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25 éves a Talentum Iskola
    
    4.oldal

Ússzon az Öreg tóban!
    
            10.oldal

Ülésezett a Képviselő-
testület
    2.oldal

Elismerésben részesültek a 
legszorgalmasabb diákok
    4.oldal

Irodalmi időutazás Tata 
történelmében   
    8.oldal

Már lehet jelentkezni nyári 
diákmunkára   
    3.oldal

Átadták az idei művészeti díjakat
Több, mint 300-an részesültek az elismerésben

Június 16-án a Tatai Sokadalom 
színpadán került sor az idei Városi 
Művészeti Díjak átadására.
A díjakat a 2017/18-as tanévben ki-
magasló művészeti eredményeket 
elért tatai diákok és felkészítőik kap-
ták, mind a csoportosan, mind pedig 
az egyénileg elért eredményeikért, 
országos és regionális versenyekről 
elhozott 1.-5. helyezésekért.  
Michl József polgármester a díj-

átadón köszöntőjében elmondta 
- Már hagyomány, hogy az ön-
kormányzat minden esztendőben 
megköszöni azoknak a munkáját, 
akik művészeti, kulturális területen 
kiemelkedő eredményeket értek el. 
A köszönet azoknak a pedagógu-
soknak, művésztanároknak is jár, 
akik azt a többletet, segítséget ad-
ták, hogy a diákokkal a megszokott, 
kötelező iskolai munkán kívül is 

foglalkoztak, hozzájárulva ezzel a 
városnak azon céljához, miszerint 
minden tatai gyermek sportoljon 
vagy valamilyen művészetet tanul-
jon az iskolai tanórákon túl. A vá-
rosvezető külön köszönetet mondott 
a szülőknek is. Michl József ezzel 
kapcsolatban úgy fogalmazott: 
- Kivételesek azok a szülők, akik 
úgy gondolják, hogy a mai modern 
technológiai vívmányok használata 

mellett valami sokkal fontosabbat 
is át kell adnunk a gyermekeinknek, 
és ezért a művészet tanulásába ko-
moly energiákat fektetnek.
A Tatai Sokadalomban 367-en kap-
ták meg az elismerést, melyet idén 
Görözdi Géza tervezett. 
Gratulálunk a díjazottaknak az elért 
eredményekhez, munkájukhoz to-
vábbi sok sikert kívánunk!         
       Ábrahám Ágnes

Tata elnyerte a Tehetségbarát Önkormányzat címet

Június 6-án Budapesten, a Hagyo-
mányok Házában adták át a Tehet-
ségbarát Önkormányzat 2019 díja-
kat. Idén 6 önkormányzat, köztük 
Tata Város Önkormányzata része-
sült az elismerésben.
A Tehetségbarát Önkormányzat 
díjat olyan önkormányzatok kap-
hatják meg, amelyek folyamato-
san segítik a tehetséges fiatalok 
felkutatását, támogatását, és  a te-
hetséggondozó szervezetekkel is 
példamutató együttműködést foly-
tatnak.
Tata az UNICEF „Gyermekbarát 
Város” kezdeményezéséhez való 
2008-as csatlakozásával olyan 
irányvonalat határozott meg, 

amely elősegíti a fiatalok ismere-
teinek bővítését, a tehetséggondo-
zást, a nemzeti kultúra iránti fogé-
konyságot. A helyi program egyik 
célja 2019-ben is a fiatal tehetségek 
felkutatása, tehetséggondozása, 
egyéni és közösségi fejlődésük, ér-
vényesülésük segítése a minőség, 
az innováció és az ifjúsági munka 
elismerése révén. A díj elnyeré-
sében többek között szerepet ját-
szott az is, hogy önkormányzatunk 
széleskörű ösztöndíj támogatást 
nyújt: „Tata város legszorgalma-
sabb diákja” elnevezéssel általá-
nos és középiskolás kategóriában, 
az „Arany János Tehetséggondozó 
Programmal” középiskolás diákok 

részére, a „Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díj” pályázattal, az „Öveges József 
Tanulmányi Ösztöndíj” pályázat-
tal, valamint az „Esterházy Miksa 
Viator” sportösztöndíj kategóriá-
ban - tehetséges fiataljainknak.
Tata városa köznevelési, közokta-
tási, illetve közművelődési meg-
állapodások útján is támogatja a 
tehetséggondozással foglalkozó 
intézményei, szervezetei műkö-
dését.  Az ősszel nyíló Tehetség 
Centrum működésével a fiatal 
tehetségek felkutatása, tehetség-
gondozása valóságos, elérhető kö-
zegbe kerül a felkínált programok, 

képzések által, amely nagyszerű 
lehetőséget kínál nemcsak a város-
nak, hanem az egész régiónak.
A kitüntetést 2019-ben Tata mel-
lett Kisvárda, Nagykőrös, Kar-
cag, Debrecen, és Budapest IX. 
kerülete, Ferencváros nyerte el. 
Az elismerést a „Bonis Bona - A 
nemzet tehetségeiért” elnevezésű 
díjak átadásán a Hagyományok 
Házában  Schanda Tamástól, az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium európai uniós fejlesz-
tésekért felelős államtitkárától 
Bálint Anita, az önkormányzat  
Humánszolgáltatási Irodájának 
vezetője vette át.                             



Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete június 26-án tar-
totta soros ülését a Városházán, 
ahol ezúttal 16 napirendi pontban 
szavaztak a képviselők.
A napirendi pontok előtt került 
sor az Év Közszolgálati Dol-
gozója-díj átadására, melyet 
hagyományosan minden év jú-
niusában vehet át a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal egy dol-
gozója. Idén Sárközy Klára szer-
vezési csoportvezető részesült 
az elismerésben. Sárközy Klára 
1977 óta dolgozik a Városházán, 
amely nem csak jelenlegi, hanem 
egyben első munkahelye is. Köz-
vetlenül segíti a képviselő-testü-
let, a bizottságok, a nemzetiségi 

önkormányzatok és a Kistérségi 
Többcélú Társulási Tanács mun-
káját, koordinálja és szervezi a 
különböző választások lebonyo-
lítását. Michl József polgármes-
ter az ülés utáni sajtótájékoztató-
ján elmondta: 
- Sárközy Klára azon kevesek 
közé tartozik, akik már több évti-
zede dolgoznak a hivatalban. Pá-
lyáján sokrétű, összetett feladatot 
lát el, nagyon precíz, pontos, jó 
kedvű ugyanakkor határozott 
munkatárs, akinek szívből kö-
szönjük a munkáját.
A városvezető ugyancsak szemé-
lyesen köszöntötte az MSZP-s 
Gerébi Ákos önkormányzati 
képviselőt abból az alkalomból, 
hogy 25 éve tagja a testületnek, 
ez idő alatt volt alpolgármester és 
bizottsági elnök is. Elismerésre 
méltó, ha valaki 25 éven keresz-
tül dolgozik a testületben. Gerébi 
Ákos nagyon aktív, precíz, min-
dig felkészült képviselő társunk, 
akinek szintén köszönjük a mun-
káját – fogalmazott Michl József.
A képviselők az ülés elején meg-

emlékeztek a 91 éves korában 
elhunyt Dr. Vánkos László nyu-
galmazott belgyógyász főorvos-
ról. Dr. Vánkos László az egye-

tem utolsó évében érkezett a tatai 
kórházba gyakorlatra, majd friss 
végzősként, 1955-ben kezdte 
orvosi pályáját a belgyógyásza-
ton, és az intézményből is ment 
nyugdíjba. Tatán kívül a környe-
ző településeken is nagyon sokan 
ismerték és szerették, nem csak 
szakmai kiválósága, hanem em-
berszeretete, a betegeihez való 
empatikus, szeretetteljes hozzá-
állása miatt is. Dr. Vánkos László 
2010-ben „Tata Városáért” ki-
tüntetés ezüst fokozatában része-
sült, több évtizedes kiemelkedő, 
lelkiismeretes gyógyító tevé-
kenységének elismeréseképpen. 
Tata Város Önkormányzata mély 
részvéttel osztozik a család fáj-
dalmában.
Június utolsó szerdáján a kép-
viselők munkájukat rendelet-al-
kotáshoz kapcsolódó előterjesz-
tésekkel kezdték, többek között 
az Építési Szabályzat módosítá-
sával, mely részben érinti a Szo-
módi úti Güntner fejlesztéshez 
kapcsolódó zöld sáv kialakítását 
is.

Napirendre kerültek az önkor-
mányzat gazdasági társaságai, 
a képviselők elfogadták a Tatai 
Öreg-tó Kft. 2019. évi üzleti ter-
vét, valamint az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági tár-
saságok felügyelő bizottságainak 
éves beszámolóit. Az ülésen sza-
vaztak a Tata és Környéke Tu-
risztikai Egyesület 2018-as szak-
mai és pénzügyi beszámolójáról, 
valamint a 2019-re vonatkozó 
szakmai és pénzügyi tervéről. A 
témával kapcsolatban Michl 
József hangsúlyozta: - továbbra 
is fontos cél, hogy mindent első-
sorban a tataiaknak építünk, ezért 
olyan fejlesztéseket kell csinálni, 
amelyeket a tataiak szeretnek. 
Az ide látogató vendégek ennek 
nyomán azt érezhetik, hogy egy 
olyan közegbe, közösségbe jön-
nek kikapcsolódni, ahol azért jó 

lenni, mert a helyiek is jól érzik 
magukat. Ezt az irányt a jövőben 
is követni szeretnénk, az önkor-
mányzat pedig komolyan támo-
gatja a Turisztikai Egyesületet, 
nem csak szakmailag, hanem 
anyagilag is, hiszen a helyi ide-
genforgalmi adóból származó 
bevétel felét a város az egyesü-
letnek adja – nyilatkozta Michl 

József.
A humánszolgáltatáshoz   kap-
csolódó előterjesztések sorában 
szerepelt a Juniorka Alapítványi 
Bölcsőde és Juniorka Alapít-
ványi Óvoda támogatási kérelme. 
Az intézmény már hosszú ideje 
működik Tatán és az önkormány-
zat minden évben  rendszeresen 
támogatta, támogatja működését. 
A közelmúltban anyagi nehézsé-
geik adódtak, elsősorban az előírt 
béremelések miatt, a képviselők 
pedig arról szavaztak,  hogy a 
hiányzó     összeg kifizetésével a 
város segítséget nyújt a Juniorka 
Bölcsődének és Óvodának. 
„Ahogyan eddig, úgy a jövőben 
is figyeli az intézmény tevékeny-
ségét az önkormányzat, és szük-
ség esetén segít. Az óvoda és a 
bölcsőde biztonságos alapokon 
áll, még sokáig jól fog működ-
ni, a város pedig ott áll mögöt-
te, hogy bármikor segíthesse a 
munkájukat” – fogalmazott a 
napirenddel kapcsolatban Michl 
József.
A Városháza dísztermében jú-
nius 26-án a képviselő-testület 
által alapított közalapítványok, 
a Tata Város Szociális Háló 
Közalapítvány, a Tatai Mecé-
nás   Közalapítvány és a Tatai 
Televízió Közalapítvány 2018. 
évi beszámolói is napirendre 
kerültek, valamint tájékoztató 
hangzott el az Európai Uniós 

pályázatokról, projektekről. Az 
Építők parkjának megújítását 
szolgáló beruházás hamarosan 
lezárul, ehhez kötődően július 
13-án szombaton egy családi 
nap várja majd a    helyszí-
nen a tataiakat, akik birtokba 
vehetik és kipróbálhatják az új 
sportpályákat, sporteszközö-
ket.                                     -áá-
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DR. FRIEDRICH 
GÁBOR 
r. ezredes, a 
Tatai Rendőrkapi-
tányság vezetője

2019. július 24-én 
10:00 – 12:00 óra

között tartja fogadónapját hivatalá-
ban, Tata, Ady Endre utca 27. szám 
alatt.

Ügyfélfogadás a Tatai 
Közös Önkormányzati 

Hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
 Tatai Közös Önkormányzati 

Hivatalban 
2019. július 1. napja /hétfő/

a közszolgálati tisztség-
viselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 93.§ (2) bek. 
felhatalmazása, valamint 
Tata Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének dön-
tése  alapján munkaszüneti 

nap.

Fenti napon az ügyfélfogadás 
szünetel.

Kérjük, ügyeik intézésénél a 
fentiek figyelembevételét. 

Az ügyfélfogadás általános 
rendjéről a www.tata.hu 
weblapon tájékozódhat.

Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal

Tata Város Önkormányzatának 
kéthetente 
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„Nyári diákmunka ” elnevezéssel 
2019-ben újra elindul Tatán az a 
munkaerő-piaci program, melynek 
köszönhetően a folyamatos nappa-
li tagozatos hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező 16-25 év közötti diákok 
a vakáció ideje alatt napi 4-6 órában 
diákmunkát vállalhatnak az önkor-
mányzatnál és intézményeinél.
A diákmunkáról a Magyary Zoltán 
Művelődési Központban tartottak tá-
jékoztatót június 17-én. A helyszínen 
az önkormányzat és intézményeinek 
vezetői részletesen ismertették a Tata 
Város Önkormányzatánál, a Tatai 
Városgazda Kft-nél, a Városkapu 
Zrt.-nél, a Kuny Domokos Múze-
umnál, a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárnál és a Szociális Alapellá-
tó Intézménynél elérhető nyári állás-
lehetőségeket.
Michl József polgármester az ese-
ménnyel kapcsolatban elmondta: - 
Hosszú ideje komoly segítséget nyújt 
a magyar kormány hazánkban a diák-

munkához, hiszen az állam fizeti az 
önkormányzatoknál dolgozó tanulók 
bérét. Tatán az elmúlt években egy-
re növekvő létszámban vettek részt 
diákok a nyári munkában, amit nem 
csupán a pénzkereset miatt érdemes 
elvállalni, hanem mert nagyon izgal-
mas tapasztalatokat is lehet szerezni 
általa a munka világáról, ami később 
hasznára válhat mindenkinek, és se-
gítheti a pályaválasztást is.
A tatai eseményre Dr. Kancz Csaba 
is ellátogatott, a kormánymegbízott 
tájékoztatott arról, hogy idén me-
gyeszerte több mint ezer diákot tud-
nak foglalkoztatni az önkormányzati 
cégek, intézmények, és több mint 
150 millió forint áll rendelkezésre 
a bérek kifizetésére. Az előző évek 
programjai nagyon sikeresek voltak, 
sok fiatal diák élt ezzel a lehetőség-
gel. A program július 1-től augusztus 
31-ig tart, és a 16-25 év közötti tanu-
lóknak a részvételhez regisztrálniuk 
kell a Járási Hivatalok Foglalkoz-

tatási osztályain – nyilatkozott Dr. 
Kancz Csaba.
A jelentkezőknek a lakóhelyük ill. 
tartózkodási helyük szerint illeté-

kes foglalkoztatási osztályon kell 
először regisztrálniuk ahhoz, hogy 
nyári diákmunkát vállalhassanak. 
Városunkban a Tatai Járási Hiva-

tal Foglalkoztatási Osztályán adnak 
részletes tájékoztatást az érdeklő-
dőknek az Erzsébet királyné tér 10. 
alatt.                                            -áá-

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Egészségügyi Alapellátó In-
tézmény a Magyar Védőnők Napja 
alkalmából hagyományosan minden 
évben köszönetet mond városunk 
védőnőinek munkájáért. Idén június 
13-án került sor az eseményre, me-
lyen Michl József polgármester, dr. 
Makay-Beró Henrietta alpolgármes-

ter és Dr. Cseh Tamás, a Tatai Egész-
ségügyi Alapellátó Intézmény igaz-
gatója köszöntötte a tatai védőnőket.
1915. június 13-án Stefánia belga 
hercegnő védnökségével alakult 
meg Budapesten az Országos Ste-
fánia Szövetség az anya és csecse-
mővédelem szervezésére, 1916-ban 
pedig Heim Pál kezdeményezésére 

elindult a védőnőképzés is. Ennek 
emlékére a Magyar Országgyűlés jú-
nius 13-át a Magyar Védőnők Nap-
jává nyilvánította.
Dr. Cseh Tamás elmondta: - nagy 
öröm ilyenkor évről-évre össze-
gyűlni, mert ez azt jelenti, hogy 
dolgoznak, és a munkájuk fontos 
a városnak. Az igazgató kiemelte: 

- a védőnőknek manapság a koráb-
binál nagyobb szerepük van a csa-
ládok fenntartásában, hiszen egyre 
többször helyettesítik az anyukákat, 
akik sokszor korán visszamennek a 
munka világába, és a nagyszülőket, 
akik pedig még nagy számban dol-
goznak.
Michl József polgármester az ün-

nepségen hangsúlyozta: - nagyon jó, 
hogy minden évben személyesen ta-
lálkozhatnak a védőnőkkel, és meg-
köszönhetik munkájukat, melyet a 
tatai családokért végeznek. A vé-
dőnőknek meghatározó helyük van 
a családok életében, és az alapvető 
feladataikon túl képesek arra, hogy 
érzékeljék a gondokat, észrevegyék 
azokat a helyzeteket ahol segítséget 
kell nyújtani, de képesek a szülőket 
megnyugtatni, vagy a jó példákat 
megdicsérni és tovább is vinni - 
mondta a városvezető.
Tata polgármestere a Magyar Vé-
dőnők Napja alkalmából elismerő 
okleveleket adományozott Harcsa 
Péterné védőnő részére az egész-
ségügyben végzett 30 éves, vala-
mint Pappné Karsai Zsuzsannának 
az egészségügyben végzett 40 éves  
kiemelkedő, lelkiismeretes munká-
juk elismeréseképpen. A helyszínen 
miniszteri elismerésekhez is gratu-
lálhattak, hiszen két tatai védőnő, 
Nagyné Szűcs Rózsa és Bartáné 
Fischer Viktória a közelmúltban vet-
tek át miniszteri elismerést, kiemel-
kedő szakmai tevékenységükért.
Gratulálunk a díjazottaknak, és kö-
szönjük védőnőink nélkülözhetetlen, 
áldozatos munkáját!                        -áá-

Június 21-én a harmadik találkozóval 
folytatódott a Piarista Rendházban 
a Humánszolgáltatások fejlesztése 
Magyary Zoltán mintajárásában elne-
vezésű EFOP-1.5.2-16-2017-00043 
azonosítószámú projekt munkáltatói 

fórumsorozata az önkormányzat szer-
vezésében.
Az idén tavasszal elindult projekt a 
térségi foglalkoztatók vezetői számá-
ra üzleti reggeli formájában közvet-
len találkozókon ad lehetőséget arra, 

hogy a KKV szektorban (kis- és kö-
zépvállalkozások) jelen lévő globális 
folyamatokra és kihívásokra adandó 
válaszok eszközrendszerének bővíté-
sével segítse a tatai vállalkozókat.
Az előző üzleti reggelin a toborzásról, 

kiválasztásról volt szó, akkor a vál-
lalkozások képviselőinek kérése az 
volt, hogy következő alkalommal a 
munkaerő megtartásáról beszéljenek, 
valamint arról, hogyan lehet megtalál-
ni a megfelelő képzettségű munkaerőt 
úgy, hogy a munkáltatóknak ne egy-
mással kelljen ezért versenyezniük. 
Ditzendyné Frank Mariann, a HROD 
Közösségi Gazdaság- és Társada-
lomfejlesztési Központ ügyvezetője, 
a júniusi találkozó egyik előadója a 
helyszínen elmondta: - a munkaerő 
megtalálásának problémája manap-
ság általános, és nem csak a vállal-
kozóknak okoz fejtörést, hanem a 
közszférának is. A nagyobb vállalatok 
rugalmasabban tudnak változtatni, új 
módszereket bevezetni, a kisvállal-

kozásokat, intézményeket azonban 
komolyabban érinti az utánpótlás 
megtalálásának kérdése. Ezért a tatai 
találkozón az atipikus foglalkozta-
tás formáiról és előnyeiről hallhattak 
tájékoztatót az érdeklődők. Ezek a 
foglalkoztatási formák azok számá-
ra is vonzóak lehetnek, akik például 
kisgyermeket nevelnek, vagy már 
nyugdíjba vonultak, de még szívesen 
dolgoznának.
Az üzleti reggeli sorozat nagyon jó 
tapasztalatokat hoz, a megjelent vál-
lalkozók visszajelzései pozitívak, 
érdekesnek és hasznosnak találják a 
témákat, melyek közül továbbra is a 
legfontosabbak számukra az új, szak-
képzett munkaerő felkutatásának és 
megtartásának módszerei.                -áá-
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Köszönjük védőnőink munkáját!

Már lehet jelentkezni nyári diákmunkára



A tatai iskolákban is véget ért a 
tanév, és lezajlottak az évzáró 
ünnepségek. Az intézmények a 
hagyományoknak megfelelően ju-
talmazták az elmúlt tanév legered-
ményesebb tanulóit, Michl József 
polgármester, dr. Makay-Beró 
Henrietta alpolgármester, és Bá-
lint Anita Humánszolgáltatási 
irodavezető pedig átadta a Tata 
Város Legszorgalmasabb Diákja 
Ösztöndíjakat.

A Tata Város Legszorgalmasabb 
Diákja Ösztöndíj általános és kö-
zépiskolásoknak adható. A kö-
zépiskolások részére a 9., 10., 11. 
évfolyamra járó, tatai állandó la-
kóhellyel rendelkező tanulóknak 
adományozható, a díjat évente 4 
diáknak lehet odaítélni. Az ösz-
töndíj havi összegét - 7 000 Ft-ot 
- az önkormányzat a 2018-19 és 
20-as években az EFOP-1.5.2-
16-2017-00043 Humán szolgálta-
tások fejlesztése Magyary Zoltán 
mintajárásában című projekt ke-
retén belül biztosítja. Az általá-
nos iskolások részére adható Tata 
Város Legszorgalmasabb Diákja 
Ösztöndíj 5., 6., 7. osztályos tatai 

állandó lakóhellyel rendelkező ta-
nulóknak adományozható, a díjat 
évente szintén 4 tanulónak lehet 
odaítélni. Az ösztöndíj havi ösz-
szegét - 6 000 Ft-ot - Tata Város 
Önkormányzata az éves költség-
vetésében biztosítja.
A Tata Város Legszorgalmasabb 
Diákja címet 2019-ben kiváló ta-
nulmányi munkája és szorgalma 
elismeréséül vehette át:
-a Kőkúti Általános Iskolából Tor-

ma Enikő,
-a Kőkúti Általános Iskola Fa-
zekas Utcai tagintézményéből 
Gábriel Anna,
-a Talentum Iskolából Osváth Zita,
-a Vaszary János Általános Iskolá-
ból Rossz Koppány,
-a TSZC Bláthy Ottó Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kol-
légiumából Fodor Szabina,
-az Eötvös József Gimnáziumból 
Lőrincz Álmos, és 
-a Tatai Református Gimnázium-
ból Gábriel Sára valamint Novotni 
László.
Gratulálunk az elismeréshez, és 
minden tatai diáknak élményekkel 
teli, szép vakációt kívánunk!    -áá-

A Holokauszt áldozataira– köz-
tük arra a 650 tataira és környék-
belire – emlékeztek Tatán, akiket 
a második világhá-
ború idején depor-
táltak. A helyi zsidó 
lakosságot vonattal 
szállították először a 
komáromi Monosto-
ri Erődbe, majd alig 
egy héttel később 
Auschwitzba. Sokan 
közülük már aznap a 
gázkamrák áldozatá-
ul estek. A Goldber-
ger Alapítvány és a 
MAZSIHISZ Komá-
rom-Esztergom me-
gyei zsidó közössége 
minden évben a tatai 
izraelita temetőben 
emlékezik meg a 
holokauszt szörnyű-

ségeiről, ezzel nyújtva vigaszt 
mindazoknak, akik átélték vagy 
családjuk érintett volt. Az éven-

te megszervezett megemlékezés 
célja a felejtés és a közöny ellen 
való fellépés. Az istentisztele-

ten Petrovits 
Péter rabbi 
emlékezett az 
áldozatokra, 
majd Dr. No-
vák Tamás, 
az Észak-Ko-
máromi Zsidó 
Hitközség al-
elnöke mon-
dott beszédet. 
Az istentiszte-
letet követően 
a jelenlévők 
hagyományo-
san a teme-
tőbe mentek, 
ahol elhelyez-
ték az emléke-
zés köveit.

A tatai Talentum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Gimnázium és Művészeti Szakgim-
náziumban június 13-án rendeztek 
ünnepséget abból az alkalomból, 
hogy az intézmény lezárta a 25. tan-
évét.
A Talentum Iskolát 1993-ban hívta 
életre egy kis szülői közösség és az 
intézményt jelenleg is fenntartó ala-
pítvány vezetője, Fogelné Nagy Éva. 
A közreműködő szülők gyermekei az 
alsó tagozat végére értek, és a szü-
lők azt szerették volna, hogy a felső 
tagozatban is folytatódjon a meg-
kezdett képességfejlesztő program, 
ám ez nem volt lehetséges az adott 
iskola keretei között, ezért jött létre a 
Talentum Iskola. Az első két tanévet 
saját épület híján a Művelődési Köz-
pontban töltötte az első két osztály. 
Az 1995 szeptemberében kezdődő 
harmadik tanévet szülői felajánlásra 
a Kossuth tér 11. számú épületben 
kezdhették el. A következő években 
évfolyamról évfolyamra teltek meg 
az osztályok, és gyarapodott a tan-
testület. 1996-ban lehetőség adódott 
arra, hogy az  iskolát alsó tagozattal 
bővítsék, és 12 évfolyamossá ala-
kítsák, s átvették a kertvárosi iskola 
négy osztályának működtetését is. 
1997-ben gimnáziumi képzési sza-

kaszba érkeztek az alapító évfolyam 
diákjai. Ebben a tanévben intenzív 
angol nyelvi képzésben vettek részt, 
hasonlóképpen a későbbi nyelvi elő-
készítő osztályhoz, s ugyanebben 

a tanévben egy fazekas szakképző 
osztály is megkezdte tanulmányait a 
kertvárosi tagintézményben. Több-
szöri költözködés után aztán végle-
ges helyükre kerültek a Szerafikum 
épületében. Időközben az alsó tago-
zatos osztályok működését létszám-
hiány és helyhiány miatt néhány évig 

szüneteltetniük kellett. A 2011-2012-
es tanévben új, angol-magyar két ta-
nítási nyelvű programmal indították 
útjára ismét az alsó tagozatot. 2007-
ben a szakképzési törvény változása 

miatt megszűnt az iskolában a kéz-
műves szakképzés, s artista képzést 
indítottak az általános iskolában, a 
középiskolában pedig artista és grafi-
kus párhuzamos szakközépiskolai 
képzés indult 2013-tól.
A 25 éves jubileummal kapcsolatban 
Fogel Zsolt igazgató elmondta: - Az 

elmúlt 10 évben már tudatosan tö-
rekedtek arra, hogy az iskolát egyre 
jobban megismertessék a tataiakkal, 
hogy lássák azt is, milyen jól kiegé-
szítik a helyi oktatási intézményeket. 

A mögöttünk álló negyed század egy 
igazi küzdelem volt, például a hely-
változtatások, vagy a különböző is-
kolaszerkezetek működtetése miatt, 
de mindig próbáltak alkalmazkodni 
az aktuális társadalmi igényekhez. 
„Az első 15 év ahhoz kellett, hogy 
rugalmasak legyünk, higgyünk ma-

gunkban és abban a jövőbe mutató 
szellemiségben, amit az alapítók le-
fektettek, s ami a 25 évet összeköti” 
– tette hozzá Fogel Zsolt.
Az ünnepségen Michl József pol-
gármester úgy nyilatkozott: - Mára 
nagyon szépen kialakult a város ok-
tatási sokszínűsége, és olyan nagy a 
választék, hogy a tatai családok túl-
nyomó többsége biztosan talál hely-
ben oktatási intézményt a gyerekek-
nek. A tatai iskolák mindegyike fel 
tud mutatni valamilyen különleges, 
egyedi vonást, a Talentum Iskola kü-
lönlegessége a családias légkör, és az 
a lendület, amely az alapítás óta töret-
len, s egy izgalmas fejlődést hozott az 
iskola életébe. Az intézmény nagyon 
jól illeszkedik a városi tehetséggon-
dozás rendszerébe is, és ezzel nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy idén 
Tata Város Önkormányzata elnyerte 
a Tehetségbarát Önkormányzat 2019 
díjat.
Az évfordulóról a tanév során már 
számos módon megemlékeztek, az 
osztályok különbözőképpen, többek 
között a művészet vagy a sport segít-
ségével jelenítették meg a 25-ös szá-
mot, az egykori diákok, pedagógusok 
pedig a jubileum alkalmából egy kö-
tetlen hangulatú pikniken találkoztak 
egymással.                                     -áá-

A Tata és Környéke Turisztikai 
Egyesület 2019-es nyári országos 
kampánya, a ,,Legyél képben ná-
lunk” elnevezésű fotópályázat.
Az egyesület idén hagyományte-
remtő jelleggel indítja el első fo-
tópályázatát. Céljuk Tata és térsé-
gének közkedvelt, valamint rejtett 
értékeinek bemutatása, egyfajta 
képes bemutató arról, hogy mi-
lyen különleges természeti érté-
kek vesznek minket körül, melye-
ket a hétköznapi, rohanó világban 
nem biztos, hogy észreveszünk.
Összesen hat kategóriát határoz-
tak meg (magyarságtudat, körü-
löttünk a táj, épített örökségeink, 
fesztiválok, rendezvények kaval-
kádja, ember és természet, Duna-
mente természete), bízva abban, 
hogy mindenki megtalálja a szá-

mára megfelelő témát.
Pályázni 18 éves kortól lehet, az 

ország bármely részéről. Egyedü-
li kikötés, hogy a képek Komá-

rom-Esztergom megye valamely 
településén készüljenek, illet-
ve a Dunamenti településeken, 
Észak-Komáromtól Párkányig. A 
zsűri tagjai között lesz Radisics 
Milán fotográfus és Kudich Zsolt 
természetfotós. Mind a ketten a 
National Geographic elismert és 
kiváló fotósai.
Kategóriánként egy nyertest, va-
lamint egy abszolút győztest hir-
detnek majd, a  legjobb 15 kép-
ből pedig kiállítást szerveznek, 
amelyen kihirdetik a győzteseket, 
valamint a nyeremények átadásá-
ra is sor kerül. A pályaműveket 
2019. augusztus 31-ig várják. Bő-
vebb információ, regisztráció és 
a képek beküldésének menete a 
www.legyelkepben.hu  webolda-
lon olvasható.                          -áá-
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Fotópályázatot hirdet a turisztikai egyesület

25 éves a Talentum Iskola

Elismerésben részesültek a 
legszorgalmasabb diákok
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A Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság és Tata Város Önkormány-
zata szervezésében június 12-én 
rendezték az idei Magyary Konfe-
renciát a Piarista Rendház épületé-
ben. Az esemény hagyományosan 
az Öreg-tó partján kezdődött, ahol 
megkoszorúzták Magyary Zoltán 
szobrát, majd ezt követően szakmai 
előadásokkal folytatódott.
A konferenciát már hosszú évek óta 
megrendezi a népfőiskola Magyary 
Zoltán születésnapjának hetében. 
Borsó Tibor a népfőiskolai társa-
ság elnöke az esemény kapcsán úgy 
nyilatkozott: - Ilyenkor arról a köz-
igazgatás tudósról emlékezhetünk 
meg, akinek a tanai, tudása máig élő 
és hasznosítható annak érdekében, 
hogy a kormányzást, a jogalkotást 

közelebb hozzuk az emberekhez.  
Minden tatai büszke lehet Magyary 
Zoltánra, akinek szellemi hagyaté-
kára építve a népfőiskola egy hosz-
szú távon működő közösséget tudott 
összekovácsolni, mely tovább viszi 
a névadó eszmeiségét, és program-
jain keresztül folyamatosan értéket 
közvetít – mondta el Borsó Tibor, 
aki a konferencián „Hagyomány és 
megújulás a Magyary Zoltán Nép-
főiskolai Társaság tevékenységé-
ben” címmel tartott előadást.
Michl József polgármester a talál-
kozón elmondta: - Magyary Zoltán 
Tata szülötteként olyat alkotott, 
amiből napjainkban és még a jövő-
ben is sokat tanulhatunk. Munkás-
sága kiemelkedő volt abban a tekin-
tetben is, hogy képes volt önmagán 

túllépve széles körben, térségben 
gondolkodni: a Tatai járáson ke-
resztül mintát mutatott arra, hogyan 

tud egy város úgy együttműködni a 
környező kistelepülések közössége-
ivel, hogy nagyságával, erejével ne 
elnyomja őket, hanem maga mel-
lett, segítő társként erősítse. Hogy 
Magyary tapasztalatait, tudását ho-
gyan hasznosítjuk, és hogyan követ-
jük a példáját, annak bemutatására 
nagyon jó alkalom ez a konferencia 
– fogalmazott Michl József. A vá-
rosvezető  „Bővült a Felsőoktatási 
Képzési Központ Tatán” címmel 
tartott előadást a helyszínen.
A szakmai találkozón a piarista 
rendházban számos témát érin-
tettek az előadók, többek között a 
közigazgatás jövőjéről, a magyar 
közigazgatás hatékonyságáról az 

Európai Unióhoz viszonyítva, va-
lamint a megyei értékekről és dr. 
Kálmán Attila munkásságáról hall-
hattak az érdeklődők előadást.
A konferenciához a következő na-
pokban több esemény is kapcso-
lódott. Június 13-án Budapesten 
Magyary Zoltán nevére keresz-
telték el a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem 500 fős előadótermét, 
június 14-én pedig Tatán a nép-
főiskola Tata Város Önkormány-
zatával és a Tatai Járási Hivatal-
lal közösen Magyary Zoltánra 
emlékezve koszorúkat helyezett 
el a Járási Hivatal épületénél, a 
Magyary szülőháznál valamint a 
Környei úti temetőben.           -áá-

2019. június 27. V. évfolyam, 13. szám Társadalmi célú hirdetés 7

Magyary Zoltánra emlékezett a népfőiskola
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Június 13-án és 14-én Tatán ren-
dezték a XII. Földtani Veszélyfor-
rás Konferenciát az Old Lake Golf 
Hotelben.
A Földtani Veszélyforrás Konfe-
rencia sorozat bő két évtizedes 
történetében az egyes találkozók 
tematikáját az állandó témák mel-
lett a szervezők az éppen aktuális 
eseményekhez igazították. Így volt 
ez a csapadék rekordot döntő 2010-
et követő években is, mikor a közel 
ezer földcsuszamlás, partfalom-
lás, pincebeszakadás, továbbá az 
Ajka-kolontári gátszakadás is tör-
tént, vagy a Dunai és Balatoni ma-
gaspartok EU-s támogatásból biz-
tonságossá tett településein  végzett 
munkák köré szervezett konferen-
ciák esetében is.
Oszvald Tamás geológus, a konfe-
rencia elnöke Tatán elmondta: - 22 
éves története van ennek a kon-

ferenciának, először még Partfal 
Konferencia néven indult el, egy 
partfalveszély elhárítási kormány-
program tudományos háttereként. 
Az idő elteltével később már nem 
csak a partfalakkal foglalkoztak, 
hanem a beszakadó pincékkel, bá-
nyakárokkal, földcsuszamlások-
kal is. Manapság pedig aktuális a 
karsztvíz visszatérése okozta ká-
rokról beszélni, ezért hozták el az 
eseményt Tatára, ahol a visszaté-
rő karsztvíz okozza a legnagyobb 
gondot. Oszvald Tamás hozzátette: 
- Ez is egy földtani veszélyforrás, 
hiszen a karsztvíz földtani közeg-
ben áramlik, s a jelenleg zajló ese-
mények történetét, valamint vár-
ható jövőbeni hatásait a tudomány 
tudja a legjobban feltárni.
A felszín alatti víz regionális 
emelkedése, vagy süllyedése egy 
a földtani veszélyforrások közül, 

mely bekövetkezhet természetes 
hatásokra és emberi beavatkozás 
következményeként is. A vízszint 
emelkedése nem csak földcsuszam-
lások kiváltásának fő okozója lejtős 
területen, vagy partmenti zónában. 
Az 1800-as évek második fele óta 
működő mélyszinti szén- és az 
1950-es  években indult mélyszin-
ti bauxitbányák biztonságos ter-
melését a karsztvízszint radikális 
süllyesztésével lehetett biztosítani. 
Másodlagos hatásként jelentkezett, 
hogy több olyan területen vissza-
vonult a víz, száradt ki a felszín, 
amely számos település számára 
előny volt, hiszen új, akár belterü-
leti fejlesztési területek váltak ez-
által elérhetővé. A bányászat felha-
gyásával elindult a karsztrendszer 
regenerálódása, visszatöltődése, 
ezt követően „megszólaltak” a for-
rások, a mára lakó-, vagy kereske-

delmi hasznosítású területek újra 
vizenyőssé váltak. Tata és több más 
Dunántúli település is tapasztal-
ja ezt a jelenséget, mely nem csak 
az adott települések problémája, 
hiszen a bányászat során kitermelt 
nyersanyagok az egész társadalom 
előnyére szolgáltak. A kialakult ka-
tasztrófahelyzeteket igaz egyedileg 
kell kezelni, de nem egyedi problé-
maként. A konferencia jó lehetőség 
volt arra, hogy az érintettek első 
kézből tájékozódjanak a jelenség 
általánosságáról és egyediségéről, a 
megoldási lehetőségekről.
Dr. Hoffmann Imre közfoglalkozta-
tási és vízügyi helyettes államtitkár 
a  konferencián úgy nyilatkozott: 
- Tata a legalkalmasabb hely arra, 
hogy a karsztvízszint emelkedésből 
fakadó problémákat megvitassák a 
szakemberek. A káros hatások csök-
kentése érdekében a kormány se-
gítséget nyújtott, amikor 2017-ben 
egy kormányhatározatban intézke-
dett arról, hogy 327 millió forintot 
biztosít Tatának a közvetlen károk 
elhárítására. Az Országos Vízügyi 
főigazgatóság is komolyan foglal-
kozik a problémakörrel és jelenleg 
egy KEHOP program működik a 
területen lévő feladatok megoldása 
érdekében, hiszen ebben a térség-
ben 10 ezer négyzetkilométert érint 
a karsztvízszint emelkedése.
Városunkban az elmúlt évek so-
rán a vízrendezéshez kapcsolódó 
munkák számos eredményt hoztak. 
Ilyen volt többek között a Réti 8-as 
tó és az Angolkert rehabilitációja, 
a Malom-patak megújításának első 

szakasza, a Fényesen a katonai me-
dence megújítása, a kastélykertben 
a forrás-tó helyreállítása és a Haj-
dú utcai munkálatok, valamint a 
Kismosó-patak közelmúltban be-
fejezett mederrekonstrukciós mun-
kálatai. A témában Michl József 
polgármester elmondta: - Nagy 
megtiszteltetés, hogy a konferencia 
szervezői Tatára hozták a szakmai 
találkozót, hiszen ez egy nagyon 
szűk körű, jeles szakemberekből 
álló közösség, amely számos előa-
dás témájában foglalkozik váro-
sunkkal. Michl József a helyszínen 
„Tata, a vizek városa” címmel tar-
tott előadást, mellyel kapcsolatban 
kiemelte: - a visszatérő források 
kapcsán még nagyon sok dolgunk 
van, de jól haladunk előre. Most 
következnek azok a területek (Má-
jus 1.út, Kazincbarcikai út), ahol 
a vízsüllyesztés helyben, kisebb 
területen megoldandó feladat, és 
a Malom-patak medrének rekonst-
rukciója is folytatódik a nyár folya-
mán.
A Földtani Veszélyforrás Konfe-
rencia két napján számos témáról 
szóltak az előadók, többek között 
a felszín alatti vizek szintválto-
zásának környezeti- társadalmi 
hatásairól, az épített környezetet 
veszélyeztető felszínmozgások 
méréséről, a lejtős tömegmozgá-
sok preventív és kárfelszámoló 
módszereiről, a földtani veszély-
forrásokhoz való alkalmazkodásról 
valamint a katasztrófavédelem, a 
polgári védelem szerepéről a föld-
tani katasztrófák során.             -áá-

Az elmúlt hétvégi esőzés Tatát 
sem kímélte, egy nap alatt váro-
sunkban és környékén az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat ada-
tai szerint országos viszonylatban 
is kiemelkedő mennyiségű, 72 
milliméternyi eső esett - ez ilyen-
kor átlagosan egy havi víz meny-
nyiségének felel meg - amely 
Tata több pontján okozott gondot.
Június 22-én szombaton délután 
villámlással teli zivatarrendszer 
lépte át a nyugati határt, emiatt 
heves viharok alakultak ki, he-
lyenként felhőszakadással, kiadós 
mennyiségű csapadékkal. A Me-
teorológiai Szolgálat csapadék-
térképe azt mutatta, hogy térsé-
günk kapta hazánkban a legtöbb 
esőt egy nap alatt. A hirtelen lezú-
duló eső következtében az egyik 

legtöbb bejelentés megyénkben 
érkezett a tűzoltókhoz, akik Tatán 
is számos helyen szivattyúztak.
A felhőszakadás városunkban 
elsősorban a lejtős, meredekebb 
szakaszokon okozott gondot, 
többek között a Május 1. úton, a 
Komáromi út-Új út keresztező-
désében, az Új úton, Újhegyen a 
9-es és 8-as dűlőnél (ahol a na-
pokban fejezték be közel 1 mil-
lió forint értékben a gréderezést), 
Agostyánban a Kukorica dűlőnél, 
a Vasút utcán a vízvédelmi támfal 
melletti telken, a művelődési ház 
oldalánál és a Túri utcán a parko-
lóban. Problémát okozott az is, 
hogy a nagy mennyiségű, sebes 
víz összegyűjtötte a hordalékot, 
és így elzáródtak a vízelvezető 
rácsok, ebben érintett volt például 

a József Attila és a Szent István 
utca, de az Új úton is eldugultak 
az átereszek valamint beázott a 

Bartók Óvoda épülete is. Emellett 
pincék teltek meg vízzel, emiatt 
az agostyáni, a kocsi és a tatabá-
nyai tűzoltók is dolgoztak Tatán, 
köszönjük munkájukat! Szombat 
este a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. szintén azonnal elkezdte a 
munkát, több helyen szivattyúz-
tak, vasárnap óta pedig a cég 
munkatársai folyamatosan végzik 
a hordalék eltakarítási, tisztítási 
és útrendezési munkákat, a rácsok 
és vízlefolyók tisztítását valamint 
a burkolt utak melletti padkaki-
mosódások helyreállítását.
Az elmúlt években Tatán elvég-
zett csapadékvíz elvezetési mun-
kák eredménye a heves esőzések 
ellenére is sikeresen megmu-
tatkozott. Az Építők Parkjánál 
nemrég kiépített, a Kertváros 
egy részének csapadékvizét is 
levezető csapadékcsatorna jól 

vizsgázott, hiszen a korábbi in-
tenzív esőzésekkor jelentkező 
elöntések a városrészben jelen-
tősen csökkentek, ahogyan a 
Kismosó patak megújult meder-
szakasza is segített a vízelveze-
tésben. Korábban a patakra volt 
kötve a Kocsi utcai vízelvezető 
betoncsatorna, helyette épült 
idén egy új vezeték, melyet át-
kötötték a Kismosó-patak új, 
nyílt medrére, majd a Kocsi ut-
cától a Nagykert utca végében 
lévő telkek irányába létrejött a 
csapadékcsatorna teljes rekonst-
rukciója.
Köszönet mindenkinek a segít-
ségért, és az érintett ingatlantu-
lajdonosoknak a türelemért. Ha a 
továbbiakban valakinek a város-
vezetés segíteni tud, keressenek 
bizalommal.
            Tata Város Önkormányzata
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Aktuális a karsztvíz visszatérése okozta károkról beszélni

Két óra alatt egy havi víz zúdult Tatára június 22-én



Tata Város Önkormányzata és a 
Scolar Kiadó szervezésében júni-
us 11-én rendezték Turczi István: 
„DEODATUS – A férfi és egy vá-
ros tört.én.elme” című könyvének 
bemutatóját a Városháza díszter-
mében.
„ A Deodatus egy egyszerre hiteles 
dokumentumokon alapuló történel-
mi mű, királyi iratokat, régi leve-
leket és naplókat felnyitó korrajz, 
amely új adalékokkal szolgál Zsig-
mond király koráról, ugyanakkor a 
hovatartozás mélyrétegeit boncoló 
személyes gesztus is, afféle magán-
mitológia versben, prózában, kora-
beli és kitalált dokumentumokkal 
elbeszélve. Időben hatalmas ívet 
fog át: kalandregénybe illőn vezeti 
végig az olvasót a dunántúli vidék 
római kori kezdeteitől az 1849-es 
szabadságharcban hősiesen helyt-
álló komáromi katonák küzdelmé-
ig” – olvasható a könyv ajánlásá-
ban.
Turczi István József Attila-, Babér-
koszorú- és Prima Primissima-dí-
jas író, költő, szerkesztő, városunk 
díszpolgára a tatai bemutatón el-
mondta: - A Képes Krónikát kéz-
be véve talált rá egy történetre, 
amely szerint Géza fejedelem az 
akkoriban még érlelődő, alakuló 
műveltség mozgósítása érdekében 

fiatal tudósokat hívott be Itáliából. 
Elsőként egy bizonyos Deodatus 
érkezett hozzánk, aki a legenda 
szerint a gyermek István tanítója, 
sőt keresztapja lett, s akit István 
király később Tatának szólított. Ez 
a történet számtalan krónikában 
felbukkant, egészen a 20. századig, 
amikor is a történelemtudomány 
kijelentette, hogy Deodatus sze-
mélye fikció, valójában soha nem 
létezett. Turczi István elárulta, ek-
kor kapta fel a fejét, hiszen vala-
ki, aki nem is élt, mégis rengeteg 
könyv foglalkozik vele, ráadásul 
a szülővárosának, Tatának a törté-

nelméhez szorosan kötődik, kiváló 
alapköve lehet egy könyvnek.
A könyv megírását komoly kutató-
munka előzte meg, számos forrást, 
dokumentációt tanulmányozott az 
író, akinek feltáró munkáját szak-
értők is segítették. A könyv Tata 
történelmének két jelentős korsza-
kát eleveníti fel, az 1410 és 1526 
közötti, valamint a polgárosodás 
útjára lépő település 1727 és 1849 
közötti időszakát. A történet egy 
sajátos időutazás során Deodatus-
tól, a  városalapítótól indul el, és 
1849-ben zárul egy nemesi család 
történetén keresztül. „A könyvet 

csak abbahagyni lehet, befejezni 
nem, s ahogyan egy irodalomtörté-
nész fogalmazott, ez a könyv Tata 
történelmének első teljes körű, 
szubjektív irodalmi feldolgozása” 
– nyilatkozott Turczi István.
A különleges, várostörténeti írói 
vállalkozást Lévai Ádám grafikái 
emelik az irodalmi mellett vizuális 
élménnyé is. A tatai grafikusmű-
vész a Városházán elmondta: - A 
könyv először 2001-ben egy fü-
zet alakjában készült el, és 18 év 
után izgalmas kihívás volt képileg 
hozzátenni valami újat az egyko-
ri összeállításhoz. Az eredeti terv 

csupán néhány korábbi illusztráció 
újrarajzolása volt, de végül teljesen 
megújult az illusztráció, és több 
mint 60 rajz született, melyekből 
aztán a könyvhöz válogatni lehe-
tett, egyetlen régi metszet maradt 
csupán meg a kiadványban. Olyan 
sokféle szöveg, színes irodalmi vi-
lág van a könyvben, hogy nem le-
hetett egyféle módon elkészíteni a 
rajzokat, így mind más és más han-
gulatú lett, különböző stílusokban 
megformálva – nyilatkozta Lévai 
Ádám.
A könyvbemutatón Michl József 
polgármester mondott köszöntőt, 
kiemelve, hogy Deodatus mindany-
nyiunk által jól ismert ismeretlen, 
akit egy költő és egy grafikusmű-
vész próbál meg közelebb hozni 
hozzánk. Az eseményen közremű-
ködött Csúzyné Harasztosi Julian-
na moderátor, Lévai Ádám a könyv 
illusztrátora, Kürti Benedek és 
Szladik Míra diákfelolvasók, vala-
mint Sebő Ferenc Kossuth-díjas 
zenész, a Nemzet Művésze. A be-
mutatót kiállítás megnyitó követte 
Kövesdi Mónika művészettörté-
nész bevezetőjével, Lévai Ádám 
a kötethez készített grafikáiból a 
Fischer Házban. A tárlatot június-
ban a helyszínen megtekinthetik az 
érdeklődők.                                -áá-

90. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte dr. Makay-Beró Henrietta 
alpolgármester Pachert Györgynét 
június 20-án.
Pachert Györgyné Agostyánban 
született, iskolái elvégzése után 
először Tatán dolgozott kisegítő-
ként a szolgabíró mellett. Ezt köve-
tően családjában a háztartási mun-
kák elvégzésén túl földet, szőlőt 
gondozott, majd később időseket 
ápolt, segítette mindennapjaikat. 
Férje kőműves volt, 57 évig éltek 
házasságban, két lányuk született, 
mára 3 unokával és két dédunoká-
val gyarapodott a család.
Margit néni manapság is aktív, főz, 
takarít, porszívózik, nagyon szeret 
a háza körüli virágoskertben dol-
gozni, és sokat olvas. 90. szüle-
tésnapjára meglepetésvendégeket 

is hívtak, ő maga pedig egy tálca 
túrós pitét sütött az ünnepi alka-
lomra. 
Margitka néni szerint a hosszú 
élet titka a sok munka, hiszen ha 

az ember dolgozik, akkor mindig 
mozgásban van.  Mindehhez pedig 
valószínűleg hozzájárul az is, hogy 
mosolygós, kedves személyiség, akit 
sokan ismernek és szeretnek.        -áá-

A képregény az irodalom és a kép-
zőművészet sajátos keveréke, amit 
gyakran a kilencedik művészetnek 
neveznek. Egymás után következő 
képek sorozata, amelyek egy törté-
netet mesélnek el. Eredetileg csak 
egyszerű, szórakoztató sztorikat 
díszítettek képsorozatokkal, mára 
azonban széles körben kedvelt mű-
fajjá nőtte ki magát, ez tapasztalható 

a tatai könyvtár olvasói körében is.
Egy téli író-olvasó találkozó alkal-
mával Lakatos István grafikussal, 
képregény-rajzolóval ismerkedhet-
tek meg a helyi fiatalok. A program 
sikere adta az ötletet, hogy a fiatal 
tatai grafikus, Varga Tomi is lehe-
tőséget kapjon májusban megjelent 
könyve bemutatására a könyvtár-
ban 2019. június 11-én. Gaston 
Laroux 1910-ben megjelent regé-
nye, Az Operaház Fantomja - min-
dig is egyik kedvenc története volt 
Tominak. Így amikor tanulmányai 
végeztével lehetősége nyílt saját 
könyv megjelentetéséhez, nem volt 
kérdés, hogy ennek a regénynek az 
adaptációjához nyúl és alkot belőle 
képregényt. 
Nagy kiadóknál szakaszokra bont-
ják a munkát: külön szerkesztő, író, 
ceruzarajzoló, tuskihúzó, feliratozó 
és színező dolgozik egy-egy co-
mics-on. Jelen esetben ez mind Var-
ga Tomi keze munkáját dicséri.

Az író szívesen, fanyar humorával 
élvezetessé téve mesélt viszontag-
ságos diákéveiről, amerikai tanul-
mányairól. Már a találkozó közben 
is záporoztak a tanulók kérdései, 
nem kellett bíztatni a grafikusnak 
tanuló diákokat.  A program végén 
kisebb csoport rohamozta meg az 
írót, és tovább folyt a szakmai be-
szélgetés, melyet könyvvásárlás és 
dedikáció zárt.    Dományi Zsuzsanna
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Irodalmi időutazás Tata történelmében

Fantom járt a tatai könyvtárban

Boldog születésnapot, Margit néni

CSALÁDI DÉLUTÁN 
A 

MEGÚJULT 
ÉPÍTŐK PARKJÁBAN

2019. JÚLIUS 13.  14:00 

Rengeteg élmény, meglepetés várja 

a kicsiket és nagyokat

Próbáljuk ki együtt az új 
sportszereket és pályákat!



Próbáltam megtudni, hogy volt-e 
már ilyen esemény Tatán, de hiva-
talos, pontos választ nem kaptam. 
Így a versenykiírásban helyesen 
szerepel a név: 1. Tatai Tóátúszó 
verseny július 13-án.
Aki már nézte az OLD LAKE 
MAN triatlon verseny úszószámát, 
az most akár versenyezhet is ugyan-
azon a pályán. A szervezők nem 

titkolt célja, hogy amolyan előver-
senye legyen az augusztus végi 
triatlon hétvégének, de ettől függet-
lenül bárki elindulhat aki szeretné 
kipróbálni úszástudását. Nem lesz 
könnyű, hiszen 3.8 vagy 1.7 km-t 
kell megtenni az Öreg tóban. Per-
sze akár csak a Balaton átúszáson 
itt is elsődleges hogy mindenkire 
vigyázni fognak. Kajakosok, csó-

nakosok, vitorlások alkotnak mentő 
csapatokat ha a szükség úgy hozza. 
Nevezni már most is lehet a
v e r s e n y z e k . h u / H U / 4 / N e v e -
zes//108/Tatai-toatuszas
címen. Július 13-án (szombaton) a 
hosszabb táv indulói 10.00-kor, a 
rövidebb táv pedig 12.30-kor raj-
tol el az Ökoturisztikai Központtól. 
Érdemes figyelni arra hogy a 3.8 
km-re a szervezők 2 óra 30 percet 

szántak, míg az 1.7 km szintideje 
egy óra. Természetesen az időjá-
rás közbeszólhat, de a hatóságok-
kal való egyeztetés követően két 
nappal a verseny előtt a szervezők 
tájékoztatni fogják a nevezőket, ér-
deklődőket.
Az 1. Tatai Tóátúszó verseny ren-
dezői: Tata Város Önkormányzata, 
a FOOTOUR SE és a Városkapu 
Zrt.                                    Tompa Andor

Június 22 sok golfozó naptárában  
szerepelt kiemelten, hiszen ekkor 
rendezték meg az első ízben kiírt Tata 
Városáért Golf Kupát. Hogy valóban 

sokan írták be maguknak ezt a dátu-
mot az a verseny reggelén derült ki 
mert egyre gyűltek az autók az OLD 
LAKE GOLF CLUB parkolójában. 
Nagy volt a nyüzsgés a klubházban, 
ismerősök köszöntötték egymást, 
érdeklődve nézegették az egyedi ér-
meket. A megnyitón Michl József 
polgármester elmondta örült a kezde-
ményezésnek és a város szívesen állt 

a rendezés mellé. A szervező Club a 
befolyt nevezési díjakból jótékonysá-
gi felajánlásként egy városi gyermek-
szervezetnek juttat el bizonyos össze-

get. A megnyitó után aztán mindenki 
igyekezett ki a pályára, mert ezúttal 
úgy indult a verseny, hogy minden 
szakaszon  voltak versenyzők és jelre 
egyszerre kezdték el a játékot. Közel 
50 résztvevő játszott ezen a napon és 
a kezdeti esőre hajló idő is megja-
vult, így szinte ideális körülmények 
között versenyezhettek. Akik pedig 
azért mentek ki, hogy megismerked-

hessenek ezzel a sporttal azok sem 
töltötték tétlenül az időt. Szakember 
segítségével próbálhatták ki mennyi-
re nehéz vagy milyen könnyű a gol-

fütővel eltalálni a golflabdát. A rossz 
kísérletek számát fedje homály, a jól 
eltalált labdáknak viszont minden-
ki örült. Jó volt ez a nap, hiszen egy 
színvonalas versenyen vehettek részt 
a versenyzők, illetve most meg lehe-
tett ismerkedni a sportággal. Talán 
közülük is lesz olyan aki 2020-ban 
már versenyzőként vehet részt a 2. 
Tata Városáért Golf Kupán.          -ta-

Befejeződött a megyei labdarúgás-
ban a 2018/2019-es bajnoki szezon. 
A bajnokok örültek, a kiesett csapa-
tok szomorkodtak, a többiek pedig 
jónak vagy „lehetett volna jobb”-
nak értékelve zárhatták le az évet. 
A TAC együttesei a kiesésen kívül 
inkább a jó minősítést érdemlő ka-
tegóriába tartoztak. S ha már a kie-
sés, a megyei I. osztályban szereplő 
felnőtt csapat az eddigiektől eltérő 
módon most a kiesés elkerülésé-
ért harcolt. Persze ehhez kellett az, 
hogy az idény előtt több meghatáro-
zó játékos mondott búcsút Tatának. 
Edzőváltás is történt, helyet cserélt 
Kele Zoltán és Wéber Roland. Szin-
te teljesen új csapatot kellett építeni 
Kele edzőnek. Hogy gyengébb lett 
az együttes az látszott a bajnokság 
elején, hiszen 4 vereséggel kezdett 
a TAC. Ősszel 3 győzelem-Ács, Bá-
bolna,Vértessomló- jött össze, míg 
tavasszal 2 győzelem, 2 döntetlen 
sikerült. Hazai pályán 13, idegen-
ben 4 pontot sikerült gyűjteni. Ti-
zennégy esetben kapott a csapat há-
romnál több gólt. A másik oldalon 

az Ácsnak rúgott 30 gól szerepel. A 
házi gólkirály Zuggó lett 18 találat-
tal. A bajnokságot a 12. helyen zárta 
a csapat. 
TAC  26    5    2    19      63-80    17
Az U19 –es férfi csapat sorozatban 
3x nyerte meg a bajnokságot, ám 
az új idénynek új edzővel (Wéber 
Roland) vágott neki. A nagy rivá-
lis Nyergesújfalu elleni idegenbeli 
vereséggel (8-2), majd ugyancsak 
idegenbeli (Nagyigmánd 3-7) győ-
zelemmel indultak neki a bajnok-
ságnak. Végül az őszi szezont a 4. 

helyen zárták 8 győzelem, 5 vereség 
mérleggel. A tavasz remekül indult, 
hiszen sorozatban hét győzelem 
született, köztük a Nyerges, Zsám-
bék, Kecskéd ellen. Egy vereség 
csúszott be, igaz ez hazai pályán. 
A bajnoki kiírás szerint rájátszás 
várt az 1-6. helyezett csapatokra. 
Itt három alkalommal játszhattak 
hazai pályán, de csak egyszer sike-
rült nyerni, kétszer nyertes állásból 
lett vereség a vége. A gyengébb haj-
rá ellenére sikerült a 3. helyen vé-
gezni, amit Wéber edző sikeresnek 

ítélt meg főként amiatt, hogy több 
játékosa folyamatosan szerepelt a 
felnőtteknél is.
Az U16-os fiú csapat nagyon nehe-
zen állt össze a bajnokság előtt. Ez 
meg is látszott az első meccseken, 5 
forduló után 1 győzelem és 1 dön-
tetlen mellett 3 vereség állt a TAC 
neve mellett. A tavasz már sokkal 
jobban sikerült, hiszen mindössze 
egy vereséget szenvedtek el. Pont-
számban a tavasszal 7 ponttal gyűj-
töttek többet. A bajnokságot az 5. 
helyen fejezték be. A csapat edzője 

Kisék Szabolcs szerint sokat fejlőd-
tek a fiúk.
A legkisebb, már bajnokságban sze-
replő együttes a fiúknál az U14-es 
csapat. Nagy gond a bajnokság előtt 
a játékoskeret kialakítása. Ezúttal 
többen távoztak és csak fiatalab-
bakkal sikerült pótolni őket. Ettől 
függetlenül jól kezdték az idényt és 
az őszt az első helyen fejezték be. A 
győzelmek mellett csak egy vereség 
csúszott be, hazai pályán a Kecskéd 
ellen. Így némileg meglepetésre 
az élen várták a folytatást. Aztán 
jól kezdődött a tavasz is, de ebben 
a fél szezonban  már 4 vereséget 
szenvedtek. Schweininger edző a 
gyengébb helyzetkihasználásban 
látta az okokat. Büszke csapatára 
és csak két olyan meccs volt amikor 
nem találtak be az ellenfél kapujá-
ba. Harangozó révén a bajnokság 
gólkirályát (30 gól) a TAC adta. A 
pontvadászatban a 3. helyen végez-
tek 51 ponttal.
Következő számunkban a TAC női 
labdarúgó csapatainak értékelésével 
folytatjuk.                                    -ta-

A megyében élő fogyatékos spor-
tolók rendszeresen vesznek részt 
különböző sportágak versenyein. 
Maguk is rendeznek programokat, 
de határon túl szoktak szerepelni. 
Rendszeresen ott vannak Nagyme-
gyeren a Polgármesteri Kupán. Ha 
már ott vannak, igyekeznek jó telje-
sítménnyel érmeket is szerezni. Így 
történt az elmúlt hetekben is. Közel 
170 magyar és egyéb nemzetiségű 
fogyatékkal élő és ép játékos mér-
te össze tudását a rendezvényen. A 
versenyzők boccia, korongjáték, 
és különböző labdajátékok verse-
nyein szerezhettek érmeket. Mind-

két megyei csapatnak sikerült az 
éremszerzés. A HUMANITAS SE 
boccia együttese kategóriájában 2. 
lett, míg az ÁHI Jóga SE gárdája 
egy másik kategóriában lett szintén 
ezüstérmes.                                -ta-

Sport 2019. június 27. V. évfolyam, 13. szám10
Programajánló
Strandröplabda
július 5-7. péntek-vasárnap
Strandröplabda OB 3. forduló
Helyszín: Építők Parkja
Tenisz
Június 29. szombat 9.00 
Megyei férfi páros bajnokság
Helyszín: Tata Teniszklub Cseke 
tavi teniszpálya

Érmek, kupák, sikerek

Tata Város Önkormányzata, a Footour 
Futó, Kerékpáros és Triatlon Sporte-
gyesület valamint a Tatai Városkapu 
Zrt. július 13-án 10:00 órától rendezi 
az I. Tatai Tóátúszást az Öreg-tavon.
A részletes versenykiírás a www.
tata.hu oldalon található.

I. Tatai Tóátúszás

„A labda kerek”, de a számok nem hazudnak

Golffal Tatáért

Ússzon az Öreg tóban!


