis ezüsttárgy-
gyal is jutalmazták. A műsor végén 
még bizonyára sok emléklap került 
kiadásra. Ezt követően egyik klub-
tagunk Csukás Ferenc fiának ven-
déglőjében Tácon, fogyaszthattuk 
el a finom ebédet. Gyors és udvari-
as kiszolgálásban volt részünk. Az 
ebéd utáni tó körüli séta jól esett 
mindnyájunknak. A délután során 
még sort kerítettünk a Közép-du-
nántúli Operatív Program támoga-
tása által feltár római kori kőemlé-
kek kiállításának megtekintésére. 
Az un. Gorzium egy régészeti ki-
állító hely, körötte gyönyörű park-
kal. A kiállítás Kr. u. I. századtól a 
IV. századig mutatta be az értékes 
régészeti leleteket, majd a XIX. 
század Zichy pince maradványait. 
Felszínre kerültek még lakóházak 

maradványai, különböző szob-
rok, festmények, ólomból készült 
vízvezetékcsövek, bazilika, dísz-
kút, stb. Kr.u.I.század közepétől 
érdekes módon már volt katona-
ság, hisz a feltárt tárgyak ezt bi-
zonyították. Iparosok, kereskedők 
életéről is voltak maradványok. 
Találtak fazekas kemencéket, vá-
lyogfalakat, sírokat. Abban az idő-
ben a gazdag réteg embereit em-
lékeikkel, ékszereikkel, használati 
tárgyaikkal fakoporsóban, míg a 
szegényeket lepelbe csavarva te-
mették el. Mindenki nagy érdeklő-
déssel nézte végig a kiállítási tár-
gyakat és képet. A park gyönyörű 
rendezett szép látványt nyújtott 
mindnyájunknak. Pihenésként a 
teraszon előkerült Bankó Róbert 
harmonikája. Egy-két nyugdíja-
sunk dalra fakadt. A kis nótázás 
után még hazafelé betértünk Zá-
molyon a „Pedró” nevű vendég-
lőbe, ahol beszélgetés közben ki 
ezt, ki azt fogyasztott. A vendég-
lő egyik oszlopán egy nagyon 
szellemes felirattal találkoztunk. 
„Hajdanában hitelben ittál itten, 
azt mondtad megadod és én hit-
tem. Ma már nem tudok senkinek 
hinni, ezért itt nem lehet hitelben 
inni.” Jól telt a mai nap is úgy ér-
zem, mindenki jól érezte magát. A 
programokkal teli szép napot és jó 
szervezést megköszönjük Sárközi 
Úr klubvezetőnek.         Nagy Olga

Katonadal Fesztivál az évforduló alkalmából

Augusztus 13. és 18. között 
rendezték Tatán a Rákóczi Szö-
vetség Anyanyelvi Táborát az 
Öreg-tó Kemping területén.
A Tatai Anyanyelvi Táborba 
felvidéki és kárpátaljai szór-
ványból, valamint a tengeren-

túli diaszpórából érkezett több 
mint 130 alsó tagozatos kis-
diák, akiket augusztus 13-án 
Soltész Miklós egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős államtitkár, 
Michl József Tata polgármeste-

re és Makláry-Szalontai Csaba, 
a Rákóczi Szövetség alelnöke 
köszöntött.
A közel két évtizedes múlt-
ra visszatekintő rendezvény 
a felvidéki és a kárpátaljai 
szórványból érkező magyar 

kisdiákok anyanyelvismeretét 
igyekszik szolgálni, erősítve kö-
tődésüket a magyar kultúrához 
és identitáshoz a korosztálynak 
szóló programok keretében. A 
rendezvényre idén első ízben 
érkeztek kisdiákok a diaszpóra 
magyarság köréből.
Szeleczki Mónika táborvezető 
úgy nyilatkozott: - a tábor idei 
tárgya a magyar népmese volt, 
s azért választották ezt a téma-
kört, mert közel áll a gyerekek 
szívéhez, és ők maguk is sok 
népmesét olvasnak-hallgatnak. 
A program sok mindent kínált, 
szerepeltek benne anyanyel-
vi foglalkozások, mesemondó, 
bábelőadás, táncház, hangszer-
bemutató és kirándulások. A 
táborvezető kiemelte: - a leg-
fontosabb cél, hogy a gyerme-

kek találkozzanak egymással és 
felismerjék, hogy bár más-más 
tájakról érkeztek, mégis közös 
nyelvet beszélnek. Lényeges, 
hogy merjék használni a magyar 
nyelvet, s megerősödjön ben-
nük a magyar identitás, a kultú-
ra, s olyan töltetet kapjanak az 
itt eltöltött hét alatt, amelyből a 
következő évben is tudnak majd 
meríteni.
A táborozók Észak- és Dél-Ame-
rikából, Ausztráliából, valamint 
a felvidéki Mátyusföldről, Zo-
boraljáról, a Lévai, Nagykürtösi 
és a Losonci járásból, Ung-vi-
dékről, továbbá a kárpátaljai 
Felső-Tisza-vidékről érkeztek. 
A tábor lebonyolításában a 
Rákóczi Szövetség munkáját 
felvidéki magyar pedagógus 
hallgatók segítették.            -áá-

Tatán rendezte anyanyelvi táborát a Rákóczi Szövetség
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Ebben az évben már 16. alka-
lommal rendezték meg a Tatai 
Tehetséggondozó Művészeti 
Tábort, melyet Tata Város Ön-
kormányzata 2003 óta minden 
év augusztusában megszervez 
a művészetek iránt érdeklődő 
tatai, szőgyéni, szovátai és ma-
gyarkanizsai gyermekek számá-
ra.
Az eseményen 23 fiatal vett 
részt, s a program célja most is 
az alkotói motiváció kibontakoz-
tatása, és a résztvevők nemzeti 
azonosságtudatának, valamint 

Tata testvérvárosi kapcsolatai-
nak erősítése volt. A táborban a 
fiatalok nyolc művésztanár fog-
lalkozásain tanulhattak, gyako-
rolhattak két szekcióban: szép-
művészeti és kézműves órákon. 
Az esemény tematikája 2018-
ban a Mátyás király-emlékévhez 
kapcsolódott. 
A tábornyitón Michl József pol-
gármester köszönetet mondott 
Osgyáni Zsuzsanna fő szervező-
nek, a Tatáról és testvértelepülé-
seinkről érkezett diákoknak, mű-
vésztanároknak és segítőknek 

egyaránt. A városvezető hang-
súlyozta: - a tábor szervezői már 
a kezdeteknél arra szövetkez-
tek, hogy egy olyan programot 
szervezzenek, amely a művé-
szet ismerete és a tehetséggon-
dozás mellett a gyermekekben 
tudatosítja azt, hogy a Kár-
pát-medencében élő magyarság 
- függetlenül a határvonalaktól – 
összetartozik, ugyanazon a szép 
nyelven beszél, gondolkodik és 
imádkozik. Mindez a fiatalok-
ban tudatosulva olyan plusz erőt 
ad, melynek segítségével később 
saját közösségeik meghatározó 
személyiségeivé válva, a magyar 
nemzetet tovább erősítő döntése-
ket hozhatnak majd.
A tábor augusztus 11-én szomba-
ton délután a hagyományoknak 
megfelelően egy közös kiállítással 
zárult a tatai vár lovagtermében, 
ahol egy Mátyás király életéről 
szóló színdarabot is bemutattak az 
ifjú művészek.                         - áá -

Művészeti tábor - idén is Tatán tanultak az ifjú tehetségek

Tizedik alkalommal 2018. au-
gusztus 9-én, csütörtökön szer-
vezte meg az egyesületünk ve-
zetése a hagyományos balatoni 
kirándulást a Magyar Honvéd-
ség Rekreációs kiképzési és 
Konferencia Központjába Bala-
tonkenesére.
Nagyszerű  strandján, kellemes 
parkjában a fákon ugrándozó 
mókusok megnyugtatják a gyer-
mekeket és a velük lévő család-
tagokat. Reggel 8-kor indultunk 
a Magyary Zoltán Művelődési 
Ház elől a ragyogó napsütésben 
élménydús nap várt mindannyi-
unkra. Most ötvenen vehettünk 
részt a családi napon. Megérke-

zéskor a beléptetéses regisztráci-
ót elvégezve köszönetet mondott  
Piros Ottó ezredesnek, a parancs-
nok úrnak a látogatási lehetősé-
gért a tatai Honvéd Bajtársi Klub 
nevében Sárközi József elnök és 
Kapusi István  elnökhelyettes. 
Nagyon készültek erre a kirándu-
lásra unokáink, akik közül többen 
az idén már voltak a Balatonon 
táborban vagy üdülni. De voltak, 
akik otthon maradtak, mert az 
edzéseken való aktív részvételük 
nem tette lehetővé néhányuknak,  
hogy velünk tartsanak. Örömmel 
utazott nagymamájával, Seregü 
Imrénével, Fodor Tamás, akit az 
idén vettek fel a tatai Reformá-

tus Gimnázium 9. évfolyamára. 
Nagy Lili és Luca különösen jól 
érezték magukat Sümeg Ferenc-
né Manyi mamával. A szinte 
klubtagnak számító Mayer Dorka 
teljes családja körében  verseny-
zett Pszota  Mihályné Teri mamá-
jával. A klub legidősebb jelenlévő 
tagja is, Básti Gyula  fiatalodott a 
Balaton  27 fokos vízében csak-
úgy, mint a most  júliusban 80. 
születésnapját ünneplő Horváth 
Dénes. A városi Nyugdíjas Klub-
ból Nagy Gábor és felesége, míg 
a tardosi Schmidt Vendelné is 
jól feltalálták magukat a Hon-
véd Bajtársi Klub közösségében. 
A kirándulás előkészítéséért és 

megszervezéséért köszönet illeti 
Palotai Margit és Komlósi Mária 
vezetőségi és elnökségi tagot, 
valamint Mezei Zsuzsanna, mér-
nök alezredes bajtársat, a klub 
ügyvezető titkárát.
A Balaton selymes, simogató 
vize, lágy hullámai a hőségben 
nyugalmat, pihenést biztosított 
minden jelenlévőnek. A nagy 
hőség miatt elmaradt a pingpong 
verseny, amelyet a tehetséges 
TAC versenyzője  ígért meg, jö-
vőre bepótoljuk.
A kora esti visszaindulás miatt 
a vezetőnek nem volt könnyű 
dolga, mert a tatai Helyőrség 
Dandárzenekara esti fellépésére 

meghívták a kirándulóinkat, de 
most nem tudtuk elfogadni ezt a 
lehetőséget, majd itthon a nem-
zeti ünnepünkön meghallgatjuk 
igényes, virtuóz játékukat.
Jó hangulatban vettünk búcsút 
a magyar tengertől, ahol jól si-
került családi napon lehettünk 
együtt szeretteinkkel, bajtár-
sainkkal, unokáinkkal, baráta-
inkkal. Bízunk benne, hogy jö-
vőre, veletek újra  ismét együtt 
lehetünk a tizenegyedik családi 
napunkon itt Balatonakarattyán, 
a Magyar Honvédség Rekreáci-
ós és Kiképzési és Konferencia 
Központjában.

Sárközi József klubelnök,nyá.ezredes

A Honvéd Bajtársi Klub családi napja a magyar tenger partján

Na nem a mostanság oly gya-
kori áramkimaradásokra gon-
doltunk! Sokkal inkább Hofi 
Gézára, akiről a Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtár tartott 
előadást augusztus 15-én a 
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Csilla von Boeselager 
Gondviselés Háza Idősek Nap-
közi Otthonában.
Életrajzi köteteken keresztül 
ismerkedhettek meg az érdek-
lődők Hoffmann Gézával: a 
téglagyári munkással, az ipari 
porcelánfestővel, a jászberé-
nyi tüzérek írnokával, a szí-
nész, majd humorista Hofival. 
A vadásszal, aki Csabaközi 
Astor-ral, a német boxerrel 
órákon át várta a megfelelő pil-
lanatot. Az emberrel, aki sze-
retett visszavonulni visegrádi 
nyaralójába, s aki ott bújkált 
Hofi minden egyes poénja mö-
gött. A poénok mögött, melyek 

nem csak az idősebb, de a ti-
zenéves generáció ajkára is ké-
pesek még napjainkban is mo-
solyt csalni - mint ahogy az az 
előadáson is tapasztalható volt.
Hofi nem csak a televízió és 
a színpad révén lett csillag… 
Sárneczky Krisztián csilla-
gásznak köszönhetően ugyanis 
immár hetedik éve kereshetjük 
az éjszakai égbolton a 180857 
Hofigéza kisbolygót.
Hívjuk Önöket továbbra is in-
gyenes, bárki számára látogat-
ható rendezvényeinkre a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
Csilla von Boeselager Gond-
viselés Háza Idősek Napközi 
Otthonába, a Vasút utca 64-be. 
2018. szeptember 19-én 10 
órától – az Ars Sacra Fesztivál 
alkalmából -  a tatai Kálvá-
riával ismertetjük meg köze-
lebbről Önöket. 
          Kerekesné Fuli Anikó

„Kell egy kis áramszünet…”
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A verseny célja:  
sportolási alkalom a futás nép-
szerűsítésére. Felkészülési  le-
hetőség  egyéb hosszutávú ver-
senyekre. 
A verseny rendezője:
Tata Város Önkormányzata
Tatai Atlétikai Club Atlétikai 
Szakosztálya
Fiatal Utazók Klubja
KEM Sportszövetségek Szövet-
sége, Szabadidősport Szövetség 
KEM Természetjáró Szövetség
A verseny időpontja: 
2018.szeptember 16. vasárnap 
09.30
Rajt, cél helye: 
Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központ, Tata, Öreg-tó
Távok: 
2 km - 3.5 km – 7 km – 14 km
Nevezés: 
az Ökoturisztikai Központ kon-
ferencia termében 08.00 –tól.
Nevezési díj:  
3.5 km, 7 km és 14 km –en  500 
– 500 Ft. 
Csak helyszíni nevezés van!!!
Kategóriák:  
0 – 6 év  2018 - 2012
7 – 8 év            2011 - 2010
9 -  10 év          2009 - 2008
3.5 km: 
11-12 év           2007 – 2006
13-14 év           2005 – 2004
15-18 év           2003 – 2000
19-29 év           1999 – 1989
30 – 39 év 1988 - 1979
40 év fölött    1978 és régebbi 
születésűek
7 km:  
10 évig 2007  (és fiatalabbak)
11-12 év            2007 – 2006
13-15 év            2005 – 2003
16-19 év            2002 – 1999
20-29 év            1998 – 1989
30-39 év            1988 – 1979
40-49 év            1978 – 1969

50-59 év         1968 – 1959
60-69 év        1958 – 1949
70 év felett   1948 (és idősebbek)
14 km:  
15 évig     2003 (és fiatalabb)
a többi kategória megegyezik a 
7 km-rel.
Díjazás:   
a 2 km-es távon 1-3. helyezett 
(női-férfi) éremdíjazás és min-
den befutónak csokoládé
3.5 km-es távon korcsoporton-
ként  1-3. helyezett (női-férfi) 
éremdíjazás, abszolút 1. hely   
(női-férfi) kupa és minden befu-
tónak csokoládé
7 és 14 km-es távon korcsopor-
tonként 1-3 helyezett ( női-férfi) 
éremdíjazás  és  póló , abszolút  
1-3 helyezett(női-férfi) kupa   
Szintidők: 
a távonkénti szintidő a verseny 
időrendjének tarthatóságát szol-
gálja 
2 km:        20 perc a rajt után
3.5 km:     35 perc a rajt után
7 km:        55 perc a rajt után 
      ( kb. 7.30 perc/km)
14 km:      110 perc a rajt után 
     ( kb. 7.30 perc/km)
Időrend:     
9.30      2 km rajt
10.00    7 km rajt
10.20    3.5 km rajt
11.00    14 km rajt
11.05     2 km eredményhirdetés
11.20     3.5 km eredményhirdetés
13,00     7 km és 14 km eredmény-
hirdetés.
A verseny ideje alatt hivatásos 
óvónő vigyáz a kisgyermekekre.

Információ: 
Lentulai Mária   06-34-384-791  
   (esti órákban)
Sándor Péter      06-20-4576-411
Tompa Andor     06-30-7497-343
Horváth Zoltán  06-30-9393-017

81. Tó -futás
2018. szeptember 16. vasárnap

Nem kegyelmezett a meleg az 
OLD LAKE MAN triatlonverseny 
indulóinak. Mondhatnánk, hogy 
így az első szám az úszás felüdülés 
volt a versenyzőknek, de 1.5 km 28 
fokos vízben valószínűleg nem ez 
a kategória. Mindenesetre rekord 
mezőny, 309 résztvevő állt neki 
a rövidtávnak. Ez a már említett 
úszás távján kívül 40 km kerékpá-
rozást és 10 km futást jelentett. Mi-
előtt elkezdődött a verseny, Michl 
József polgármester köszöntötte a 
résztvevőket.  A Kajakháznál ug-
rottak (futottak) be a vízbe, majd a 
Kastély térnél váltottak kerékpárra. 
Az olimpikon, a múlt heti Európa 
Bajnokságon 6. helyezett Tóth Ta-
más rögtön az élre állt és elsőként 
ért partot és kezdhette meg a ke-

rekezést. A Gottwald felé jelölték 
ki az útvonalat ahol 5 kört kellett 
megtenni. Az első kör végén Tóth 
defektet kapott és mivel nem adott 
le pótkereket, ki kellett állnia. Erről 
így beszélt:
- Kész rohanás volt a délelőtt, mert 
az M1-en több karambol miatt 
lassan haladtunk, így éppen ideér-
tem. Van pótkerekem a kocsiban, 
de egyszerűen nem volt időm még 
azzal is foglalkozni. Jól éreztem 
az úszást és könnyedén jöttem ki a 
vízből. Már a kerékpár indulásnál 
volt valami, ami nem tetszett, de az 
első körben növelni tudtam az elő-
nyömet. Aztán amikor a Kossuth 
téri frissítőhöz értem, leengedett a 
kerekem. Nem lett volna értelme 
tovább menni, pótkerekem nem 

volt, ki kellett állnom. Még sze-
rencse, hogy nem a múlt heti EB-n 
történt mindez.
Ebben az évben váltók is in-
dulhattak és a férfiaknál már az 
úszás után bízni lehetett egy tatai 
éremben. Az Apagyi Róbert, Fe-
renczi Ábel, Nagy Gábor összeál-
lítású FOOTOUR SE csapat, ahol 
Apagyi úszott, Ferenczi kerékpá-
rozott, Nagy pedig futott, végig 
vezetve, magabiztosan nyerte meg 
az abszolút váltóversenyt és persze 
a kategóriájukat is. Amikor Nagy 
a futást elkezdte, komoly zápor 
áztatta a mezőnyt, így alaposan 
elázva, sárosan értek be a futók a 
célba.  A hölgyeknél Bragmayer 
Zsanett jó úszás után vezette a me-
zőnyt, ami folytatódott a kerékpár-

nál is és a futásnál sem veszélyez-
tette semmi a győzelmét.
Vasárnap a középtávon indulók-
nak korán lehetett az ébresztő, 
hiszen fél 10-re készen kellettek 
álljanak a rajtra. 186 egyéni in-
duló és 9 váltó vágott neki az 1.9 
km úszásnak. A Kastély téren vál-
tottak át kerékpárra, amivel Tata 
– Naszály útvonalon 5 kört (90 
km-t) tettek meg. A befejező futás 
távja 21 km volt, amit három Öreg 
tó körrel tudtak le. Már a rajt után 
ment a találgatás, hogy milyen 
idővel lehet nyerni. A mezőnyben 
a tavalyi győztes Petsuk Zoltán és 
a bronzérmes Flander Márton is 
ott volt, míg a hölgyeknél Zelinka 
Gabriella igyekezett megvédeni 
címét. Nos a kerékpár második 
körénél kiderült, hogy Petsuk va-
lószínűleg nem fog nyerni, mert 
defektet kapott és mire sikerült ke-
reket cserélnie jelentős hátrányba 
került.  Flander és Szilágyi egy-
szerre kezdte el a futást, ők voltak 
az élen és a futás második körét is 
egymás mellett futva  fejezték be. 
A döntés az utolsó 7 km-re maradt. 
Aztán Flander nagyon megnyom-
ta ezt a kört és végül közel 8 perc 
előnnyel nyert. A hölgyeknél nem 
volt vita, Zelinka szinte könnyedén 
futott be és megvédte címét.

Eredmények: 
Rövid táv férfi abszolút: 
1. Berekméri Levente 1:58,49
2. Pajor Gábor 2:05,13
3. Wagner Tamás 2:07.13
Női abszolút:    
1. Bragmayer Zsanett 2:13,14
2. Svéd Amelita 2:19,06
3. Tomaschof Kata 2:22,36
Férfi váltó abszolút:     
1. FOOTOUR SE 
(Apagyi, Ferenczi, Nagy) 2:05.00
Női váltó abszolút:       
1. Száguldó Boszik 
(Barzsóné, Vasady, Szakács) 
2:47.41
Vegyes váltó abszolút: 
1. Edzés nélkül 
(dr. Ódor, Sztupák, Balambér) 
2:48.33
Középtáv férfi abszolút: 
1. Flander Márton 4:11.35
2. Szilágyi Péter 4: 19.15
3. Füzesy Dávid 4:19.51
Női abszolút:   
1. Zelinka Gabriella 4:34.23
2. Pék Eszter 5:02.27
3. Nagy Csilla 5:26.36
Férfi váltó abszolút:  
1. Sólyom Team 
(Horváth , Csott, Németh) 4:27.37
Vegyes váltó abszolút:  
1. Fikusz Kukisz 
(Szabó, Kóbor, Orbán) 4:38.41-ta-

Triatlon melegben, esőben

Lehet világbajnokság, lehet a kü-
lönböző TV csatornákon számta-
lan ország bajnoksága, de az iga-
zi labdarúgó szurkoló azt várja 
hogy településének csapata lép-
jen pályára. Nos vége a koplalás-
nak, az elmúlt hétvégén megkez-
dődött a megyei labdarúgó idény. 
A TAC együttese jelentős válto-
záson esett át a nyáron. Új edző 
(Kele Zoltán) irányítja a gárdát és 
a játékos keretben is komoly cse-
rék történtek. Úgy tűnik, ebben a 
bajnokságban lejjebb kell adni az 
eddigi célokat és most elsősorban 
a fiatalítás miatt a középmezőny-
ben lehet a tataiak helye. Persze 
erre a fiúk jó teljesítménnyel akár 
rá is cáfolhatnak. Mindenesetre 
a szakosztály vezetése türelmet 
kér és arra is kéri a szurkolókat, 
hogy egy-egy rosszabb ered-
mény ellenére se legyenek olyan 
hangok a lelátón, amelyek nem 
valók a sportpályára. Ha kell, 
a vezetés a csapattal szemben 
megteszi a szükséges lépéseket. 
Már az első fordulóban sem várt 
könnyű meccs a TAC-ra, hiszen 

a bajnokság egyik esélyesének 
tartott (bár újonc) Tatabányát 
fogadta az Edzőtáborban. Közel 
300 szurkoló ült, állt a lelátón, 
sokan jöttek át Tatabányáról. A 
TAC az alábbi összeállításban 
kezdett: Giricz-Tebele, Csapó, 
Csordás, Molnár, Bogár, Tóth, 
Mészáros, Nagy, Rába, Benkő. 
A vendégek nagy elánnal játszot-
tak, letámadták a tataiakat már 
a saját térfelükön és az első ne-
gyedórában szinte át sem léptük 
a felezővonalat. A 25. perc hozta 
meg a Tatabánya vezető gólját. 
Ezután bátrabban játszott a Tata, 
de csak egy kapu fölé szálló lö-
vésig jutottak. A 43. percben egy 
túl szigorú ítélettel Tebele kapott 
sárgát, így a hazaiak több mint 
egy félidőt emberhátrányban ját-
szottak. A második játékrészben 
továbbra is a szomszédok játszot-
tak mezőnyfölényben, de a Tatá-
nak is akadtak lehetőségei. Giricz 
több nagy védése, közte egy bün-
tető hárítása is kellett hogy ne nő-
jön a vendégek előnye. A félidő 
közepén Farkas egy jól eltalált 

felső sarkos góllal pontot tett a 
meccsre. Megérdemelten nyert a 
Tatabánya, igazolta a híreket mi-
szerint a bajnokság egyik esélye-
seként számolnak vele.
Tatai AC – Tatabányai SC 0-2 
(0-1)
Tata:   300  néző.    
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Árvai 25, Farkas 57
Kiállítva: Tebele (Tata) 43
Edző: Kele Zoltán
-Megérdemelt a Tatabánya győ-
zelme. Nagyon sokat kell még 
dolgoznunk a jobb eredménye-
kért. Elsősorban önbizalom és 
hit hiányzott ma a játékunkból. 
Megyünk tovább, nem könnyű 
meghatározó játékosokat pótolni. 
Gyakorlatilag mi néhány felnőt-
tel megerősített U-19-es csapat 
vagyunk.
U-19  Nyergesújfalu SE -  Tatai 
AC 8-2 (4-1)
Vezette: Lovas G.
Góllövő: Kovács 9,56,75, Roz-
mán 20,83, Cseh 28, Motuz 32,90 
ill. Koronczi 22, Kiss 66
Edző: Wéber Roland.          - ta -

Már augusztus elején elkezdte a 
felkészülést a TAC NB I/B-s férfi 
kézilabda csapata. A pihenő utolsó 
2 hetére kaptak házi feladatot a já-
tékosok, így nem a nulláról kellett 
kezdeni. Az első hetekben a fizikai 
(állóképességi, erősítési) felada-
tokból volt több, de azért a labda is 
előkerült. Bár jó 6 hét telik el, mire 
a bajnokság elkezdődik, de többen 
mentek, többen jöttek a játékosok 
közül, így komoly feladat a csapat 
összerakása. Ehhez pedig sok gya-
korlás kell. Így azután jó három 
hét után következett az első edző-
mérkőzés. Nem választott könnyű 
ellenfelet Sibalin edző, hiszen a 
szlovák I. osztályban szereplő Ér-
sekújvár látogatott a Güntner Aré-
nába. Náluk 2 hét múlva kezdődik 

a bajnokság, így előrébb is tartot-
tak a felkészülésben. A szurkolók 
ki voltak éhezve a kézilabdára és 
persze kíváncsiak voltak az új fiúk-
ra  is így jó százan ültek a lelátón. 
A hazai oldalon 15 játékos készült, 
akik közül 11 újoncként várta a ta-
tai bemutatkozást. Ennyien távoz-
tak is a csapatból. A meccs nagy 
küzdelmet hozott, rengeteg kiállí-
tással. A második félidő közepén 
volt olyan időszak, hogy három 
tatai és egy vendégjátékos is a két 
percét töltötte a kispadon. Gyakor-
latilag végig a TAC vezetett álta-
lában 2-3 góllal, de az Érsekújvár 
mindig ott lihegett a nyomában. A 
legvégén Győrffi gólja jelentette a 
kétgólos győzelmet.
Tatai AC – Érsekújvár 28-26 

(12-10)
Vezette: Budai-Bock K., Rácz L.
Góllövők: Boros, Győrffi 5-5, 
Shek 4, Sárosi, Steczina 3-3, Bagi, 
Fekete, Harsányi 2-2, Báthori, Be-
nis 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Eddig inkább a fizikai felkészí-
tés dominált, de azért dolgoztunk 
labdával is. Jó volt ez a meccs, bár 
talán jobb lett volna ezzel az erős 
csapattal később játszani. Küzdel-
mes, néha durva volt a játék, sok 
kiállítást kaptunk, amit néha a fá-
radtság számlájára írok. Legköze-
lebb 23-án csütörtökön 19.00-tól 
a Százhalombatta ellen játszunk a 
Güntner Arénában. Az NB I/B-s 
bajnokság szeptember 16-án kez-
dődik.          - ta -

Már rúgják!

Új fiúkkal
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