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Lakossági fórumot tartott Tatán 
az Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központban Kubatov Gábor, a 
Fidesz alelnöke, a kényszerbe-
telepítés elleni népszavazás kap-
csán.
A lakossági fórumra érkezőket 
Tata polgármestere, Michl Jó-
zsef köszöntötte, aki elmondta: 
- ez a népszavazás október 2-án, 
élesen elkülönülve az eddigiek-
től, abszolút személyes kérdés. 
Akik úgy jönnek Magyarország-
ra, hogy nem kopogtatnak be, 
nem köszönnek, nem mondják el 
kicsodák, mi a céljuk, nem mu-
tatják be a papírjaikat és nem fo-
gadják el, hogy Magyarországon 
azokat a törvényeket és társadal-
mi szokásokat vállalják, melyek 
szerint mi itt élünk, azokra nincs 
itt szükség. Azok pedig, akik 
mindezt vállalják, eddig is jö-
hettek hozzánk. Az október má-
sodikai kérdés lényege az - fo-
galmazott a városvezető - hogy 
akarunk-e ilyen Berlin, Brüsszel 

által visszatoloncolt embereket 
így fogadni a hazánkban.
Bencsik János országgyűlési 
képviselő úgy nyilatkozott: - ne-
héz kérdésről van szó, mert ne-
héz különbséget tenni a mene-
kült, és a megélhetési gazdasági 
bevándorló között, de nekünk 
ezt meg kell tennünk, s el kell 
döntenünk, hogy hol van a segít-
ségnyújtási lehetőségeink végső 
határa. Ebben talán a keresztény 
tanítás, a szeretet rendje lehet a 
segítségünkre: mindig azon kell 
segítenünk azonos élethelyzet-
ben levők közül, akik a szeretet 
rendje szerint hozzánk közelebb 
vannak, a családunk, gyermeke-
ink, szomszédaink, a települé-
sünkön és az országunkban élők. 
Tehát ha a megélhetési beván-
dorlókat vesszük figyelembe, 
akkor egyértelmű, hogy nekünk 
a saját családjaink, gyerekeink, 
városunk és országunk irányá-
ba van nagyobb felelősségünk, 
és elkötelezettségünk- mondta 

Bencsik János.
Kubatov Gábor, a Fidesz alel-
nöke a fórum előtt sajtótájékoz-
tatón válaszolt az újságírók kér-
déseire. A politikus beszélt arról, 
hogy most egyetlen helyes vá-
lasz van, ez pedig a nem, és bár 
pártpolitikusként érkezett Tatára, 
ez mégsem egy pártpolitikai kér-
dés, hanem nemzeti ügy, nemzeti 
kérdés. A Fidesz alelnöke hozzá-
tette: - Védjük a határokat, úgy 
ahogyan egyébként az Európai 
Unió törvényei előírják azt, a tör-
vényes úton járunk, és nem bom-
lasztunk, hanem jó példát muta-
tunk az uniónak abban, hogy mit 
kell helyesen cselekedni ebben a 
válságos helyzetben. Azért mu-
tatunk jó példát, mert ha valaki 
tisztában van a számokkal, az-
zal, hogy hány ember és milyen 
indokokkal szeretne hozzánk 
jönni, annak csak ez az egyetlen, 
nemleges válasza van. Ezeknek a 
szerencsétlen sorsú embereknek, 
akiknek a saját kormánya tönkre-

tette a hazáját, elképzelhetetlenül 
nagy tömegéről beszélünk, sok 
millió emberről, melynek terhét 
Európa sem kulturálisan, sem 
biztonságtechnikailag nem fogja 
elbírni.
A népszavazáson való részvétel 
kérdésével kapcsolatban Kuba-
tov Gábor elmondta: egészen 
biztos abban, hogy többségé-
ben lesznek a nemek, és minél 
nagyobb többségben lesznek a 
nemek, s minél magasabb lesz a 
részvétel, annál hangosabb tud-
juk mondani Brüsszelnek azt, 
hogy köszönjük szépen, de Ma-
gyarország ebből a kényszerbe-
telepítésből nem kér. 
A sajtótájékoztatót követően a 
lakossági fórumon az alelnök 
hangsúlyozta a részvétel fontos-
ságát, s többek között beszélt 
arról is, hogy a szavazólapon 
szereplő kérdésre adott válaszok, 
az egész problémakör kezelésére 
jelenthetnek iránymutatást a kor-
mány számára.      Ábrahám Ágnes

Szavazunk

A Tatai Ipari Parkban adták át 
a japán NHK Spring Hungary 
Kft. első európai termelési köz-
pontját szeptember 20-án. Az 
autóipari beszállító cég új rugó-
gyárában, a legmodernebb gyár-
tási technológiát alkalmazzák.
A megnyitó ünnepségen Kosuge 
Junichi, Japán magyarországi 
nagykövete kiemelte: az NHK 
azért választotta Magyarorszá-
got és Tatát, mert a kormány, 

és városunk önkormányzata is 
támogatta a beruházást. Tata 
ezen belül külön is segítette az 
építkezést, valamint a megfelelő 
munkaerő megtalálását.
Magyar Levente gazdaságdip-
lomáciáért felelős államtitkár az 
átadó ünnepség helyszínén gra-
tulált a tatai városvezetésnek, 
amely mindvégig rendkívüli 
professzionalizmussal kezelte 
ezt a lehetőséget. Az államtitkár 

elmondta: -Magyarországnak, 
az elmúlt években tapasztalha-
tó pozitív gazdasági teljesítmé-
nyéhez nélkülözhetetlen hozzá-
járulással bír a japán vállalatok 
hazai jelenléte, és köszönet jár 
ezért a felénk irányuló bizalo-
mért.
A rugógyártó üzem tatai tör-
ténete tavaly október 13-án 
kezdődött, amikor a hivatalos 
megnyitó és köszöntő beszédek 
után, helyére illesztették az épü-
lő gyár egyik födémgerendáját, 
amit a kiemelt vendégek aláírá-

saikkal díszítettek. Már évekkel 
ezelőtt tervezték a beruházást, 
melynek nyomán egy magas 
szintű technológia érkezett vá-
rosunkba, 8 hektárnyi területen. 
Nishioka Katsuyuki, a társaság 
ügyvezető igazgatója köszön-
tőjében hangsúlyozta: egész 
Európába fognak alkatrészek 
szállítani Tatáról, és reményeik 
szerint, az NHK Spring Hunga-
ry Kft., működésével a magyar 
gazdaság növekedéséhez is hoz-
zájárul majd.
Folytatás a 2. oldalon.

Átadták az NHK első európai gyárát Tatán

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu
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Folytatás az 1. oldalról.
A vállalatcsoport elnöke, Ta-
mamura Kazumi még tavaly 
március elején jelentette be, 
hogy a megnövekedett európai 
megrendelésekre reagálva Ko-
márom-Esztergom Megyében 
üzemet építenek, ahol 2020-ra 
3,5 millió darab autórugó és 1,2 
millió stabilizátor gyártását ter-
vezik. A megnyitó ünnepségen 
az elnök-vezérigazgató kiemel-
te, hogy tapasztalataik szerint 
rendkívül jól képzett a magyar 
munkaerő, amelynek segítségé-
vel csúcsminőségű termékeket 

gyárthatnak.
Michl József polgármester kö-
szöntő beszédében elmondta: 
- nagyszerű érzés látni, hogy 
megvalósult egy álom, itt Tatán. 
Egy több ezer éve lakott helyen, 
egy több ezer éves kultúra olyan 
vállalkozása jött létre, amely 
magas színvonalú szervezett-
séggel, nagy hozzáadott értéket 
adó termeléssel, magasan kva-
lifikált munkaerővel, a legkor-
szerűbb technológiával, és hosz-
szú távú tervezéssel ad munkát 
és lehetőséget sok embernek - 
mondta a városvezető. 

Bencsik János országgyűlé-
si képviselő kiemelte, hogy 
Komárom-Esztergom Megye, 
Tatabánya és Esztergom köz-
ponttal, a hazai járműgyártás 
egyik kiemelt fejlesztési régi-
ója. Hálás köszönet a magyar 
kormánynak azért, mert látták 
azt, hogy ebben a térségben 
érdemes újabb japán befektető 
letelepedését segíteni, és látták 
azt is, hogy van szorgalom, te-
hetség, kitartó munka, amely el 
kell, hogy nyerje a gyümölcsét, 
és Tata városa el is nyerte ezt a 
gyümölcsöt- fogalmazott a kép-

viselő.
Az anyagcég, a japán NHK 
Spring, 1939-óta van jelen a pi-
acon, alkalmazottainak száma 
meghaladja a 20 ezret. Termé-
keik között megtalálhatóak az 
autóipari rugók, a vasúti alkat-
részek, a beléptető rendszerek, 
a parkolóházak rendszerei és a 
számítástechnikai alkatrészek. 
A 2014-es adatok szerint a tár-
saság törzstőkéje 17 milliárd 
jen, árbevétele 570 milliárd jen 
volt. Az új tatai üzemben, az 
NHK Spring Hungary egyelőre 
32 alkalmazottal dolgozik.   -áá -

Átadták az NHK első európai gyárát Tatán

Tisztelettel meghívjuk 
2016. október 4-én (kedden) 

18 órakor 
a Magyary Zoltán Művelődé-
si Központban a KEM Kor-
mányhivatal Tatai Járási Hi-

vatal által szervezett 
M u n k a e r ő - P i a c i 
tájékoztatójára 

Állásajánlatok, képzések, 
szolgáltatási, támogatá-

si lehetőségek, Tatai járás 
munkaerő-piaci helyzete, 

munkaviszonyban állók, vagy 
GYES-en lévők részére nyújt-
ható kiemelt szolgáltatások

Munkaviszonyban állók 
közvetítést kérőként történő 

regisztrációja helyben!
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete szeptember 28-
án tartotta soron következő ülé-
sét a Városháza dísztermében, 
ahol a képviselők 24 napirendi 
pontban hoztak döntést.
Az ülés megkezdése előtt több 
képviselő is napirend előtti fel-
szólalásban fejtette ki vélemé-
nyét az október másodikára kiírt 
népszavazásról, Király István 
és Gerébi Ákos, valamint Mi-
chl József kért szót a vasárnapi 
népszavazással kapcsolatban. 
Gerébi Ákos felszólalása végén 
azt indítványozta, hogy a képvi-
selő-testület fogadjon el egy ha-
tározati javaslatot, melyben kife-
jezi, hogy továbbra is az Európai 
Unió tagja kíván maradni. Javas-
latát a testület az ülés végén tár-
gyalta, s döntése szerint az ere-
deti javaslatot egy, Michl József 
polgármester által indítványozott 
kiegészítéssel (2. pont), 8 igen, 
1 nem és 2 tartózkodás mellett a 
képviselők elfogadták. Az elfo-
gadott határozati javaslat szerint:
„ Tata Város Európa Díjjal kitün-
tetett Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete:
1. kinyilvánítja, hogy elkötele-
zett Magyarország Európai Uni-
ós tagsága mellett, saját munká-
ja során is fontos szempontnak 
tekinti az Uniós tagság melletti 
kiállást,
2. kinyilvánítja, hogy egyetért a 
magyar kormány határvédelmi 
intézkedéseivel, és a kötelező 
betelepítési kvóta elutasításával,
3. felkéri a polgármestert, hogy a 
határozati javaslat 1. és 2. pontjá-
ban foglaltakat képviselje az ön-
kormányzatokkal, a kormánnyal, 
a nemzetközi szereplőkkel való 
tárgyalásai és nyilvános szerep-
lései során.”
Michl József az ülés utáni sajtó-
tájékoztatóján elmondta:- a kér-
dést most minden tatainak úgy 
kell feltennie, hogy akarja-e, 

hogy Tatára, a város hozzájáru-
lása nélkül, bárkit is betelepít-
senek, akit nem mi hívtunk. A 
kérdés ez lesz vasárnap, s erről 
kell mindenkinek szavazni - nyi-
latkozta a polgármester. 
A napirendi pontok közül a ren-
delet-alkotáshoz kapcsolódó elő-
terjesztések sorában négy témát 
tárgyaltak meg a képviselők, me-
lyek között szerepelt a 2016-os 
költségvetés 1. félévi gazdálko-
dásáról szóló beszámoló. Michl 
József ezzel kapcsolatban arról 
tájékoztatott:- bár nem kötelező 
a féléves költségvetési beszámo-
ló elkészítése, mégis fontosnak 
tartja, hogy a testület év közben 
is részletes tájékoztatást kapjon 
a város pénzügyi helyzetéről. 
A félévi beszámoló alapján el-
mondható, hogy Tata bevételi és 
kiadási oldala stabil, a bevételek-
nek és a kiadásoknak egyaránt 
több mint 50%-a teljesült az év 
első felének végére, míg jelenleg 
a bevételek már 75%-on állnak, 
ami azt mutatja, hogy teljes biz-
tonsággal folyik be a tervezett 
összeg, akár az állam, akár a 
helyi cégek és magánszemélyek 
oldaláról, és egyéb tevékenysé-
gekből. 
Az ülésen két napirendi pont is 
kapcsolódott pályázatokhoz, az 
egyik a DUNA Transznacionális 
Együttműködési Program pályá-
zat benyújtásával kapcsolatban, 
a másik pedig a Vizi-utas régiók 
fenntartható örökség menedzs-
mentje elnevezésű Pons Danu-
bii EGTC projekt előfinanszí-
rozására vonatkozóan. Mindkét 
projektben brüsszeli forrásokra 
nyújtanak be pályázatot.
A szeptemberi ülésen vagyon-
gazdálkodáshoz kapcsolódó 
előterjesztésekről is szavaztak a 
képviselők, ezek között szerepelt 
egy megállapodás megkötése a 
Barina Kft.-vel. Ezzel kapcso-
latban Michl József tájékozta-

tott arról, hogy a cég a Déli Ipari 
Park fejlesztéséhez kérte az Ön-
kormányzat segítségét, mert egy 
újabb jelentős fejlesztést tervez-
nek az infrastruktúra területén. 
Mivel újabb vállalatok érdeklőd-
nek az Ipari Park iránt, így a ma-
gyar kormány segítségével egy 
új elektromos vezeték épül ki, 
hogy a villamosenergia-ellátás 
a helyszínen abszolút biztosított 
legyen. Emellett további út és 
közműfejlesztéseket is szeretné-
nek megvalósítani, s ehhez ad az 
Önkormányzat a testületi döntést 
követően egy több mint 100 mil-
lió forintos támogatást, amely-
hez a Barina Kft. is hozzáteszi 
ugyanezt az összeget, mindehhez 
pedig hozzájárul a magyar állam 
támogatása, így összességében 
egy közel 400 millió forint ér-
tékű fejlesztés válik lehetővé a 
Déli Ipari Parkban. 
A városüzemeltetéshez kapcso-
lódóan három napirendi pontot 
tárgyalt a testület, köztük egy 
tájékoztatót a tatai visszatérő 
forrásokról.  A testület tagjai fo-
lyamatos tájékoztatást kapnak a 
témában, amely számos fontos 
kérdést és megoldandó feladatot 
vet fel, például a Kismosó-pa-
taknál, vagy a Május 1 úton, de 
számos más helyszínen is érint 
ingatlant a kialakult helyzet. 
Michl József elmondta:- nagyon 
fontos, hogy időben lépjünk, a 
visszatérő források vízmennyi-
sége okán. Számos előrelépés is 
történt már ebben a helyzetben, 
például az Angolparkban, a Réti 
8-as tónál, vagy a Fényes Für-
dőn, ahol jelenleg már folyik a 
Grófi-tó megújítása. Az Önkor-
mányzat folyamatos munkában 
van, októberben kapják meg a 
Magyar Földtani és Geofizikai 
Intézet legújabb jelentését azzal 
kapcsolatban, hogy milyen újabb 
módszereket javasolnak a Május 
1 úti víztelenítés teljes megoldá-

sára is. 
A humánszolgáltatáshoz kap-
csolódó témák sorában a kép-
viselő-testület szavazott a tatai 
Csillagsziget Bölcsőde beszámo-
lójáról, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátásával kapcso-
latban. Az utóbbi években egyre 
több olyan kisgyermeket vittek 
szüleik a bölcsődébe, akikről 
korán kiderült, hogy sajátos ne-
velést igényelnek, ami számos 
esetben súlyos gondokat okoz a 
családoknak, ezért érthető, ha a 
szülők segítséget keresnek már a 
bölcsődében is. Az intézmény ve-
zetője azt kérte, hogy a megfele-
lő szakmai színvonalú feladatel-
látás érdekében két asszisztens, 
és egy gyógypedagógus felvéte-
lét támogassa az Önkormányzat. 
A Csillagsziget Bölcsőde kérését 
egyöntetűen támogatták a képvi-
selők, a gondokkal küzdő tatai 
családok érdekében.
A testület egyéb napirendi pont-
jai között foglalkozott a Tatai 
Televízió Közalapítvány eszköz-
vásárlásának támogatásával is. 
Gratulálok a televíziónak, egy 
újabb 3,5 millió forintos pályá-
zatot nyert el - nyilatkozta Michl 
József, hozzátéve, hogy az ehhez 
szükséges önerőt az Önkormány-
zat biztosítja a pályázat mellé.  A 
pályázati összeg és támogatás a 
tatai televíziózásnak egy újabb 
fontos állomása lehet, még jobb 
minőségben, még pontosabban 
kapott hírszolgáltatással és mű-
sorokkal leszünk gazdagabbak a 
jövőben-fogalmazott a városve-
zető.
Az ülés végén beszámoló hang-
zott el a lejárt határidejű képvise-
lő-testületi határozatok végrehaj-
tásáról, valamint a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete soron követke-
ző ülését, október végén tartja 
majd.                    Ábrahám Ágnes

Ülésezett a képviselő-testület



O k t ó b e r 
2-án na-
gyon fon-
tos dön-
tésre kerül 
sor, hiszen 
egyenként, 
a saját jö-
vőbeli éle-
tünkről is 
döntünk a 

népszavazáson. Alaphelyzetben, 
ha valakihez vendégségbe me-
gyünk vagy kérünk tőle valamit, 
először bekopogunk az ajtón, kö-
szönünk és bemutatkozunk, majd 
elmondjuk, hogy mit szeretnénk 
kérni,  tudomásul vesszük a 
helyi szabályokat, és mindent 
megteszünk azért, hogy beillesz-

kedjünk, s a közösség hasznos 
tagjai lehessünk. Sajnos azt kell 
ma látnunk Magyarországon és 
a kontinensen, hogy az engedély 
nélküli, illegális, a nem kopog-
tató - hanem az ajtón berontó 
migrációs hullámmal szemben 
Európa szinte tehetetlen, s ezt a 
problémát úgy próbálja megol-
dani, hogy aki nem fog megfelel-
ni a kontinens nyugati országa-
iban, azt majd kiválogatják, és 
szétosztják Európa többi orszá-
gában. Ez ellen a bennünket meg 
nem kérdező szétosztással szem-
ben szeretnénk mi nemet monda-
ni. Arra mondunk tehát nemet, 
hogy ilyen formában ezeket az 
ellenőrizetlen, ismeretlen szemé-
lyeket nem kívánjuk befogadni. 

A Magyarországon és Tatán élő 
emberek nem szívtelenek, erre 
nagyon szép példa volt az, aho-
gyan városunk a 2013. március 
15-i havazás nyomán kialakult 
katasztrófahelyzetben - tekintet 
nélkül arra, hogy a havazásban 
szerencsétlenül jártak, és az 
autópályán rekedtek belföldiek 
vagy külföldiek voltak - min-
denkit napokig vendégül látott, 
étellel, itallal, szállással gon-
doskodva arról, hogy biztonság-
ban érezhesse magát, mindent 
elkövetve azért, hogy a nehéz 
helyzetbe került emberek sem-
miben ne szenvedjenek hiányt. A 
jelen szituációban azonban csak 
azt tudjuk helyes célként meg-
fogalmazni, hogy a mások által 

gerjesztett migrációs hullámban 
hazánknak ilyen formában nem 
lehet része, ezért aki tataiként 
úgy gondolja, hogy Tatán nem 
szívesen látna a nyugati államok 
által ideküldött, Brüsszel köz-
ponti döntéséből fakadó elosztás 
szerinti migránsokat, annak fel-
tétlenül el kell jönnie szavazni, 
hiszen csak ezzel mutathatjuk 
ki, hogy köszönjük, de mi Tatán 
másképp gondolkodunk erről a 
kérdésről. Természetesen segí-
teni szeretnénk, s fogunk is a jö-
vőben, keressük annak az útját, 
hogy a város milyen módon tud 
részt venni abban a segítő akci-
óban, amit remélem az Európai 
Unió is mihamarabb meg fog in-
dítani, s amely egészen biztosan 

nem az az út, hogy a migránsok 
Tatára költözzenek. Azt a megol-
dást kell megtalálnunk, amellyel 
helyben tudunk mi tataiak is se-
gítséget nyújtani a nehéz helyzet-
ben lévő országok polgárainak. 
Ebben vagyunk érdekeltek, ezért 
nagyon fontos, és ezért szemé-
lyes érdeke mindenkinek, hogy 
elmenjen október 2-án és nem-
mel szavazzon. A kérdés tehát 
így hangzik:- Akarja-e ön, hogy 
Tatára a Magyar Országgyűlés 
megkérdezése nélkül bárkit be-
telepíthessenek? Én remélem, 
Tata nagy többsége úgy gondol-
ja, hogy nem szeretnénk, hanem 
csak azokat, akikről mi magunk, 
egyenként dönthetünk. 
Michl József polgármester
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Aki nem 
csak a kor-
m á n y z a t i 
médiából 
t á j é k o -
zódik, az 
pon tosan 
tudja, hogy 
szó sincs a 
menekültek 
k ö t e l e z ő 

betelepítéséről. Ezt erősítet-
te meg a napokban a pozsonyi 
csúcstalálkozó és maga Juncker, 
az Európai Bizottsági elnöke is. 
De ez következik az Unió alapel-
veiből is. Az európai integráció, 
az együttműködés nem egy szűk 
kisebbség, hanem a tagállamok 
közös boldogulásának elősegíté-
sére jött létre. Így a döntések is 
e szellemben hozhatók.  Kötelező 
érvényű döntés csak 16 és együtt 
a népesség több mint 65 %-át 
képviselő tagállam közös akara-
tából születhet. Mára már az is 
világos, hogy az a tavaly kivéte-
les eljárásban született kötelező 
érvényű döntés, amely a tagál-
lamok számára előírta a Gö-

rögországból és Olaszországból 
meghatározott számban átvett 
menekültek ügyének elbírálását, 
a szolidaritás hiányában nem 
valósul meg. Pedig ez sem a kö-
telező betelepítésről szól!
Ha ez igaz, akkor jogos a kérdés, 
hogy a FIDESZ kormány miért 
nem sajnál sem pénzt, sem ener-
giát a népszavazás megszervezé-
sére? A válasz egyszerű – mert a 
történet nem erről szól!
Belpolitikai szempontból – az is-
meretlentől, a lecsúszástól való 
félelemre építő, a keresztény Eu-
rópa, benne hazánk megsemmi-
sülését jósló vízió elfedi a valós 
problémákat. Azt, amelyet a szűk 
kisebbség, a haverok érdekeit 
szolgáló gazdaság és társada-
lompolitika a mindennapokban - 
a megélhetésben, az oktatásban, 
az egészségügyben, a leszakadók 
segítését szolgáló szociálpoliti-
kában okozott. A migránsokról 
szól híradó, a közbeszéd, miköz-
ben virágzik a korrupció, gazda-
godnak a „csókosok”, épülnek a 
stadionok meg a kisvasút. 
A FIDESZ Európa megmentő-

je, az ellenzék meg győzködje 
saját választóit, hogy nem jön 
az iszlám gőzhenger! Ez min-
den pénzt megér! És persze itt is 
van járulékos nyereség, mert a 
kormányzati kampány 3,9 milli-
árdja, amely városunk egy éves 
működését fedezné, szintén a ha-
veroké!
A külpolitikát érintően sokan 
úgy vélik, hogy Orbán az Uni-
óból való kilépést készíti elő a 
referendummal. Én nem gon-
dolom! Akkor mi jut a haverok-
nak? Orbán mást akar! Az erős 
nemzetállamok unióját, rugal-
mas szolidaritást, ahol a közös 
javakból erőn felül részesülünk, 
a kötelezettségekből pedig azt 
teljesítjük, amihez kedvünk van! 
Ez már nemzeti önrendelkezés 
része!  Ma még sokan vitatják 
az orbáni vízió életképességét, 
ezért aztán egy érvényes nép-
szavazás jól jönne, erősíthetné a 
kormány pozícióit Brüsszelben.
Hogy nekünk jó-e, az egy más 
kérdés! Magyarország a támo-
gatások abszolút összegét tekint-
ve a harmadik, de fajlagosan is 

az évi 403 EUR/fő összeggel a 
negyedik legjobban támogatott 
tagország! Mi van akkor, ha a 11 
nettó befizető tagország zöme úgy 
gondolja, hogy otthon is van elég 
problémájuk és nem támogatják 
tovább a szegényebb kelet-euró-
pai országok felzárkóztatását? 
Láthatjuk, hogy Nyugat-Euró-
pában egyre többen fogékonyak 
e gondolatokra! Játék a tűzzel a 
lisszaboni szerződés újratárgya-
lásának felnyitása!
Mi szocialisták komolyan gon-
doljuk, hogy a menekültügy ke-
zelése nagy kihívás Európának, 
az emberiesség, az együttműkö-
dés, a demokrácia próbája! De 
fiatal demokráciánk komoly pró-
bája Magyarországon is! 
Nem lehet csak nemet monda-
ni! Érdemben kell megvitatni, 
hogy gazdasági érdekeink, le-
hetőségeink milyen mozgásteret 
kínálnak. Mivel tudjuk közös 
menekültpolitikát gazdagítani, 
a döntéseket felgyorsítani. Ho-
gyan tudunk közös határaink vé-
delméhez hozzájárulni, a migrá-
ciós nyomásnak leginkább kitett 

tagállamoknak segítséget nyúj-
tani és magunk milyen segítséget 
várunk. Milyen követelményeket 
támasztunk a nálunk letelepedni 
szándékozókkal szemben és mit 
nyújtunk, mit kínálunk beillesz-
kedésük elősegítésére. Számta-
lan a megválaszolatlan kérdés, 
hogy ne csak a leggazdagabbak 
jöhessenek számlálatlanul.
Az előttünk álló népszavazás – 
bármi is lesz az eredménye - e 
kérdésekre nem ad választ. Nem 
ad iránymutatást, de az országy-
gyűlést sem kötelezi semmire. 
Mi a valós kérdésekben – le-
gyen az helyi vagy országos ügy 
- támogatjuk a népszavazás, a 
népi kezdeményezés intézmé-
nyét. Éltünk is vele, sőt akkor 
is megkíséreltük, amikor tudtuk, 
hogy a politika napi gyakorlata 
miatt szinte lehetetlen vállalko-
zás! Most mégis azt mondjuk, 
hogy aki nem akar biankó csek-
ket, kitöltetlen felhatalmazást 
adni a kormánynak az október 
2-án, vasárnap otthon marad!                                                                                                                                   
Gerébi Ákos önkormányzati 
képviselő, MSZP-DK

O k t ó b e r 
m á s o d i -
kán nép-
szavazás-
ra kerül 
sor. Az-
nap arról 
s z ü l e t i k 
d ö n t é s , 
hogy mi 
m a g y a r 

emberek, választópolgárok vá-
laszthatunk, hogy multikulturá-
lis társadalomban szeretnénk 
élni, vagy monokulturálisban, 

megőrizve kulturális, szociális, 
társadalmi gyökereinket.
Aznap döntünk gyermekeink 
sorsáról, jövőjéről. Szeretnénk 
e azt, hogy a terror árnyékában 
nőjenek fel, vagy inkább a békét 
garantáljuk részükre.
A Jobbik támogatja a népszava-
zást, arra buzdítok én is minden-
kit, menjenek el és szavazzanak 
nemmel. Nem engedhetjük, hogy 
hazánk biztonságát és szuvereni-
tását alapjaiban meghatározó kér-
désekről brüsszeli tárgyalókban 
idegen nemzetek érdekeit szem 

előtt tartó képviselők döntsenek.
A mi frakciónk felajánlott egy 
sokkal egyszerűbb, biztonsá-
gosabb és a népszavazásnál 
olcsóbb megoldást a kvóta 
rendszer elutasítására, de a kor-
mánypárt lesöpörte azon javas-
latunkat, miszerint módosítsuk 
az Alaptörvényt, melynek révén 
a bevándorlási kvóta ügyét köz-
vetlenül népszavazásra lehetett 
volna bocsátani. Ehhez a Job-
bik segítségével meglett volna a 
kormány kétharmados többsége.
Azért írtam, hogy a mi módsze-

rünk biztonságosabb, mert a 
mostani népszavazásnak vannak 
buktatói.                          
Az nem kérdés számomra, hogy 
a nemek  lesznek többségben, az 
már inkább, hogy vajon elmegy 
e a választópolgárok több mint 
az ötven százaléka szavazni . 
Ha ez nem teljesül és a szava-
zás eredménytelen lesz, akkor 
Brüsszelnek lesz hivatkozási 
alapja a kvóta rendszer mellett, 
azt fogják mondani, hogy a ma-
gyar lakosság nem utasította el 
a migránsok betelepítését, ma-

gyar nemzet nem támogatja sa-
ját kormányának döntéseit!   
Valójában ez az igazi tétje az 
előttünk álló népszavazásnak, 
ezért buzdítok mindenkit, hogy 
adja le voksát és szavazzon nem-
mel október másodikán. Ebben a 
kérdésben nem a pártérdekeknek 
kell dominálniuk, félre kell rakni 
őket, ez a kérdés nemzeti ügy.
Mi ne kövessük Nyugat-Európa 
példáját, ne váljon háborús öve-
zetté Magyarország! 
Király István önkormányzati 
képviselő, Jobbik

Népszavazás 2016. október 2.

Tata város szavazóköreinek sorszáma, címe, területi beosztása
2016. október 2-i országos népszavazásra

01. számú szavazókör
Helye:

 Tata, Bercsényi u. 7
(Bláthy Ottó Szakkö-

zépiskola és Kollégium)
Ágnes út
Akácos út

Barlang köz
Bercsényi utca

Cser út
Erzsébet út

Eszterházy sétány
Fácános kert
Fenyves út
Gerle köz

Gyertyános út
Hedvig út

Horgász sétány

Hősök tere
Hullám köz

Ida út
Ilona út
Irén út

II.János Pál tér
Judit út

Kálvária utca
Kastély tér

Klára út
Kossuth tér

Kőporos köz
Lombos út

Magdolna út
Margit út
Mária út

Mókus tér
Nyúl út

Őz út
Piarista köz
Platános tér
Rákóczi utca

Remeteség puszta
Szarvas út
Tanoda tér

Tölgyes utca
Víztorony köz

A településszintre – 
Tata – bejelentkezettek.

02. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Fazekas u. 47.
(Menner Bernát 

Zeneiskola)
Arany János utca

Eötvös utca
Fazekas köz
Fazekas utca

Fekete út
Győri út

Hullám utca
Kilátó köz

Koltói Anna utca
Környei köz
Környei utca

Móricz Zsigmond tér
Naplókert utca

Naplókert

03. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Fazekas u. 47.
(Menner Bernát 

Zeneiskola)
Dadi út

Kálvin sétány
Kocsi utca

Komáromi utca 1-21.
Komáromi utca 2-24.
Nagykert utca 1-21.
Nagykert u. 2-28.

Nefelejcs utca
Nemzeti Összetartozás 

tere
Taliga út

Táncsics Mihály utca 
0-12.

Táncsics Mihály utca 
1-29.

04. számú szavazókör
Helye: 

Tata, kőkút köz 2.
(Kőkúti Általános Isk.)

Árok utca
Balassi Bálint utca

Barina út
Dob utca

Esze Tamás utca
Fellner Jakab utca

Halász utca
Iskola utca

Kalapács utca
Kinizsi Pál utca
Kiss Ernő utca

Klapka György utca
Levendulakert utca

Mária puszta



A Tatai Ipari Parkban néhány 
nappal ezelőtt kezdte meg a 
termelést a japán tulajdonban 
lévő NHK Spring Hungary egy 
esztendő alatt felépített gyá-
ra. A közép-európai régióban 
működő autógyárak számára 
készülnek itt lengéscsillapító 
rugók és kerékstabilizátor-ru-
dak. Nyolchektáros gyártelep, 
tizenkettőezer négyzetméteres 
üzemcsarnok, tizenegymilliárd 
forint értékű tőkebefektetés, 
automatizált gépsorok, az első 
ütemben közel száz munkahely. 
Ezek a száraz tényadatok, me-
lyek alapján a város történései 
iránt érdeklődést mutató tatai-
aknak dönteniük kell arról, hogy 
kellett-e ez egyáltalán, s ha igen, 
akkor milyen hatással lehet 
majd a város életére.

Nos, a beruházási érték egy kö-
zepes nagyságú befektetésnek 
számít, mely már a gazdasági 
hírek között is érdeklődésre ad-
hat okot. Az iparág legfejlettebb 
gyártási technológiáját hozták 
magukkal a japánok. Telephely-
választásukat nagyban befolyá-
solta, hogy a Tatabányi Ipari 
Parkban három, ugyancsak au-
tóipari részegységeket előállító 
japán cég működik. Személy 
szerint nehéz, s egyben könnyű 
helyzetben is voltam másfél év-
vel ezelőtt, amikor az egymással 
versengő Tatabánya és Tata kö-
zül kellett választanom. Nehéz 
volt a döntés, mert életem utolsó 
húsz esztendejében napi rend-
szerességgel kapott helyet a me-
gyeszékhely gazdaságának újjá-
szervezése. De egyben könnyű 

is volt a döntés, hiszen mindkét 
város az általam képviselt vá-
lasztókerületben helyezkedik el. 
Ami személyes döntésemet leg-
inkább befolyásolta – s így volt 
ezzel a magyar kormány és a 
japán befektető is -, hogy Tata 
elöljárói jobban akarták ezt a 
fejlesztést. A Tatai Ipari Parkot 
fejlesztő cég vezetőivel össze-
fogva, „egyablakos” ügyinté-
zés keretében, mindvégig gyors 
döntéseket hozva győzték meg a 
befektetőt is arról, hogy fontos 
partner a város számára. Való-
jában egy gazdaságdiplomáciai 
sikerről van szó, mely – nem 
lebecsülve a száz új munkahely 
jelentőségét – tovább erősíti 
Tata nemzetközi ismertségét és 
elismertségét. Nemcsak a terme-
lőgazdaság, hanem a turizmus 

terén is.
És van még itt egy nagyon fon-
tos szempont. Tata városa egy 
újabb adófizetővel gyarapszik. 
Egy nagy adófizetővel, amely 
néhány éven belül ott lesz az 
öt legtöbb helyi adót befizető 
vállalat között. Márpedig a 
város üzemeltetésére – utak, 
járdák, zöldfelületek – 
és fejlesztésére csak 
akkor juthat a je-
lenleginél több 
pénz, ha nö-
vekszik a he-
lyi adóalap. 
Megíté-
l é -

sem szerint a most átadott be-
ruházásnak ez a legnagyobb 
hozadéka Tata számára.  

Az NHK Spring Hun-
gary rövidesen a 
városi költség-
vetés egyik fon-
tos stabilizáto-
rává válhat.

 Parlamenti Napló

Közélet 2016. szeptember  29. II. évfolyam, 20. szám

NHK – stabilizátor

4
Molnár utca

Nagysándor József utca
Toldi Miklós utca

Vécsey Károly utca
Vitéz utca

05. számú szavazókör
Helye: 

Tata, kőkút köz 2.
(Kőkúti Általános Iskola)

Dózsa György utca
Grossmann József tér

József Attila utca
Kocsi út

Komáromi utca 23-végig
Komáromi utca 26-végig

Kőkút köz
Nagykert utca 25- végig
Nagykert utca 30- végig
Táncsics Mihály utca 14- 

végig
Táncsics Mihály utca 33- 

végig

06. számú szavazókör
Helye: 

Tata, kőkút köz 2.
(Kőkúti Általános Iskola)

Balogh Ferenc utca
Budai Nagy Antal utca

Diós puszta
Határ utca

Juszkó Béla utca (korábban 
Erdei Ferenc utca)

Kakas utca
Mocsai utca

Móra Ferenc utca
Naszályi út

Naszály út tanya
Szántó Kovács János utca

Veres Péter utca

07. számú szavazókör
Helye:

 Tata, Új út 19.
(Jávorka S. Mezőgazdasági 

Szakközépiskola)
Május 1. út 33- végig 

(páratlan)
Pálóczi Horváth Ádám utca

08. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Új út 19.
(Jávorka S. Mezőgazdasági 

Szakközépiskola)
Aradi vértanúk útja

Csever utca
Hamari Dániel utca
Perczel Mór utca

Szemere Bertalan utca
Thúry György utca

Új út 17- végig
Új út 42- végig

Valasek Ferenc utca

09. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Új út 19.
(Jávorka S. Mezőgazdasági 

Szakközépiskola)
Kazincbarcikai utca

Keszthelyi utca 10- végig 
(páros)

10. számú szavazókör
Helye:

 Tata, Váralja u. 4.
(Magyary Zoltán Városi 
Művelődési Központ)

Fürdő utca
Hajdú utca

Katona József utca
Keszthelyi utca 0-8/B.

Keszthelyi utca 1- végig
Stransky János utca

Tivold köz
Váralja utca
Várkapu utca

Vörösmarty utca
Zilahy György utca

11. számú szavazókör
Helye:

 Tata, Váralja u. 4.
(Magyary Zoltán Városi 
Művelődési Központ)

Bláthy Ottó utca
Kosztolányi Dezső utca

Május 1. út 24- végig (páros)

12. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Új út 14/a
(Kincseskert Óvoda (volt 

Piros)
Bem József utca

Fényes fasor tanya
Görgey Artúr utca
Május 1. út 0-22.
Május 1. út 1-31.
Oroszlányi utca

Piactér
Új út 1-15.
Új út 2-40.

13. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Deák F. u. 1.
(Kertvárosi Óvoda)

Árpád utca
Baji út

Baji úti Téglagyár lakótelep
Diófa utca

Dobozi Mihály utca
Eszperantó tér
Építők parkja
Építők útja
Fenyő tér

Szegfű utca
Székely Bertalan utca

Vasútállomás II.

Wass Albert utca

14. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Deák F. u. 5.
(Szociális Alapellátó Intéz.)

Boglárka utca
Boróka utca
Csongor utca

Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Dobó István utca
Erkel Ferenc utca

Fáklya utca
Fűzfa utca
Gyár utca

Irinyi János utca
Kisfaludy Sándor utca

Lóverseny utca 
(korábban Mező Imre utca)

Nyárfa utca
Nyírfa utca

Öveges József utca
Rózsa utca
Tócsőszház

Tompa Mihály utca
Tulipán utca
Tünde utca

Vaszary János utca

15. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Deák F. u. 5.
(Szociális Alapellátó Intéz.)

Bottyán János utca
Gábor Áron utca

Mátyás király utca
Széchenyi István utca
Szilágyi Erzsébet utca

Tópart sétány
Vértesszőlősi út

16. számú szavazókör
Helye:

Tata, Országgyűlés tér 4.
(Vaszary János Ált. Isk.)

Ady Endre utca
Egység utca

Erzsébet királyné tér
Hattyúliget utca

Kodály tér
Kristály köz
Malom utca
Patak köz
Sport utca
Szarka köz
Vágó utca

17. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Országgyűlés tér 4.
(Vaszary János Ált. Isk. )

Agostyáni utca 1-37.
Agostyáni utca 2-40.

Alkotmány utca
Bartók Béla utca

Damjanich utca
Dobroszláv Lajos utca
Gárdonyi Géza utca

Jókai utca
Kazinczy utca
Kölcsey utca
Művész utca

Országgyűlés tér
Petőfi Sándor utca

Révai utca
Tópart utca

Tóvárosi korzó

18. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Országgyűlés tér 4.
(Vaszary János Ált.Isk.)

Almási utca
Bacsó Béla utca 1-7/A
Bacsó Béla utca 2-22.
Bajcsy-Zsilinszky utca

Bárány utca
Bezerédi utca

Gombkötő utca
Lovassy László utca

Mikszáth Kálmán utca
Munkás utca

Somogyi Béla utca
Tárkányi Lajos utca

Tímár utca
Újréti utca

Újvilág utca

19. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Bacsó B. út 66.
(Juniorka Alapítványi Óvoda)
Bacsó Béla utca 7/B- végig
Bacsó Béla utca 26- végig

20. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Jázmin u. 23.
(Vaszary János Általános 

Iskola Jázmin utcai Tagint.)
Corvin utca
Csapó utca

Dornyai Béla utca
Jázmin utca
Kalló utca

Madách utca
Mikovényi utca

Pálffy utca
Perényi utca

Rozgonyi utca
Zsigmond utca

21. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Jázmin u. 23.
(Vaszary János Általános 

Iskola Jázmin utcai 
Tagintézménye)
Gesztenye fasor

Oroszlán köz
Szent István utca

Temesvári István utca
Vasút köz
Vasút utca

Vasútállomás I.
Zrínyi utca

22. számú szavazókör
Helye: 

Tata, agostyáni u. 81.
(KEMOBIL Zrt. székháza )
Agostyáni utca 39- végig
Agostyáni utca 42- végig

Barcsay Jenő utca
Benczúr Gyula utca

Csokonai utca
Faller Jenő út

Feszty Árpád utca
Hársfa utca

Hollósi Sándor utca
Ipar út

Janek Géza utca
Munkácsy Mihály utca

Nádas utca
Szélkút utca

Szőlősor dűlő
Újhegy dűlők IV-X.

Újhegyi út
Zichy Mihály utca

Zsellér dűlő

23. számú szavazókör
Helye: 

Tata, Szomódi út 4.
(Güntner-Tata Kft. székháza)

Akácfa utca
Frankel Leó utca

Honvéd utca
Juharfa utca

Karinthy Frigyes utca
Mindszenty József tér

Nagy Lajos utca
Nyár utca

Szomódi út
Szőgyéni utca
Tavasz utca

Váci Mihály utca
56-os őrház
60-as őrház

24. számú szavazókör
Helye:

 Tata-agostyán, 
kossuth L. u. 31.

(Könyvtár és Faluház)
A-Petőfi Sándor utca

Béke utca
Jókai sor
Kert utca

Kossuth Lajos utca
Kukorica dűlő

Lázár Vilmos utca
Nagyréti út

Szabadság utca
Török Ignác utca

Vasvári köz



Bátorság érdemrendet kapott Tóth 
Árpád rendőr-főtörzsőrmester, a 
Tatai Rendőrkapitányság körzeti 
megbízottja, aki szeptember el-
sején Tatán, egy lángoló épület 
3. emeleti lakásából a sűrű füstön 
keresztül három embert mentett 
ki, saját élete kockáztatásával.
A kitüntetést Tóth Árpád a Tatai 
Rendőrkapitányságon vette át, 
ahol Papp Károly rendőr altá-
bornagy, országos rendőrfőkapi-
tány adta át az elismerést. Papp 
Károly a helyszínen elmondta: 
- Nem szokványos dolog, hogy 
egy rendőr jutalmazását az orszá-
gos rendőrfőkapitány a szolgálati 

helyén hajtja végre, de Tóth Ár-
pád már a második alkalommal 
kapja meg Dr. Pintér Sándor bel-
ügyminiszter úrtól ezt a magas 
kitüntetést. A szeptember elsejei 
beavatkozása példátlan, s nagyon 
büszke vagyok arra, hogy olyan 
munkatársaim vannak a magyar 
rendőrségnél, mint a tatai kapi-
tányság beosztottja, aki hősiesen 
állta meg a helyét a kiélezett 
helyzetben. A rendőrfő-
kapitány hozzátette: -A 
megye rendőri állomá-
nya és az egész ma-
gyar rendőrség büszke 
Tóth Árpád helytállá-

sára, és példaként állítom az egész 
magyar rendőrség személyi állo-

mánya elé, további 
sok sikert, erőt, 
egészséget kívá-
nok a munkájá-
hoz.        - áá -
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OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Miért pusztulnak a halak a tóban? 
Kérdező: Kazai Erika, Kékesi László

Az elmúlt héten halpusztulás nyomait fedezhettük fel az Öreg-ta-
von Tatán, a pusztulás mértéke a hét vége felé egyre erősödött. 
Jelenleg az elpusztult halak a partra sodródva indultak bomlás-
nak, így igen kellemetlen szagot árasztanak. A vizsgálatok alap-
ján megállapítottuk, hogy az elpusztult állatok túlnyomó többsége 
természetes szaporulatból származó egynyaras sügerekből áll, 
de elvétve előfordul közöttük süllő, illetve egy-két törpeharcsa is. 
Vizsgáltuk az Öreg-tóba folyó és az elfolyó vízszakaszokat is, de 
ezeken a helyeken nem tapasztaltunk pusztulást.
Az Önkormányzat mintát vetetett a tó vizéből és az elpusztult 
állatokból is, és az előzetes feltételezések alapján oxigénhiány, 
vagy természetes gázképződés okozhatta a pusztulást. A gázkép-
ződés okozta nyomásváltozás hatására a halak számára toxikus 
anyagok szabadulnak fel az iszapból, olyan kénes gázokról van 
szó, amelyek végzetesek a halak számára. Az állatok nem egyfor-
mán érzékenyek a víz oxigéntartalmára, a ragadozók esetében a 
süllő és a sügér a legérzékenyebb az oxigéntartalom csökkenésre. 
Az oxigénhiányt például alacsony légnyomás, vagy nagy hőmér-
séklet ingadozás okozhatja, s az elmúlt napokban az éjszakai és a 
nappali hőmérséklet közötti különbség akár 15-20 °C-os volt.
Pénteken (szeptember 16-án) megkezdtük a kármentesítést az 
érintett helyszínen, ahol elkezdtük begyűjteni a haltetemeket. A 
tetemek begyűjtését és ártalmatlanító helyre szállítását folya-
matosan végezzük. Az Önkormányzat új cége, a Tatai Öreg-tó 
Halászati Kft. - bár a tényleges halgazdálkodási munkát még 
nem kezdte el -, valamint a Tatai Sporthorgász Egyesület, min-
dent megtesznek annak érdekében, hogy a tó természetes rendje 
mielőbb helyreálljon.

Válaszadó: Mürkl Levente, 
         környezetvédelmi- és energetikai referens

Kitüntették a Tatai Rendőrkapitányság körzeti megbízottját

Mihály-napi „lóvoda”

„Áldott a Szent György, átko-
zott a Szent Mihály!” – köszön-
tötték egymást április második 
felében a jószág kihajtására ké-
szülő pásztoremberek, annak tu-
datában, hogy amíg a sárkányö-

lő György 
vitéz jeles 
n é v ü n n e -
pe az igazi 
meleg idő 
évadjának 
n y i t á n y á t 
jelöli, a 
szeptember 
végi Mi-
hály arkan-

gyal napja ennek a végét jelöli.
Szeptember utolsó vasárnapján  
a Tata és Térségbeli Lovasé-
let- fejlesztő Egyesület már 7. 
alkalommal rendezték meg a 
Lóvoda-napot, amelyen az óvo-

dások és bölcsődések vehették 
birtokba az Esterházy lovardát. 
A gyerekek a kitelepült óvo-
dáknak és persze az óvónőknek 
köszönhetően az egész napot 
játékkal, kézműves-foglalko-
zásokkal tölthették. Emellett 
persze egész nap volt lehetőség 
lovagolni, lovas kocsin utaz-
ni és játszani. A Mihály napi 
vásárban az óvodások által ké-
szített portékákat lehetett meg-
vásárolni. A programmal Tata 
városa idén is csatlakozott az 
„Itthon vagy – Magyarország, 
szeretlek!” című országos ren-
dezvénysorozathoz.             - pv -               
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Különleges alkalomból, külön-
leges páros mutatta be életmű 
kiállítását a Gútay Galériában. 
Szamódy Zsolt Olaf és Szu-
nyogh László mindketten idén 
ünneplik hatvanadik születés-
napjukat. A Balogh Rudolf-díjas 

fotóművész és a Ferenczi Béni 
díjas szobrászművész már több 
alkalommal dolgozott együtt az 
évek során. A fotós és a szobrász 
barátsága már hosszú évek óta 
tart. Az pedig, hogy milyen jól 
ismerik egymást, a kiállításon 

is jól látható. –Ez évtizedes do-
log nálunk, nagyon sok komoly 
együttműködés volt, de úgy kez-
dődött, hogy elkezdtem fényké-
pezni a Laci szobrait –magya-
rázta Szamódy Zsolt Olaf. A két 
művész közötti szimpátia folya-
matosan alakult.
–A Zsolt számomra egy igazo-
lási pont. Ő fotós, én szobrász, 
szóval nem vagyunk a szakmá-
ban ugyanazon a szakterületen, 
de úgy gondolom, hogy mégis 
hasonló sínen futunk. Ő egy na-
gyon igényes ember, és mindig 
arra gondolok, hogyha ő dolgo-
zik, akkor nekem is dolgoznom 
kell, ha ő kitart, akkor nekem 
is ki kell tartanom –magyarázta 
Szunyogh László.
A közös szemléletnek köszönhe-

tő, hogy a két különböző terület 
jól megfér egymás mellett. A ki-
állítást Lévai Ádám rendezte. A 
galéria három szobájában vala-
miféle koncepciót kellett kiala-
kítani. –A szobrok tulajdonkép-
pen átkísérik a látogatót az egyik 
helyiségből a másikba, viszont a 
fotók témája váltakozik. Az első 
szobában tengervizes élmények 
indukálódnak, a színesebb ké-
pek jelennek meg. A második-
ban a közös maszkok és közös 
fényképek jelennek meg, a har-
madikban pedig a természetnek 
egy másik formája, egy fa mo-
tívumai, egy idős heroikus hárs 
jelenik meg –magyarázta Lévai 
Ádám a megnyitón. 
A kiállítás október 16-ig látogat-
ható.                                    - pv -

Fotó: Tarjáni Antal

A szobrok fényképezésével kezdődött...

Szeptember közepétől egy hónapon át lát-
ható az egyházi emlékérem, kegyérem ki-
állítás a Rév-Komáromi (Szlovákia) Zichy 
Palotában, melyet a Magyar Éremgyűjtők 
Egyesülete tatai szervezete állított össze 
„Húsz évszázad viharában”-címmel.
A kiállítás megnyitására jelentős számban 
érkeztek Tatáról is. A rendezvényen részt 
vett Michl József Tata és Stubendek Lász-

ló Rév-Komárom 
polgármesterei is va-
lamint Dr. Torbágyi 
Melinda, a Magyar 
Numizmatikai Tár-
sulat, Dr. Török Pál, 
a Magyar Éremgyűj-
tők Egyesülete elnö-
kei és Dr. Hollósy 
István a MÉE du-
nántúli titkára is.
Dr. Csütörtöki Jó-
zsef, a Duna-Menti 
Múzeum igazgatója, 

szlovák és magyar nyelven 
egy különleges kiállítást 
ajánlott az érdeklődőknek, 
a résztvevőknek. Zbysek 
Sustek, a Szlovák Numiz-
matikai Társaság elnöke 

– ismert nyári egyetemi előadó – szintén 
kétnyelvű megnyitójában arról beszélt, 
hogy a kiállított és bemutatott egyházi 
emlékérmek, kegyérmek a katolikus egy-
házra vonatkoznak, ezeket az ereklyehor-
dás szokása rendszeresítette. Az érmeken 
jól azonosítható ábrázolások, melyek 
ugyanúgy, mint más művészeti ágakban, 
karakterképeket ismételnek, tehát a fel-

ismerésük is könnyebb, melyhez további 
segítséget jelentenek az attribútumok is.
Vámosi László, a MÉE tatai szervezete 
titkára a 12 tárlóban kiállított anyaghoz 
rövid ismertetőt mondott. Ezek a fő cso-
portok jó eligazodást adnak az ilyen tema-
tikát gyűjtőknek. Így a Jézus Krisztus éle-
tének főbb mozzanatait ábrázoló érmek, a 
szentek és kiemelten a magyar szenteket, 
Szent Istvánt és az Árpád-házi szenteket.  
Jól összeállított anyag mutatta a katolikus 
kegyérmeken kiemelkedő szerepet játszó, 
a Szűz Mária tiszteletet mutató ún. Csodás 
Érmeket.
Külön vitrinekben kaptak helyet azon 
templomok, bazilikák érmei, amelyek 
egyúttal kiemelkedő zarándokhelyek is, 
mint Máriazell, Csíksomlyó, Esztergom, 
Máriagyűd, Máriapócs, Máriaremete és 
mások.
A pápalátogatásokra sokféle emlékérem 
készült, de a Szentévekre, a Szent Kapu 
nyitására és zárására is, melyek mindig 
jelentős egyházi eseményekhez kapcso-
lódtak. 
A katolikus főpapok személyi, portrés ér-
meinek széles skálája jó lehetőség volt az 
érdeklődő szemlélődésre, mint ahogy a 
szentképek, egyházi jelvények is. A bemu-

tatás végén Vámosi László, azokról a ne-
ves numizmatikusokról szólt, akik jelentős 
gyűjteményeikkel gyarapították a köz- és 
egyházi gyűjteményeket, mint Ebenhöch 
Ferenc, Gohl Ödön, Kuncze Leo, Leopold 
Antal, Szentgáli Károly vagy Rudnai Sán-
dor, Csernoch János, Simor János és Ipo-
lyi Arnold főpapok.
Az ismertetés végén a tatai éremgyűjtők 
nevében egy jelentős numizmatikai szak-
irodalom összeállítást adott át a Rév-Ko-
máromi Duna-Menti Múzeum szakkönyv-
tára részére.
Az esemény végén a két város polgármes-
tere méltatta a tatai éremgyűjtők nagysze-
rű kiállítását és felajánlását.
A Rév-Komáromi Duna-Menti Múzeum 
130 éve 1886-ban jött létre, melyet jelen-
tősen gyarapított a Múzeumi Egyesület,   a 
Jókai Egyesület valamint a neves csilla-
gász és műgyűjtő Konkoly Thege Miklós 
hagyatéka. A múzeum nagyon jelentős 
fegyver-, ipartörténeti és céhes anyaggal 
rendelkezik. A történelmi gyűjteményé-
ben, mintegy 25 ezer műtárgyat tartanak 
nyilván, melyből a numizmatikai anyag 
több, mint 3 ezer, melynek túlnyomó több-
sége római pénz. Vámosi László az Éremgyűj-
tők Tatai Szervezete titkára

Az egyházi numizmatika volt a téma

A tatai éremgyűjtők Szlovákiában állítottak ki

Várak, kastélyok, 
rezidenciák
Az Európai Tanács és az Eu-
rópai Bizottság védnökségével 
már ötven országban rendezik 
meg a hatalmas népszerűségnek 
örvendő Európai Örökség Napo-
kat (European Heritage Days), 
amelyhez Magyarország már az 
1990-es évek elején csatlakozott. 
A Várak, kastélyok, rezidenciák 
– Főúri rezidenciák a 13. szá-
zadtól a 20. századig kiállítás fa 
makettekből, melyeket a Orszá-
gos Műemlékvédelmi Hivatal 
készíttetett egy 1993-as kiállítás 
számára, illetve a Pazirik Infor-
matikai Kft. által 2013-2014-
ben készített digitális 3D re-
konstrukciókból tevődik össze. 
A kiállítást a Magyar Nemzeti 
Múzeum Mátyás Király Múze-
uma rendezte, a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ, 
valamint a Pazirik Informatikai 
Kft. közreműködésével. Az ere-
deti kiállításban 5 db fa makett 
(Visegrád, Ozora, Simontornya, 
Egervár, Szigliget) látható, me-
lyek a korszak különböző típusú 
rezidenciát hivatottak bemutatni. 
A tárlatot a makettekhez készült 
alaprajzokat, légifelvételeket és 
számítógépes rekonstrukciókat 
is tartalmazó tablók és rövidfil-
mek színesítik. A vándorkiállítás 
anyaga Tatára érkezett és kiegé-
szült helyi vonatkozású részle-
tekkel, tablókkal is. A folyama-
tosan nyitva tartó épületek, mint 
ahogy a tatai vár is, ezen a napon 
olyan helyekre is bevezetik a lá-
togatót, melyek egyébként zárva 
vannak a nagyközönség előtt. 
Ezt az elképzelést újragondolva, 
múzeumunk egy olyan kiállítást 
nyitott meg, amely bemutatja a 
tatai vár különböző korszakait. 
A technikát segítségül hívva az 
érdeklődő közönség bebaran-
golhatja az egykori várat, megis-
merheti annak környezetét is. 

Kristófné Horváth Bernadett

Szeptember 26-án nyitották meg 
az idei „Idősek Hete” rendez-
vénysorozatot, a Magyary Zoltán 
Művelődési Központban.
Az ENSZ közgyűlése még 1991-
ben nyilvánította október 1-jét 
az Idősek Világnapjává, s ehhez 
kapcsolódóan ebben az időszak-
ban évről-évre rendezvényeket, 
programokat szerveznek az idő-
sebb korosztály számára.
A program megnyitóján Robozné 

Schőnfeld Zsuzsanna, a Humán 
és Ügyrendi Bizottság elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, aki 
kiemelte: a programok szervezé-
sében fontos szempont volt, hogy 
ne egyszerűen csak eseményeket 
kínáljanak az időseknek, hanem 
olyan rendezvényeket, amelyek 
igazi találkozási lehetőségeket 
nyújtanak.
Köszöntőjében Michl József pol-
gármester az öntevékeny gondol-

kodás fontosságát hangsúlyozva 
kiemelte: - lényeges, hogy a vá-
rosban élő idős generáció öntevé-
kenysége - amely eddig is számos 
kiváló példát mutatott-, tovább 
erősödjön. Emellett fontos az is, 
hogy a generációk közötti talál-
kozások, olyan kiemelkedő pon-
tok lehessenek, amelyekben az 
idősebb korosztály tapasztalatait, 
életét, tisztelet övezi. Legyenek 
büszkék arra, hogy a város olyan  

közösségét alkotják, amelyre 
Tata továbbra is számít – mond-
ta a városvezető hozzátéve, hogy 
érdemes közösen gondolkodni 
annak a lehetőségéről, milyen 
munkát, elfoglaltságot találjanak 
az idősebb generáció tagjai, akik 
kortárs segítőként számos terüle-
ten képesek egymást támogatni, 
például a szociális alapellátás-
ban. Vannak olyan feladatok, me-
lyeket az idősek kiválóan, és ma-
gas színvonalon tudnak ellátni, 
önkéntesen, egymásért és önma-
gukért.  A szervezett, öntevékeny 
gondolkodás sokat hozzátehet 
a város életéhez- mondta Michl 
József.
A rendezvénysorozat 2016-ban 
is számos programot kínál az ér-
deklődőknek, akik kilátogathat-
nak többek között a Tatai Fényes 
Tanösvényre, részt vehetnek tatai 
óvodások és iskolások ajándék-
műsorán, operett és magyar nóta 
gálaműsoron, valamint egészség-
védelemmel kapcsolatos előadást 
is hallhatnak majd.

Megkezdődőtt az Idősek hete
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Tata Város Önkormányzata, és az 
Eötvös József Gimnázium és Kol-
légium szervezésében, szeptember 
24-én tartották az Ádám Sándor 
Sportcsarnok névadó és emléktáb-
la - avató ünnepségét.
Az eseményen részt vett Bencsik 
János országgyűlési képviselő, Bor-
só Tibor, a  Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés alelnöke, Mi-
chl József polgármester,  dr. Beró 
Henrietta alpolgármester, városunk 
képviselőtestületének tagjai, a Tatai 
Városkapu Közhasznú Zrt. vezér-
igazgatója, Berczelly Attila, Ádám 
Sándor családjának tagjai, valamint 
a gimnázium korábbi igazgatói, és 
mindazok, akik tanítványokként, 
sporttársakként, kollégákként is-
merték és szerették Ádám Sándort.

Ádám Sándor 1955-
ben kezdett el taní-
tani a tatai gimná-
ziumban, városunk 
sportéletének meg-
határozó alakja volt, 
aki számos sikert 
ért el hosszú pálya-
futása alatt. Büszke 
volt arra, hogy közel 
száz tanítványa vá-
lasztotta a testnevelő 
pályát. Az intézmény 
tantestületének el-
ismeréseként 1992-
ben Eötvös-érmet 
kapott, majd 1996-
ban Tata Városáért 

kitüntetésben részesült. A tanár úr a 
Magyar Köztársaság Ezüst Érdem-
keresztjét 2001-ben vehette át, 50 
éves pedagógusi munkájáért pedig 
2005-ben kapott Arany Diplomát.
Egy évvel ezelőtt, az Eötvös Gim-
náziumunk alapításának 250. év-
fordulóján megjelent Ötévkönyv-
ben, a következőket olvashattuk:
 „Számos tanártársam és öregdi-
ák kívánságát tolmácsolom: állít-
tassék emléktábla a tornacsarnok 
falára Ádám Sándor emlékének, 
és az eddig névtelen létesítmény 
legyen Ádám Sándor Tornacsar-
nok.” Az idézet Maráz László ta-
nár úrtól származik, aki a névadó 
ötletét felvetette, s Ádám Sándor 
tanár úr életútját is ő idézte fel az 
ünnepség helyszínén.

Az eseményen Ádám tanár úr több 
tanítványa is visszaemlékezett a le-
gendás testnevelőre. Emlékeit, gon-
dolatait megosztotta a közönséggel 
Hajnáczky Dénes, aki 1954-től ’58-
ig volt a gimnázium diákja, majd 
1965-től 2015-ig a tatai 311. számú 
Szakmunkásképző Intézet, később 
a Bláthy Ottó Szakközépiskola és 
Szakiskola testnevelő tanára, s 12 
évig igazgatóhelyettese. Szintén 
személyes emlékeit idézte fel Gu-
bicza Antal, aki 1958-tól 1962-ig 
volt az Eötvös diákja, a tatabányai 
Árpád Gimnáziumban 30 éven ke-
resztül testnevelő tanárként dolgo-
zott, először birkózóként, majd ka-
ratékaként volt magyar válogatott, 
5 danos mester, aki a nyolcvanas 
években a Magyar Karate Szövet-
ség főtitkára volt. Őt követte a visz-
szaemlékezők sorában Bakó László, 
aki 1962-től 1966-ig volt az intéz-
mény tanulója, tíz éven át NB-I-es 
kézilabda-játékos volt a Budapesti 
Vasasnál, az FTC-nél, játszott Ta-
tabányán is. A Ferencváros csapatá-
ban utánpótlásedző volt, testnevelő 
tanárként általános és középisko-
lában dolgozott, 1996-tól a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia tanszék-
vezető tanára lett, majd 2004-től az 
akadémiai sportegyesület elnöke. 
Az ünnepségen szintén felidézte 
emlékeit Czina László, aki 1976 és 
1980 között tanult az Eötvösben, 
Ádám Sándor tanár úr az osztályfő-
nöke volt. Czina László is testneve-

lő, aki kajaksportágban a magyar 
élvonalhoz tartozott, Európa-baj-
nokságon 3. helyezést szerzett, ma 
is rendszeresen részt vesz az or-
szágos masters bajnokságokon. 20 
éve a tatai Hódy kajakszakosztály 
edzője, munkahelye 1986 óta a ta-
tai Kőkúti Általános Iskola, ahol 8 
éve munkaközösség-vezető. Végül 
az emlékezők sorát Sibalin Jakab 
zárta, aki 1979-től 1983-ig tanult 
az Eötvösben, kézilabda-szakedző, 
119-szeres válogatott kézilabdá-
zó, háromszoros magyar bajnok, 
1992-ben az év játékosa volt. Je-
lenleg a tatabányai GRUNDFOS 
KC felnőtt férfi kézilabdacsapatá-
nak másodedzője, és a TAC férfi 
csapatának vezetőedzője. Elfog-
laltságai miatt személyesen ugyan 
nem lehetett jelen, de videóüzenet-
ben adta át gondolatait. Az ünnep-
ségen levetítették azt a portréfilmet 
is, amelyet a Tatai Városi Televízió 
készített a pedagógussal városi ki-
tüntetése alkalmából, s amelyben 
életéről, hivatásáról vallott.
Michl József polgármester - aki 
Ádám tanár úr tanítványa volt-, 
ünnepi köszöntőjében elmond-
ta:- amikor magunk elé emelünk 
valakit azért, hogy kövessük azt, 
amit az életében elvégzett, azt az-
zal a hozzáállással és gondolattal 
tesszük, hogy nem az embert kö-
vetjük, hanem azt, amit ő követett. 
Ádám Sándor ebben óriási példa-

képünk volt, amit életművének 
minden állomása igazol, olyan 
ember, aki mindannyiunkért élt. 
A városvezető az ünnepség végén 
felavatott új emléktábla előtt ki-
emelte: - Ádám Sándor szereteté-
vel és gondoskodásával nem kar-
rierre tanított, hanem azt akarta, 
hogy az életre legyünk alkalma-
sak és képesek, s mindent megtett 
azért, hogy olyan életünk lehes-
sen, amelyben boldogok leszünk.
Az emléktábla leleplezését köve-
tően, Ádám tanár úr családja ne-
vében, fia: Ádám Sándor mondta 
el gondolatait, majd Michl József 
polgármester, Barsi Éva igazgató-
nő, és Ádám Sándor családtagjai 
megkoszorúzták az emléktáblát.
Reméljük a jövőben számtalan em-
lékezetes testnevelés óra, izgalmas 
verseny, küzdelem, és felhőtlen já-
ték helyszíne lesz az Ádám Sándor 
Sportcsarnok.
„A gyengék erőt, a félénkek bátorsá-
got, a csüggedtek életkedvet és ön-
bizalmat meríthetnek a testnevelési 
foglalkozásokon”     (Ádám Sándor)

Ádám Sándor nevét viseli ezután az Eötvös Gimnázium sportcsarnoka

Fotó forrása: eotvos-tata.sulinet.hu
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SzaBaDiDőSPOrT
október 1.szombat
Világ Gyalogló Nap – Új Ka-
jakház Ökoturisztikai Központ
október 6. csütörtök 10.00 
Nyugdíjas Világ Gyalogló Nap 
– Tata, Kossuth tér, Cseke tó, 
Idősek Otthona

LaBDarÚgáS
október 1. szombat
9.30, 11.30   
Tatai AC –  Vértesi Erőmű 
U-14 és U-16
A mérkőzéseket az Edzőtábor-
ban játsszák.
október 2. vasárnap
12,30, 14.30 
Vértessomló – Tatai AC megyei 
I. osztály U-19 és felnőtt
október 1. szombat
16.00, 18.00 
Tatai AC – Veszprém KKTF 
Felsőőrs NB I/B junior és fel-
nőtt
A mérkőzéseket az Eötvös 
Gimnáziumban játsszák.

kOSárLaBDa
október 2. vasárnap
11.00 TSE - 

kéziLaBDa
szeptember 18. vasárnap 
Eötvös Gimnázium
16.00, 18.00
Tatai AC – Balatonfüred U23 
NB I/B junior és felnőtt
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Az egy nappal korábban még igen 
szeszélyes időjárás is megszelí-
dült a 77. Tó-futás idejére. Tata 
Város Önkormányzata, a Tatai 
Atlétikai Club Atlétikai Szakosz-
tálya, a Fiatal Utazók Klubja, és 

a KEM Sportszövetségek Szövet-
sége, Szabadidősport Szövetség 
szervezésében, a versenyen 456-
an álltak rajthoz szeptember 18-
án délelőtt, az Új Kajakház Öko-
turisztikai Központ mellett. Igazi 

nemzetközi esemény lett a futó-
verseny, hiszen a magyar indulók 
mellett neveztek Szlovákiából, 
Ausztriából és Portugáliából is. 
A versenyzők 63 települést kép-
viseltek, és a távolság sem jelen-

tett akadályt, mivel Szegedről, és 
Hódmezővásárhelyről is érkeztek 
futók. A 77. Tó-futásnak 40 tatai 
indulója volt.
A részletes eredmények online el-
érhetőek: http://www.evochip.hu

Sikeres volt a 77. Tó-futás

Háromból kettő

Így kezdte a TAC NBI/B-s férfi 
kézilabda csapata a bajnoksá-
got. Az első fordulóban Veszp-
rémből hozták el a fiúk a két 
pontot, majd hazai pályán is 
sikerült nyerni. Az új fiúk –úgy 
tűnik- gyorsan beilleszkedtek, 
különösen a széleken és a ka-
puban sikerült jól teljesíteni.
Tatai ac – Balatonfüred 
kSe u23  28-22 (13-11)
Tata: 100 néző                 Vezette: 
Bíró Á., Kiss O.
Góllövő: Galambos 8(4), Jan-
csó 7, Jóga 6, Kisék B. 2, Csal-
ló 2, Baski 1, Kállai 1, Szám 1
Edző: Sibalin Jakab
- Nagyon örülök ennek a győ-
zelemnek is. A mi eredmény 
egy kicsit csalóka, mert nagy 
küzdelemben sikerült nyerni. 
Jól védekeztünk, jó volt a ka-
pusteljesítmény. Átlövők hi-
ányában a szélsőknek kellett 
többet vállalni.
A harmadik fordulóban már 
nem ment ilyen jól a csapat-
nak, hiszen Balatonbogláron a 
Kézilabda Akadémia együttese 
kettővel több gól dobva nyerte 
meg a meccset.
neka – Tatai ac 28-26 (17-
12)
Vezette: Altmár K., Horváth M.
Góllövő: Csaló 6, Győrfi 6, 
Kanyó Á. 6, Jóga 5, Jancsó 1, 
Kisék B. 1, Kállai 1
Edző: Sibalin Jakab            - ta -

Ismét volt tatai induló a Nem-
zeti Vágta döntőjében. A se-
lejtezőben, Gyenesdiáson nem 
okozott gondot a továbbjutás 

Baumann Adriennek, aki Baj-
nok nyergében biztosította 
helyét a szeptember 17-18-i 
döntőre, amelyet Budapesten, 

a Hősök Terén kialakított lovas 
stadionban rendeztek. Ahhoz 
hogy valaki a legjobb öt közé 
verekedje magát kétszer kellett 
a pályát teljesítenie. Az első 
körből a futamok 1-2 helyezett-
jei kerültek a középdöntőbe. Öt 
középdöntőre került sor, ahol 
öt-öt versenyző szerepelt. In-
nen már csak az öt győztesnek 
vezetett út az utolsó futamra. A 
tatai stáb remekül taktikázott, 
így sikerült –egyedüli nőként- 
bekerülni a legjobb öt futamá-
ba. Nagy volt az izgalom, sokan 
kísérték el Adriennt Budapest-
re. Michl József polgármester 
is a helyszínen szurkolt és Baj-
noknak, Adriennel a hátán sike-
rült is alig 1.5 másodperccel a 
győztes mögött negyedikként 
a célba érni. Sokan gratuláltak 
a nagyszerű teljesítményhez, 
kivívta a férfiak dicséretét. Hét-
főn délután már Agostyánban a 
lovaknál találtuk Adriennt, aki 
éppen almával és répával ked-
veskedett Bajnoknak.
- Sikerült kipihenni a versenyt 
és a hosszú felkészülést?
B.A.: Ha jól sikerül egy ver-
seny akkor észre sem veszi az 
ember, hogy elfáradt. Nem is 
veszem észre magamon a fá-

radtság jeleit. Jó volt az egész 
sorozat, élveztem minden pilla-
natát.
-   Milyen volt a Hősök terén 
versenyezni?
 B.A.: A két nap alatt három-
szor álltunk rajthoz, nagyon jól 
előkészített pályán. Sokan néz-
ték a versenyt, elég nagy volt 
a zaj, ezt néhány ló nehezen 
viselte. Szerencsére Bajnok a 
nyugodtabbak közé tartozott. A 
felvezető körökben néha érez-
tem, hogy kicsit feszültebb, de 
amikor elindult a verseny már 
csak arra figyeltünk.
- És az utolsó futam?
B.A.: Minden vágyam az volt a 
versenysorozat elejétől kezdve 
hogy ott lehessek a döntőben. 
Nagyon jól fel volt készítve a 
ló, én is jól éreztem magam. 
Próbáltam kizárni a körülmé-
nyeket és csak a versenyre fi-
gyelni. A felvezető kör itt is 
nehéz volt, mert ahogy lassan 
megyünk körbe a lovak nagyon 
figyelnek mindenre és hamar 
idegesek lehetnek ahogy az né-
hány esetben elő  is fordult. Mi 
nyugodtak voltunk és a rajtból 
kilőttünk. Jó verseny volt, de 
ennyi jött ki belőle. Én nagyon 
örülök ennek a 4. helynek. - ta -

A TAC megyei I. osztályban sze-
replő labdarúgó együttese beke-
rült a Magyar Kupa 6. forduló-
jába, amely az országos főtáblát 
jelentette. A sorsoláskor kide-
rült, hogy az NB II. egyik élcsa-
pata a Puskás Akadémia lesz az 
ellenfél. Jó idő és szépszámú kö-
zönség várta az Edzőtáborban a 
csapatokat. A TAC a tisztességes 
búcsúban bízhatott, hiszen túl a 
kétosztálynyi különbségen, a le-
hetőségekben is óriási a különb-
ség. Végül győzött a Puskás, de 
valóban becsületes játékkal ma-
radt alul a TAC.
Magyar kupa 6. forduló     Ta-
tai ac – Puskás Futball club 
0-5 (0-2)
Tata: 300 néző          
Vezette: Móri T.
Góllövő: Hudák 15, Lencse 39, 
Gajdos 47, 58, Daróczi (11-ből) 

76.
Edző: Wéber Roland
-Úgy gondolom nem játszottunk 
rosszul, az első félidőben hely-
zeteink is voltak. Sajnálom hogy 
nem sikerült gólt szereznünk. 
Gratulálok a Puskásnak, sok si-
kert a továbbiakban.

Szőlősön örültek
A szerdai Magyar Kupa mérkő-
zés után szombaton az éllovas 
otthonában, Vértesszőlősön sze-
repelt a TAC. A kérdés az volt 
mennyit vett ki a Puskás elleni 
meccs a fiúkból? Nos vagy azért 
mert benne maradt a lábakban 
az a 90 perc, vagy valóban most 
jobb csapat a Szőlős vereséget 
szenvedtek a vendégek.
Vértesszőlősi Se – Tatai ac 
2-0 (2-0)
Vezette: Juhász D.

Góllövő: Járóka 9, Bognár 28

u-19   Vértesszőlősi Se – Tatai 
ac 3-6 (2-3
Vezette: Komáromi N.
Góllövő: Zuggó 5, 32, 90 ill. Ho-
lecz 20, Koronczi 27, 47, Szira-
nidisz 28, Járóka 76, Jónás 79.
Kiállítva: Kövessy (TAC) 89
Edző: Kele Zoltán

Felemás zsámbéki túra
A TAC 14 és 16 éves korosztá-
lyú csapatai Zsámbékon játszot-
ták soros bajnoki meccseiket. 
A nagyok nem várt nagyarányú 
vereséget szenvedtek, míg a ki-
csik nagy küzdelemben hozták 
el a három pontot és a 3. helyen 
állnak a tabellán. 
u-14  zsámbéki Sk – Tatai ac 
1-2 (1-1)
Vezette: Valendics G.

Góllövő: Budai 5 ill. Farkasdy 
24. Ombódi 57
Edző: Schweininger Ferenc
u-16   zsámbéki Sk – Tatai 
ac  10-1 (4-1)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Kállay 16, 52,55, Su-
gár 19, 71, Binks (ö) 30,Karai 
40,78, Nyers 57, 80  ill. Karai 
(ö) 45+2
Edző: Kisék Szabolcs
Egy kapott góllal és pont nél-
kül jött haza Bábolnáról a TAC 
U-18-as női labdarúgó csapata. 
A lányok most szokják az elmúlt 
bajnoksághoz képest nagyobb 
pályát, ami nem megy könnyen. 
Szoros meccsen az egy rúgott 
gól döntött a hazaiak javára.
Bábolna Se – Tatai ac 1-0 
(1-0)Vezette: Kolonics G.
Góllövő: Bazsó 40
Edző: Schöffer Péter            - ta -

Bejött a papírforma

Nemzeti Vágta tatai lánnyal
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