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Konferencia a gyermekjogokról		 		
			2. oldal

Augusztus 5. Minimarathon!

2., 8. oldal

Piarista jubileum
			
			3. oldal
A kutyasétáltatás szabályai		

Megújul a Kőfaragó ház

			3. oldal

Június 9-én a Városháza dísztermében tartott sajtótájékoztatót a
Mártír megemlékezés
Magyar Államkincstár. A hely					
színen aláírták azt a támogatói
			4. oldal
szerződést, melynek nyomán Tatán megújul a Kőfaragó ház és a
Kálvária domb, valamint beszámoltak a kincstár feladatkörének
bővítéséről is.
Június 8-án és 9-én a Magyar
Kétkeréken az Által-ér
Államkincstár Komárom-Eszmentén
tergom Megyei Igazgatóságá			4. oldal nak szervezésében a Magyar
Államkincstár országos vezetői
18. Tatai Sokadalom
értekezletet tartott városunkban.
			
Rendezvényük második napján,
			6. oldal sajtótájékoztató keretében került
sor a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP)
szerződésének ünnepélyes aláírására Dr. Dancsó József, a Magyar

Madarak a könyvtárban
				
			6. oldal

Államkincstár elnöke, Michl József Tata Város Polgármestere és
Wurczer Irén a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom
Megyei Igazgatóság igazgatójának részvételével.
A szerződés, az 1.2.1. Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
tárgyú felhívás keretén belül - a
„Tatai Kőfaragó ház kézműves
és aktív ökoturisztikai látogató
központként való rehabilitációja, a Kálvária domb egységes
turisztikai
termékcsomagként
való bemutatása” című projektre vonatkozik. A megnyert TOP
pályázat keretében a tatai Kőfaragó-házban innovatív turisztikai látogatóközpontot alakítanak
ki, mely szervesen illeszkedik

a Kálvária-domb természeti és
épített műemléki környezetéhez.
Az egységes turisztikai célterületen a látogatók interaktív módon juthatnak majd élményekhez. Wurczer Irén az ünnepélyes
szerződéskötéssel kapcsolatban
elmondta:- a projekt összköltségvetése 407 millió forint, ebből a
támogatás mértéke 350 millió
forint.
A fejlesztés tartalmazni fogja
többek között:
-a Kálvária-dombon lévő műemlékek funkcionális rehabilitációját,
- a Kőfaragó-házzal területi egységben lévő söréttorony (Fellner
kilátó) funkcionális felújítását,
- a Golgota szoborcsoport állagmegóvó és funkcionális rehabili-

Magyary Zoltán Emlékkonferencia

„Aranyos” fiúk		
			
			8. oldal
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tációját,
- a Kálvária kápolna állagmegóvását és látogathatóvá tételét,
-valamint a Kőfaragó ház épületének és udvarának teljes felújítását.
Dr. Dancsó József a helyszínen
tájékoztatott arról, hogy a Terület- és településfejlesztési Operatív Program közreműködő és
szervezői feladatait már két éve
a Magyar Államkincstár látja el
a megyei igazgatóságon keresztül, központi irányítással. A háttérből mindent megtesznek azért,
hogy a számlázás, a kifizetések,
az ellenőrzések - mint a programok lényeges elemei – pontosan,
precízen működjenek. Az elkövetkezendő időszakban a legfontosabb feladatuk többek között a
kiemelt projektek, fejlesztések,
az útvonaltervek készítése, a
szerződésmódosítások előkészítése, a támogatások lehívásában
való közreműködés, szerződéskötések, adategyeztetések lefolytatása lesz.
Michl József a sajtótájékoztatón elmondta: - Mától teljesen
biztosak lehetnek a tataiak az új
városi fejlesztés megvalósításában, hiszen aláírásra került a
pénzügyi háttérről szóló szerződés is. A polgármester hozzátette:- azt remélem, hogy a tataiaknak a beruházással egy olyan új
találkozó pontot teremtünk, ahol
családok, kis közösségek is tudnak majd helyiségeket bérelni.
Az épület emeletén egy fazekas
kiállítás nyílik majd műhellyel, a
földszinten és az udvaron pedig
közösségi termeket, tereket alakítanak ki.
Ábrahám Ágnes

Tata Város Önkormányzata,
Komárom-Esztergom
Megye Kormányhivatala, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata és a Magyary
Zoltán Népfőiskolai Társaság
szervezésében rendezték meg a
hagyományos Magyary Zoltán
Emlékkonferenciát Tatán a Városháza dísztermében, június
8-án.
A Népfőiskola és a velük
együttműködő szervezetek már
több mint 15 éve szervezik meg
a szakmai konferenciát, idén az
iskolateremtő tudós születésé-

nek 129. évfordulóján. Borsó
Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke az
eseménnyel kapcsolatban úgy
nyilatkozott:- az a töltekezés,
amit a Magyary konferenciák
jelentenek, egész évre kiható muníciót ad a népfőiskola
tagjainak, és a közszolgálattal
foglalkozó kollégáknak is. A
rendezvény célja már a kezdetektől az, hogy azt a szakmai
munkásságot, ami ma is aktuális, életközelibbé tegyék. Borsó Tibor elmondta:- az utóbbi
években, mióta Magyary mun-

kássága kormányprogrammá
emelkedett a közszolgálat tekintetében, szeretnék hagyományőrzéssel és újításokkal
ezeket a konferenciákat igazi
élménnyé tenni.
Az esemény előtt koszorúzással
emlékeztek a nemzetközi hírű
közigazgatás tudós emléktáblájánál a Tatai Járási Hivatalnál,
majd az Öreg-tó partján álló
Magyary szobornál – ahol dr.
Dargay Eszter, a Magyar Kormánytisztviselői Kar alelnöke
mondta el ünnepi gondolatait
-, valamint a Bercsényi utcán

Magyary Zoltán szülőházánál,
ahol dr. Veres Zoltán a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője
tartott beszédet. Ezt követően a
konferencián szakmai előadásokat hallhattak az érdeklődők.
Megnyitó beszédében a Városházán Dr. Kancz Csaba
kormánymegbízott elmondta:
- Magyary Zoltán személyében nem egy szobatudósról,
nem egy elméleti szakemberről
emlékezünk meg, hanem egy
olyan, a közigazgatás alakításában tevékeny szerepet betöltött
tudósról, aki egyben iskolateremtő volt, befutotta az egyetemi pályát, és emellett egy olyan
minisztériumban tudott dolgozni, ahol tovább lehetett fejleszteni a tudást, s ami Tatát illeti,
itt a mintajárás kialakításával
mindezt a gyakorlatba is át tudta ültetni. A kormánymegbízott
hozzátette: - Az volt, és most
is az az igazi kihívás, hogy a
jogszabályok mögött lássuk az
embert, és tudjuk a szabályokat
úgy alkalmazni, hogy egy eljárás gyorsan befejeződjön, ne
legyen bürokratikus, és az ügyfél is elégedettséget érezzen.
Folytatás a 2. oldalon.
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fogadóóra
Dr. Beró Henrietta

alpolgármester és a 6. egyéni
választókerület képviselője

2017. június 29-én
(csütörtökön)
13.00 -15.00 óra
között
fogadja a hozzá
forduló polgárokat
a Városházán hivatali helyiségében, Tata, Kossuth tér 1. I. em.
101. szoba.
A választópolgárok fogadása
előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik, melyre a
34/588-611-es telefonszámon
van lehetőség.
Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Ügyfélfogadás a Tatai
Közös Önkormányzati
Hivatalban
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Magyary Zoltán Emlékkonferencia
Folytatás az 1. oldalról
Ez az az aktuális üzenet, amit
Magyary Zoltán megfogalmazott számunkra.
Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke a helyszínen
köszöntőjében elmondta: - a
megye 2013 óta építi és fejleszti a Megyei Értéktárat, amely
mára már egy igazi mozgalommá vált, s több mint 80 értéket
vonultat fel. Idén egy újabb értékkel gyarapodott: Magyary
Zoltán szakmai és tudományos
munkássága ugyanis 2017-ben
bekerült a megyei értékek sorába. Popovics György hozzátette.
- Ez egy jelentős mérföldkő az
Értéktár életében, mert fontos,
hogy azok a magasan kvalifikált
személyek akiknek munkássága
a megyénkben teljesedett ki, s
akiknek itt zajlott életpályájuk

egy jelentős szakasza, részei legyenek az Értéktárnak.
A köszöntőket követően a délelőtt folyamán a szakmai programban előadásokat hallgathattak a konferencia résztvevői:
- A közigazgatás aktuális kérdéseiről dr. Kovács Zoltán, területi
közigazgatásáért felelős államtitkár,
- Tata és a felsőoktatás kapcsolata a Magyary-terv 2.0 tükrében
címmel Michl József Tata város
polgármestere,
- Felnőttoktatás Magyarországon címmel Pölöskei Gáborné,
szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár,
- A Piarista rend szerepe, jelentősége a magyar oktatásban és
Tatán címmel dr. Koltai András,
a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára levéltárosa,

Hétfő: 8:00-12:00,
13:00-16:00
Szerda: 13:00-15:30
Péntek: 8:00-12:00
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vezeti átalakítás és a hatáskörök
elrendezése. Ezek a témák már
Magyary tudományos munkájában is szerepeltek, nem véletlen,
hogy a közigazgatás átalakítása is a Magyary program nevet
kapta. Az államtitkár hozzátette: - A 21. században a legfontosabb az informatikafejlesztés,
ami nem csupán közigazgatási,
hanem korosztályi kérdés is,
hiszen ma a fiatalok már okostelefonról intéznek mindent, s
a technológia változásainak az
ügyintézési rendszerben is meg
kell jelenniük.
A konferenciát június 9-én budapesti programok követték, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A tatai rendezvényen
közreműködött Jenei Márta,
és a Magyar Honvédség 25.
Klapka György Lövészdandár
Zenekara.
- áá -

Konferencia a gyermekjogokról

2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon:
+36 34 / 588 - 600
Fax: +36 34 / 587 - 078

OLVASSA ONLINE IS LAPUNKAT!
www. varoskapuujsag.hu

- Az élethosszig tartó képzés a
közigazgatásban témájában Méhes Tamás az NKE Vezető- és
Továbbképző Központ igazgatója,
- A tatai népfőiskola múltjáról és
az újrakezdés eredményeiről dr.
Márkus Mihály ny. református
püspök,
- a Magyary Zoltán Szakkollégium tevékenységéről pedig Moravcsik Dóra, a társaság 2015. évi
Magyary díjasa tartott előadást,
majd a rendezvényt Bencsik János országgyűlési képviselő szavai zárták.
A konferencia kapcsán dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár arról
nyilatkozott, hogy Magyary
Zoltán alapjain továbbhaladva,
a közigazgatásban az egyik legfontosabb alapelv az ügyfélkultúra megújítása, valamint a szer-

Tata Város Önkormányzatának
szervezésében rendeztek konferenciát „Gyermekjog, jogalkalmazás, tehetségsegítés az iskolában” címmel a Fischer házban,
június 7-én.
Az ősszel induló Tatai Közösségi
Felsőoktatási Képzési Központ
megnyitásának bevezető rendezvényén pedagógusok, az Egész-

ségügyi Alapellátó Intézmény, a
Családsegítő Szolgálat, a Tatabányai Tankerületi Központ és az
Önkormányzat szakemberei vettek részt. Az Önkormányzat célja a központ működtetésével az,
hogy olyan képzéseket hozzanak
Tatára, melyek a pedagógusoknak és más szakterületek képviselőinek is segítséget nyújtanak a

jövőben szakmai fejlődésükhöz.
A gyermekjogi konferencia is
ebben adott támogatást áttekintve a gyermekjogok rendszerét és
helyzetét, a gyerekek valamint a
szülők és pedagógusok jogait és
kötelességeit.
A helyszínen először Michl
József polgármester mondott
köszöntőt, majd a konferencia előadója, dr. Beró Henrietta
alpolgármester, jogász, kriminalisztikai és vadászati szakjogász, az Európa Tanács Helyi
és Regionális Önkormányzatok
Kongresszusának helyettes gyermekjogi szószólója, két témában
tartott tájékoztatót. Az alpolgármester elmondta: - nagyon fontos, hogy a pedagógusok az ösztöneikre és szakmai tudásukra
alapozva neveljék a gyermekeket, viszont a változó jogszabályi
környezet miatt elengedhetetlen
számukra, hogy alaposan ismerjék saját mozgásterük jogszabá-

lyi kereteit. Ebben igyekezett segítséget nyújtani a konferencia,
amely hiánypótló találkozó volt,
hiszen korábban az Önkormányzat már számos visszajelzést
kapott arról, hogy szükség van
a gyermekjogok témájához kapcsolódó aktuális információkra.
A szakmai előadások két fő témára épültek:
- a gyermeki jogok a pedagógia
tükrében,
- valamint a pedagógus fegyelmezési lehetőségei a gyermeki
jogok tükrében.
A rendezvény egyben közös vitaindító megbeszélés is volt, amelyen az érdeklődők véleményt
és tapasztalatokat cserélhettek egymással, a tervek szerint
ugyanis idén szeptemberben egy
kibővített konferencián, vendégelőadók részvételével folytatják
majd a téma megvitatását, a Tatai
Közösségi Felsőoktatási Képzési
Központban.		
- áá -
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Piarista jubileum Tatán

A Magyar Piarista Diákszövetség Tatai Tagozata rendezvénysorozattal ünnepli a piaristák
tatai megtelepedésének 250 éves
évfordulóját. A jubileum alkalmából két könyvet mutattak be a
Városháza dísztermében június
8-án.
A rend alapítója Kalazanci Szent
József spanyol származású pap
volt, aki 1597-től kezdve munkatársaival együtt „kegyes”,
azaz ingyenes és vallásos iskolákat működtetett Rómában, elsősorban a szegényebb családok
gyerekei számára. Az első piarista iskolákban főként alapfokú,

anyanyelvű képzést nyújtottak,
olvasást, írást, számtant és hittant tanítottak. Különös hangsúlyt helyeztek a kalligráfia, a
zene és a magasabb matematikai
ismeretek oktatására, s a piarista
szerzetesek és iskolák száma rohamosan emelkedett. A rend első
magyarországi iskolája 1642ben az akkor Lengyelországhoz
elzálogosított szepességi Podolinban jött létre, de hamarosan
magyar területen is megtelepedtek. A XVIII. században a rend
magyarországi tevékenységében
egyre inkább a középfokú oktatásra helyeződött a hangsúly.

rozó pedig lassan már 70 éve
annak, hogy elüldözték őket városunkból. Ahhoz, hogy értékeik
újjászülethessenek, meg kell ismernünk őket, ebben pedig nagy
segítséget nyújt a most megjelent két új könyv.
Labancz Zsolt, a Piarista Rend
Magyar Tartományának tartományfőnöke a könyvbemutató
helyszínén tájékoztatott arról,
hogy a két könyv megjelenése a
250 éves jubileum megünneplésének folyamatába illeszkedik,
s hálás visszatekintés a tatai
kezdetekre. Hozzátette: - Szívet
melengető, hogy így őrzik a rend
helyi emlékeit Tatán, s bíznak
benne, hogy hatásuk még ma is
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érződik a városban.
Az eseményen Hegyi Ferenc:
Szenctől Tatáig című könyvét Szekér Barnabás és Koltai
András mutatta be, míg a Darvasy Mihály - Bíró Imre: A
tatai piarista rendház története
1943 – 1950 című kiadványhoz kapcsolódóan Dr. Vizkelety András és Dr. Túri Róbert
mondta el gondolatait.
A könyvbemutatón közreműködtek a Budapesti Piarista
Gimnázium tanulói, Melegh
Béla vezetésével. A két új kiadvány megvásárolható a Bordó
Házban, érdeklődni a 06/209270-134-es
telefonszámon
- áá lehet. 			

Tatán a piaristák rendháza 17671770 között épült, Fellner Jakab
tervei szerint. Az új tanintézet
megalapítását Gróf Esterházy
Miklós határozta el, s vezetésére
a kegyes-rendiek felkérését tervezte. A gróf 1764-ben meghalt,
így tervét utóda, gróf Esterházy Ferenc valósította meg, aki
1765-ben Tatára hívta a piaristákat.
Michl József polgármester a Városházán elmondta: - az a szellemiség, kultúra és az a mély tudás
valamint tapasztalat, amit a rend
tagjai az oktatás terén szereztek,
itt Tatán a mai napig meghatá-

Tatai Fényes Napközi A kutyasétáltatás szabályai
Tata Város Önkormányzatának
támogatásával szervezi idén nyáron a Tatai Fényes Napközit a
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
Az Önkormányzat 2017-ben újra
felmérve és megvizsgálva a szülők igényeit úgy döntött, hogy
a korábbinál nagyobb mértékben segíti a tatai gyerekek nyári
napközis ellátását, így ebben az
évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
és a szociálisan rászoruló családok gyermekei kedvezményesen

500, mindenki más pedig 1500
forintos napidíjért veheti igénybe
a tábor szolgáltatásait. A kedvezményes részvételi díj befizetéséhez a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási
Irodájának Szociális Csoportja
állít ki igazolást (cím: 2890 Tata,
Kossuth tér 1., tel: 34/588-638).
Június 19. és augusztus 18. között a Tatai Fényes Napközi tartalmas programokkal, hétköznaponként 8 és 16 óra között várja
a gyermekeket.

Augusztus 5. - Tatai Minimarathon!

Tata Város Önkormányzata, a
Felnőtt Utazók Klubja, a Tatai
Városkapu Közhasznú Zrt., a
Tatai Atlétikai Club, és a KEM
Természetbarát Szövetség rendezésében idén augusztus 5-én
szervezik Tatán a XXXIV. Minimarathont. A sporteseményről
sajtótájékoztatón számoltak be a
szervezők, a Városháza dísztermében.

A verseny célja idén is az egészséges életmód, az atlétika és a
rendszeres testedzés népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása, és a nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. A versenytáv
egyéniben 13,5 km, de lehet
indulni 3 fős váltóban is, a váltótávok: 2,2 - 6,6 és 4,7 km. A
Minimarathon, a 32. Wizz Air
Budapest Félmaraton hivatalos

felkészülési versenye is egyben.
A sajtótájékoztatón Tompa Andor
főszervező
elmondta: - a családias hangulatú
rendezvény Magyarország egyik
legszebb környezettel bíró futóversenye, amely két tó
partján, és számos
hangulatos utcán
át vezet. Fontos
változás az előző
évekhez képest,
hogy idén délelőtt
11 órakor rajtolnak
majd el a futók, így
biztos, hogy az eredményhirdetésen azok is részt tudnak venni,
akik hazánk távolabbi pontjairól
érkeznek, és még a verseny napján haza is szeretnének utazni.
A versenyt követő 14: 00 órára
tervezett eredményhirdetést a
Bor és Hal Ünnepen tartják meg
a Kastély téren.
Michl József polgármester az
eseménnyel kapcsolatban ki-

emelte: - óriási dolog az, hogy
Tatának van olyan rendezvénye,
amely már 34 éve működik, és
évről évre várja az érdeklődőket, miközben folyamatosan
fejlődik és változik. Tata példaértékű sportéletét 2017-ben két
új esemény is kiegészíti, hiszen
június 23-25-én rendezik az Országos Strandröplabda Bajnokság I. Mesterfordulóját valamint
az U14 Strandröplabda Magyar
Kupát az Építők parkjában, augusztus 18-19-én pedig szintén
városunkban kerül sor az Old
Lake Man Középtávú Triatlon
Amatőr Magyar Kupára.
Az idei Minimarathon tehát a
megszokott távon, de új időpontban: délelőtt 11.00 órakor
kezdődik majd. Nevezni augusztus 1. éjfélig lehet, a tata.
hu weboldalon elérhető információs tájékoztatóban található
online címen. A helyszíni nevezés helyszíne és időpontjai:
augusztus 4. 15:00-19:00 óráig,
és augusztus 5. 08:00-10:00
óráig a versenyközpontban, a
Magyary Zoltán Művelődési
- áá Központban. 		

illusztráció

A nyári jó idő beköszöntével
egyre többen sétáltatják kutyájukat a szabadban. Tata közterületein, különösen az Öreg-tó
és a Cseke-tó partján is megnőtt
az állatokat sétáltatók, s mellettük a gyalogosok, kerékpárosok
és szabadban sportolók száma,
ezért különösen fontos, hogy
a jogszabályok ismeretében figyeljünk egymásra.
A kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdése
szerint a belterület közterületén
- kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen
ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
A rendelet (2) bekezdése szerint
közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az

eb sem más állatot, sem embert
harapásával ne veszélyeztethessen. A (3) bekezdés alapján
szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény,
kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag
az egyed jellemzően agresszív
magatartásának ismerete esetén
kell.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
193. § (1) bekezdése szerint
szabálysértést követ el, aki a
felügyelete alatt álló kutyát a
település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre,
vagy kóborolni hagyja, a természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a
vadászkutya kivételével - póráz

nélkül elengedi, vagy kóborolni
hagyja, illetve élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére
vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged,
illetőleg bevisz. Ugyanezen törvény 196. § (1) bekezdése szerint köztisztasági szabálysértést
követ el, aki a felügyelete alatt
lévő állat által közterületen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik.
A fentiekben meghatározott
szabálysértések miatt a közterület-felügyelő, természeti és
védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen
az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni
bírságot! Figyeljünk egymásra,
hogy a kutyával megtett közös
séta igazi élmény legyen, és ne
zavarjon másokat.
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Kötelességünk az emlékezés

Hagyományosan minden év júniusában emlékeznek meg a Tatán
élt zsidó közösség elpusztításáról. Tatáról a zsidókat 1944. június 5-én vitték a vasút állomásra,
ahonnan a komáromi Monostori
Erődbe kerültek és onnan június 13-án indultak el a vagonok
a lengyelországi Auschwitzba. A rendelkezésre álló adatok
szerint június 15-én a Tatáról
deportált zsidók nyolcvan százaléka a gázkamrában halt meg.
–Ez egy olyan alkalom, amelyre
minden évben vissza kell gondolnunk– fogalmazott Kerti Katalin, a megemlékezést szervező
Goldberger Alapítvány kurátora,
majd így folytatta: –Itt egy olyan
közösségről volt szó, amely
nagyban járult hozzá, hogy Tata
városi rangot kapjon. A zsidók
között voltak az elsők, akik városi nyomdát alapítottak, képeslapot adtak ki Tatáról, de azok
is, akik több száz tatainak adtak
munkát, gyárakat hoztak létre a
városban.
A zsidó között voltak mecénások
is. A piarista gimnázium belső
berendezésére indított gyűjtés
során összeállítottak egy névsort, amely első öt helyén öt
zsidó család szerepel, akik nagy
összeggel támogatták az iskola
megindulását.
A kurátor azt is elmondta, hogy
a tatai zsidók a szorgalmukkal,
az újdonságra való hajlamukkal,
érzékenységükkel, a vállalkozó
kedvükkel, a mecénási tevékeny-

ségükkel olyan megbecsülést
szereztek maguknak Tatán, hogy
tragikus arra gondolni, hogy a
zsidótörvények
megszületése
után ezek az emberek hazátlanok
lettek saját városukban.
Tata, Komárom-Esztergom megye zsidók által egyik legkorábban lakott települése volt. Azon
kevés települések közé tartozott,
ahol már a 13. században, az
Árpád házi királyok alatt laktak zsidók. A holokauszt során
több mint 650 tatai zsidó került
Auschwitz és más táborok fogságába, akik közül mindössze 63an tértek vissza. Közülük 30-an
rögtön tovább is mentek, így alig
maradt a városban valaki a zsidó
közösségből. Mára a túlélők száma is drasztikusan lecsökkent, és
a hozzátartozók is lassan fogyatkoznak, ezért a közösség feladata
az emlékezés az egykor virágzó
zsidó hitközségre. Erről beszélt
a megemlékezésen Vári György

újságíró.
A zsidó temető gondozásának
több aspektusa is van. A tatai zsidó közösség komoly infrastruktúrát is kiépített Tatán. A zsinagóga, a rituális fürdő, a rabbi lakás
mellett iskolát építettek, óvodát
tartottak fent, és temetőt is kialakítottak. Ezen beruházások
közül a zsidó temető az, amelyik
még eredeti funkciójának megfelelően működik. A megyében
ez az utolsó kifejezetten a zsidó
valláshoz tartozók számára kialakított temető. Kerti Katalin azt is
elmondta, hogy a temető fenntartása azért is fontos, mert nagyon
komoly helytörténeti, történeti
szerepe is van. 1740-től 1805-ig
több mint 100 héber feliratú sírkő
található itt. Természetesen német
és magyar feliratú sírok is megmaradtak. Számos jelentősége
mellett gyönyörű elhelyezkedése
és fekvése miatt az ország egyik
legszebb zsidó temetője. - pv -

A Goldberger Alapítvány kurátora, Kerti Katalin, valamint a
Komárom-Esztergom megyei
zsidóközösség vezetője, Einorch László szervezésében mártír
megemlékezést tartottak a Holokauszt tatai áldozatainak tiszteletére. Június 18-án délelőtt a
tatai zsidó temetőben gyűltek
össze a résztvevők, hogy együtt
emlékezzenek Tata és környéke
mártírjaira.
A megemlékezésen részt vett
Bencsik János a Tatai medence országgyűlési képviselője is,
valamint önkormányzati képviselők, és persze az egyházi
szervezetek képviselői is megjelentek. Havassy Bálint a Szent
Kereszt Templom plébánosának
levelét Kerti Katalin olvasta fel.
A 73 évvel ezelőtti a júniusi napokban a Tatán történt tragikus
eseményekre emlékeztek. Az
istentiszteletet Petrovics Péter
rabbi tartotta, aki mély érzelmekkel szólt a tatai magyar zsidó polgároknak a város életében
betöltött szerepéről, majd elhurcolásukról, és utolsó útjukról az
Auschwitzban lévő haláltáborig.
Beszédében szólt a felelősökről
is, akik előkészítették, majd végrehajtották a borzalmas tetteket
világszerte, Magyarországon és
városunkban is. Tatán és környékén mintegy 1000 fő magyar
zsidó polgárt küldtek a halálba
zsidó, cigány származása vagy
más embertelen meggondolás
alapján. A rabbi beszédében ki-

emelte, hogy figyelnünk kell
egymásra, hogy soha többé ne
fordulhasson elő hasonló embertelen, megalázó tett. Vári
György újságíró, akinek családja Tata és környékéhez kötődik
meghatóan szólt a Tata környéki
zsidóság szerepéről a gazdasági,
társadalmi és közéletben, ezért
is fontos emlékeznünk. Felkavaró érzéseket váltott ki a jelenlévőkből Rosenfeld Dániel kántor
héber nyelven elmondott imája,
amelyben benne volt a zsidó nép
lelkének mélyén átérzett szenvedése. Az istentiszteletet Téri
Sándor színművész előadásában
Gyárfás Endre megrázó verse
zárta, amely elítél minden olyan
megnyilvánulást, ami gyalázatos tettek elkövetésére irányul.
Gyárfás Endre Csak egy tréfa
című verse hitvallás a fasizmus,
a nácizmus minden megnyilvánulása ellen, ezt érzékltette a
művész mély átérzéssel, így a
részt vevők is részesei lehettek
a megdöbbentő élménynek. A
megható istentisztelet végén a
temetőben felállított emlékműnél elhelyezték az emlékezés
köveit a jelenlévők, arra gondolva, hogyan történhetett mindez
Tatán és környékén 1944 júniusában. Mit tettek a megölt tatai
polgárok a városért, és mit tehettek volna még ha még élhettek volna velünk és közöttünk.
Kötelességünk emlékezni rájuk,
és az utókor őrizze meg emléküSárközi József emlékező
ket.

Parlamenti Napló
Kétkeréken az Által-ér mentén
Lassan negyedszázada lesz annak, hogy a Tatai-medence önkormányzatai, vállalkozásai és
egyesületei megalapították az
Által-ér Szövetséget. Azt a célt
tűztük ki magunk elé, hogy felszámoljuk a korábbi szocialista
nagyipar által okozott környezeti
kártételeket, begyógyítsuk a tájsebeket, továbbá megteremtsük
a természeti erőforrások szelíd
használatára épülő színes, helyi
gazdasági szövedék létrejöttének
feltételeit.
Mily régen volt már az is, amikor Horváthy Lóránttal, a Komárom-Esztergom
Megyei
Sportszövetségek Szövetségének
egykori elnökével aláírtuk azt a
megállapodást, mely elindította
az Által-ér Völgyi Kerékpárút
tervezési folyamatát. Már ak-

kor is látszott, hogy a milliárdos
nagyságrendű fejlesztés megvalósításához nem lesz elegendő
önkormányzati pénzügyi forrás,
így nagy várakozással tekintettünk az európai uniós pályázatok
által nyújtott lehetőségekre.
Végül 15 esztendő előkészületeit
követően épülhetett meg a Tatabánya és Tata közötti szakasz,
mely jelenleg is az ország második legforgalmasabb kerékpárútja. Ezt követhette a Tata és Dunaalmás közötti bicikliút, s ezzel
párhuzamosan kisebb-nagyobb
belterületi szakaszok is megszülethettek. A két város térségében
ma már 25 km-es – ma még kissé
mozaikos szerkezetű – kerékpárút-hálózat áll a kerekezni vágyók rendelkezésére.
A napokban egy újabb fontos

mérföldkőhöz érkeztünk. Kecskéd, Környe és Oroszlány polgármesterei aláírták azt a finanszírozási megállapodást, mely
1.1 milliárd forint értékű uniós és
állami támogatás igénybe vétele
mellett, újabb 11.5 kilométernyi szakasz megépítését alapozza meg. A Tatabánya és a majki
kamalduli remeteség közötti
kerékpárút megépítésére 2018ban kerül sor. Közben Tatabánya
Önkormányzata is megkezdte a
városi átkelési szakasz megépítésének előkészületeit.
Amennyiben sikerrel jár egy
újabb – országhatáron átívelő –
pályázatunk, akkor Tatán, a megújuló Építők Parkja közelében
kerékpáros pihenőhely és kerékpárkölcsönző kialakítására is sor
kerülhet. A folyamatosan bővülő

kerékpárút hálózat újabb eleme
a Tata-Agostyán közötti szakasz
megépítése lehet, melynek terveit már elkészíttette az Önkormányzat, s jó esély mutatkozik
arra, hogy pályázati forrásból
2018-19 során az is megépüljön.
Így válik valóra egy negyedszázados álom, mely a Tatai-medence „fő folyójának” mentén
fűzi egybe a helyi természeti és épített emlékeket, továbbá a
kerékpárút mentén
meglévő

gasztronómiai kínálatot. Már
most is látszik, hogy nemcsak a
helyben élő kerékpárszerelmesek
örömére.
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Nagykorú lett a Tatai Sokadalom

János atyára emlékezve…

A Szövetség Tatáért Alapítvány
kiadásában „Visszaemlékezések,
szentbeszédek” címmel jelent
meg kiadvány, emléket állítva
Virágh János kapucinus szerzetesnek.
A Láng Éva - Tremmel József
szerkesztésében készült János
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ezúttal is felvonulással
és tisztástánccal kezdődött a Tatai Sokadalom. A 18. alkalommal
megrendezett népművészeti fesztiválon ezúttal is számos különleges, kulturális program közül válogathattak az érdeklődők. Évek óta
hagyomány az is, hogy a rendezvényen jutalmazzák azokat a fiatalokat, akik művészeti téren sikereket értek el. Tata polgármestere
az idén 265 díjazottnak gratulálhatott. Michl József elmondta, hogy
nagy büszkeség az egész városnak,
hogy évről évre egyre több fiatalnak adhatja át az elismerő oklevelet kimagasló teljesítményéért. A
polgármester azt is megemlítette,
hogy ezeknek a díjaknak a kiosztására alkalmasabb helyszín nem is
lehetne, hiszen a sokadalom nívós
programjaiba remekül illeszkedik
a tehetséges fiatalok jutalmazása.
Az idei megnyitó ünnepségen az
Egressy Kórus is fellépett, legsikeresebb dalaival.
A Sokadalommal párhuzamosan
szakmai műhelymunka is folyt a
Nyári-lak épületében. A népi hagyományápolás, a népzene illetve
néptánc-pedagógia számos pozitív hatása érvényesíthető az oktatás más területein is. A tanuláshoz
szükséges készségeket, képességeket egyidejűleg fejlesztő Fürkész programot az elmúlt 5 évben
dolgozták ki a Kenderke Alapfokú
Művészeti Iskola berkein belül,
az iskola igazgatója, Kun Katalin
kutatásai nyomán. A hagyományos

Ajánló

évkör mentén haladva határozzák
meg a témákat, 4 művészeti ágazaton keresztül. Ezek részleteiről
Farkas Emőke néptáncpedagógus
tartott előadást a jelenlévő szakembereknek. A Fürkész projektre
felfigyelt az Eszetrházy Károly
Egyetem is, aminek köszönhetően
egyre szélesebb körben terjedhet el
az úttörő program. A konferencián
részt vett Dr. Lippai Károly, az
egyetem rektora is, aki elégedetten nyugtázta a tatai szakemberek
munkáját és eddig elért eredményeit. Tata városának egyébként
középtávú tervei között szerepel
a helyi felsőoktatás felépítése,
amelynek egyik alappillére az egri
egyetemmel kötött megállapodás,
amely a Kenderke programjának
köszönhető.
A Sokadalom szervezői minden
évben ügyelnek arra, hogy több
helyi csoport is lehetőséget kapjon
a fellépésre. Így a rendezvények
a legkisebbek is kipróbálhatják
magukat színpadi fellépőként. A
Geszti óvoda minden évben nagy
örömmel vesz részt a programon.
Az idén kis bepillantást engedtek
mindennapjaikba, az Így játszunk
mi című műsorukkal. Az óvodások
mellett persze idén is színpadra
léptek a Fogyatékosok Nappali Intézményének lakói is.
A délelőtti programok többsége elsősorban a gyermekeknek szóltak.
Gryllus Vilmos visszatérő vendége
a Tatai Sokadalomnak, koncertjei
mindig nagy sikert aratnak –és
nemcsak a legkisebbek, hanem a

atyáról szóló könyv ötlete már
régen megfogalmazódott, alkotói
ugyanis úgy érezték jó lenne, ha
prédikációit akár otthon, nyugodt
körülmények között is el lehetne
olvasni. 2015 karácsonyán végleg megszületett a kiadvány terve, így több mint 70 beszéddel a
lapjain megjelenhetett Virágh János atya születésének 80., halálának 10. évfordulója alkalmából.
A könyvben olvasható prédikációk többsége a B év evangéliumához kapcsolódik - a miséken
elmondottak vázlataként. A kiadványban ezek mellett számos
visszaemlékezést, és személyes
fényképet is talál az olvasó.
A János atyának emléket állító
könyv megvásárolható a Kapucinus Templom melletti Pió Atya
Kegytárgy és Ajándék üzletben,
valamint a Magyary Zoltán Művelődési Házban.

Madarak a könyvtárban

- Alle Vögel in der Bibliothek
felnőttek körében is. A zenész a
régi nagy slágerei mellett, új lemezéről is hozott néhány dalt, ami
ugyancsak elnyerte a közönség
tetszését. A gyermek tisztáson szabadtéri játékok, kézműves foglalkozások óriásbuborékfújás várta a
legkisebbeket. A legelszántabbak
még azt is kipróbálhatták, hogy
a régi időkben hogyan mostak az
asszonyok. A gyerekek szépen sorra mosták, teregették és vasalták
az apró babaruhákat.
A háromnapos rendezvényen egymást követték a jobbnál jobb produkciók. A rendezvény az idén
otthont adott a Piros sipkás fickók
találkozója első állomásának, ahol
vásári bábjátékot mutattak be. Az
előadások idejére szinte teljesen
megtelt a tisztás, ahol a nézőtéren
nemcsak a gyerekeknek csalt mosolyt az arcára a bábszínházi előadás.
A fesztiválon mindig van valami
újdonság, de a szervezők alapvetően ragaszkodnak a jól bevált arculat megtartásához. A szervezéskor szigorú szabályokat követnek
például arra vonatkozóan, hogy
az árusok közé kiket fogadnak
be. Ugyanez vonatkozik a színpadi produkciókra is, hiszen csak
elismert népi hagyományőrzőket,
együtteseket és nívós művészeket
hívnak a fesztiválra. Prokl Violetta

Játékos foglalkozásra hívta a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtára a
Jázmin Utcai Általános Iskolai
diákjait 2017. június 14-én. A
Népek Kultúrája program keretében lehetőség nyílt idén a
németül tanulók számára „madarakká válni”. A rendezvény
során a gyerekek többféle módon közelebbről megismerkedhettek a német kultúrával és a
könyvtárhasználattal. A diákok
először egy kevésbé elterjedt
Grimm mesét (A madarak királya) hallgattak meg, majd
interaktív beszélgetés formájában szereztek ismereteket a
hétköznapi életben is gyakran
látható szárnyasokról. A társalgást egy kedves zenés mondóka
közös éneklése követte. Ezután
különböző játékos feladatokat

tartalmazó lap (keresztrejtvény, kakukktojás) kitöltésével gyarapíthatták tudásukat a
környékbeli országokkal - Lengyelország, Németország, Szlovákia - kapcsolatban. A fiatalok
bepillantást nyertek az eltérő
nemzeti jelképekbe (zászlók,
címerek), városokba, kultúrába
és gasztronómiába a megoldás
keresése során. A következő játék során könyvborítókat raktak
ki a gyerekek, amelyek segítségével megtanulták az őrjegyek
használatát, illetve hogyan kell
a polcon megkeresni egy bizonyos könyvet. Az egész foglalkozás egy rendkívül pörgős
origami madárkereső versen�nyel zárult, amelynek végén
megkoronázták a legfürgébb és
legügyesebb diákokat.
		

Dollmayer Bea
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Felnőtt ezüstérem

Víz, Zene,Virág Fesztivál
sportprogramjai

Óvodások vették birtokba egy
délelőttre a Városi Sportcsarnokot. A Bartók óvoda harmadik
alkalommal rendezte meg a város hasonló intézményei részvételével ezt a programot, ezúttal
igazi sportos környezetben. Lehet hogy ez is vonzotta az ovikat, hiszen a Geszti, a Juniorka,
a Hajnalcsillag, a Kertvárosi,
a Fürdő utcai és a Szivárvány
óvoda is társult a rendező Bartók
óvodához. Így heten –nem mit
a gonoszok, hanem mint akik
szeretnek játszani- küzdöttek a
színes lapokért és ami a legfontosabb egymásért. Az óvodák
előre megkapták a feladatokat,
így készülni is tudtak, ezzel
gördülékenyebbé is sikerült tenni a versenyt. Bár verseny volt,
hiszen minden számban volt
első, második, harmadik, de a
gyerekeket ez különösebben
nem is érdekelte. Ők szaladtak,
mentek pókjárásban, jártak”mocsárban”, vezetgettek labdát és
csináltak megannyi mást. Mit
foglalkoztak vele éppen ki hányadik helyen ért a célba. Zengett a csarnok, hiszen komoly
szurkolótáborok érkeztek minden oviból: zászlókkal, kereplőkkel és nagy hanggal. Szíjjné
Mokánszki Natália a Bartók
óvoda vezetője –bár mikrofonnal- néha alig tudta túlbeszélni
a szurkolást. Ő és kollégái mindent megtettek azért hogy egy
jó, sportos délelőttöt szerezzenek a gyerekeknek. A végén a
legnagyobb örömöt az okozta,
hogy minden csapat kapott érmet és csokit, míg a győztes
Bartók óvoda egy évig őrizheti
- ta a vándorserleget.

Bővebb információk:
www.tataiac.hu

Tatai Minimaraton
augusztus 5-én!
Közeleg a nagy nap. A Minimaraton mindig felbolydítja a várost,
nem csak azért mert mindenütt
futnak, hanem azért is mert több
mint ezer emberrel nő ezen a napon a város népessége. Immáron
34 alkalommal várja Tata a futás
szerelmeseit. Néhány újdonságra
érdemes figyelni azoknak akik
gondolkodnak azon, hogy elindulnak a versenyen. Az egyik
legfontosabb változás, hogy a
rajt a nagy futóversenyekhez hasonlóan délelőtt 11.00-kor lesz. A
másik amit érdemes megjegyezni hogy nem lesz csapatverseny,
viszont a váltókban több korosztályt tettek be a szervezők. Ami
nem változott hogy már lehet
online nevezni. Augusztus 4-én
délután zsíroskenyér parti lesz a
Művelődési
Központnál, ahol nevezni is lehet, 5-én pedig már 8.00-tól
várják a futókat a szervezők. A
díjátadásra, eredményhirdetésre
ismét a Kastélyparkban a Bor és
Hal Ünnepe rendezvény keretében kerül sor.

Fotó:facebook.com/thac.foci

Oviolimpia

A TAC labdarúgó szakosztálya
2012-ben alakult újjá. Azóta számottevően nőtt a létszám, a csapatok száma és évről-évre érmek
jelentik az eredményességet. A
nemrég véget ért bajnoki évadot
követően bankettel ünnepelték
meg a felnőttek és az U-19-es
korosztály az érmes helyezéseket.
Wéber Roland az ezüstérmes felnőttek edzője boldogan értékelte
az évet.
- Milyen tervekkel indultak neki a
bajnokságnak?
W.R.: Már az előző bajnokságban
is látszott, hogy egy jó felkészüléssel előrébb végezhetünk az új
idényben. Nagyon komoly munkát végeztünk a bajnokság előtt és
láttuk, hogy jó csapatunk van. Jól
dolgoztak a fiúk és a szakosztály
vezetőjével együtt úgy gondoltuk,
éremesélyesek vagyunk. Aztán
a sorsolás ismeretében kiderült,
hogy az első hat fordulóban el is
dőlhet a helyünk. Csupa jó csapattal találkoztunk és a hat meccsen
16 pontot szereztünk. Hasonlóan
jól kezdett a Vértesszőlős, velük
ezután találkoztunk és idegenben
vereséget szenvedtünk. Utána
még nyertünk Vértessomlón, de
a mélypont a Nagyigmánd elleni
hazai vereség volt.
- Elég bő kerettel dolgozhatott, ez
nem okozott gondot?
W.R.: Az, hogy mikor bő egy keret, az bajnokság közben dől el.
Minket az utóbbi években kísért a

sok sérülés. Az idén is több olyan
játékos volt, akiknek több hetet
kellett kihagyni. A bajnokságban
27 játékos lépett pályára, volt aki
csak egyszer csereként, de tizenegy fiú legalább 20 meccsen játszott. Persze nem könnyű azokkal,
akik csak csereként, esetleg csak
néhány perceket kapnak, hiszen
mindenki szeretne játszani. A hozzáállásuk jó a fiúknak, sokszor éppen a csereként beállt játékos lőtt
gólt, vagy tett hozzá játékával a
győzelemhez. Pl. Purgel egyszer
játszott végig, 12 alkalommal lecseréltem, 9 alkalommal küldtem
be csereként és így is 6 gólt lőtt, de
a meccsek közel felében Csordás
D. is csere volt Ő 7 gólt szerzett.
- A gólkirály a TAC-ból került ki,
de a csapat kapta a legkevesebb
gólt is. Sikerült mindig a legjobb
összeállítást megtalálni?
W.R.: Igyekeztem mindig a legjobb csapatot pályára küldeni. Így
utólag is úgy gondolom, kirívóan
rosszul egyik meccsen sem játszottunk. Rába Jenő évek óta ott
van a legjobb góllövők között,
az idén összejött neki a több mint
30 találat. A góljaink felét szerezte, de ehhez kellettek a többiek
is. Sokat számított, hogy a télen
Bombiczot sikerült megszerezni.
Nagyon örülök Jenő gólkirályi
címének. A bajnokságban három
kapusunk védett, közülük Sándor 23 alkalommal, Valakovics 4
alkalommal, míg Battka egyszer

XXXIV. MINIMARATHON
A verseny időpontja és helyszíne:
2017. augusztus 5. szombat 11:00
Magyary Zoltán Művelődési
Központ (versenyközpont) Tata,
Váralja u. 4.
Versenytávok: 13,5 km egyéni, 3
fős váltó (2,2 km 6,6 km 4,7 km)
Résztvevők: A Minimaraton nyílt
futóverseny, amelyen a 14 éven
aluliak a 13,5 km-es távon csak
szülői beleegyezéssel vagy kísérővel indulhatnak. A váltóban 3
főt kell nevezni.
A verseny lebonyolítása: Egyéni
versenyben az érvényben lévő
atlétikai versenyszabályok szerint. A váltó első tagja egyéniben
végigfuthatja a versenyt, de neveznie mindkét versenyszámban
kell. Ebben az esetben a futó két
chip-et és két rajtszámot (egyéni
és váltó) visz magával. Váltás a
tépőzáras chip átadásával történik, amit a bokán kell viselni.
Váltóhelyek: Az első váltóhely a
rajt/cél kapu alatt (2,2 km-nél), a
második az Öreg tó partján a táv
8,8 km-énél (Ökoturisztikai Központnál), ahová busz szállítja a
váltótagokat.
Költségek: A futóverseny rende-

zési költségét a rendezők fedezik.
A részvétel költségei a nevezőket
terheli.
Nevezés: Előnevezés:
2017. május 25-től 2017.
augusztus 1-jén éjfélig
Előnevezés módja: regisztrációra
van szükség a www.tata.hu/minimaraton_regisztracio/user/register lapon, majd a regisztráció
után be kell jelentkezni a www.
tata.hu/minimaraton_regisztracio
weblapon és a nevezéshez szükséges adatok megadásával előnevezni a versenyre.
Helyszíni nevezés: 2017. augusztus 4. péntek 15:00-19:00 óráig
2017. augusztus 5. szombat 8:0010:00 óráig
A nevezés a chipes feldolgozás
miatt legkésőbb 10:30 órakor lezárul. Ezután nem áll módunkban
nevezést elfogadni.
Bővebb információk:
Tompa Andor: 0630/749-73-43
Lentulai Mária: 34/384-791 /
este/
Honlap: www.tata.hu,
www.tata.hu/minimaraton_regisztracio
E-mail: sportreferens@tata.hu

csereként lépett pályára. Az, hogy
az alapszakasz 24 mérkőzésén 30
gólt kaptunk, az sokat elmond.
Hét meccsen nem kaptunk gólt.
- Elégedett az ezüstéremmel?
W.R.: Mindenképpen elégedett
vagyok, hiszen fennállásunk eddigi legjobb helyezése ez a második
hely. Titkon gondoltam év közben a bajnoki címre is, de a Szőlős több pontot gyűjtött. Az nem
mondom, hogy jobb csapat volt,
bár kétszer vereséget szenvedtünk
tőlük. Azért a rájátszás utolsó fordulójában idegenben őket is megvertük. Büszke vagyok a csapatra.
Egy kis statisztika: alapszakasz:
2. TAC 24 16 4 4 70-30 52 pont
otthon:12 9 1 2 44-15 28
idegenben:12 7 3 2 26-15 24
A legtöbb gólt a TAC lőtte és a 2.
legkevesebb gólt kapta.
Rájátszásban: 4 3 1 0 7-1
10 pont
Öt játékos 20x végig a pályán volt:
Berki, Csapó, Fehér, Rába, Sándor

Aranyos fiúk!
Ha valaki, vagy egy csapat bajnok
lesz, az dicséretes. Ha ezt megismételve megvédi címét, az már
nagy siker. Ha sorozatban harmadszor is odaér az első helyre, az
már minden elismerést megérdemel. Mint ahogy minden elismerést megérdemel a TAC U-19-es
labdarúgó csapata a megyei bajnokság háromszoros bajnokcsapata címért.
- Egy utánpótlás csapat állandóan
változik. Hogy sikerült ez a nagy
sorozat?
Kele Zoltán edző: Való igaz, hogy
az U-14, U-16, U-19-es csapatok
kerete évről-évre változik, hiszen
„kiöregszenek” a korosztályból,
az iskolaváltás miatt abbahagyják, vagy más ok miatt nem számíthatunk rájuk. Én elég régóta
dolgozok már fiatalokkal, akár
ebből a csapatból is. Három évvel
ezelőtt összejött egy jó társaság.
Tehetségesek, szerettek focizni,
jó közösséget alkottak. Ezek mind
kellenek ahhoz, hogy eredményre
lehessen számítani. Vevők voltak

a munkára, akartak tanulni.
- Igaz a mondás, hogy egy címet
megtartani sokkal nehezebb, mint
először megnyerni?
K.Z.: Ez tökéletesen így van, hiszen mindenki a bajnokot akarja
megverni. Ráadásul az utánpótlás
csapatoknál sokszor egy nagyon
jó játékos sikerre is vihet egy-egy
csapatot. Mégis úgy gondolom,
mi mindegyik bajnoki címünket a
„Csapatnak” köszönhetjük. Nem
volt szuper játékosunk, de nem
voltak nagyon gyengék sem. Illetve inkább azt mondom, volt 21 nagyon jó játékosom, ennyien léptek
pályára a bajnokságban.
- Most tulajdonképpen kétszer
kellet megnyerni a bajnokságot a
rájátszás miatt. E volt a legnehezebb?
K.Z.: Az alapszakaszt megnyertük, a 24 forduló alatt mindössze
a Vértessomlótól kaptunk ki és
volt két döntetlenünk. Mi kaptuk
a legkevesebb gólt és a 2. legtöbbet rúgtuk. A rájátszás nem volt
egyszerű, hiszen az első öt helyezett csapat játszott egymással egy
kört, kettőt otthon, kettőt idegenben. Két meccset nyertünk, aztán
Vértessomlón ismét kikaptunk,
míg a nagy ellenfél a Lábatlan
hozta mind a három mérkőzését.
Az utolsó forduló előtt előnybe
kerültek, de a mindent eldöntő
mérkőzésre mivel az alapszakaszt mi nyertük, Tatán került
sor. Nekünk csak a győzelem jelentette a bajnoki címet. Szerintem a bajnokság legjobb meccse
volt, rengeteg szurkoló előtt és
hát 2-1-re nyertünk. A rájátszás
miatt valóban ez volt a legnehezebben megszerzett aranyérem,
de óriási fegyverténynek tartom
a sorozatban elért három sikert.
Egy kis statisztika: alapszakasz:
1. TAC 24 21 2 1 125-32 65 pont
otthon: 12 11 1 0 71-10 34
idegenben: 12 10 1 1 54-22 31.
18 mérkőzésen rúgott legalább
3 gólt a csapat. Döntetlent játszottak a Sárisáp (1-1) és a
Lábatlan (2-2) ellen. A házi
gólkirály 34 góllal Koronczi
Tompa Andor
Szabolcs lett.

Buborékfociztak, rollereztek, íjaztak
Több, mint ezer osztálykiránduló diák Tatán
Május, június hónapban egymást váltották a Focikertben
a Tatára szervezett diákcsoportok, akik osztálykirándulásuk egy részében „buborék
fociztak”, íjászok viadalán
vettek részt illetve rolleres
városfelfedezésen ismerkedtek városunkkal. Sok helyről
jöttek; Budapest, Székesfehérvár, Sopron, Csorna, Szil,
Győr, Kapuvár, Gyömrő, Mosonmagyaróvár, Dunaharaszti, Hatvan, Eger, Dunakeszi,
Vác, Szécsény, Mór, Celldömölk, Pápa, Nagyvenyin,
Százhalombatta, állami, egyházi iskolák, kínai és török
magániskolák diákjai sok élménnyel lettek gazdagabbak.
Különösen várták az új őrület
kipróbálását, a buborékfocit.
Mi is az a buborékfoci ?
Ötlete Norvégiából ered, a
játékosok, a játszók egy átlátszó buborékgömb belsejében
elhelyezkedve, annak teljes

védelmét élvezve szabadon
lökdösődhetnek, ütközhetnek
egymással és akár a talajjal
is. Azt is mondják a tapasztaltabbak, hogy ez nem más,
mint „taszigálós buborék szumó” illetve egymásnak futás.
Ez a sport, amit a legkisebbektől a felnőttekig mindenki játszhatja. A játék előnye,
hogy teljes erőbedobás esetén
sincs sérülés az ütközésnél, a
gyengébb edzettségűek is élvezik a lökdösődést, önbizalom növelő csodákat is megélhetnek a „buborék szumósok.”
Olyan játék ez, ahol gyakorlatilag az a szabály, hogy nincs
szabály. Bár focinak nevezik
de inkább „csapat vagy osztályépítő játék.”
Ritka szórakoztató volt a
több héten keresztül a hatalmas buborékokkal szaladgáló
gyerekek, játékosok látványa,
a Focikert műfüvén.
		
Vámosi László

