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Tata Város Önkormányzata a magyar egészségügy napja, a Semmelweis-nap alkalmából idén is
köszöntötte a helyi egészségügyben dolgozókat. A megjelentek, a
tatai kórház orvosai és munkatársai, a városban és vonzáskörzetében dolgozó orvosok, a házi-,
gyermek-, fogorvosok és munkatársaik, a védőnői szolgálat védőnői, a mentőszolgálat és a tatai
gyógyszertárak dolgozói valamint a városunkban tevékenykedő gyógytornászok június 30-án
találkoztak a Hotel Gottwaldban.
1818. július 1-jén született Budán Semmelweis Ignác orvos, az
anyák megmentője, a magyar orvostudomány egyik legnagyobb
alakja. Semmelweis Ignác születésnapja a magyar egészségügy
napja is, melyhez kapcsolódóan
Tata Város Önkormányzata minden évben köszönetet mond a helyi egészségügyben dolgozóknak
gyógyító munkájukért.
Michl József polgármester az eseményen úgy nyilatkozott:- Idén
ez a nap egy különleges ünnep,
hiszen amikor az édesanyák megmentőjének is nevezett Semmelweis Ignácra emlékezünk, akkor
most egy szép párhuzamot találunk a hazai egészségügyben dol-

gozók és az édesanyák, édesapák,
gyermekek megmentése között,
hiszen a koronavírus okozta nehézségekkel szemben elsősorban
az egészségügyre számíthattunk.
Michl József minden tatai nevében köszönetet mondott az
egészségügyi dolgozóknak, hozzátéve: - azon túl, hogy hálásak
vagyunk és köszönetet mondunk,
mindenkinek van egy kötelessége, mégpedig az, hogy egyenként
megtegyünk mindent azért, hogy
a járvány a lehető leggyorsabban
eltűnjön, és mindenki megmeneküljön a betegségtől. Ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk önmagunkra, hiszen ezzel tudunk a
leginkább segíteni mindenki máson, és ezért van nagy jelentősége
a védőoltások felvételének is.
Az eseményen a hagyományokhoz híven idén is külön köszöntötték azokat, akik kerek évfordulót ünnepelhetnek:
-Dr. Pálfi János háziorvos 50
éve végzi fáradhatatlan gyógyító
munkáját.
-Dr. Válóczi János háziorvos
ugyancsak 50 éve gyógyítja a betegeket.
-Benkőné Nagy Tímea 25 éve
dolgozik az egészségügyben,
most dr. Németh Ágnes munkáját

segíti asszisztensként.
-Pék András, a Tatai Mentőállomás gépkocsivezetője idén 30 éve
dolgozik az egészségügyben.
-Nyugdíjba vonult az Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetője, dr. Cseh Tamás. Köszönjük
az intézmény élén végzett munkáját és reméljük, hogy háziorvosként még sokáig tevékenykedik a
tataiak egészsége érdekében.
A Komárom-Esztergom Megyei Orvosi Kamara néhány évvel ezelőtt alapította a Hamary
Dániel Díjat, amely azoknak a
Komárom-Esztergom Megyében bejegyzett Orvosi Kamarai
tagoknak adományozható, akik
legalább 20 évig tartó folyamatos, Komárom-Esztergom megyei tagsággal rendelkeznek, és
akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutatóan humánus, etikus életvitelükkel, tevékenységükkel azt kiérdemelték.
A díjat a tatai eseményen dr. Fehér Béla, a Komárom-Esztergom
Megyei Orvosi Kamara elnöke
adta át dr. Horváth Róbertnek.
A koronavírus-járvány miatt nagyon sok új kihívás, új feladat
jellemezte az elmúlt másfél évet.
Sokan önzetlenül segítettek,
és vettek részt a védekezéssel

kapcsolatos munkában, nekik,
munkájukért külön elismerést,
a Mészáros Gábor Emlékérmet
adományozta Michl József polgármester. A dr. Mészáros Gábor
emlékérmet a 2020/21. évi világméretű koronavírus-járvány
idején, a Tatán és térségében
élők egészsége érdekében végzett áldozatkész szolgálatért és
példamutató helytállásért adományozta Tata polgármestere
több, mint 60, az egészségügyben, a köz szolgálatában és a civil szférában dolgozó személynek. A díjjal kapcsolatban Rigó
Balázs alpolgármester elmondta:
- Dr. Mészáros Gábor 1946-ban
költözött családjával Tatára, ahol
a kórházban szülész főorvosként
dolgozott. 1956 -ban fontos szerepet töltött be Tatán és Győrben
is a forradalmi eseményekben.
Emiatt 1957-ben letartóztatták
és 10 éves börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban szabadult, s bár
még egy rövid ideig gyakorolhatta a szakmáját, később ezt a
lehetőséget is elveszítette. Városunk 2006-ban Zsigmond Király
- díjban részesítette az 1956-os
forradalom és szabadságharc helyi eseményeiben vállalt kiemelkedő szerepéért, 2017-ben pedig
az önkormányzat megjelentetett egy kötetet azon verseiből,
melyeket a börtönévei alatt írt,
„Szegedi R. Gábor (Dr. Mészáros Gábor): Börtönnapló” címmel. Rigó Balázs kiemelte: - Az
emlékéremmel előtte tisztelgünk,
hiszen orvosként és a forradalom
egyik jelentős alakjaként is elismerésre méltó tevékenységet
végzett. Azt gondoljuk, hogy az
elmúlt másfél évben a járvány
elleni védekezés élvonalában
dolgozók hozzá hasonló szellemiséggel végezték munkájukat,
áldozatos szolgálatukat.
A magyar egészségügy napjához
kapcsolódó tatai rendezvényen
közreműködött Jenei Márta és az
AlisAdam PianoDuo formáció.
		
Ábrahám Ágnes

Közel 1 milliárd forint értékű csapadékvíz-elvezetési fejlesztést
valósíthat meg az önkormányzat
a vasút alatt, de a vasúti töltést
azonosítószámú pályázaton. A

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

998 220 000 forintot nyert el
Tata Város Önkormányzata
„A Települési környezetvédel-

mi infrastruktúra-fejlesztések”
c. felhívásra benyújtott, TOP2.1.3-16-KO1-2021-00039

pályázati összegből az Újhegyi úti vízfolyással kapcsolatos
csapadékvíz-elvezetési problémákat tudja felszámolni az önkormányzat.
A témával kapcsolatban Bencsik János miniszterelnöki
biztos, országgyűlési képviselő hívott össze sajtótájékoztatót Tatán a Vasút utcán,
június 28-án. Bencsik János
a sajtótájékoztatón elmondta:
- Az éghajlat módosulásának
köszönhetően jelentős mértékben megváltozott a csapadék
eloszlása is, hiszen ritkábban,
de nagy mennyiségben érkezik
víz. Ez a csapadékvíz az újhegyi vízfolyáson keresztül átjön

követően nincs kialakított vízelvezető-rendszer és befogadó, ezért a családi házas övezeten keresztül bukik át, végig
fut a Vasút utcán, keresztezve
a Bacsó Béla utat, ott pedig a
Szent István útra és a Gesztenye fasorra érkezik be. Mindez
ilyen esetekben megnehezíti a
közlekedést és veszélyezteti az
érintett ingatlanok biztonságát
is.
Az elnyert közel 1 milliárd forintos pályázati forrás lehetőséget biztosít a közbeszerzési
eljárás elindítására, majd ezt
követően a beruházás megvalósítására.

Folytatás a következő oldalon
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Kisposta nyitva tartása
Megváltozott a Gesztenye fasor
6. szám alatt üzemelő kisposta
nyitvatartási ideje.
Az érvénybe lépett, általános
nyitvatartási idő a következő:
Hétfő: 08:00-12:00, 12:30-15:00
Kedd: 08:00-12:00, 12:30-15:00
Szerda: 08:00-12:00,
12:30-15:00
Csütörtök: 08:00-12:00,
12:30-15:00
Péntek: 08:00-12:00,
12:30-15:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Tata kártya ügyintézés
Aki szeretne új Tata kártyát
igényelni, hogy a július végi
Patara fesztiválra biztosan elkészüljön, azok legkésőbb július
14-ig igényeljék meg a kártyát.
Ezt követő igénylések esetén a kártyák nem fognak elkészülni a fesztiválig, így a
kedvezményes
belépőjegyet
nem
tudják
megvásárolni.
Aki rendelkezik Tata kártyával
és csak hosszabbítani szeretne,
őket ez nem érinti. Az érvényesítés folyamatosan történik.
Ügyintézés:
Hétfő: 10:00- 18:00
Kedd: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-16:00
Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-16:00

Hirdessen
Ön is lapunkban!
06-30-962-4556
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com
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Ülésezett a képviselő-testület

Július 7-én a Városháza dísztermében ülésezett Tata Város
Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyszínen 29 napirendi
pontról született döntés. A napirendek előtt megemlékeztek az
elmúlt időszakban, a veszélyhelyzet alatt elhunyt képviselőkről, bizottsági tagokról: Gyűrüs

Károlyról,
Schwarczenberger
Istvánról, Papp Gabrielláról,
Kiss Jánosról valamint Ács Gáborról.
A megemlékezést követően Márkus Gábor, Tata Város Helyi Választási Bizottságának elnök-helyettese tartott tájékoztatót az
idén márciusban elhunyt Gyűrüs

Károly után megüresedett képviselői mandátum betöltéséről,
majd ezt követte Lengyel Zsolt
(DK) önkormányzati képviselő
eskütétele.
A Városházán a hagyományoknak megfelelően idén is átadták
az Év Közszolgálati Dolgozója
Díjat, melyet 2021-ben dr. Ba-

kos Zsolt Gergő, a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Irodájának vezetője vehetett
át. Ugyancsak a napirendi pontok megtárgyalása előtt Michl
József polgármester nyugdíjba
vonuló tatai orvosokat is köszöntött a helyszínen: Dr. Cseh
Tamást, Dr. Reviczki Sándort és
feleségét Reviczkiné Valakovics
Editet valamint Dr. Szabó Dénest, akiknek Tata polgármestere
a 2020/21. évi koronavírus-járvány idején a Tatán és térségében élők egészsége érdekében
végzett áldozatkész szolgálatuk
elismeréseképpen Dr. Mészáros
Gábor Emlékérmet adományozott.
A júliusi képviselő-testületi ülésről, és annak napirendi pontjairól
következő lapszámunkban olvashatnak részletesen.
-áá-

Csapadékvíz-elvezetési fejlesztést valósíthat meg az önkormányzat
Folytatás az előző oldalról

A fejlesztéssel kapcsolatosan
Bencsik János úgy fogalmazott:
- Alapvetően egy zárt csapadékvíz-elvezető rendszert kell
kiépíteni, hiszen egy intenzív
beépítettségű lakó és gazdasági
területről valamint a vasútállomás biztonságos megközelíthetőségéről van szó. Több mint 1
méteres átmérőjű zárt vízelvezető rendszer kerül kiépítésre majdnem két kilométer hosszúságban,
amely a Malom-patakba fog torkollni, a patak pedig a többletvizet az Által-érbe viszi tovább.
Az Újhegyi úti vízfolyás a város

keleti határában ered, részben
nyílt mederben, részben zárt csatornával, a terület mélyvonalán
haladva éri el a vasútvonalat. A
vasúti pálya keresztezését követően a vasúttal párhuzamosan
kiépített mederben - a Vasút utcai
telkek végében - folyik, majd ezt
követően a Vasút utca - Vasút köz
- Bacsó Béla úton vezetve éri el
a Szent István utcát. A csatorna
végül a Malom-patakba köt be,
amely az Által-érbe, mint befogadóba vezeti el a vizet. A problémát
az okozza, hogy a vasút melletti
ároktól induló csatorna vízszállító
képessége kicsi, ezért nagy inten-

zitású csapadék esetén jelentős
mértékű visszaduzzasztás tapasztalható. Emiatt az árokban megemelkedő vízszint a Vasút utcai
telkeket elöntve folyik le a területen, s további súlyos elöntések
jelentkeznek a Gesztenye fasoron
és a Szent István utcában is.
A sajtótájékoztatón Rigó Balázs,
Tata alpolgármestere úgy nyilatkozott: - Egy régóta fennálló probléma megoldására kínál
most lehetőséget a Területi Operatív Program keretében közel 1
milliárd forintból megvalósuló
fejlesztés, amely várhatóan 2022
őszére fog elkészülni. A beru-

házás azt célozza meg, hogy az
ingatlanok érintése nélkül vezesse el a vizet, és ezáltal, mintegy
1100 itt élő tatainak könnyítse
meg az életét, védje az ingatlanjait a vízkártól, s egy óvoda
működését is zökkenőmentessé
tegye. Rigó Balázs hozzátette:
- Köszönjük Bencsik János országgyűlési képviselőnek, hogy
támogatta a fejlesztési elképzelést és a magyar kormánynak,
hogy biztosította a pénzügyi forrást, amivel hozzájárultak ahhoz,
hogy a Magyary-terv immár 114.
célkitűzése valósulhasson meg
városunkban.		
-áá-

Július 15-ig megtekinthetőek a pályaművek
Tata Város Önkormányzata június 17-én rendezte a TATA SZÍVE
országos tervpályázat eredményhirdetését. A bíráló bizottság 22
pályaművet zsűrizett, melyeket
az érdeklődők a Magyary Zoltán
Művelődési Központ emeleti kiállítótermében tekinthetnek meg.
Az elmúlt időszakban nagy érdeklődés kísérte a kiállított
pályaműveket, ezért az önkormányzat az eredetileg meghirdetettnél hosszabb időszakot biztosít arra, hogy az érdeklődők a

látványterveket megnézhessék.
Akik szeretnének elmenni a művelődési központba, még július
15-ig, az intézmény nyitva tartási idejében megtalálják a kihelyezett látványterveket.
Emellett annak érdekében, hogy
minél többen megismerhessék a
győztes pályaművet (a Fernezelyi Kft. és a GARTEN-STUDIO
Kft. közös munkáját), annak látványterveit valamint a zsűri értékelését a tata.hu weboldalon is el
lehet érni.
-áá-

Fotó: Domokos Attila

Gyermek focipálya épülhet a Hajnalcsillag Óvodában

A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!
Fotó: Domokos Attila

Az újság megjelenését támogatta:

Június 23-án a Városházán
Tata Város Önkormányzata
nevében Michl József polgármester, a Tatai Református
Egyházközség nevében pedig
dr. Szabó Előd lelkipásztor és
dr. Varga József főgondnok ír-

ták alá azt a használatba adási
szerződést, amely a Hajnalcsillag Református Óvoda fejlesztését segíti.
A Kálvária utca 5 szám alatt
működő óvoda melletti területen - mely az önkormányzat

tulajdona - az egyházközség
idén egy kis méretű műfüves
labdarúgópályát szeretne kialakítani, melyhez a szükséges
forrást elnyerték. A fejlesztés
megvalósításához a város azzal
járul hozzá, hogy ingyenesen
használatba adja az ingatlant a
Tatai Református Egyházközség részére.
Dr. Szabó Előd a Városházán
elmondta: - Nagy álmuk volt,
hogy a kisgyerekeknek valamilyen mozgási lehetőséget
biztosítsanak. A területen egy
az MLSZ által is elismert, kifejezetten óvodásoknak tervezett műfüves focipálya épülhet meg, s ezzel az óvoda egy
többletet kap, melyre a szerződés aláírása nyújt lehetőséget.

Michl József polgármester az
óvodai fejlesztéssel kapcsolatban kiemelte: - Önmagában az,
hogy a Tatai Református Egyházközség egy óvoda fenntartását elvállalta, nagyon pozitív
és jó a városnak. Tatán van alapítványi és magán óvoda, valamint önkormányzati óvodák és
egyházi intézmény is, ami választási lehetőséget nyújt az itt
élőknek. Az önkormányzatnak
kötelező feladata az óvodai ellátás, s ha valaki ebből átvállal,
az az önkormányzat feladatköréből vesz át egy kicsit. Ha tudunk abban segíteni, hogy ez
minél magasabb színvonalon
sikerüljön, azt mindig jó szívvel tesszük meg - nyilatkozta a
-áávárosvezető.		

Önkormányzat

2021. július 8. VI. évfolyam, 14. szám

3

Az Építők parkjában várja a gyerekeket városunk első Gyermek KönyvMegállója

Fotók: Domokos Attila

Tata Város Önkormányzata június 29-én
rendezte az UNICEF Gyerekbarát Település díj elismerő címmel elnyert támogatási
összegből és az önkormányzat saját ráfordításából megvalósuló Gyermek KönyvMegálló átadását az Építők parkjában.
Önkormányzatunk 2019-ben nyerte el az
„UNICEF Gyerekbarát Település” kitüntető címet. A tatai pályázat részletesen bemutatta többek között a helyi, a gyermekek
nevelését segítő és szolgáló intézményi
hálózatot, a gyerekeknek szóló kötelező
pénzbeli és természetbeni támogatásokon
túl működő egyéb önkormányzati támogatások rendszerét, a gyerekek számára biztosított szabadidős lehetőségeket és sportos
fejlesztéseket, a „Gyermekbarát Város”
program intézkedéseit, a helyi diákönkormányzat működését, az ifjúságnak szóló
városi programokat és jó gyakorlatokat.
Az értékelő bizottság az elismerés átadásakor kiemelte, hogy városunk külön figyelmet fordít a gyermekek korai fejlesztésére
és a sajátos nevelési igényű gyerekekre, s
biztosítja az akadálymentesítést a fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek számára.
Értékelték azt is, hogy jól működik a helyi
gyermekvédelmi jelzőrendszer, a tehetséggondozás, és a fiatalok többféle ösztöndíjra

is pályázhatnak, valamint, hogy a
TAVIDÖK (Tata Város Diákönkormányzata) a városban élő 6-18 éves
gyermekeket képviselve a diákközösségek érdekeit szolgálja, ötleteit igyekszik megvalósítani, tagjai
pedig jó példák arra, hogy bebizonyosodjon: az ifjúságra helyezett
hangsúly sosem felesleges, hanem
érték. Az „UNICEF Gyerekbarát
Település” cím adományozásával
az alapító szándéka hozzájárulni az
önkormányzatok gyermekjogokkal
kapcsolatos attitűdjének megerősítéséhez, elismerni a gyermekek védelme és jogaik érvényesítése terén
elért eddigi eredményeket, és támogatni a megvalósításra váró helyi
szintű programokat - mint például
az első tatai Gyermek KönyvMegálló létrehozását, amit emellett az önkormányzat
is támogatott, a város 1,5 millió forinttal
járult hozzá a projekthez.
A könyvmegálló tulajdonképpen egy olyan
könyvszekrény, amelyben bárki elhelyezhet egy könyvet és cserébe elvihet onnan
egy másikat. Mivel a tatai megálló gyermekeknek készült, ezért elsősorban 3-14 éves
korú gyerekek számára írt könyveket tartalmaz, és ilyeneket is lehet elhelyezni benne.
A Gyermek KönyvMegálló telepítése kapcsán Tata Város Önkormányzata korábban
meghirdetett egy könyvadományozási akciót. Ennek keretében a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárban gyűjtötték a használt
illetve az újonnan beszerzett könyveket,
melyekből végül közel 300 darab gyűlt
össze. Sinkó Ildikó, a tatai könyvtár igazgatója az átadáson elmondta: - A könyvtár
feladata az elmúlt időszakban az volt, hogy
a könyvmegállót megfelelő könyvekkel
tudják feltölteni. Ehhez az önkormányzat 200 ezer forintot biztosított, melyből a
Scolar Könyvkiadó segítségével vásároltak
könyveket jelentős, 45%-os kedvezményes áron, emellett pedig a tataiaktól érkezett használt kiadványokat is gyűjtötték. A
gyűjtésnek nincs vége, a könyvtár továbbra

is szeretettel várja a már feleslegessé vált
gyermekkönyveket.
A projekt részeként az önkormányzat a
Talentum Művészeti Szakgimnázium diákjai között meghirdetett egy alkotói pályázatot, azzal a céllal, hogy tatai fiatalok művei
díszíthessék a megállót. A felhívásra 9 pályamű érkezett, melyekre aztán Tata Város
Diákönkormányzatának tagjai szavaztak, s
a leadott 182 voks alapján derült ki, hogy
kiknek a rajzai kerülhetnek a szekrényre.
A versengést 91 szavazattal Lábodi Sarolta alkotása nyerte, a második helyezett 31
szavazattal Jakab Szilvia, rajzaik díszítik a
tatai megállót. A versengés harmadik helyezettje 27 szavazattal Adamik Csenge
lett, s a rajzok közül Szabó Dorka alkotását
különdíjjal jutalmazta Tata Város Önkormányzata. Köszönjük minden pályázónak
valamint felkészítőjüknek, Hajdú Zsófia
tanárnőnek is a lelkes munkát, az ötletes,
szép rajzokat.
A KönyvMegálló területét a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. készítette elő, elvégezték többek között a térkövezési munkákat és padokat is állítottak a helyszínre.
Budapesten már számos könyvmegálló
létezik, de a tatai az első vidéki Gyermek KönyvMegálló. A szekrény ellenáll
az időjárási viszonyoknak, alumíniumból
készült, edzett, ragasztott üvegajtókkal,

melyeket biztonságosan lehet kinyitni és
bezárni.
Rigó Balázs alpolgármester az Építők
parkjában úgy fogalmazott: - Nagy öröm,
hogy elérkezett ez a nap, és itt fogadhatjuk
a gyerekeket, hiszen a megálló nekik készült. Ez a projekt egy sikeres összefogás
eredménye, ezért külön köszönet jár mindenkinek, aki részt vett a megvalósításában. Biztos vagyok benne, hogy kicsik és
nagyok egyaránt szívesen fogják használni
ezt a megállót, s kívánom mindenkinek,
hogy sok örömet okozzon az itt eltöltött
idő - nyilatkozta Rigó Balázs. Tata alpolgármestere köszönetet mondott az UNICEF-nek a támogatásért, a Talentum Iskola
diákjainak a dekorációért, a tatai könyvtárnak a könyvek összegyűjtéséért, a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak az előkészítésért és az átadó ünnepség megszervezéséért, a Tatai Városgazda
Nonprofit Kft.-nek a terület előkészítéséért, a Scolar kiadónak a kedvezményes
könyvvásárlási lehetőségért és a KUUBE
Kft.-nek a kivitelezésért.
Városunk első Gyermek KönyvMegállójának átadásán közreműködött Bátki Piroska
diákpolgármester, Turczi István, József Attila-díjas, Babérkoszorú-díjas és Prima Primissima díjas költő, író, műfordító, valamint a Katáng Zenekar.
-áá-

Megjelent a Tatai Patrióta nyári száma Változások a tatai szakrendelőben

A legújabb számban bemutatjuk miképpen ésszerűsödik Tata építési szabályzata, és hogyan tudjuk a város klímastratégiáját élővé, cselekvővé tenni, beépítve
a mindennapokba. Rigó Balázs alpolgármester írásából megtudhatják, miért
van szükség a város kulturális koncepciójának felülvizsgálatára, és milyen
értékek, irányelvek mentén születik az
új terv. Dr. Reisz Kornélia belgyógyász,

háziorvos, a Tatai Kistérségi Idősek Otthona Kocsi
utcai telephelyének orvosa
megosztja velünk az elmúlt
hónapok tapasztalatait, azt,
hogy miképpen vészelte át
az otthon a koronavírus-járványt. A friss számban
interjút olvashatnak Kun
Anna vívóval, aki évek óta
kiemelkedő alakja városunk
sportéletének, valamint Madar Gáborral, a TAC új elnökével.
Érdekes írást találnak a nyári Patriótában Flóris Benőről és az Imádkozó Gyuri
imádságos füzetéről, a 19.
századi malom átalakításokról, a Tájban élő ember túraútvonalról és Zay Sámuelről, Tata első tisztiorvosáról
is. Művész-világ című rovatunkban Kövesdi Mónika
művészettörténész ezúttal a
közelmúltban elhunyt Nagy
János szobrászművészre emlékezik, és
végül, de nem utolsósorban a magazinban a nemrég nyílt Malom és Kacsa étterem és rendezvényház két háziasszonyával készített interjúnkat is elolvashatják.
A lapot megvásárolhatják a Tatai Rendház Kft.- nél (Tata, Tanoda tér 5/A) és a
Tatai várban, az előfizetők postaládájukba kapják a magazint.

A tatabányai Szent Borbála Kórház tájékoztatása szerint a tatai szakrendelőben 2021.07.02tól az alábbi változások léptek életbe:

Az alagsorban lévő szakrendelések eredeti helyükön és rendelési időben, előjegyzés alapján:
Diabetológiai Szakrendelés:
Dr. Landesz Csaba: hétfő 8:00-15:00,
szerda és csütörtök 8:00-14:00,
pénteken 8:00-13:00-ig,
Dr. Eigner György: kedd 12:00-16:00
Fizikoterápia:
hétfőtől péntekig 7:00-15:00-ig
Gyógymasszázs:
hétfőtől péntekig 7:00-15:00-ig
Gyógytorna:
hétfőtől péntekig 7:00-15:00-ig
A földszinten lévő szakrendelések eredeti
helyükön és rendelési időben, előjegyzés
alapján:
Gyermekgyógyászati szakrendelés:
Dr. Boda Mária: hétfő: 13:00-17:00,
keddtől péntekig 8:00-12:00-ig
Sebészeti szakrendelés:
Dr. Székely Zsolt hétfő, kedd, csütörtök,
péntek 8:00-14:00,
Dr. Szabó Gábor szerdánként 8:00-14:00
Gasztroenterológiai szakrendelés:
Dr. Sánta Tamás szerda:14:00-16:00
Tüdőgyógyászati szakrendelés:
Dr. Horváth Mária kedd, csütörtök,
péntek 8:00-14:00-ig,

Dr. Fertetics János hétfő és
szerda 8:00-14:00
Tüdőszűrés:
hétfőtől péntekig 8:00-13:30-ig
Az I. emeleten lévő szakrendelések
eredeti helyükön és rendelési időben,
előjegyzés alapján:
Belgyógyászati Szakrendelés
Dr. Eigner György: hétfő, szerda, péntek:
8:00-14:00, kedd 8:00-12:00-ig
Ideggyógyászati Szakrendelés
Dr. Kövesdi Mária hétfőtől péntekig 8:0014:00-ig
Nőgyógyászati szakrendelés és terhes
tanácsadás
Dr. Ferencz Zoltán: hétfő 8:00-12:00-ig,
szerda 8:00-14:00-ig,
Dr. Varga Zsolt csütörtök 8:00-12:00-ig
Kardiológiai szakrendelés
Dr. Zentai Ildikó hétfő és
csütörtök 8:00-16:00-ig,
Dr. Gödölle Zoltán kedd, szerda és
csütörtök 8:00-16:00-ig,
pénteken 8:00-14:00-ig.
A szemészeti, urológiai és fül-orr-gégészeti szakrendelések továbbra is a tatabányai telephelyen, a Reumatológiai szakrendelés a Gőzfürdőben fogadja a Tatán
és vonzáskörzetében élő betegeket.
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Évzáró koncertet rendeztek a Peron Tehetséggondozó Központban

Évzáró koncertet rendeztek
július elsején a Peron Music
Könnyűzenei Tehetséggondozó
és Képző Központban, ahol 20
növendék és hat zenei formáció
lépett színpadra.
A
programban
fellépett:
Hermann Tomi zenekara, a Patrik és a búgócsigák, a Minde-

nek előtt, a D-ZOO, az Arcidra
és a Creation Funday. Az évzáró
koncerten Ruska Péter szakmai
vezető első alkalommal nyújtotta át a legjobbaknak a Közösségért díjat, az elismerésben
Bán Lili Eliza, Gaál András,
Holdampf Albert és Németh
Bendegúz részesült.

Pap Tibor, a központ vezetője a
mögöttük álló tanévvel kapcsolatban elmondta: - Szerencsére
az egyéni órákat a pandémia
alatt is megszakítás nélkül meg
tudtuk tartani, hiszen az első hullám idején szerzett tapasztalataink alapján fel tudtunk készülni
arra, hogyan szervezzük meg az

oktatást. A zenekari gyakorlat
és a csoportos zeneelmélet órák
terén sajnos voltak kiesések, de
a körülményekhez képest igyekeztünk a lehető legjobban teljesíteni. A központ folyamatosan
fejlődik, az első évben 20 növendékkel foglalkoztunk, most
már 50 fölötti létszámmal dolgozunk, és bízunk abban, hogy
a következő tanévben elérjük a
100 fős diáklétszámot - nyilatkozta Pap Tibor.
Az évzáró koncerten Michl
József polgármester mondott
köszöntőt kiemelve, hogy városunkban sokrétű művészeti
oktatás folyik, hiszen a népművészet mellett a komolyzene és
már a könnyűzene területén is
képezhetik magukat a tehetséges fiatalok.
A Peron Music Könnyűzenei
Tehetséggondozó és Képző
Központ növendékeivel a nyár
folyamán is találkozhatunk
majd a városban, többek között a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, és a ZeneMánia tábor
sem marad el augusztus 1. és
7. között.
-áá-

Tanévzáró kitüntetéssel
A Vaszary János Általános Iskola tanévzáró ünnepségén
Boglári Zoltán önkormányzati képviselő, a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke adta
át a Tata Város Legszorgalmasabb Diákja elismerést Egri
Sára 7. b osztályos tanulójának is.
Sára példamutató magatartású és szorgalmú diák. Nemcsak a tanórákon aktív, hanem több tantárgyból kimagasló
országos eredménnyel is büszkélkedhet. Lelkes tagja az
iskolai színjátszó csoportnak. Munkájára igényes, osztálytársai mindig számíthatnak rá, szívesen segíti, korrepetálja
őket.

JEGYZET
Futógondolatok
Nem szeretek futni, mert nincs
benne labda…
A tavunk vize szépen csillog
és nem csak labortiszta, hanem
szemmel láthatóan is az. Így még
a meleg sem annyira döglesztő,
futás közben az a futógondolatom
támadt; Mióta vártunk erre?
A kilencvenes években minden
tatai parlamenti-, polgármester-,
önkormányzati
képviselőjelölt
programjának első pontja „Az
Öreg-tó vízminőségének javítása,
fürdőzésre alkalmassá tétele” volt.
Hű tükreként a közakaratnak.
Jó üzletet szimatolva sokan kopogtattak az akkori városvezetés ajtaján. Csapoljuk le a tavat!
Szórjuk be zeolittal! Toljuk össze
az iszapot szigetté és kössük ös�sze mólóval a parttal! Kerítsünk
el egy uszodányit és csak azt tisztítsuk folyamatosan! Csak néhány
ma már vicces példa.
Számos tanulmány készült, számtalan pénzért, amiből egy sem valósult meg. Mi nem, de a pályázatírók jól jártak.
Mitől tisztult meg végül is a tavunk, azt már mindannyian tudjuk. Azt csak kevesen, hogy már a
folyamat kezdetén volt egy szakértő-tanácsadó, /Melissa Pehly/
aki arra figyelmeztetett, hogy a
fürdőzés lehetőségének megteremtésének folyamatával párhuzamosan arra is fel kell készülni,
miként tudjuk majd az új helyzetet közmegelégedésre kezelni. Ez
legalább annyira fontos és nehéz
feladat.
A víz Kristály tiszta, a nap Fényes,
én meg futok a gondolataimmal –
egyesek szerint futó-bolond-gondolataimmal…
-pf-

A Honvéd Bajtársi Klub barangolása Zsámbékon és Etyeken

Fotók: Birkás Erzsébet

A pandémia után első kirándulásunkat az őszi fásítással a BEOSZ-tól nyert ötvenezer forint
támogatással és negyvenezer
forint saját egyesületi résszel,
térítésmentes utazási költséggel,
külön busszal oldottuk meg. A
szervezésben Birkás Erzsébet,
Palotai Margit és az összekötők
vállaltak tennivalókat. A kirándulási csapatban öröm volt számunkra, hogy Nagy Gábor és
felesége Éva,valamint Takács
Marika a városi klub tagjai is
velünk voltak. 2 fiatal diáklány
Tamara és Dorka is jól érezte
magát a nagyszüleivel.

Zsámbékra érkezve felfigyeltünk a közlekedés nehézségeire,
de időben megtaláltuk a város
nevezetességét a Lámpamúzeumot.
Itt találkoztak katonáink Feri bácsival, a gondnokkal, aki harcolt
a második világháborúban s jót
beszélgetett a 89 éves Kovács
Ferenc bajtárssal, aki rangidős
az Egyesületben. A Lámpamúzeumban tartott tájékoztatóban
megtudtuk, hogy Európa első
ilyen magángyűjteménye, ami
Borus Ferencnek köszönhető. A
rómaiak olajmécsesétől a vasúti
lámpáig minden megtalálható

itt. Mintegy 1000-1100 db világítási tárgyban gyönyörködhettünk. Az intézmény 1995-ben
bekerült a Guiness rekordok
könyvébe. A múzeum alapítóját Magyarország köztársasági
elnöke 1999-ben Arany Emlékéremmel jutalmazta, aki 1998ban Zsámbék díszpolgára lett.
A múzeum szomszédságában
néztük meg a település barokk
templomát, a méltán híres 900
éves premontrei templomot,
amit 2 nővér mutatott be.
A 2 fiatal nővér lelkesen, felkészülten mesélte el nekünk a
templom történetét. A beszélge-

tés során szólt arról is egyikük,
hogy az orvosi diploma megszerzése után vállalta a szolgálatot és a közeljövőben tesz fogadalmat.
A következő gyalogtúra célja a
romtemplom volt, ahol Birkás
Erzsébet tartott tájékoztatót,
majd körbejártuk a jáki templomhoz hasonló építményt.
Köszönettel tartozunk Etyek
Polgármesteri Hívatalának, mert
jutányosan étkezhettek a térségben klubtagjaink.
A finom ebéd után következett
az Etyek-Budai borvidék bemutatója és a borkostoló, amelyet
nagyon vártunk.
Vizi Károly borász - aki elhunyt
klubtársunk unokatestvére - vezette a csapatot a Kecskegödörben található pincéig, ahol
Lánya és Veje szolgálták fel a

borokat, míg Ő a borászatuk történetét mesélte. Nagyon ízlett
az Irsai Olivér és a Vizi Faun
Cuvée. Akik nem boroztak, lehetőségük volt irsai vagy bodza
szörpöt fogyasztani. Kedves
színfoltja volta az együttlétnek
Goldschmidt Jutka vértesszőlősi klubtagunk Romhányi József
költő író rímei közül a Marhalevél és a Kútnál történetet elmesélése. Természetesen nem maradt el a nótázás sem, amelyben
Kertész Laci és magam is jókat
daloltunk a többiekkel együtt.
Minden jónak egyszer vége,
ez történt velünk is, indultunk
haza. Jóleső érzéssel gondolunk vissza erre a napra, a szép
programokra, arra, hogy ismét
beszélgethettünk egymással, rólunk, családjainkról, terveinkről.
Sárközi József nyá ezredes
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Vigyázzunk egymásra a nagy melegben

Újra visszatért az életünkbe a kánikula, hiszen ismét napról-napra nő a hőmérséklet hazánkban.
Bár a koronavírus-járványt magunk mögött hagytuk, a meleg
miatt továbbra is figyeljünk fo-

kozottan magunkra és egymásra,
különösen az idősekre, betegekre és a gyermekekre.
Hőség idején elsősorban a csecsemők, a kisgyerekek, a 65
évnél idősebbek, a fogyatékkal

élők, a szívbetegek és a magas
vérnyomásúak a leginkább veszélyeztetettek. Mindenképpen
figyeljünk rájuk, látogassuk őket
és ügyeljünk arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadékhoz
jussanak, ne tartózkodjanak a
tűző napon, rendszeresen étkezzenek, leginkább könnyű, tápláló
ételeket, és használjanak magas
faktorszámú fényvédőt illetve
kalapot, ha a szabadba mennek.
Kisgyermeket vagy idős, beteg
embert pedig még rövid időre se
hagyjunk magára a gépkocsiban.
Ilyen melegben nem érdemes
megvárni, amíg szomjúságot érzünk, s nem ajánlott az alkoholos
és magas cukor valamint koffein
tartalmú italok fogyasztása sem.
Akinek van rá lehetősége zuha-

nyozzon vagy fürödjön langyos
vízben napközben is, de hűsítő,
vizes borogatást is használhatunk.
Amikor elindulunk otthonról, mindig legyen nálunk víz,
a városban gyalogolva pedig
útba ejthetjük a párakapukat is,
amelyek enyhülést nyújtanak a
melegben. A Tatai Városgazda
Nonprofit Kft. a múlt hónapban
párakapukat helyezett ki a Kossuth térre, a tóvárosi körforgalom mellé, a Magyary Zoltán
Művelődési Központhoz és a
Haranglábhoz. Az utóbbi két
helyszínen a kapuk mellett vízvételi lehetőség is van.
A nyári forróságban az állatok és
a növények is extra gondoskodást igényelnek. Ha van rá mó-

Ajánló

A történelmi fesztivál célja a 16.
század hadművészetének és hétköznapjainak megélhető, minden
részletében történelmi hűségre törekvő bemutatása, a keresztények
és oszmán megszállók életmódjának, harcmódjának, a kényszerű
együttélés napjainkig kimutatható
utóhatásainak megjelenítése. Mindezt interaktív módon, a látogatókat nem csupán nézőként, hanem
aktív résztvevőként is bevonva. A
350-400 hazai és külföldi katonai
hagyományőrző részvételével, hadtörténész által kidolgozott forgatókönyv
alapján megvalósított látványos demonstrációkkal, katonai táborokkal, életmód-bemutatókkal, párbajokkal, a táborok és az „élő
kiállításként” működő magyar falu és hárem
programjaival, kiállításokkal, vártúrákkal nem
csak a hadtörténet, vagy a történelem iránt érdeklődőknek kínál tartalmas programot, hanem
bármely korosztály érdeklődésére számot tarthat. A látogató a szórakoztató programok során
szinte észrevétlenül szerez hiteles tudást a török-kor történetéről.

dunk, ilyenkor ne csak a kertben
vagy a lakásban lévő növényeket
locsoljuk meg, hanem öntözzük
azokat is, amelyek a lakóépületünk előtt, az utcán nőnek. Az
udvaron tartott állatok számára
biztosítsunk olyan árnyékos helyet, ahol pihenni tudnak. Sétáltatni a kora reggeli vagy késő
esti órákban érdemes, semmiképpen sem a forró aszfalton. A
folyadékpótlás ebben az esetben
is rendkívül fontos, ezért ügyeljünk arra, hogy az állataink táljában mindig legyen víz. Természetesen az állatok esetében is
igaz, hogy még néhány percre se
hagyjuk őket magukra az autóban, hiszen a gépjárművek belső
tere ilyenkor nagyon hamar túlmelegszik.
-áá-
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Idén is ellátogat Tatára a Klassz a pARTon! fesztivál

A Cimbora Alapítvány 2021. július 11. és augusztus 13. között idén
már 7. alkalommal rendezi meg
a Klassz a pARTon! fesztivált,
amit 2015-ben Érdi Tamás Liszt
Ferenc-díjas zongoraművész alapított. A fesztivál a tavalyi sikeres
tatai bemutatkozás után újra ellátogat városunkba is, a programról
július 1-én rendeztek sajtótájékoztatót az Esterházy-kastélyban.
A Klassz a pARTon célja kivinni a
klasszikus zenét a koncerttermekből. A fesztivál keretében neves
előadók és fiatal tehetségek jelennek meg országszerte szabadtéri
színpadokon, parkokban, templomokban, kastélyokban, szalonokban vagy éppen strandokon,
az ingyenes koncertek hallgatója
pedig bárki lehet. 2021 nyarán 44
esti koncertet hallhatnak az érdeklődők a következő helyszíneken:
Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatongyörök, Balatonkenese, Balatonszárszó, Dörgicse, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Keszthely, Siófok,
Tata, Tihany, Vászoly és Zamárdi.
Rigó Balázs alpolgármester a
programsorozattal kapcsolatosan
úgy nyilatkozott: - Nagy öröm,
hogy a fesztivál már második al-

kalommal érinti Tatát, ráadásul
egy olyan helyszín ad majd otthont a programoknak, amely a
járvány utáni újrainduláskor nyitotta meg kapuit a közönség előtt.
A felújított Esterházy-kastély újra
méltó helyszín ahhoz a kulturális,
zenei örökséghez, amit egykor az
Esterházy család képviselt és épített az elmúlt évszázadokban. Ezt
az örökséget, hagyományt élesztgeti és viszi tovább az a nívós műsor, amely 2021 nyarán a Klassz
a pARTon! fesztivál keretében
hozzánk érkezik. Az pedig külön
öröm, hogy a fesztivál nyújtotta
marketingkommunikáció tovább
növeli Tata ismertségét, és segít
abban, hogy a város még inkább
pozícionálhassa magát a hazai
kulturális élet területén. Rigó
Balázs hozzátette: - Ugyancsak
kiemelkedő értéke a programsorozatnak, hogy segít a klasszikus
zenét közelebb vinni a fiatalokhoz, és ezzel támogatja egy zenekedvelő, koncertekre járó későbbi
felnőtt közösség létrejöttét is.
A fesztiválnak idén összesen 53
programja lesz, 44 koncert, 6
gyermekkoncert és 3 zenés beszélgetés. 50 szólista és 16 zenekar lép

majd fel az ingyenes koncerteken,
melyeknek közel 200 szereplője
lesz. Tata Város Önkormányzata
több, mint 1 millió forinttal támogatta a helyi programok létrejöttét,
városunkban 3 koncert és 1 gyerekkoncert várja majd az érdeklődőket:
Július 16-án pénteken 20:00 órakor az Esterházy-kastély Zöld
Szalonjában lép fel Balog József
zongoraművész.
„A legfontosabbnak azt tartom,
hogy az ember megtanuljon azoknak a szerzőknek, azoknak a stílusoknak a nyelvén, amelyeket
játszik” - vallja Balog József, akit
briliáns technikája és érzékeny,
mély zeneisége tesz generációja
egyik legkiválóbb zongoristájává. A Liszt-díjas előadóművész
egy olyan nemzetközileg elismert
magyar zongorista-tradíció örököse, melynek alapjait Liszt Ferenc,
Dohnányi Ernő és Bartók Béla
fektették le. Balog József - szólistaként és kamarazenészként –
több, mint ezer koncertet adott a
világ három kontinensének több,
mint huszonöt országában. A standard zongorista repertoár mellett
szívesen játszik kevésbé ismert

Egy fotós – gép nélkül
Komondi Ágnes Tata c. könyvének bemutatója

Örömmel teli izgalommal készültünk a tegnapi könyvbemutatóra. Volt bennem némi
feszültség: az utolsó könyvbemutatót én
koordináltam 2020. március 11-én... azóta
ismert okok miatt le kellett mondanunk ös�szes meghívott előadónkat. Most pedig haló
porainkból kell felélednünk, újra visszatérni
az online világból a személyes találkozásig,
mindenféle szabályoknak, korlátozásoknak
megfelelve. Nem könnyű…
Ezért is örültem, hogy egy helytörténeti
könyv bemutatásával indulhatunk: Komondi Ágnes Tata című, gyönyörű képeket tar-

talmazó, igényes könyvével.
Egyfelől könnyű dolgom volt, mert Ági
szuper plakátot készített (ja, kérem a szakma előnyei!), másfelől ott motoszkált a fejemben, hogy hőségrekordokat döntöget az
időjárás, 3 napja hivatalosan zárva a könyvtár…lesznek érdeklődök egyáltalán???
Megsúgom: jöttek, szép számmal, nemcsak ismerősök, barátok. S résztvevői
voltak egy kötetlen, kulisszatitkokat is
eláruló, pörgős beszélgetésnek. Komondi Ágnest sokan ismerik, mint a KÉPEX
Fotó egykori tulajdonosát. Mi indította,
hogy feladva a stúdiót, nekivágjon a nagyvilágnak? Mikor pattant ki az ötlet, hogy
más szemmel mutassa be Tatát a tataiaknak és a városunkba látogató érdeklődőknek? Mi alapján válogatta a helyszíneket
és a képeket? A jónál is van mindig jobb…
Hogy álltak az ötlethez pl. a magánhelyek
tulajdonosai? Hogy kerültek bele a könyvbe
emberek (betartva a szigorú GDPR szabályokat)? Mi maradt ki és miért?
A válaszokat nem árulom el, hiszen ez volt
az első könyvbemutató (köszönjük a bizalmat!), de Ági terveiben további lehetőségek
is szerepelnek. Gyönyörűen becsomagolt
könyvek várták, hogy gazdára leljenek,
ajándékba vigyék őket, dedikálásra is volt
lehetőség. Aki lemaradt, itt megrendelheti a
könyvet: https://tatakonyv.hu/
Illetve ezeken a helyeken személyesen megvásárolhatja: Tourinform, Smith’s Fotó, AgSinkó Ildikó
ora könyvesbolt.

remekműveket, jazz inspirálta
klasszikus zenét és kortárs zenét,
megannyi napjainkban született
mű bemutatása fűződik a nevéhez.
Játékát díjnyertes felvételek őrzik,
lemezre vette többek között Lajtha
László, Kodály Zoltán, Wolf Péter
és Selmeczi György összes zongoraművét, valamint Bartók Béla
összes hegedűre és zongorára írott
darabját.
Július 17-én szombaton 20:00
órakor az Esterházy-kastély parkjában játszik az Ewald Rézfúvós
Együttes
Az együttes tagjai nyitottak minden stílus és irányzat, a könnyebb
és komolyabb műfajok iránt egyaránt, és feltett szándékuk, hogy
nyitottabbá teszik a rézfúvós zene
iránt érdeklődő közönségüket is.
Ez határozza meg az ország egyik
legjelentősebb fúvós együtteseként számon tartott Liszt-díjas
Ewald Rézfúvós Együttes munkáját. Lemezeik igazi kuriózumok,
a mögöttük álló több mint két
évtizedben a világ legtávolabbi
pontjain is sikert arattak koncertjeikkel. Tatára is több korszakot
átívelő színes programmal érkeznek, Bakó Levente „standupos”
műsorvezetésével.
Július 18-án vasárnap 18:00 órakor szintén az Esterházy-kastély
parkjában játszik a Brass in the
Five és Méhes Csaba
Rézerdő lakóinak meséjét a Brass
in the Five együttes és Méhes
Csaba hozza el a Klassz a pARTon! fesztiválra. A rézfúvós kvintett és a pantomimművész közös
karrierje 2007-ben indult útjára,
egyéni hangvételű, fergeteges
humorú élőzenés előadásaikkal
rendszeresen elvarázsolják kö-

zönségüket. A Brass in the Five
tagjai hangszereik virtuóz mesterei, akik mindig a zenei kifejezés
új formáit keresik. Így van ezzel
Méhes Csaba is, aki a vizuális
humor mestereként szuggesztív
játékával és humorával bűvöli el
világszerte nézőit.
Július 18-án vasárnap 20:00 órakor az Esterházy-kastély Zöld
Szalonjában fellépnek Csordás
Klára és Kertesi Ingrid operaénekesek, zongorán közreműködik:
Dallos Erika
Kertesi Ingrid és Csordás Klára
összeszokott partnerek, korábban
is sokat léptek fel együtt itthon és
külföldön. A közös éneklés öröme
most újra összehozta a két művészt, akiket Dallos Erika kísér
majd érzékeny zongorajátékával.
Operaáriákat, valamint opera és
kamara duetteket felsorakoztató
programjukat ezúttal kifejezetten
a Klassz a pARTon! fesztiválra állították össze, így ebben a formában először hangzik el Magyarországon. A jelenleg Párizsban
élő, Cziffra-díjas Csordás Klára
operaénekesként Bécsben kezdte
énekművészi pályáját, és a világ
rangos operaházaiban, koncerttermeiben énekelte végig a zeneirodalom meghatározó műveit. A Bartók, Pásztory és Liszt Ferenc-díjas
Kertesi Ingrid első meghatározó
szerepeiben a Magyar Állami Operaház magánénekeseként debütált,
majd Európa, Ázsia valamint az
Egyesült Államok zenei fővárosaiban lépett közönség elé. 2012
óta a Zeneakadémia adjunktusa. A
Juventus- és Komor Vilmos-díjas
Dallos Erika ugyancsak a Zeneakadémián tanít, és 1990 óta az Opera
korrepetitora.

A véradás valójában hősi tett!
Naponta országosan mintegy 1800 véradót kell toboroznunk, hogy
a biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti
sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez.
Egyetlen véradással három betegen segíthet: a levett vérből plazmakészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező
tesztek elvégzése után nemcsak a vércsoportját ismerheti meg, a
szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitisz-C, a szifilisz kimutatására is.
Véradó lehet mindenki, aki:
- egészségesnek érzi magát
- az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi igazolvány és a TAJszám (ez lehet a TAJ kártya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet,
illetve a véradó általi bemondás is.) feltétlenül szükséges
- rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, adatokkal
(személyi vagy más fényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám
(első regisztrációkor eredeti vagy fénymásolt TAJ kártya szükséges!),
külföldi állampolgár esetén magyarországi lakcímet igazoló papír
- elmúlt 18 éves,
- testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot
- a tetoválás és a testékszer nem akadály, ha eltelt fél év, mióta
elkészültek.
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Tatai tehetségek is tanultak Turczi István nyári kreatív írás táborában

Fotók: Domokos Attila

Július 3. és 7. között a Neszmélyi
Hajóskanzenben zajlott Turczi
István, József Attila, Babérkoszorú és Prima Primissima díjas magyar költő, író, műfordító, szerkesztő Nyári Kreatív Írás Műhely
Tábora, amelyen már visszatérő
tatai tehetségek is részt vettek.
Turczi István - akivel június
29-én városunk első Gyermek
KönyvMegállójának átadásán is
találkozhatott a közönség - aktív, teremtő mindennapokat él
és számos feladatnak tesz eleget
a pandémiát követő hónapokban

is. Többek között szervezi a Magyar Pen Club életét, a szolnoki
színház irodalmi és képzési vezetőjeként dolgozik, s a Debreceni
Egyetem felkérésére a szolnoki
campuson művészeti képzést indít. Tata díszpolgára 15 éve tanít
kreatív írást különböző egyetemeken, de ettől függetlenül is
nagyon sok fiatal kereste meg és
keresi manapság is, így született
meg egykor az ötlete egy olyan
fórum létrehozásának, amely a
tehetségek igényeit képes szolgálni. Az író ezzel kapcsolatban

elmondta: - Az első ilyen találkozók a Balatonon zajlottak, majd
egyszer meghívtak ide a Hajóskanzenbe és rájöttem, hogy ez a
szép helyszín igazán alkalmas,
úgyhogy már 5 éve ide járunk
ezzel a táborral. A tábor tematikájáról Turczi István úgy nyilatkozott: - Az irodalom önmagában
is bír egyfajta terápiás jelleggel,
amit különböző módon erősítünk,
például azzal, hogy mindenki önmaga olvassa fel az alkotásait,
amit ezután a közösség is értékel,
és így fel tudják mérni, hol tartanak. Emellett olyan órák kapcsolódnak a táborhoz, mint például
a dinamikus jóga, tehát a test és
lélek egysége is megjelenik.
Az idei tábort Tata Város Önkormányzata is támogatta, a tatai fiatalok részvételi díjának felét ugyanis a város fizette. Rigó
Balázs alpolgármester, aki július
5-én tett látogatást a Hajóskanzenben elmondta: - Az önkormányzat ennek a programnak a
támogatásával azt kívánja elősegíteni, hogy a fiatalok tanulhas-

sák az alkotás folyamatát, hiszen
a város életében a jövőben is
kiemelt szerepet szánunk a kultúrának. A fő célkitűzés, hogy
Tata kreatív várossá váljon, amihez kellenek kreatív emberek és
persze egy olyan környezet is,
melyben kedvük van lehetőleg
helyben alkotni és inspirációikat
megvalósítani. Ehhez a célkitűzéshez kapcsolódik a kreatív
írás tábor is, mert a résztvevő fiatalok később közösségteremtői

és alkotói lehetnek majd a város
kulturális életének.
A tábort természetesen jövőre is
szeretnék megszervezni, hiszen,
ahogyan Turczi István fogalmazott: - A tehetséggondozás kutya
kötelessége a kultúrában dolgozóknak, akik látják, hogy mások
is szeretnének a pályára kerülni,
s bár alapvetően kreatív írás a
tábor neve, de tulajdonképpen
egy tehetséggondozó tábor zajlik
ezekben a napokban.
-áá-

Nyári zárva tartás
Kedves Olvasóink!
Értesítjük Önöket, hogy könyvtárunk
2021. június 28-tól augusztus 1-ig
zárva tart.
(Nyitás 2021. augusztus 2-án 9.00kor.)
Zárva tartás idején folyamatosan lehetőség van előre
összekészített könyvcsomag kölcsönzésére, amelyhez
leadhatják könyvigényüket.
Az összekészített könyvcsomag átvételét biztosítjuk
csütörtökönként 9.00 és 18.00 óra között a művelődési
ház előterében. Védettségi igazolvány nem szükséges a
könyvátvételhez, maszk használata azonban igen!

Várjuk könyvigényüket:
• Telefonon: 34/380-281
• Online: a TextLib katalóguson keresztül:
http://81.183.220.153/tlwww/
• A Youtube csatornánk videói segítenek a tájékozódásban: https://www.youtube.com/watch?v=63rK-PsmiPg
• Emailen: olvasoszolgalat@mzsvktata.hu és gyerek@
mzsvktata.hu
• Honlapon: „Segíthetünk?” funkcióval: https://mzsvktata.hu/
A kölcsönözhető könyvek számát megnöveltük 10 db-ra.
Az előjegyzés díja 100 Ft/könyv
Könyvek visszaadására kérjük, hogy használja a Biblio-

boxot!
Fiókkönyvtáraink 2021. június 28 és augusztus 1. között
nyitva tartanak.
KERTVÁROSI FIÓK (Tata, Fenyő tér 1.) szerda: 16.0018.00
AGOSTYÁNI FIÓK (Kossuth u. 31.) hétfő: 14.30-18.30
Fiókkönyvtáraink védettségi igazolvánnyal látogathatók!
Kérjük, kísérje figyelemmel:
-honlapunkat (mzsvktata.hu),
-Facebook oldalunkat (facebook.com/mzsvk), ahol az
újdonságokról tájékozódhat!
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
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Ismét Hódy!

Ifjúsági és U23-as EB, a 3. beülőben Hidvégi Hunor

feljebb és a célba
már harmadikként siklottak be.
Közelebb voltak a 2. helyezetthez, mint az
utánuk beérkező
hajóhoz. Boldog
fáradtsággal pacsiztak és akkor
még talán át sem
érezték,
hogy
mekkora siker
ez. Hazatérve Hunor kapott egy
kis pihenőt, de azután visszaállt a
rend, jöhettek az edzések.
Hidvégi Hunor: -Nagy megtiszteltetés volt hogy ott lehettem
az EB-n. Előzetesen a 4-6.helyre vártak bennünket. A döntőben
a táv első felében az 5. helyen
mentünk, de a végét nagyon megnyomtuk. A célban közel voltunk
az ezüstéremhez is, de a bronznak
is nagyon örültünk. Még most is
nehezen tudom elhinni, hogy érmet szereztem.

Június utolsó hétvégéje fontos
volt a Hódy SE versenyzőinek,
edzőinek. Két fontos versenyre
került sor elég messze egymástól.
Az Ifjúsági és U23-as Kajak-kenu
Európa Bajnokságot Lengyelországban, Poznanban rendezték. A
magyar válogatott színeiben egy
tatai fiú, Hidvégi Hunor is hajóba
ülhetett. Társaival Kövesdi Patrikkal, Mizsér Márkkal és Keller
Gergővel K4 500 m-en indulhattak. Az utóbbi években ez a szám
nem számított magyar számnak,

nem sok siker termett. Az elvárás
most is az volt a fiúkkal szemben,
hogy az első hatban legyenek.
Az előfutamok alapján a 6. idővel kerültek a döntőbe, ahol nem
a legjobb kettes pályán álltak be
a rajtgépbe. Nem indultak valami
fényesen és a táv felénél az 5. helyen lapátoltak. Hunor a harmadik
beülőben kb. 180 méterrel a cél
előtt mondta be a hoppot, ami azt
jelentette, hogy a fiúk rátettek egy
lapáttal a tempóra. Ez olyan jól
sikerült, hogy folyamatosan jöttek

Programajánlat

Csaszi emlékére!

Kajak-kenu
július 10. szombat 9.30
Csaszi emlékevezés
Színhely: Kajakház
július 16. péntek 14.00
Vízi vetélkedő, "kupak büfé”.
Színhely: Kajakház
Triatlon
július 17 . szombat 13.30
Old Lake Man Rövidtávú OB
július 18. vasárnap 9.30
Old Lake Man Középtávú OB

A Tatai Hódy SE Császár Attila (Csaszi) emlékére a TOP
„Mozgással az Öreg tó körül”
pályázat keretében emlékevezést szervez. A programon kajakkal, kenuval, SUP-al,evezős
hajóval, vitorlással, sárkényhajóval lehet a tavon vízre szállni.
Megnyitó és programismertető
július 10-én (szombat) 9.30-

Halálcsoport!
Ez volt a vélemény, amikor kiderült a labdarúgó EB csoportbeosztása. A magyar válogatott az
aktuális világbajnok (Franciaország), az aktuális európa bajnok
(Portugália) és a2014-ben VB
címet nyerő Németország mellé
került. Elsőre valóban kemény
csoport, bár ami az első kiesése
körben történt az némileg árnyalja a megállapítást. Valóban nagy
csapatokról van szó, de nekik
is csak a legjobb 16-ig tartott
az EB. Nem tudom mikor lehet
meglepetésről beszélni egy-egy
végeredmény kapcsán, de most
talán elfogadhatjuk azt a focis
igazságot: a labda gömbölyű,

kor az Új Kajakház előtt.
A program július 11-én (vasárnap) 10.00-kor zárul.
A szervezők szt szeretnék,
hogy felejthetelen Csaszi emlékére minél többen vízre szállnának. Vízi sporteszközök erre
az alkalomra 50%-os kedvezménnyel bérelhetők.
Részletes tudnivalók a Hódy
SE honlapján találhatók. -ta-

Fontos versenye volt az U1016 éves korosztálynak a Magyar Kupa Döntő amit Sukorón rendeztek. Hatalmas
mezőnyök indultak egy-egy távon a korosztályokban, hiszen
77 egyesület 1306 versenyzőt
nevezett. A Hódy SE színeiben
20 sportoló állt rajthoz. Az már
egyáltalán nem tartozik a meglepetés kategóriába, hogy ahol
elindulnak a tatai lányok-fiúk
ott érmeket akasztanak a nyakakba, vagy további értékes
helyezéseket szereznek. Így
történt most is.
Eredmények:
K1 Női Kölyök U13 2000 m:
2. Gábor Tímea
K4 Női Kölyök U13-14 1000
m: 3. Kolozsvári Lili
(Graboplast
Győr),Willisits
Panna (Győr), Imeli Dóra
(Hódy SE), Gábor Tímea
(Hódy SE)

K2 Női Kölyök 13-14 1000 m:
4. Imeli Dóra, Gábor Tímea
MK4 Férfi Kölyök U13 2000
m: Horváth Szilárd, Simon Péter Márk, Ferenci Baján Kán,
Takács Péter
(Vitál Club SE Székesfehérvár)
K4 Fiú Serdülő U15-16 500 m:
Bolehradsky Barnabás, Bublovics István, Hidvégi Zalán
Imre, Polt Ádám
K4 Férfi Kölyök U13-14 1000
m: 7. Varga Dávid (Kovács Katalin Akadémia), Mike Maxim
Zoltán (Hódy SE), Csereklyei Ákos (Lábatlani Sirályok
SE),Zákány Máté
(Kovács Katalin Akadémia)
MK1 Férfi Gyermek U10 2000
m: 7. Haltrich Hunor
PC2 Vegyes Gyermek U10-11
2000 m: 9. Major Keve Márk,
Szigetlaki László
MK2 Férfi Gyermek U12 2000
m: 10. Neuwirth Tamás, Pónya
Tamás
Tompa Andor

„Kupak büfé” a Hódy-nál
Az ország egy-egy településén
több helyen is talákozhatunk nagy
szivecskékkel ahová a műanyag
palackok kupakjait lehet bedobni. Tatán is van egy ilyen hely
a piacnál. A Hódy SE sportolói
Hernádi László edző kezdeményezésére igaz nem szivecskébe,
de szívvel, lélekkel gyűjtik a kupakokat. Oléyan sok összegyűlt
már, hogy azokat átadták Izsó
Verának. Most egy újabb akciót

szerveznek július 16-án, amikor
a Kajakháznál erre a péntek délutánra megnyílik a „kupak büfé”.
Itt a magával hozott kupakokért
lehet palacsintát, üdítőt váásárolni, majd at így összegyűjtött
kupakokat átadják Verának aki
ott lesz sz eseményen. Délután
14.00-kor vízi vetélkedővel indul a program, majd nyit a büfé.
A Hódysok nagyon sok emberre
-taszámítanak.

XXXVIII. TATAI MINIMARATON ÉS FÉLMARATON
egy meccsen bármi megtörténhet. De miért meglepetés az ha a
legjobb négy közé Anglia, Dánia,
Olaszország és Spanyolország
jut?A dánok esetleg kilóghatnának a sorból, de hát nyertek ők
már EB-t a strandról beesve. Na
meg azután amin keresztülmentek most az első mérkőzésen.
Amikor ezeket a sorokat írom a
legjobb négynél jár az EB. Én
Anglia-Olaszország döntőt várok. Aztán lehet hogy a dánok és
a spanyolok rám cáfolnak. Mindenesetre ez a négy csapat biztos
hogy halálosan komolyan veszi
majd az elődöntőt. Erre is igaz
-talehet a „halálcsoport”.

A 2019-es évtől újdonságként félmaratoni távval is kiegészül versenyünk.
Rendező:
Tata Város Önkormányzata, Footour
Futó, kerékpáros és Triatlon Sportegyesület, Városkapu Zrt. Tata
A verseny fővédnöke:
Michl József Tata polgármestere
Időpont és helyszín:
2021. 08 01. vasárnap 12:00 Tata
Versenyközpont:
Tata, Váralja út 4., Magyary Zoltán
Művelődési Központ / Tatai vár udvara
Versenytávok:
13,5 km egyéni és 3 fős (férfi, női)
váltó (2,2 km-6,6 km-4,6 km)
21,1 km egyéni (félmaraton)
Résztvevők:
Nyílt futóverseny. A 14 éven aluliak az egyéni versenyben csak szülői
nyilatkozattal indulhatnak.
Lebonyolítás:
Az egyéni verseny az érvényben
lévő „Atlétikai versenyszabályok”
szerint.
Váltóban az első futó végigfuthatja
egyéniben is a távot, de neveznie
mindkét távra kell. Ha egy férfi van
a csapatban, akkor férfi váltónak
számít.
Szintidő:
Minimaraton (13,5 km) 2 óra 20 perc
Félmaraton (21,1 km) 3 óra
A mezőnyt a szintidő tempójában
záró kerékpáros követi. Akit a záró
kerékpáros beér, annak a rajtszámát
áthúzza.
Váltóhelyek:
A 13,5 km távon az első váltóhely a
Rajt/Cél kapu mellett, második váltóhely az Ökoturisztikai központnál.
Időmérés:
A versenyen chipes időmérés lesz!
Az időmérést az EVOCHIP csapata
végzi. Nevezés:

Helyszíni nevezés a versenyközpontban:
2021. 07.31-én 15:00-20:00-ig
2021. 08.01-én 08:00-11:15-ig
Nevezési díjak:
Minimaraton Helyszíni nevezés
2021. 07.31-08.01.
Egyéni		
5500 HUF
Tata kártyával 4500 HUF
Váltó 8500 HUF
Tata kártyával 7500 HUF
Félmaraton
Helyszíni nevezés
2021. 07.31-08.01
Egyéni		
8000 HUF
Tata kártyával 7000 HUF
Díjazás:
Minden szintidőn belül befutó egyéni és váltó versenyző érmet és egyedi Finisher pólót kap.
Az egyéni abszolút verseny (férfi,
női) 1-3 helyezett emlék plakettet
és tárgy jutalmat kapnak, kategóriánként és váltóban az 1-3 helyezett
érem díjazásban részesülnek.
Kategóriák:
A korosztályokat a születési év határozza meg.
Egyéni		
Váltó
– 14 50 – 54
50 év alatt
15 – 18 55 – 59
51 – 100
19 – 24 60 – 64
101 – 150
25 – 29 65 – 69
151 év felett
30 – 34 70 – 74
35 – 39 75 – 79
40 - 44 80 –
45 – 49		
Frissítés:
A verseny frissítését a HIGH-5 Magyarország biztosítja.
A nevezési díj tartalmazza:
- Finisher pólót a szintidőn belül célba ért versenyzőknek.
- Egyedi befutóérmet a szintidőn belül célba ért versenyzőknek.
- Frissítést (HIGH-5).
- Chipes időmérést.
- Orvosi felügyeletet a verseny ideje

alatt.
Eredményhirdetés:
Tata, Várudvar 14.00
Egyebek:
1. Mindenki a saját felelősségére indul
2. A rajtszámot az indulók kötelesek
elölről jól láthatóan, teljes terjedelmében viselni. Összehajtott a logókat letakaró viselés esetén az induló
5 perces büntetést kap.
3. Az időmérő chipet csak a bokán
viselve használhatja a versenyző,
váltóban indulók esetében is. Váltó
tagjaként csak a váltózónában, a váltáskor veheti le a bokájáról és adhatja át a váltótársának. Kézben hozott
vagy nem az előbbiek szerinti váltás
esetén az időeredményből 5 perc
büntetés jár.
4. Egyéniben induló versenyző csak
egy váltó tagjaként indulhat még.
Ebben az esetben két rajtszámot visel a 2. pont szerint. Nem szabályos
viselésért 5 perc időbüntetés jár.
5. Kizárásra kerülhet az a versenyző,
aki többször is megszegi a rajtszám,
chip viselésére vonatkozó szabályokat.
6. A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kutyával futni és egyszerre mindkét fülben használt fülhallgatóval futni TILOS!
7. A verseny helyszínén bármilyen
kereskedelmi és reklámtevékenység
csak a Rendező előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon
végezhető.
8. A verseny ideje alatt a Mentőszolgálat és az IFELORE Egyesület aktivistái biztosítják az orvosi és egészségügyi felügyeletet.
Információ:
Róth Balázs:
20/433-9607
Tompa Andor: 30/749-7343
e-mail: balazs.roth@footour.hu
sportfererens@tata.hu
honlap: www.tata.hu/minimaraton

