
A Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Államtudományi és Közigaz-
gatási Kar Kari Tanácsa Magyary 
Zoltán-emlékérmet adományozott 
Tata polgármesterének, Michl 
Józsefnek. A városvezető az el-
ismerést július 12-én, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Ludovika 
Arénájában vette át. 

Az emlékéremmel az egyetem 
Michl Józsefnek a magyar ön-
kormányzatiság,  közigazgatás 
fejlesztése érdekében végzett te-
vékenységét ismerte el. A Kari Ta-
nács Magyary Zoltán-emlékérmet 
adományozhat a közigazgatás-tu-
dományt támogató és gazdagító 
elméleti, gyakorlati és nemzetkö-

zi területen végzett kiemelkedő 
munkásságért. A kitüntetés évente 
legfeljebb egy kari oktatónak, il-
letve egy, az egyetem állományá-
ba nem tartozó személynek ado-
mányozható.
Michl József 2006 őszétől vá-
rosunk polgármestere. Ösztön-
zésére született meg a Magyary 
terv, Tata középtávú fejlesztési 
dokumentuma, 
amely kiemel-
ten kezeli a he-
lyi közigazgatás 
fejlesztését is. 
A városvezető 
támogatja és se-
gíti a Magyary 
Zoltán Népfőis-
kola munkáját. 
Az egykori köz-
igazgatás tu-
dós emlékének, 

szellemi hagyatékának továbbélé-
sét, Magyary Zoltán életművének 
megismerését és szeretetét Tatán 
több,  mint egy évtizede erősíti.
Az emlékéremmel az egyetem 
elismerését fejezi ki azért az év-
tizedes városfejlesztési munkáért, 
amely Magyary Zoltán államtu-
dós szellemi hagyatékát Tata élő 
hagyományává tette.                     -áá-
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Átadták a megújult Építők parkját
Minden korosztály talál kikapcsolódási lehetőséget a helyszínen

Magyary Zoltán-emlékérmet kapott Michl József

Tata Város Önkormányzata a 
Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) kereté-
ben pályázatot nyújtott be „Tata 
Építők parkjában városi zöld inf-
rastruktúra fejlesztés” címmel. A 
TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 
jelű pályázatot támogatásra érde-
mesnek ítélték, az elkészült beru-
házás ünnepélyes átadására július 
11-én került sor.
A projekt közvetlen célja szabad-
téri szórakozási és sportolási le-
hetőségek kialakítása volt olyan 
hosszú távon is fenntartható hely-
szín létrehozásával, amely otthont 
adhat számos kulturális esemény-
nek és folyamatos sportolási lehe-
tőségeknek.
Popovics György a Komá-
rom-Esztergom Megyei Közgyű-
lés elnöke a helyszínen köszöntő-
jében elmondta: - az újjászületett 
Építők parkja jól mutatja, hogy 
a Terület és Településfejleszté-
si Operatív Programban végzett 
munka gyümölcse kezd beérni. 

Tata jól gazdálkodik a források-
kal, hiszen összesen több mint 
2,5 milliárd forintot nyert el a 
TOP-ban olyan témákkal, mint a 
közétkeztetés, a városi piac, a Kő-
faragó-ház, bölcsődei és óvodai 
fejlesztés, inkubátorház, kerékpá-
rút, az Angolkert és a helyi identi-
tás projekt - tette hozzá  Popovics 
György.
2018  decemberében megkö-
tötték a vállalkozási szerződést 
az FTK Építő Kft. és a KERT-
MÍVES 2004. Kft. által alkotott 
konzorciummal. A helyszínen 
megtörtént a Kertváros egy ré-
szének csapadékvizét is levezető 
csapadékcsatorna rendszer kiépí-
tése, melynek nyomán a korábbi 
intenzív esőzésekkor jelentkező 
elöntések megszűntek. A csapa-
dékcsatorna megépítésével párhu-
zamosan a többi közművezetéket 
is kiváltották és új vezetékeket 
építettek ki. A Pons Danubii EG-
TC-n keresztül érkezett pályázati 
forrásból épült meg a több,  mint 

120 férőhelyes új parkoló, amely 
része egy szlovák-magyar hatá-
ron átnyúló kerékpárkölcsönző 
rendszernek, mely hamarosan el-
érhető lesz Tatán. A kerékpárosok 
autóikat a parkolóban hagyhatják, 
majd a Kajakháznál vagy a Günt-
ner Aréna Városi Sportcsarnok-
nál létesülő kerékpárkölcsönzők 
valamelyikéből tudnak bicikliket 
kölcsönözni, melyekkel városon 
belül, illetve kívül is közleked-
hetnek. A helyszínen emellett ke-
rékpár támaszokat is felállítottak, 
amelyeknél kültéri kerékpárpum-
pával ellenőrizhetjük le a gumi-
nyomást.
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő a park átadásán a fejlesz-
téssel kapcsolatban úgy fogalma-
zott: - Tata egy olyan helyszínnel 
gazdagodott, amely a legkisebb 
gyerekeknek, a kamaszoknak és a 
felnőtteknek is megadja a szabad-
idejük kulturált eltöltésének lehe-
tőségét, s ha a szülők ellátogatnak 
ide, akkor a park melletti teraszo-

kon ülve egy kellemes beszélgetés 
mellett is szemmel tudják tartani a 
játszó kisgyerekeket.
A „Tata Építők Parkjában váro-
si zöld infrastruktúra fejlesztés” 
elnevezésű projekt során kiépí-
tettek egy öntött gumiburkolatos 
gyermekjátszóteret és egy ka-
maszjátszóteret, a labdajátékok 
kedvelőinek készült két kis grund 
pálya kapukkal, kosárpalánkok-
kal, épült egy 30 x 18 m nagy-
ságú, elkerített, gumiburkolatos 
multifunkciós sportpálya két ko-
sárpalánkkal, két normál és négy  
mini focikapuval, s a pályák mellé 
két pingpongasztalt is kihelyez-
tek. A korábbi fitnesz eszközök 
mellé egy szabadsúlyos edzésre 
alkalmas street workout fitnesz 
pályát alakítottak ki, amely akár 
önmagában, akár a tó körüli fu-
tást kiegészítve is hatékony edzést 
biztosít. Emellett megújult az il-
lemhely, a modern vizesblokkban 
pelenkázó is található.               
        Folytatás a 3. oldalon 
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Rendkívüli testületi ülés

Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Városházán ülése-
zett július 24-én. A képviselők a 
rendkívüli ülésen három  napiren-
di pontban hoztak döntést.
Az új piac építésével foglalkozó 
napirenddel kapcsolatban Michl 
József polgármester az ülés utáni 
sajtótájékoztatón úgy fogalma-
zott, hogy a  napirenddel kapcso-
latos döntés volt, ami leginkább 
indokolta a rendkívüli testületi 
ülést. –Megtörtént az újabb köz-
beszerzés. A korábbi közbeszer-
zésnél nagyon magasak voltak 
az árak, amelyeket a kivitelezők 
ajánlottak. Azóta sikerült az épü-
let tervein is egy kis átalakítást vé-

geznünk, így lejjebb tudtuk nyom-
ni az árat. Erről született most 
döntés. Az elnyert pályázathoz a 
képviselőtestület hozzátette a hi-
ányzó összeget, azaz 100 millió 
Ft-ot, és így végre el tudjuk kez-
deni a piac építését – magyarázta a 
polgármester, majd hozzátette: –A 
testület ennek az összegnek az át-
csoportosítását pozitívan fogadta. 
Továbbá egy újabb jó hírt is tud-
tam a képviselőtestülettel közölni. 
A Pons Danubii EGTC városok 
közötti szövetséggel elnyertünk 
egy pályázatot, amelyben 100 000 
euró összeget használhatunk fel 
egy olyan kis műhelynek a lét-
rehozására, amelyben prototípus 

gyártást, méréseket és tervezése-
ket végezhetnek akár kisebb cé-
gek is, ezzel még inkább segíteni 
tudjuk az ő piacra jutásukat. 
A projektben  észak-komáromi 
cégek is részt vesznek, de Tata  
egyik régi, elismert vállalkozása, a 
fogaskerékgyár is részese a pályá-
zatnak. Továbbá a Bláthy iskolát 
is bevonták a projektbe, amely a 
következő egy-két évben valósul-
hat meg. A képviselőtestület a mai 
ülésén arról is döntött, hogy a Tatai 
Városkapu Közhasznú Zrt. port-
fólió csomagja a felújított Fellner 
Jakab kilátóval bővül. A jövőben 
a Városkapu üzemelteti a kilátót. 
–A Fellner Jakab kilátó belülről 

teljesen megúhult. Készül még 
egy kiállítás is. Szeretnénk ebben 
az épületben a tatai építészeknek, 
építőknek egy állandó kiállítást 
létrehozni, amelyről a Kuny Do-
mokos Múzeumunk gondoskodik 
majd. Ennek a munkálatai is foly-
nak, de már addig is szeretnénk 
megnyitni a tatai nagyközönség il-
letve az idelátogatók előtt a kilátót, 
úgyhogy mindenki figyelje kérem 
a híradásokat a napokban. A követ-
kező héttől megnyíló kilátóba egy 
hétig ingyenesen szeretnénk be-
engedni mindenkit – magyarázta 
Michl József. A képviselőtestület 
hulladékgazdálkodási kérdésben 
is döntött. –Néhány önkormány-
zat egy másik hulladéktársuláshoz 
kapcsolódott, erről kellett döntést 
hoznunk, illetve a mai ülésünkön 
egy értékesítésről is döntöttünk 
még. Az épülő piac területe mellett 
van egy önkormányzati tulajdonú 
ingatlan, amelyet egy telek kiegé-
szítésként eladtunk a szomszédos 
ingatlan tulajdonosának. Így to-
vább nő majd a parkolók száma az 
új piacunk mellett. 
Az önkormányzat mintegy 25 
millió Ft-os többletbevételhez ju-
tott ennek az épületnek az értéke-
sítésével.

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 milyen 
különleges természeti értékek vesz-
nek minket körül, melyeket a hét-
köznapi, rohanó világban nem biz-
tos, hogy észreveszünk.
Összesen hat kategóriát határoztak 

meg (magyarságtudat, körülöttünk 
a táj, épített örökségeink, feszti-
válok, rendezvények kavalkádja, 
ember és természet, Dunamente 
természete), bízva abban, hogy 
mindenki megtalálja a számára 
megfelelő témát.
Pályázni 18 éves kortól lehet, az or-
szág bármely részéről. Egyedüli ki-
kötés, hogy a képek Komárom-Esz-
tergom megye valamely településén 
készüljenek, illetve a Dunamenti 
településeken, Észak-Komáromtól 
Párkányig. A zsűri tagjai között lesz 
Radisics Milán, fotográfus és Ku-

dich Zsolt természetfotós. Mind a 
ketten a National Geographic elis-
mert és kiváló fotósai.
Kategóriánként egy nyertest, vala-
mint egy abszolút győztest hirdet-
nek majd, a  legjobb 15 képből pe-
dig kiállítást szerveznek, amelyen 
kihirdetik a győzteseket, valamint a 
nyeremények átadására is sor kerül. 
A pályaműveket 2019. augusztus 
31-ig várják.
Bővebb információ, regisztráció 
és a képek beküldésének menete a 
www.legyelkepben.hu weboldalon 
olvasható.

Fotópályázatot hirdet a turisztikai egyesület



Tata Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet 
a Tata, Bercsényi u. 1. szám alatti ingatlanban található 

38,74 m2 térmértékű iroda bérbeadás útján történő 
hasznosítására. A bérleti díj mértéke 180.000.-Ft + ÁFA/
hó, mely tartalmazza az irodával kapcsolatban jelentke-

ző közüzemek (víz, villany, fűtés) költségeit is.
A pályázati dokumentáció előzetes bejelentkezést 

követően vásárolható meg  munkanapokon 
9.00 – 12.00 óra között.  

A dokumentáció anyagának díja 5.000,- Ft + Áfa.
Az átvétel helye Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 
Tata, Kossuth tér 1., Építési és vagyongazdálkodási Iroda 
További információ kérhető az Építési és vagyongazdálko-

dási Iroda munkatársaitól 
- az alábbi elérhetőségeken: 

Tel.: 34/588-691, e-mail: vagyongazd@tata.hu- vagy 
személyesen ügyfélfogadási időben a Tatai Közös Önkor-

mányzati Hivatal II. em. 203. irodájában.
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 Pályázati felhívás

Az Öveges József Tanulmányi Ösz-
töndíj olyan tatai állandó lakóhely-
lyel rendelkező, nappali tagozatos, 
felsőoktatásban alapképzésben, 
osztatlan mesterképzésben vagy 
mesterképzésben tanuló hallga-
tónak adományozható, aki a díj 
adományozását megelőző tanév 
mindkét félévében 4-nél magasabb 
tanulmányi átlagot ért el és még leg-
alább egy tanéve van hátra a tanul-
mányai befejezéséig.
A pályázatnak tartalmaznia kell a 
díjra pályázó személy nevét, lak-
címét, telefonos elérhetőségét, a 
felsőoktatási intézmény nevét, hall-
gatói jogviszony, valamint az előző 
két félév tanulmányi eredményének 
hitelesített igazolását. 

Tanulmányi eredmény alatt a Nep-
tun rendszerben feltüntetett, kre-
ditpontok alapján számított átlag 
értendő. A pályázatnak ki kell térnie 
a pályázó Tatához való kötődésére, 
itt végzett korábbi tanulmányaira, 
eredményességére, valamint arra, 
hogy tanulmányainak folytatása és 
elvégzése miként kapcsolódik vá-
rosunkhoz, valamint az általa vá-
lasztani kívánt szakdolgozati téma 
kifejtésére maximum két oldal ter-
jedelemben, amennyiben az össze-
függ Tatával.
A pályázatot Michl József polgár-
mesternek címezve Izsáki Zsuzsan-
na humánszolgáltatási ügyintéző ré-
szére kérjük eljuttatni a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatalba (telefon: 

588-664) legkésőbb 2019. augusz-
tus 31-ig. 
A díjat évente maximum 10 hallga-
tónak lehet odaítélni: 5 hallgatónak, 
akik a humán tudományterületen, 5 
hallgatónak, akik a természettudo-
mány-műszaki szakterületen tanul-
nak.
Az Öveges József Tanulmányi Ösz-
töndíj összege havi 10 000 Ft 10 
hónapon át. 
Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az 
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgálta-
tások fejlesztése Magyary Zoltán 
mintajárásában című projekt kere-
tén belül biztosítja az önkormány-
zat. 
A díjat Tata város polgármestere 
adja át minden év októberében.

Lehet pályázni az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra

Folytatás az 1. oldalról 
nem messze tőle pedig egy új ivó-
kútból meríthetnek vizet a látoga-
tók.
Michl József polgármester az Épí-
tők parkjában köszönetet mondott 

a projekt minden résztvevőjének, 
kiemelve, hogy a fejlesztést Ben-
csik János országgyűlési képvise-
lő ösztönözte, javasolva a terület 
rendezését. A park régóta nagyon 
népszerű helyszín nem csupán a 

tataiak, hanem a környező telepü-
léseken élők számára is, ezért külö-
nösen  ésszerű volt élni a pályázati 
lehetőséggel, a megvalósítás nyo-
mán pedig mára minden korosztály 
talál magának mozgási, kikapcso-
lódási lehetőséget. A városvezető 
az ünnepélyes átadáson kiemelte: 
- sok feladat van még hátra, többek 
között jövőre az Öreg-tó park mel-
letti szakaszán egy olyan strandot 
szeretne az önkormányzat kialakí-
tani, mely méltó Tatához és azok-
hoz a tataiakhoz, akik szeretik az 
Öreg-tavat – mondta Michl József.
Az  543 millió forint összkölt-
ségű projekt során megújították a 
zöldfelületet, hiszen 210 fát, 2300  
cserjét és 890 tő évelő növényt ül-
tettek ki a területre.                  
          

Ábrahám Ágnes

Átadták a megújult Építők parkját

Bemutatták a Fidesz-KDNP jelöltjeit

Rendhagyó helyszínen, a tóparton 
szervezett sajtótájékoztatón mutat-
ták be a Fidesz-KDNP jelöltjeit. 
Bencsik János, a Fidesz választó-
kerületi elnöke elsőként a Fidesz 
polgármester jelöltjét mutatta be. 
A párt a jelenlegi polgármester-
nek, Michl Józsefnek szavazott 
újra bizalmat. Bencsik János a 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy 
komoly kampánymunkára kell 
számítani a következő időszakban, 
majd a jelöltállítás szempontjaitról 
is beszélt: – Az eddig elvégzett 
munka és a város polgárainak visz-
szajelzése alapján született meg a 
döntés. Természetesen fontos az, 
hogy a helyi jelölő csoportok bi-
zalma is töretlen legyen. Ebből a 
három elemből sikerült a döntést 
meghoznunk. Ennek alapján Tatán 
továbbra is Michl József, jelenle-
gi polgármester úrral szeretnénk 
együtt dolgozni, amennyiben a 

tataiak bizalmát is elnyeri Ezt kö-
vetően Michl József, a Fidesz Tatai 
Szervezetének elnöke bemutatta a 
Fidesz-KDNP képviselő jelöltjeit:
–Tatán jó irányba mennek a dol-
gok, és ennek alapján döntött a 
helyi Fidesz csoport a helyi KDNP 
csoporttal közösen, hogy egy 
módosítással a teljes csapat újra 
rajthoz áll az őszi önkormányzati 
választásokon, majd hozzátette, 
hogy nagy tisztelettel és örömmel 
várja a következő nagy megmé-
rettetést. – Az elmúlt 13 év közös 
munkája a tataiakkal és a képvi-
selőtestülettel nagyon szép irányt 
vett a város életében. Sok feladat 
van még, amelyet el kell végezni – 
magyarázta a polgármester jelölt, 
majd bemutatta a többi jelöltet. 
Viczenáné Czégény Ágnes indul 
újra felső Tatán az 1.sz. körzetben, 
Kovács Attila pedig ismét a 2. sz. 
körzetben. A Jávorka iskola,  a Ka-

zincbarcikai út, és a Május 1. út 
környékének jelöltje Purgel Zoltán 
lesz, míg a Május 1. út másik olda-
lán Robozné Schőnfeld Zsuzsan-
na vállalta újra a megmérettetést, 
Kertvárosban pedig ismét Horvá-
thy Lóránt lesz a jelölt.  Az egyet-
len változás a 6. sz körzetben van, 
ahol dr.  Makayné Beró Henrietta 
végezte eddig a képviselői felada-
tokat. A jelenlegi alpolgármester 
családi okok miatt nem indul újra, 
helyette Boglári Zoltán szeretné a 
körzetben lakók bizalmát elnyerni. 
Michl József szintén korábbi kör-
zetében, a Bacsó Béla út környé-
kén indul, Dr. Varga András pedig 
Agostyán és Újhegy képviselője 
szeretne lenni a következő ciklus-
ban.
A Fidesz-KDNP jelöltjeinek be-
mutatásával Tatán is elkezdődött 
a helyhatósági választások kam-
pányidőszaka.
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Tataiak, akikről kitüntetéseket neveztek el
Minden kornak létrejött a maga 
elismerési rendszere. A kitünteté-
sekkel, a falerisztika tudománya 
foglalkozik. A kitüntetés jelképezi 
és jellemzi azt a kort, amely életre 
hívta.
Napjaink magyar kitüntetési rend-
jének áttekintése sok érdekesség-
gel szolgál, hiszen az emlékérem, 
díszoklevél kitüntetések között 
hat(6), neves tataiakról került elne-
vezésre. 

Ghyczy Ignác-díj
Ghyczy Ignác (1799-1870) Tatán 
született,  uradalmi jószágigazga-
tó, Tata országgyűlési képviselője, 
az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület elnöke volt. 1827-től az 
Esterházy grófok tatai és gesztesi 
uradalmának gazdatisztje. Tatán 
szeszfőzdét és sörgyárat alapított. 
14 ezer kötetes könyvtárával meg-
vetette az Országgyűlési Könyvtár 
alapjait.
A díj alapítását az 1998-ban hatá-
rozták el, amely a könyvtári munka 

elismerését célozza.
A díj Ghyczy arcképével ellátott 
emlékéremmel és oklevéllel is jár.

Hamary Dániel-Díj
Hamary Dániel (1826-1892) orvos-
doktor, magyar királyi honvéd tör-
zsorvos, 1848-49-es honvéd tüzér 
hadnagy, a márciusi ifjak egyike,  
1826. március 25-én született Ta-
tán.
A róla elnevezett díjjal megyénk te-
rületén orvosi tevékenységet foly-
tató és ebben kiemelkedő munkát 
végző, az orvosi- és civil társada-
lom számára példamutatóan hu-
mánus életvitelt folytató személy 
elismerése történik, Hamary arcké-
pével ellátott díszoklevéllel. 2015-
ben Dr. Pálfi János, tatai orvos ré-
szesült e kitüntetésben.

Esterházy Miksa Emlékérem és Díj
Esterházy Miksa (1837-1883) a 
modern magyar sportélet megte-
remtője, tatai földbirtokos és dip-
lomata, 1837-ben született Tatán?. 

Diplomáciai szolgálata alatt ismer-
kedett meg a modern sza-badtéri 
sportélettel. 1874-ben a tatai birto-
kán létrehozta, Magyarországon el-
sőként, a Tatatóvárosi Iparos Méta 
Egyletet, majd 1875-ben a Magyar 
Atlétikai Clubot. 1875. május 6-án 
Európában elsőként szervezett at-
létikai versenyt. Munkássága előtt 
tisztelegve alapították az Esterházy 
Miksa Emlékérmet, majd  az Es-
terházy Miksa-Díjat, Tata városa 
pedig Esterházy Miksa  szakírói 
nevéről, a Viatorról elnevezett fiatal 
sportolók ösztöndíját.
Az emlékérmet és a díjat a sport 
népszerűsítésében, a testkultúra és 
a sportélet fejlesztése érdekében 
eredményesen dolgozó személyek 
részére adományozzák. Az emlé-
kérmet 1992-ben, a díjat 2015-ben 
alapították és mindig május 6-án, a 
Magyar Sport Napján adják át.

Bláthy Ottó Titusz-Díj
Bláthy Ottó Titusz (1860-1939) 
gépészmérnök, feltaláló, a Ma-

gyar Tudományos Akadémia tag-
ja, Tatán született. Legjelentősebb 
találmánya, az 1885-ben Zipper-
nowskyval és Dérivel közösen 
megalkotott transzformátor.
A Magyar Elektrotechnikai Egye-
sület 1958-ban Bláthy Ottó Ti-
tusz-Díjat alapított, melyet évente 
adnak át olyan személynek, aki az 
elektrotechnika fejlődését jelentős 
mértékben segítette. A díj emléké-
rem és oklevél adományozásával 
jár.

Gieswein Sándor-Emlékérem
Gieswein Sándor (1856-1923) 
nyelvész, antropológus, vallás-tör-
ténész, kanonok, a Szent István 
Akadémia elnöke, 1856-ban szüle-
tett Tatán. A magyar keresztényde-
mokrata hagyományok megterem-
tője.
A róla elnevezett díjat a magyaróvá-
ri Szent Gotthárd Római Katolikus 
Egyházközség Gieswein Sándor 
Emlékbizottsága alapította 2006-
ban. Ezzel a kitüntetéssel ismerik 

el a szociális felelősségvállalás és 
a szolidaritás szolgálatát. 2009-ben, 
Michl József Tata város polgármes-
tere részesült e kitüntetésben.

Magyary Zoltán-Díj és Emlékérem
Magyary Zoltán (1888-1945) egye-
temi tanár, iskolateremtő tudós, 
köztisztviselő, a közigazgatás tu-
dományának nemzetközi hírű mű-
velője, Tatán született.
A közigazgatásban végzett magas 
színvonalú szakmai munka illetve 
az azzal összefüggő, annak érdeké-
ben végzett kiemelkedő tevékeny-
ség elismerésére szolgál a kitünte-
tés.
A díj Magyary Zoltán mellképét 
ábrázoló kisplasztika és oklevél. 
1993-tól az emlékérem Magyaryt 
ábrázolja félprofilban az aláírásá-
val.
Ezek a kitüntetések tovább erősítik 
Tata ismertségét, az itt élők megbe-
csülését és most már a falerisztiká-
ban is.                                                
        Vámosi László

2017. június 27-én klubunk Szek-
szárdra kirándult, ahol sok isme-
retanyaggal lett gazdagabb. Töb-
bek között találkozhattunk Törő 
György fafaragó iparművésszel, aki 
egyben a Magyar Kultúra Lovag-
rendjének tulajdonosa és a Dunai 
Alkotó Kör elnöke is. A nagy hőség 
ellenére szívélyes fogadtatásban 
volt részünk, hisz tárogató hangja 
szólalt meg, aminek hatására dal-
ra fakadtunk. Megismerkedhet-
tünk a Szekszárdi Nyugdíjas Klub 
Elnökével, és néhány klubtaggal 
is, akiktől rendkívüli vendégsze-
retetben részesültünk. Került az 
asztalokra frissen sütött sütemény, 
és igazi szekszárdi vörösbor. A be-
szélgetés közbeni szünetben ismét 
felhangzott a tárogató, és szívünk 
megtelt szomorúsággal, hisz feli-
dézte a Rákóczi hazatérése c. dalt, 
ami Básti Gyula napokban elhunyt 
klubtársunk kedvenc dala volt. A 
felcsendült zene hallatán az emlé-
kek szívünket mélyen megérintet-
ték. Törő György elmondta, hogy 
kb. 20 éve foglalkozik fa,- ill. sza-
rufaragással. Családi vállalkozás-
ban dolgoznak, felesége tűzzománc 
festő. Munkájukban ötvöződik a 
két anyag. Gyűjteményében meg-
található az Árpád-házi királyoktól 
az ékrovásos írástól a faliképektől, 
az egyházi jellegű témáig szinte 
minden. Munkái kiállítás tárgyai és 

az ifjúságot is tanítja e szakmára. 
Több könyve megjelent, pl. „Farag-
junk együtt” Tatára is készített egy 
faragott képet, melyen egy sellő lát-
ható. Kb. 1500 darabos a gyűjtemé-
nye. A rövid tájékoztató után Csáki 
Bertalan a Nyugdíjas Klub elnöke 
mondott beszédet a klubéletükről, 
a csökkenő létszámról és arról, 
hogy nem kapnak elég segítséget a 
szervezetektől. Sárközi József elnö-
künk megjegyezte, hogy a mi klu-
bunk több szervezettől kap anyagi 
segítséget és ezt pozitívan értékel-
jük. A borozgatás és beszélgetés be-
fejezésével kölcsönös ajándékozás 
történt a két klub, ill. fafaragónk 
között. Ezt követően felkerestük 
Babits Mihály (1883-1941) költő 
és irodalomtörténész Emlékmú-
zeumát, ahol az eredeti állapotban 
láthattunk mindent (berendezési 
tárgyak, függönyök, fotók, kályhák, 
irodalmi feljegyzések) Ő egyébként 
az Eötvös Tudományegyetemen 
végzett, verses és irodalmi művei 
maradtak az utókorra. Tanner Ilona 
lett a felesége, aki először Szabó 
Lőrinc menyasszonya volt. Ba-
bits nevéhez fűződik e szállóige: 
„Szekszárdon születtem, színész-
nőt szerettem.” Állítólag e verset 
Sárvári Anna színésznőhöz írta, de 
ez még a mai napig vitatott. Búcsú 
az élettől c. versében írja: „Csak az 
én testem nem ily mulandó, csak 

az én halálom nem halandó” E pár 
soros vers igazi jóslat volt részéről, 
hisz máig emlékezünk a költőre. A 
fehérre meszelt Emlékmúzeum ud-
varában a költő ülő szobra látható. 
Ezt követően ebédelni mentünk, 
ahol elfogyasztottuk a finom fala-
tokat. Majd szabad programra volt 
lehetőség. Ismerkedhettünk Szek-
szárd város nevezetességeivel, szép 
parkjaival, épületeivel. Később 
cukrászdában kényeztettünk ma-
gunkat. A késő délutáni órákban in-
dultunk haza, Sárbogárdi és Zámo-
lyi kitérőkkel, ahol felfrissültünk. 
Mindenki jól érezte magát, hisz az 
ilyen összejövetel felejthetetlen él-
mény. Ilyenkor kötetlenül beszélge-
tünk, osztjuk meg egymás örömét, 
problémáját. A buszon Kovács Fe-
renc és Kónya József klubtagunk 
magyar nótáival, vidám dalaival 
szórakoztunk. Köszönjük a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetségé-
nek és Sárközi József elnökünknek, 
hisz az ő általa benyújtott pályázat 
adta azt a lehetőséget, hogy térítés-
mentesen kirándulhattunk. Elsősor-
ban azon klubtagok vehettek részt, 
akik aktívan tevékenykednek a klub 
életében. Egy Babits idézettel bú-
csúzom: „Hunyt szemmel bérceken 
futunk, s mindig csodára vár szí-
vünk, a legjobb, amit nem tudunk, a 
legszebb, amit nem hiszünk”
                Nagy Olga

Babits szülővárosában jártak a bajtársak

Kertvárosi nap lovakkal és lecsóval
Hatodik alkalommal várta a tataiakat 
a Kertvárosi napon a Tatai és Térség-
beli Lovasélet-fejlesztő Egyesület, és 
Horváthy Lóránt a terület önkormány-
zati képviselője július 20-án.  Az évek 
óta hagyományosan megrendezett 
Regionális Pezsgőgyári díjugrató lo-
vasversenyen most több kategóriában 
is a szabadidős lovasoknak kínáltak 
versenyzési lehetőséget. A látogatók 
megismerhették többek között a Pezs-
gőgyár épületét és Tata lovas múltját, 
a gasztronómia iránt érdeklődők pedig 
a lecsófőző versenyen csillanthatták 
meg főzőtudományukat. A versenyen 
a csapatok a legkülönfélébb ízvilágű 
magyaros ételt tették a zsűri elé. 
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Hirdetés / Ajánló

BAJ
Simon Erzsébet
Farkas Miklósné
KOCS
Balogh Sándorné
Csatári László
MOCSA
Vadász Antalné
TATA - Újtemető
Schlepp Teréz

TATA - Környei Úti 
Temető
Becze Géza
Madarász István
Koczkás Istvánné
Varga Antalné
NASZÁLY
Mészáros Tibor
SZOMÓD
Szőcs Géza

BOKOD
Házi Albertné
TATA - Almási Úti 
Temető
Grúber József
Bartkó Gábor Gusztáv
DUNAALMÁS
Mauterrer Ferenc

BÉKE PORAIKRA!

  Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2019. júniusban elhunytak

Családi délután a megújult Építők parkjában
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Az ÁHI Jóga Egyesület folyama-
tosan szervez programokat és vesz 
részt olyan eseményeken amelyek a 
fogyatékkal élők számára teremte-
nek lehetőséget a sportolásra. Július 
közepén a Család-és Gyermekjóléti 
Központtal együtt a napközis tábor 
keretében szerveztek sportnapot 
Nagy volt az érdeklődés és a beme-
legítést követően 4 sportággal ismer-

kedhettek a résztvevők. Lehetett korongot dobni, íjászkodni, grund golfoz-
ni és labdajátékban jeleskedni. A legügyesebbek érmet kaptak, de a végén 
mindenki csokival pótolhatta az elvesztett energiát.

Szabadidősport
augusztus 3. szombat 11.00 
XXXVI. Tatai Minimaraton
Versenyközpont, rajt: Magyary 
Zoltán Művelődési Központ
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Programajánló

Nem tudom hogy van-e valamilyen 
speciális buzdítása a Hódy kajako-
sainak, kenusainak, de a címben 
szereplő mondat biztos sokszor 
elhangzott a Vidék Bajnokságon. 
Fadd-Domboriban rendezték a ver-
senyt, amely főpróbája volt az au-
gusztus elején rendezendő Magyar 
Bajnokságnak. A klub történetének 
egyik legeredményesebb bajnoksá-
gát zárták, amely azt jelenti, hogy 
összesen 30 érem került tatai nya-
kakba. Ami külön is kiemelendö, 
hogy egyes hajókban többen is jól 
szerepeltek. 
Eredmények: 
K1 Női ifjúsági U17-U18 500 m és 
1000 m: 1. Pazár Anna Luca
K1 Férfi serdülő U15 500 m és 2000 
m : 1. Hidvégi Hunor Tamás,K1 
Férfi serdülő U15 1000 m: 2 hely
K1 Férfi felnőtt 1000 m: 1. Winkler 
Máté
K2 Férfi felnőtt 1000 m: 1. Winkler 
Máté, Nagy Gábor
K4 Férfi felnőtt 1000 m: 1. Nagy 
Gábor, Winkler Máté, Havranszki 
Levente, Apagyi Róbert
K2 Női kölyök U14 1000 m: 1. 
Wittmer Kitti, Csorba Júlia
K2 Férfi serdülő U16 2000 m: 1. 
Hermann Levente, Horváth Mátyás 
és 1000 m: 3. hely
MK1 Férfi kölyök U13 2000 m: 1. 
Hidvégi Zalán
K1 Férfi kölyök U13 2000 m: 1. 
Bublovics István
MK2 Női gyermek U10-U11 2000 
m: 1. Zahora Fruzsina, Gábor Luca
MK1 Női gyermek U10-U11 4x200 
m: 1. Gábor Timea, Zahora Fruzsi-
na, Flaskár Emma
K1 Női kölyök U14 2000 m: 2. 
Wittmer Kitti és K1 női kölyök U14 
1000 m: 3. hely
K2 Férfi felnőtt 500 m: 2. Nagy Gá-

bor, Apagyi Róbert
K4 Női ifjúsági U17-U18 500 m: 
2. Hédai Mira, Kocsis Sára, Pazár 
Anna Luca, Tóth Gabriella
K4 Férfi felnőtt 500 m: 2. Nagy Gá-
bor, Horváth Gergő, Apagyi Róbert, 
Cserjés Károly
K4 Férfi kölyök U13-U14 1000 m 
és 2000 m : 2. Boelehradsky Barna-
bás, Kővári Bence, Nagy Ábel, Polt 
Ádám
K1-NK1-C1 Kölyök U13-U14 
3x200 m vegyes váltó: 2. Kranauer 
Péter, Tircs Vince, Gábor Lotti
K1 Férfi kölyök U14 3x200 m vál-
tó: 2. Nagy Ábel, Bolehradsky Bar-
nabás, Polt Ádám
K1 Női serdülő U15 3x200 m váltó: 
2. Almási Lili, Faggyas Zsófia, Ko-
vács Réka
K2 Női serdülő U15 500 m: 3. Al-
mási Lili, Faggyas Zsófia
K2 Női serdülő U15 2000 m: 3. 
Faggyas Zsófis, Kovács Réka
K2 Férfi serdülő U15 2000 m: 3. 
Apagyi Balázs, Czirmai Balázs
MK1 Női gyermek U11 2000 m: 3. 
Gábor Timea
Igaz hogy nem szerzett érmet, de 
nagy sikert ért el a mini kajakos 
gyermek vegyes váltó. A Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség augusztus-
ban Szegeden rendezi a világbajnok-
ságot, ahol betétfutamként ez a váltó 
is szerepelni fog. Ennek selejtezőjét 
is a Vidék Bajnokságon rendezték, 
ahonnan 4 hajó juthatott tovább. A 
mottó”Állj rajthoz Te is a világbaj-
nokságon”. Nos az 1000 m-es táv jól 
sikerült a Hódy csapatának, így rajt-
hoz állhatnak a „nagyokkal” együtt a 
Maty éren. Gábor Timea, Imeli Dóra, 
Maxim Zoltán, Ferenci Baján Kán a 
világbajnokság pénteki versenynap-
ján mutathatja meg, hogy Tatán  is 
teremnek jó kajakosok.                   ta

Ez is lehetne a mottója a Ta-
tai Minimaratonnak, amit 36 
évvel ezelőtt Varga István ál-
modott meg. Azóta nagyon so-
kan koptatták a város útjait és 
biztos most is sokan készülnek 
az újabb futásra. Nevezni már 
május közepe óta lehet, amivel 
sokan már éltek is. Előnevezés-
re –ami kedvezőbb díjat jelent- 
még július 29-ig van lehetőség, 
de nevezni  augusztus 2-án dél-
után és 3-án reggel a helyszínen 
is lehet. (A versenykiírás a tata.
hu/minimaraton honlapon meg-
található.) A hagyományos 13.5 
km-es távra a szervezők 2 óra 
20 perces szintidőt állapítottak 
meg. A mezőnyt kerékpáros kö-
veti és aki túllépi a szintidőt an-
nak a versenyzőnek a rajtszámát 
áthúzza, nem kerül értékelésre. 
A minimaraton táv mellett most 
először félmaratoni távon is le-
het indulni. A 21.1 km szintide-
je 3 óra és ugyan az vonatkozik 
a túllépőkre mint a 13.5 km-en. 
A táv közben a megszokott fris-
sítőállomások várják a futókat, 
ahol a vízen kívül energiaitalok, 
gyümölcsök is várják a futókat. 
Az eredményhirdetésre most 
is a már megszokott módon a 
Bor és Hal ünnep keretében 
a Kastély téren kerül sor dél-
után 14.00-tól. Az autósoknak, 
gyalogosoknak is fel kell ké-
szülniük augusztus 3-án, mert 
bizonyos útszakaszok időnként 
lezárásra kerülnek. Már reggel 
6.00-kor lezárják a Váralja utat 
a Hajdú utca és a Bartók B. út 
között és 15.00-ig tart a zárás. 
A rajt 11.00-kor lesz a Művelő-
dési Központtól és ettől kezdve 
14.00-ig a futók elhaladásának 
idejére időszakos lezárás lesz 
a Művelődési Központ-Má-
jus 1 út-Komáromi út-Kossuth 
tér-Rákóczi út-Hősök tere-Haj-
du utca- Bartók B. út-Alkot-
mány utca-Tópart út-Kastély 
tér-Malom utca-Hattyúliget 
utca-Damjanich út-Petőfi S. 
út-Agostyáni út útvonalon. A 
szervezők kérik az erre közle-
kedők megértését és türelmét. 
Sokan lesznek akik most nem 
futnak csak szurkolni jönnek 
ki, vagy egyszerűen csak kíván-
csiak a versenyre. A KEM Ren-
dőr-Főkapitányság bűnmeg-
előzési osztálya szervezésében 
ingyenes kerékpáros regisztrá-
cióra lesz lehetőség. Magyar-
országon évente több mint 10 
ezer kerékpárt lopnak el. Ez-
zel a regisztrációval esélyt ad-
hat magának minden kerékpár 
tulajdonos, hogy lopás esetén 
is legyen esélye visszakapni 
„drótszamarát”. A helyszínen 
egy mikrobuszban lehet elvé-
gezni a regisztrációt amely nem 
kerül sok időbe. A regisztráci-
óról részletes információkat a 
www.bikesafe.hu oldalon lehet 
találni. De ezen kívül is több ki-
állítóval találkozhatnak a Mű-
velődési Ház környékén.       ta

Futásra fel!

Fogyatékkal is megy

Úszni jó!

Az utóbbi években sokan fürdenek 
az Öreg tóban, de igazi úszóverseny-
re július 13-án került sor. A triatlon 
versenyeken a „profik” már úsztak 
a tóban, de ezúttal bárki nevezhetett 
és ellenőrzött körülmények között 
vehetett részt az 1. Tatai Tóátúszó 

versenyen. A szervező FOOTOUR 
SE két távot is kijelölt. A hosszabb 
3800 méter az OLD LAKE MAN 
triatlon verseny távja volt azzal a 
különbséggel, hogy az Ökoturisz-
tikai Központtól indulva, a Kastély 
tér előtt fordulva vissza is kellett 

úszni a rajthelyig. A győztesnek 1 
mp híján 53 percre sem volt szüksé-
ge, ez az almásfüzitői Kis Gyulának 
(Kis Tri Team) sikerült. Mögötte 
Rékasi Sándor (Dunakeszi) és Pal-
kovit Attila (Mosonmagyaróvár) 
végzett a dobogón. A hölgyek közül 

Szekeres Tamara(Budapest) abszo-
lút negyedikként teljesítette a távot, 
míg a legjobb tatai versenyző Mol-
nár Anna(FOOTOUR SE) lett aki 1 
óra 14 mp. alatt ért célba.
A klasszikus átúszó szám az 1700 
méter volt, itt a Kajakház – Lovarda 
távot kellett megtenni oda-vissza. 
Hogy rutinos úszók is indultak az is 
bizonyítja, hogy a hosszabb távon 
bronzérmes Palkovit 30 percen be-
lüli idővel nyerni tudott. A kaposvá-
ri Molnár András lett a 2.,míg bron-
zérmesként a fiatal tatai Kozlowski 
Darius Raul végzett.
Az eredményhirdetésen Popovics 
György a KEM Közgyűlés elnöke 
és Michl József polgármester adta 
át az érmeket. Biztos lesz folytatás, 
hiszen a közel 150 versenyző közül 
többen már a verseny közben is kér-
dezték: jövőre is lesz? Ahogy Róth 
Balázs a főszervező megjegyezte: 
kezdésnek jó volt, folyt. köv.

A szokásos Ikarusz Pálya fo-
gadta Budapesten a Szenior 
O.B. versenyezni tudó tagjait 
2019.07.07.-én vasárnap. A fi-
atalok előtt példaképként álló 
csapatunk most csak három fő-
vel indult neki a küzdelemnek, 
sérüléshullám gyérítette meg az 
„öregeket”.
A szokásos – szinte már termé-
szetes éremhullás így sem ma-
radt el, gyönyörű kollekcióval 
tértek haza versenyzőink.
Nagy Szilveszter négy bronzé-
rem tulajdonosa lett, Nizelberger 
Róbertnek egy arany és egy ezüst 
érem csillogott a nyakában. A 
legeredményesebben Vitéz Nagy 
Szilveszter szerepelt, aki három 
bajnoki címet és egy ezüst érmet 
gyűjtött be a nap folyamán.
A következő hétvégén  Győr 
adott otthont a Serdülő-Újonc 
Országos Atlétikai Bajnokság-
nak július 12.-13.-14.-én az 
Olimpiai Sportcentrum Atlétikai 
Pályáján. 
A Footour S.E. fiataljai a ver-
senyt megelőzően a Tatai Köz-
ponti Edzőtáborban két hetes 
felkészítő edzőtáborozáson 
csiszolták tovább technikájukat, 
élezték az „oroszlánkörmeiket”. 
A hosszú hétvégén, a három na-
pon összesen 11 fő versenyzővel 
képviselték városunkat. 
Az időjárás sajnos nem fogadta 
kegyeibe a sportolókat, hiszen 
hol 30 fok feletti meleget mértek, 
hozzá még ehhez erős – állandó-
an forgó szél is társult, hol hirte-
len zápor zúdult rájuk.
A sprinterek közül többen ennek 
a szélnek is lettek az „áldozatai”, 
a mi 80 méteres futónk Benke 
Bendegúz kifogta az egyetlen 

ellenszeles futamot, így sajnos 
„csak” a B döntőbe került – ahol 
az előkelő 3. helyen zárt. A leány 
100 méter legnépesebb mező-
nyében Zalavári Emma és Bojtor 
Zsófi is szépen helyt állt, de most 
döntőbe nem jutottak. Mindket-
ten még a 63 főt számláló 300-as 
futamokban is megmérettették 
magukat.
Az újonc lányok 600-as futamai 
hozták a legnagyobb sikert, ahol 
a még mindig nagyon izguló Ka-
tona Eszter gyönyörű – harcos 
futást bemutatva a 10. helyen 
végzett, hatalmasat javítva eddi-
gi egyéni eredményén! 
A serdülő leányok félszáz főnél 
is több távolugrói mezőnyében 
Nizelberger Zita három fegyel-
mezett – szinte azonos nagyságú 
ugrást mutatott be, egy kevés hi-
ányzott a döntőbe kerüléshez.
A bajnokság az egyéni csúcsok 
javításának versenye volt. Min-
denki hozva az elvárható szintet 
nagyszerűen teljesített. Legjobb 
(mindhárom számában bajnoki 
cím – éremesélyes ) versenyzőnk 
egyéb okok miatt kénytelen volt 
ezt a viadalt kihagyni, de így is 
emelt fővel hagyhattuk el a ver-
seny helyszínét. 
Szerény létszámú csapattagjaink 
voltak még: A mindig megbíz-
hatóan teljesítő Beleznai Lara 
(600, 2000 m), Eberhardt Ri-
chárd (600, 2000 m), Csere Za-
lán (1500, 3000 m), Nagy Letícia 
(300, 800 m), Villám Péter (300 
m), Szabó András (300 m).
Tanítványaink sikerét segítő 
edzőink: Csabai Ágota, Rózsa-
hegyiné Gerencsér Judit, Zsótér 
Balázs és Sándor Péter.
      Sándor Péter szakosztályvezető

Emelt fővel

Hajrá Hódy SE!


