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Október 22-én és 23-án, 1956 
eseményeire emlékezett a város. 
Az Öreg-tó partján a kopjafánál, 
és másnap a körforgalomnál lévő 
’56-os emlékműnél ünnepi műsor-
ral és koszorúzással tisztelgett Tata 
a forradalom hősei előtt.
Csütörtökön este, a Cs. Kiss Ernő 
fafaragó művész kezei nyomán 
készült, a Fidesz tatai csoportja 
által 1989-ben állított, fáklyákkal 
megvilágított kopjafánál gyűltek 
össze az emlékezők, az Öreg-tó 
partjának sétányán. A kora esti 
ünnepen beszédet mondott Borsó 
Tibor, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Közgyűlés alelnöke, valamint 
Petrozsényi Eszter színművész 
szavalatai, és Lázár Antal tároga-
tóművész csodálatos kísérőzenéje 
tette meghitté az emlékezést.
Pénteken reggel 9 órakor a kör-
forgalomnál az 1956-os emlékmű 
körül szép számmal gyülekeztek 

mindazok, akik a hűvös reggel el-
lenére is a tiszteletadás, s a közös 
ünneplés mellett döntöttek. Ben-
csik János országgyűlési képvise-
lő a helyszínen külön köszönetet 
mondott azért, hogy sokan elláto-
gattak a helyszínre, s a tisztelet, az 
elkötelezettség és a jövőbe vetett 
hit elhozta ide a tataiakat.
Michl József Tata polgármestere 
az emlékmű előtt állva szólt arról, 
hogy 1956 hősei nemcsak valami 
ellen emelték fel egyértelmű sza-
vukat, hanem olyan célt is tudtak 
felrajzolni és olyan álmot megfo-
galmazni, amihez ismerték, látták 
az utat is. Nekik szól a köszönet 
ma is és rájuk kötelező emlékez-
nünk és emlékeztetnünk-mondta a 
városvezető, aki felelevenítette a 
tatai eseményeket, és az azokban 
résztvevők tetteit is. 
Harmadikként Teszáry Eszter Olga 
diákpolgármester állt a mikrofon 

elé, aki megfogalmazta, hogy mi-
lyen nehéz a mai diákok korosztá-
lyának szembesülniük az 1956-os 
eseményekkel, melyeket megérte-
ni és elképzelni felfoghatatlan fel-
adat a nemzedékük számára. Az 
eseményen különleges hangvételű 
ünnepi műsorukban a Tatai Re-
formátus Gimnázium diákjai, az 
1956-os események felnőtt és di-
ákszereplőinek bőrébe bújva, egy 
dramatikus játékot mutattak be, 
amelyben az egyes múltat idéző 
jelenetek mellett, szavalatokat és 
dalokat adtak elő. A koszorúzással 
záruló megemlékezésén közremű-
ködött a Menner Bernát Zeneis-
kola fúvószenekara Varju László 
vezetésével.
A nap zárásaként az esti szentmi-
se után a Szent Kereszt Plébáni-
atemplomban az MH. 25. Klapka 
György Lövészdandár Zenekar 
adott ünnepi hangversenyt.   - áá -

Ragyogó őszi időben indult el 
a Kossuth térről október 26-án 
délután az 1965-os forradalom 
és szabadságharc tatai szereplői 
előtt tisztelgő ünnepi felvonulás. 
A nyolc állomást érintő menetet 
a tatai MH 25. Klapka György 
Lövészdandár Zenekara vezette 
végig a város utcáin.
A Tata Város Önkormányzata 
és a Tatai Városkapu Zrt. által 
szervezett, „Új hont érlel a föld” 
címet viselő ünnepi felvonulás a 
Református Gimnáziumtól, dr. 
Némethi László emléktáblájától 
indult el, második állomása a Rá-
kóczi utcán dr. Mészáros Gábor 
emléktáblája volt. Ezt követően 
a megemlékezők a Hősök terére 
mentek, ahol a kommunista dik-
tatúra áldozatainak emléktáblá-
ja, majd az Öreg-tó parti 1956-
os kopjafa előtt tisztelegtek. A 
következő megálló színhelye a 
Kodály téren a Hősök emlék-
műve volt, ezután pedig az Ady 
Endre úton az ’56-os emléktábla, 
amelynek megkoszorúzása után 
az ünneplők buszra szálltak, hogy 
a Baji úton található emlékkőnél, 
majd Bajon, az egykori laktanya 
előtti emlékkőnél is megálljanak.
Az ünnepi felvonulás utolsó ál-
lomásán mondott beszédében 
Bencsik János országgyűlési 
képviselő emlékezett arra a nyolc 
fiatalra, akik 59 évvel ezelőtt ok-
tóber 27-én a baji laktanya előtt 
egy sortűz áldozataivá váltak. 
Az őszi napfényben kezdődő, és 
már sötétben befejeződő felvo-
nulás minden állomásán ünnepi 
műsorral és koszorúzással tisz-
telegtek a forradalom és szabad-
ságharc tatai szereplőinek fele-
lősség-és áldozatvállalása előtt. 
A Magyar Honvédség 25. Klapka 
György Lövészdandár zeneka-
ra mellett az eseményen köz-
reműködött Petrozsényi Eszter 
színművész, Paulovics Milán és 
Guoth Zsófia, ésvárosunk diákjai.

Ünnepi felvonulással tiszte-
legtünk a tatai hősök emlé-
ke előtt1956 eseményeire 

emlékeztünk

A megemlékezésekről készült  fotók Képriport című rovatunkban láthatók.

Végéhez közeledik a Kossuth tér 
és környékének rehabilitációja. 
Kevesebb, mint egy hónap múlva 
befejeződik a felújítás, amelyek 
2015 májusában kezdődtek. Az 
összesen 1,3 milliárd forint értékű 
beruházásnak – amely a Kossuth 
tér, a környező utcák és a Bercsé-
nyi utca 1. rehabilitációját foglalta 
magában – megvalósulását szá-
mos dolog nehezítette, de a mun-
kálatok folyamatosan zajlottak. 
–Eddig nagyon jó ütemben sike-
rült haladni a nyári hőségriadók 
és a vihar ellenére, amely sok kárt 
okozott a tér munkálataiban. Sze-
rencsére sikerült átvészelni ezeket 
az időszakokat, így a tér már olyan 
állapotban van, hogy biztosan be 
tudjuk fejezni a munkálatokat a 
következő hetekben. – mondta 

dr. Beró Henrietta alpolgármester. 
–Jelenleg a templom előtt talál-
ható lépcsőt körülölelő vízesések 
készülnek. A lépcsősort két, ter-
mészetes kő-hatású vízesés fogja 
majd közre, és nagyon érdekes 
látványt fognak nyújtani. Emellett 

az ikerterek építése zajlik, amely a 
kávézó előtt található területet je-
lenti, valamint megkezdődik a fák 
ültetése és a sövény kialakítása a 
téren. A továbbiakban a lépcsősort 
és az igencsak aprólékos munkát 
igénylő rotondót is befejezik. 

Örömmel számolhatunk be arról, 
hogy elkészült a csatorna, amely 
jelentős közműkiváltást jelentett, 
és alkalmas lesz a Kossuth térre 
érkező vízmennyiség elvezetésé-
re –magyarázta az alpolgármester.
November 4-én elkezdődött a 
felújítás 9. üteme, ennek kere-
tében az építési munkálatok a 
Kocsi utca és a Kálvária utca 
csomópontján befejeződnek, és 
elkezdődik a Kocsi utca bevezető 
szakaszának aszfaltozása. Ezzel 
egyidejűleg a Kálvária utca felé 
megnyitják a forgalmat, ezzel je-
lentősen csökkentve a környéken 
élők kényelmetlenségeit, és a vá-
ros valamennyi lakosa örömére 
kevesebb, mint egy hónap múlva 
mindannyian az elkészült térben 
gyönyörködhetünk.             - pv -

Célegyenesben a Kossuth téri beruházás
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dr. Friedrich Gábor 
r. ezredes 

a Tatai Rendőrkapitányság 
vezetője dr. Friedrich Gábor r. 
ezredes  2015. november 18-án 
10:00 – 12:00 óra között tartja 
fogadónapját hivatalában, Tata 
Ady Endre utca 27. szám alatt.

FoGAdÓÓrA

dr. berÓ  henrieTTA 
alpolgármester

és a 6. egyéni 
választókerület 
képviselője
2015.  november 
5-én,   csütörtö-
kön 13.00-15.00 
óra között
fogadja a hozzá 

forduló polgárokat a Városhá-
zánhivatali helyiségében, Tata, 
Kossuth tér 1. I.em. 101.szoba.

A Kossuth tér rehabilitációjához 
kapcsolódó pályázat részeként 
Tata közép- és általános iskolás 
diákjai rajzokon, prózai műveken 
és vetélkedőkön keresztül mu-
tathatták meg mennyire ismerik 
városunkat, és mit várnak a meg-
újult Kossuth tértől.
Tata Város Önkormányzata meg-
bízásából a KDOP 3.1.1/A-09-
2f-2011-0001 jelű, Tata, Kossuth 
tér városközpont értékmegőrző 
rehabilitációja nevű pályázat ke-
retében öt kategóriában írtak ki 
pályázatokat és szerveztek verse-
nyeket a városban tanuló gyere-
kek számára.
A rendezvénysorozathoz kap-
csolódva két korcsoportban egy 
játékos, a várossal, és kiemelten 
a Kossuth térrel kapcsolatos mű-
veltségi vetélkedő zajlott a Fischer 
házban, ahová testvérvárosunkból, 
Szőgyénből is érkeztek diákok.
A „Térlátás” című rajzpályázatra 
különböző korcsoportokban le-

hetett jelentkezni.  A gyerekek 
technikai megkötés nélkül dol-
gozhattak, csak a méretbeli elő-
írásoknak kellett megfelelniük. 
A beérkezett, közel 100 gyerek-
rajzból a polgármesteri hivatal 
folyosóján és lépcsőházában 
rendeztek be kiállítást. Az ünne-
pélyes megnyitón Michl József 

polgármester a rajzokat értékelve 
elmondta, jó látni, hogy a gyere-
kek munkáin sokszor megjelent az 
ember, a család és a közösség. Ez 
azért is fontos, mert a Kossuth tér 
olyan része lesz Tata városának, 
ami igazán jó találkozási pontként 
szolgál majd az itt élőknek, és al-
kalmas lesz arra, hogy az emberek 

megpihenjenek, beszélgessenek 
és mindennapjaik részévé tegyék 
a város megújult terét, ahol öröm 
lesz majd találkozni.
Írásos pályaműveket is vártak a 
szervezők két témakörben, egy-
részt kíváncsiak voltak arra, hogy 
mit várnak a megújuló Kossuth 
tértől a fiatalok, illetve hagyo-
mányos, esszé jellegű pályamű-
veket is kértek, amelyek a tér 
művészettörténeti értékeit írják 
le, vagy idegenforgalmi szem-
pontból mutatják be azt. A prog-
ramsorozathoz kapcsolódott még 
egy kerékpáros verseny, amely 
két fordulóban zajlott, ügyességi 
és városismereti feladatokkal. A 
pályázatok nyerteseinek és a ke-
rékpáros versenyzőknek értékes 
díjakat adtak át a kiállítás meg-
nyitója után a hivatal dísztermé-
ben, ahol utalványok, édességek, 
kerékpáros kilométer-órák és 
tabletek találtak gazdára, a fődíj 
pedig két kerékpár volt.       - áá-

A Kossuth tér diákszemmel

A Kossuth tér forgalmi 
rendje a következőkép-
pen változik meg:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Kossuth tér építési beruhá-
zás 9. üteme 2015. november 
4-től indul, ezzel egyidejűleg 
az alábbi forgalmi rend vál-
tozások lépnek életbe:
Az építési munkálatok a Ko-
csi utca és a Kálvária utca 
csomópontján befejeződnek, 
a Kálvária utca felé a forga-
lom megnyitásra kerül.
A korábban a Tata, Kossuth 
tér és környékére meghirde-
tett egyéb forgalomterelések 
a továbbiakban is érvényben 
maradnak. 
Kérjük megértésüket és tü-
relmüket! 

Zöldhulladékos zsák 
elszállítása

A Tatai Városgazda nonprofit 
Kft. ezúton értesíti Tata város 
lakosságát, hogy társaságunk a 
zöldhulladékos zsákok elszál-
lítását 2015. november 30-ig 
végzi. ezt az időpontot köve-
tően a kihelyezett zsákok nem 
kerülnek elszállításra. 
Megértésüket köszönjük!

Tatai Városgazda 
nonprofit Kft.

November 4-én tartotta aktuális 
ülését Tata Város Képviselő-tes-
tülete a Városháza dísztermében, 
ahol 11 napirendi pontot tárgyal-
tak meg.
Az ülés rendhagyó módon kez-
dődött, két szomorú eseményre 
emlékezve. 1956-ban ezen a na-
pon tiporta el a szovjet hadsereg 
a magyar szabadságharcot, ezért 
’56 hősei előtt november 4-én a 
Nemzeti Gyásznapon évről-év-
re tisztelgünk. A másik szomorú 
esemény, amire az ülés elején 
megemlékeztek, Dr. Kálmán At-
tila elvesztése volt. A tanár úr éle-
tének legfontosabb eseményeit 
Michl József polgármester idéz-
te fel, majd a díszteremben he-
lyet foglalók felállással, és néma 
csenddel fejezték ki tiszteletüket.
A napirendi pontok sorában el-
sőként az önkormányzat szoci-
ális rendeletének módosításáról 
tanácskoztak. Michl József pol-
gármester ezzel kapcsolatban 
elmondta, hogy a szociális ren-
deletet több ponton szeretnék a 
jövőben módosítani, erre egyrészt 
rendeleti kötelezettségük van, 
másik oldalról pedig több pon-
ton tapasztaltak olyan változáso-
kat, melyek szükségessé teszik a 

módosítást. Ilyen például az egy 
főre eső jövedelem figyelembe-
vétele-Gerébi Ákos képviselő is 
élt egy ide kapcsolódó módosító 
indítvánnyal. A napirendi pontot 
elsőolvasatként tárgylták és a kö-
vetkező testületi ülésen születik 
majd döntés. 
Két napirendi pontot is tárgyal-
tak a humánszolgáltatással kap-
csolatosan, elsőként az autizmus 
spektrum zavarral küzdő gyerme-
kek ellátásának megszervezésé-
ről az önkormányzati fenntartású 
óvodákban, valamint egy házior-
vosi körzet működtetéséről. Ez 
utóbbi kérdésben döntés született 
arról, hogy a jövőben dr. Kaizer 
Ákos háziorvos veszi át, veszi 
meg dr. Lakatos Péter volt pra-
xisát. A másik döntés azzal kap-
csolatos, hogy az utóbbi időben 
Tatán is egyre több autista gyer-
mek születik, s a családjaiknak 
minél többet akar segíteni váro-
sunk családbarát önkormányzata. 
Az Esőemberekért Egyesülettel 
összefogva ezért egy együttmű-
ködési megállapodás születik, 
melynek keretében a tatai óvodák 
szakembereit felkészítik az autis-
ta kisgyerekekkel való speciális 
foglalkozásra, és célzott nevelési 

tervek elkészítésére. Ezzel a ta-
tai családok is komoly segítséget 
kaphatnak, az autista gyermekek 
pedig nagyobb számban eljutnak 
a helyi közösségekbe, óvodákba. 
A vagyongazdálkodáshoz kap-
csolódó előterjesztések sorában 
5 napirendi pontot tárgyaltak 
szerdán a képviselők, ezek közül 
az első a Fényes Fürdő Kft.-hez 
kapcsolódott, amely egy kisebb 
területet értékesít egy telek-ki-
egészítéshez, amihez az önkor-
mányzat hozzájárulását kérte. A 
napirend második része pedig ah-
hoz a sikerhez kapcsolódik, hogy 
a Fényes Fürdő az idei strand-
szezonban több mint 70.000 lá-
togatót fogadott. Ennek követ-
kezményeként a Tata Kártyával 
belépők díjának önkormányzati 
kiegészítésül szolgáló összege 
megnőtt az eredetileg tervezett-
hez képest. Mivel a hetven ezres 
belépés egyharmada Tata Kártyá-
val történt, így az önkormányzat 
most 5 millió forinttal kompenzál 
a rekordszámú látogató által ki-
váltott belépőjegyek után. Tele-
keladásokról is döntött a testület, 
ezek között volt a Máriapuszta 
II-es telep. 
A polgármester elmondta, hogy 

az ülésen három telket is értéke-
sítettek. A Máriapuszta II-es telep 
egy részét már korábban eladták, 
most egy másik területről született 
döntés, aminek alapján a jövőben 
egy állami kutatóintézet működik 
majd a helyszínen. Az Ipari Park-
ban két területet sikerült eladni 
közel 2 hektáron, aminek az a ho-
zadéka, hogy kezd megtérülni a 
korábbi ipari parki, 7 hektáros ön-
kormányzati befektetés, ráadásul 
vállalkozási fejlesztéseknek nyit 
az eladás lehetőséget is egyben.
Beszámoló hangzott el az ön-
kormányzat adórendeleteiről, 
beleértve az építményadót, a te-
lekadót, az idegenforgalmi adót, 
és többek között a helyi iparűzési 
adót is. Michl József a témához 
kapcsolódva elmondta, hogy az 
év vége felé közeledve minden 
esztendőben kap a testület egy 
beszámolót, az adott év adófizeté-
si eredményeiről. A polgármester 
hangsúlyozta: a tataiak fegyelme-
zett adósok, dicséret illeti őket, 
akik egyre inkább büszkeséggel 
töltve fizetnek adót, hiszen szá-
mukra egyértelműen látható és 
kézzel fogható saját városuk fej-
lődése, ami az adóknak a lakos-
sághoz való visszakerülését jelen-
ti. Az adófizetési morál 2015-ben 
tovább javult, a bevételek emel-
kedtek, s mindez követi azt a célt, 
hogy ne többet kelljen adózni, 
hanem inkább többen vállalják a 
közterheket, hiszen ezáltal több 
vállalkozás és cég jelenhet meg 
a városban, és folyamatos a fejlő-
dés. Michl József külön köszöne-
tet mondott a tatai adófizetőknek, 
és örömmel jelentette be, hogy a 
tervezettnél is több adó folyt be 
az önkormányzathoz idén.
A testületi ülést egy beszámoló 
zárta a lejárt határidejű képvise-
lő-testületi határozatok végrehaj-
tásáról, valamint a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, 
és aktuális kérdésekről.
A képviselő-testület soros ülését 
a hónap utolsó szerdáján 9 órától 
tartja majd a Városháza dísztermé-
ben.     Ábrahám Ágnes

„A tataiak fegyelmezett adósok”
Soros ülésén tárgyalta az adórendelet teljesülését a Képviselő-testület
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Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer Tata városközpontján túl, 
a vasútállomáshoz közel a Jázmin 
utcában volt, az önállóan működő 
Jázmin Utcai Általános Iskola.
Ezt az iskolát 1965-ben 5. számú 
Általános Iskola néven alapította 
a Városi Tanács. 
1994-től Jázmin Utcai Általános 
Iskolaként működött. Majd 2007. 
évben a törvényi változások mi-
att ugyan nem világgá küldték az 
addig önálló iskolaként működő 
Jázmin Utcai Általános Iskolát, 
de még talán szerencsét próbálni 
sem, hanem a közelben lévő 8 év-
folyamos iskola tagintézményévé 
válását határozta meg Tata Város 
Képviselő-testülete. 
Így lett az új nevünk 2007. július 
1-től: Vaszary János Általános 
Iskola és Logopédiai Intézet Jáz-
min Utcai Tagintézménye. 
2013-ban újabb névváltozás kö-
vetkezett, azóta Vaszary János 
Általános Iskola Jázmin Utcai 
Tagintézménye névvel működünk.
Szerencsére csak a név változott, 
az iskola nyugodt bensőséges lég-
köre, szellemisége megmaradt.
Indulása óta városunk egyetlen 
iskolája, ahol csak alsó tagozatos 
gyerekek tanulnak. 
Az elmúlt 50 év során rengeteg 
változás történt iskolánkban.
Az épület belülről, valamint az 
udvar egyre változott, átalakult, 
szépült. A cserépkályhákat felvál-
totta a központi fűtés, mely gázzal 

működik, a világítás korszerűbb 
lett, a régi ablakokat újra cserél-
ték, lambéria került a földszinti 
folyosóra. Van egy kis számítógé-
pes termünk és szép esztétikus lett 
az ebédlőnk.
Iskolánk belső és külső környezete 
az évenkénti fa- és bokorültetés, 
és folyamatos gondozás eredmé-
nyeként évről-évre parkosabb lett.
Van már tornaszobánk, amit 
1997. őszén vehettünk birtokba. 
Ma is hálásak vagyunk azért a 
hatékony összefogásért, sok tá-
mogatásért, amit tanulóink szülei 
és a tatai vállalkozók nyújtottak.
Udvarunkon a betonozott sport-
pálya és a játszóvár is a fejlő-
dés jele, amit pályázati pénzből 
és önkormányzati támogatásból 
tudtunk megvalósítani.
2011-ben kialakítottunk egy fej-
lesztőszobát, amit a Jázmin Ala-
pítványból finanszíroztunk.
Nagy öröm ért bennünket, ami-
kor megtudtuk, hogy fenntartónk 
a többi iskolákhoz hasonlóan a 
mi intézményünkre is gondolt az 
„Összefogás az energiatakarékos-
ság jegyében a tatai kistérségben” 
pályázat során. Ennek kapcsán az 
akkor 45 éve épült, és azóta kül-
ső felújítás nélkül működő épüle-
tünk külsőleg megújult. Korszerű 
hőszigetelés került a homlokzatra 
és a födémre. Új, hőszigetelt nyí-
lászárókat építettek be. A fűtési 
rendszer is megújult, új kazánnal 
és radiátoronkénti hőmérséklet-

szabályozással a következő idő-
szakban fűtési– és energia költ-
ségeket takaríthatunk meg. Ezen 
túlmenően esztétikailag is sokkal 
szebb lett az épület, így komfort-
érzetünk javult, körülményeink a 
kor követelményeihez igazodtak. 
Öröm ránézni az épületre, vidám, 
de diszkrét színezése szemet gyö-
nyörködtető. Köszönetet mond-
tunk a tető soron kívüli cseréért is.
Az udvaron lévő régi kis faház-
ból könyvtárunk beköltözött a 
főépületbe, ahol Tata Város Ön-
kormányzata egy következő pro-
jekt előfutáraként a Városgazda 
Nonprofit Kft. munkatársaival 
egy szép, világos, kulturált részt 
alakíttatott ki iskolai könyvtá-
runknak.
A faház is felújításra került, ahol 
iskolánk udvarán újonnan kiala-
kított Máltai játszókert közösségi 
foglalkozásait tartják. Tata Város 
Polgármestere kezdeményezésére 
a Máltai Szeretetszolgálat Tatai 
vezetője és munkatársai támoga-
tásával a Városgazda Kft. dolgo-
zóinak jóvoltából készülhetett el 
intézményünk udvarán a Máltai 
Játszókert, ami kiszolgálja a kör-
nyék apraját és a kisiskolásait. 
Környezetünk szépülése, korsze-
rűsödése hatással volt eredmé-
nyes pedagógiai munkánkra.
Nevelő-oktató munkánk célja 
mindig is az volt, hogy az in-
tézményben biztosítsuk az él-
ményekben gazdag, boldog, 

kiegyensúlyozott gyermekkort ki-
siskolásainknak. Olyan alapvető 
és maradandó értékeket közvetí-
tünk, amely kis létszámú, csalá-
dias jellegű iskolai közösségben 
valósul meg, és megfelelő alapot 
nyújt a tanulóknak tanulmányaik 
folytatásához.
Maximális figyelemmel vagyunk 
gyermekeink életkori sajátossá-
gaikra. Nyugodt körülmények 
között, biztonságot találva ala-
kítjuk ki személyiségvonásaikat, 
nagy gondot fordítva a tehetség-
kutatásra, tehetséggondozásra, a 
korai tanulási, beilleszkedési za-
varok korrekciójára, a hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkózta-
tására, az egészséges testedzésre.
Az évek során több módszert ki-
próbálva végül is a hangozta-
tó-elemző-összetevő (szótagoló) 
olvasási módszer szerint tanítjuk 
a gyermekeket.
Hitvallásunk, hogy az általános 
iskola alsó tagozatának tovább-
ra is legfontosabb feladata az 
alapkészségek kialakítása, meg-
szilárdítása.
Az elmúlt 50 év alatt pedagó-
gusaink arra törekedtek, hogy 
tanulóink a betűvetést az olva-
sást, a számlálás alapjait biz-
tonsággal sajátítsák el, de a kor 
szellemét figyelembe véve azon 
vagyunk, hogy gyermekeink az 
alapismereteken kívül széles 
körű képzést kapjanak.
Sportversenyek, akadályverse-

nyek, szellemi- és tantárgyi ve-
télkedők, kirándulások, színház, 
mozi- és hangverseny látogatások 
tették színesebbé, sokoldalúbbá a 
tanulók tanórán kívüli tevékeny-
ségét, és váltak maradandóvá 
bennük az itt eltöltött évek.
Jól működő szakköreink lehetősé-
get biztosítanak arra, hogy min-
den kisdiák megtalálja azt a tevé-
kenységet, ami számára örömet 
jelent és elősegíti tehetségének 
kibontakoztatásában.
Évek óta folyik néptánc oktatás 
az iskolában. A táncosok fellé-
pése egyik színfoltja az iskolai 
műsoroknak, rendezvényeknek, 
ünnepélyeknek. Nemcsak a gye-
rekek mozgás, ének- és tánckul-
túrája fejlődött ezzel, de jó le-
hetőséget ad a néphagyományok 
ápolására, egy-egy vidék néptán-
cának megismerésére, népi gyer-
mekjátékok tanulására. Ma is 
maradandó élményt nyújtanak az 
őszi iskolai kirándulások, a köz-
kedvelt iskolanapok, vidám far-
sangok, szép iskolai ünnepélyek 
és a 3 napos erdei iskolánk.
Az 50 éves évforduló alkalmából 
azt kívánjuk, hogy ez a városban 
sajátos helyet elfoglaló iskola 
még nagyon sokáig működhes-
sen családiasságával, jó szakmai 
munkájával kivívott hírnevéhez 
méltóan mindannyiunk örömére. 

Majlingerné Vodál Zsuzsanna
tagintézményvezető

igazgató

átadták az Öveges József Tanulmányi 
Ösztöndíjakat

A képviselő-testület a felsőoktatásban kiemelkedő tanul-
mányi eredményt elért tatai hallgatók elismerésére alapí-
totta az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjat.
A pályázatok elbírálása után összesen tizen nyerték el az 
ösztöndíjat. Michl József polgármester az átadáskor ki-
emelte, hogy a Gyermekbarát Város program továbbra is 
biztosítja az ösztöndíjat, és szeretné, ha sok tatai egyete-
mista, a tanulmányai elvégzése után itt Tatán találna ma-
gának megfelelő állást.
Az idei nyertesek: Haluska Lilla, Hermann Enikő, 
Hermann Gábor, Kovács Agapé Luca, Lévai Ádám, Ma-
tajsz Berta Luca, Sipos Ágoston, Ujlaki Tünde, Varga Bet-
tina és Venter Zita. Gratulálunk!

Őszi tábor a családsegítőben

Változatos programokkal várta napközis táborában a 
Családsegítő szolgálat az őszi szünetben a rászoruló 
és hátrányos helyzetű gyermekeket. Az tábor során a 
gyermekek többek tűzoltó-bemutatón és ügyességi 
vetélkedőn vettek részt, azonban hét egyik legizgal-
masabb eseménye az „Ásó, kapa, kert, kaland” projekt 
keretében rendezett szerdai faültetés volt, amely során 
őshonos gyümölcsfa-csemetéket ültethettek a család-
segítő táborában.

Vagyonvédelmi tanácsadás

A közelmúltban indult a rendőrség legújabb országos 
programja, melynek központi témája a vagyon-
védelem. Ennek keretében minden hónapban egy 
héten át a megye három településén, Tatán, Tatabányán 
és Esztergomban vagyonvédelmi tanácsadásra vár-
ják az érdeklődőket a bűnmegelőzési szakemberek. A 
tanácsadás keretében külön figyelmet fordítanak az 
idősekre, mint az egyik legveszélyeztetettebb társadal-
mi csoportra és széleskörű tájékoztatást nyújtanak a 
mechanikai és elektronikai védelem hatékony alkal-
mazásáról is.

Katonai eszközbemutató 

Az amerikai és magyar katonák közös kiképzése keretében 
harcászati eszközök bemutatóját tartották október 27-én a pi-
actéren. A statikus bemutató során a két haderő által leggyak-
rabban használt technikai eszközöket nézhették meg az érdek-
lődők. A programmal a szervezők a lakosoknak, de elsősorban 
a gyermekeknek sze-
rettek volna egy különle
ges élményt nyújtani, vala
mint a civilek és a katonaság  
közötti kapcsolatot szoro-
sabbra fűzni.

Marokkótól Mongóliáig

Dr. Herczig Béla kutatómérnök „Marokkótól Mongóliáig” 
címmel tartott előadásán vehettek részt az érdeklődők ok-
tóber 29.-én a Magyary Zoltán Művelődési központban a 
Fellner Jakab Kulturális Egyesület szervezésében. A rész-
vevők az elmúlt 40 év expedícióinak élményeiről hallhat-
tak egy izgalmas, számos országot érintő, vetítőképekkel 
kísért beszámolót.

50 éves évforduló küszöbén

Kálmán Attila 1938. október 22-én 
született  Budapesten. 1957-ben a 
Tanítóképző Főiskolán, 1963-ban 
pedig a Szegedi Tanárképző Főis-
kolán kapott matematika–fizika 
szakos diplomát, ezt követően 
1968-ban matematika–ábrázo-
ló geometria szakos oklevelet és 
doktori fokozatot is szerzett az 
Eötvös Loránd Tudományegyete-
men. Akkor már gyakorló pedagó-
gus volt, hiszen 1956-tól 1960-ig 
a dányi, majd 1965-ig a kistarcsai 
általános iskolában tanított, 1968-
ig Budapesten, azt követően pe-
dig 1990-ig a tatai Eötvös József 
Gimnáziumban volt tanár.
Az 1980-as évek végétől vett részt 
a hazai politikai életben. Az MDF 

alapító tagja, 1988–1990-ig pedig 
a tatai szervezet ügyvivője volt. 
Az Antall-kormány idején Tata or-
szággyűlési képviselőjeként dol-
gozott városunkért, először az Em-
beri Jogi Kisebbségi és Vallásügyi 
Bizottságban, majd 1991 és 1994 
között művelődési és közoktatási 
államtitkárként. Utóbbi minősé-
gében szerepet vállalt az 1950-es 
években államosított egyházi is-
kolák visszaszolgáltatásában és a 
nemzeti alaptanterv előkészítésé-
ben is. 1994-ben kilépett az MDF-
ből, és még abban az évben a Pápai 
Református Kollégium igazgatója 
lett.  2005-ben visszatért Tatára, 
ahol a Pápai Református Kollégi-
um pedagógiai programjának, tan-

tervének átvételével megalapította 
a református gimnáziumot, ame-
lyet 2011-ig vezetett.
Élete során számos elismerésben 
részesült, megkapta Tata Város 
Zsigmond Király Díját, a Pápa 
városért, a Komárom-Esztergom 
megyéért és a Veszprém megyé-
ért díjakat, valamint a Magyar 
Köztársasági Érdemrend közép-
keresztjét, a Beke Manó emlék-
díjat és a Rátz Tanár úr életmű-
díjat. 2015. június 4-én vehette 
át az Eötvös József pedagógus 
életműdíjat.
Búcsúztatója november 22-én va-
sárnap 15 órakor lesz a Kocsi utcai 
Református Templomban. Teme-
tése szűk családi körben történik.

„Valóban nem tudjuk, men-
nyi időt kapunk, de nem félek a 
haláltól: meggyőződésem sze-
rint az Isten egyik markából 
átkerülünk a másikba. A folyó 
belefut a tengerbe, s ott folytatja 
útját, még több lehetőséget kap-
va. Ezért az imádságot mindig 
köszönettel és dicsőítéssel kell 
kezdeni, s csak utána jöhetnek a 
kéréseink. Azzal a biztos tudat-
tal, hogy Isten nem automata, aki 
azonnal azt adja, amit kérek Tőle. 
Ő minden imádságot meghallgat, 
de ismeri hibáimat, gyengéimet, 
tudja, hogy hosszú távon mire 
lenne szükségem, milyen ajándé-
ka válna a javamra.”

elhunyt Kálmán Attila
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Tatát mennyire érinti a földárverés, honnan tudható meg, hogy 
milyen földeket árvereznek? 
Kérdező: Mészáros Gergyely

Tatát is érinti, az Esztergomi, Komáromi és Kisbéri járásokkal in-
dul az árverés, majd a Tata és a Tata környéki földek következnek.
Az árverésre bocsátott földrészletek listája a www.nfa.hu il-
letve a www.kormanyhivatal.hu honlapokon elérhetők, valamint 
a kormányhivatal összes épületében, így a Tatai Járási Hivatal 
épületében is megtekinthetők. Továbbá a föld fekvése szerinti pol-
gáresteri hivatalokban, így a tatai polgármesteri hivatalban is.

Válaszadó: dr. Kancz Csaba, a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal vezetője

oLVASÓinK KÉrdeZTÉK

Siker koronázhatja azt a másfél 
éves küzdelmet, melyet a meg-
változott munkaképességgel-
rendelkező dolgozókat érintő, 
méltánytalan eljárásrend fel-
számolásáért indítottam. 
Amennyiben az Országgyűlés 
is jóváhagyja az erre irányuló 
indítványt, akkor 2016. január 
1-től a keresőképtelenség ide-
jén nem kell szüneteltetni a re-
habilitációs pénzbeli ellátás fo-
lyósítását, tehát a járandóságot 
a táppénzzel együtt kell, hogy 
megkapja a jogosult. A fennál-
ló problémára közel két évvel 
ezelőtt hívták fel figyelmemet 
a Tatabányai Ipari Parkban dol-
gozó, megváltozott munkaké-
pességű munkavállalók, majd 
később több fogadóórámon is 
téma volt az igazságtalan törvé-

nyi szabályozás, végül pedig a 
Mozgáskorlátozottak Komá-
rom-Esztergom Megyei Egye-
sületének vezetői nyújtottak 
segítséget a vitatott eljárásrend 
kellő mélységű megértéséhez.
Jó és igazságos irányba muta-
tó döntést hozott a Kormány, 
illetve az Országgyűlés, ami-
kor elrendelte a rokkantsági 
nyugdíjra való jogosultság fe-
lülvizsgálatát. Az intézkedés 
következtében a megváltozott 
munkaképességgel rendelkező, 
de értékteremtésre alkalmas 
emberek sokasága állt munká-
ba, s az általuk elvégzett mun-
kával hozzájárulnak a közjót 
eredményező szolgáltatások 
állam általi finanszírozásához. 
De az igazságosság elve ebben 
az esetben is csak akkor műkö-

dőképes, ha mellé méltányos-
ság is társul. Ez utóbbi szem-
pont azonban nem jut érvényre 
a jelenleg hatályos szabályo-
zásban.
Az, aki rehabilitációs ellátás-
ban részesül és négy-, illetve 
hatórás munkaidőben dolgozik, 
betegsége idejére, a törvényi 
előírások következtében jelen-
tős hátrányt szenved el. A ren-
delkezés előírja, hogy a rehabi-
litációs járandóság folyósítását 
a munkavállaló betegségének 
idejére fel kell függeszteni. 
Mindez azt eredményezi, hogy 
a megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalónak beteg-
sége idején, munkabérének 70 
százalékát kitevő táppénzből 
kellene biztosítania megélhe-
tését. Ez a helyzet nem csak 

méltánytalan, hanem egyben 
igazságtalan is.
A mögöttünk hagyott időszak-
ban végig jártam a kormányza-
ti döntés előkészítés, valamint 
végrehajtás minden grádicsát 
és útvesztőjét. Lassan minden-
hol megértették a helyzet igaz-
ságtalanságát, de az érintett 
minisztériumok között ide-oda 
pattogott a téma, míg végre a 
legutóbbi frakcióelnökségi 
ülésen sikerült áttörni 
a betonfalakat, s be-
kerülhetett az indít-
vány a most tár-
gyalás alatt álló, a 
közigazgatási 
bürokrá -
ciacsök-
k e n -
t é s s e l 

összefüggő törvénymódosítási 
csomagba. Ezúton is köszönöm 
az érintettek által nyújtott szak-
mai segítséget.

Nyolc, Dammarie-lés-lys váro-
sából érkező diák vendégeske-
dett egy hétig Tatán. A helyi és 
a francia fiatalok találkozójának 
célja az volt, hogy megalapoz-
zanak egy hosszú távon működ-
tethető ifjúsági kapcsolatot a két 
város között. 
Dammarie-lés-lys 1993 óta Tata 
tesvérvárosa.
Osgyáni Zsuzsanna, az ön-
kormányzat nemzetközi kap-
csolatok referense elmondta, 
hogy az Erasmus Plus pályá-

zati projekt „Barátságépítők” 
elnevezésű ifjúsági csereprog-
ramjában nyolc tatai és nyolc 
dammarie-lés-lysi középiskolás 
diák vett részt. Számukra olyan 
programokat szerveztek, ame-
lyek segítették a köztük levő kü-
lönbségek megértését, valamint 
rámutattak az azonosságokra is, 
amelyek alapjai lehetnek a jövő-
beni közös munkának.
A francia fiatalok és vendéglá-
tóik programjában szerepeltek 
földrajzi és történelmi kvíz-játé-

kok, előadások és prezentációk 
egymás életéről és országáról, 
közös filmnézés és főzés, aján-
dékkészítés, budapesti kirándu-
lás a Parlamentbe és a Terror Há-
zába, de kidolgozták a jövőbeni 
együttműködés alapjait is, vala-
mint találkoztak a városi diákön-
kormányzatokkal, és megemlé-
keztek 1956. október 23-ról.
A program résztvevői között ba-
rátságok szövődtek, a diákok lel-
kesen tervezik a folytatást, hiszen 
a kötött elfoglaltságokon túl, a 
szabad programokon is aktívak 
voltak. Osgyáni Zsuzsanna el-
mondta, hogy nagyon sikeres volt 
a projekt, a szoros együttlét ösz-
szekovácsolta a társaságot. A gye-
rekek nagyon jól érezték magukat 
és különleges élményekkel gaz-
dagodtak, tudásban, tapasztalat-
ban és a kommunikációs készsé-
geikben is sokat fejlődtek az egy 
hét alatt. A folytatásban a francia 
csapat tagjai a terveik szerint jövő 
ősszel meg szeretnék hívni a tatai 
diákokat saját városukba.      - áá-

Francia cserediákok vendégeskedtek Tatán

Ötven helyszínen végeztek kereszt-
metszeti számlálásokat, hogy meg-
tudják, vajon mennyire népszerű a 
kerékpározás hazánkban. A FŐM-
TERV Zrt. felmérése érdekes képet 
mutat. Tata, az Által-ér-völgyi ke-
rékpárútnak köszönhetően orszá-
gos szinten a második helyen áll a 
hét végi bringázások tekintetében. 
10 vegyes kilométer, 10 hétköznap 
és 10 hétvége volt a felmérések 
tárgya, napi 15 órában. 
A felmérések alapján az ősidők óta 
nagy kerékpáros kultusszal rendel-
kező Békéscsaba áll az élen, ott 
hétköznaponként – többnyire mun-
kahelyre járás céljából – naponta 

6100-an bringáznak. a hétvégeken 
már jóval kevesebben, mindössze 
1200-an használják a kétkerekűt. 
Egy másik nagyvárosunk, Szeged 
foglalja el a második helyet, ott 
hétköznaponként 4200-an, hét-
végenként pedig 2200-an élnek a 
kerékpározás lehetőségével. A hét 
végi bringázással viszont ők viszik 
el a pálmát.
Tata meglepően jól áll a listán. Na-
ponta 1200-an kerékpároznak, a 
hét végi rangsorban pedig az elő-
kelő 2. helyet foglalják el. Ez 210-
as létszámot jelent, amelyre büsz-
ke lehet a város.
Ebbe a számlálásba még nincs 

benne az Által-ér-völgyi kerékpá-
rút Tata-Szomód-Dunaalmás út-
vonallal meghosszabbítása, így a 
jövőben további előrelépés várható.
Horváthy Lóránt, Tata önkormány-
zati képviselője, bizottsági elnöke 
még 16 évvel ezelőtt, mint a me-
gyei sportszövetségek szövetségé-
nek elnöke teljes mellszélességgel 
„küzdött” a kerékpárút megépítésé-
ért. Végül, Tatabánya, Tata és Vér-
tesszőlős önkormányzatának össze-
fogása meghozta a gyümölcsét. 
Horváthy Lóránt elmondta, hogy 
a felmérésre választ adók többsé-
ge az egészséges életmódot jelölte 
meg indokkánt a kerékpározásért, 
de a munkába járás könnyebbsége 
is motiválja a polgárokat.
Az elnök szeretné elérni, hogy a 
három település összefogásával, 
heti rendszerességgel tartanának 
felméréseket, számlálásokat. Az 
adatok nem lettek százalékolva, 
tehát a városok lakóinak a szá-
ma volt az értékelés szempontja. 
Vagyis Tata ennek alapján nagyon 
jó helyezést ért el. A százezernél 
több lakosú Szeged például a vizek 
városa mögött végzett a felmérés-
ben a népesség tekintetében. - ps -

Tata elismert bringás város

Október 27-én ünnepelte ki-
lencvenedik születésnapját Sári 
Sándorné, akit az önkormányzat 
nevében dr. Beró Henrietta alpol-
gármester és Horváthy Lóránt, a 
körzet önkormányzati képviselő-
je is felköszöntött.
A ma is aktív életet élő Erzsi néni 
családjával az ötvenes években 
költözött Tatára. Férje a vas-
útnál dolgozott, míg ő a helyi 
szőnyeggyárból ment nyugdíjba. 
Családi házukat a Rózsa utcában 
két kezük munkájával építették 
fel. 
Két lányuk született, a családi 

asztalt manapság még öt unoka 
és két dédunoka is körbe üli.
Erzsi néni mindennapjainak 
egyik legfontosabb részét a ház 
körüli, kerti munka tölti ki, ma-
napság is nap mint nap dolgozik. 
Gondozza, betakarítja a növé-
nyeket. Télen, amikor az időjárás 
nem engedi, hogy a szabadban 
mozogjon, a házimunkával fog-
lalja le magát.
Szívből gratulálunk a 90. szüle-
tésnaphoz, kívánjuk, hogy még 
sok éven át ünnepeljen családi 
körben, jó egészségben! Isten 
éltesse, Erzsi néni!         -áá-

boldog születésnapot, erzsi néni!

„Magyar föld, európai fizetések” 
címmel rendezett összejövetelt a 
Tatán működő Baloldali klub. A 
meghívott vendég Gőgös Zoltán 
országgyűlési képviselő, az 
MSZP elnökhelyettese volt, aki 
előadása után kötetlen beszél-
getésre várta az érdeklődőket. 

A rendezvény vitaindító témája 
a vidékpolitika és a földkérdés 
volt, de a találkozó célja elsősor-
ban a hallgatóságot érdeklő 
témák megvitatása, így a beszél-
getés a résztvevők igényei sze-
rint, az általuk feltett kérdések 
alapján alakult.      - pv -

A baloldali klub összejövetele
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A TCT Civil Információs Pont és 
a Bázis Civil Információs Cent-
rum közös összefogásának kö-
szönhetően több alkalomból álló 
programsorozaton vehetnek részt 
a civil szervezetek képviselői és 
az egyéni érdeklődők. 
A civil szervezetek tevékenysé-
gét érintő lehetőségek bemutatá-
sa lesz a fő téma. Az információs 
napok célja, hogy felhívja a szer-
vezetek figyelmét a civil műkö-
dések kiaknázatlan forrásaira, az 
új együttműködési és tudásbázis 
becsatolására.
A novemberi programok: no-
vember 13. (péntek), 14.00: 250 
éve indították meg a piaristák a 
középfokú oktatást a BorDóHáz-
ban. Meghívott vendég: Barsi 
Éva, az Eötvös József Gimnázi-
um és Kollégium igazgatója, aki 

„Hagyományápolás és megújulás” 
címmel tart előadást. Dr. Nemes 
Lajos nyugalmazott professzor, 
a Magyar Piarista Diákszövetség 
tatai tagozatának elnöke a piarista 
pedagógiáról és nevelésről beszél 
a BorDóHázban.
November 20. (péntek), 18.00: 
Az idők jelei című, hamarosan 
megjelenő kiadvány 16 fontos 
tématerületével kapcsolatban 
mondja el a keresztény értelmi-
ség helyzetértékelését, valamint 
vázolja jövőképét. Meghívott 
vendég: dr. Borbás Zoltán, a 
Kaposvári Egyetem kancellár-
ja a kiadvány Mezőgazdaság és 
vidékfejlesztés fejezetének gon-
dozója és Izing László, a Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetsége 
tatai csoport elnöke. Helyszín: 
BorDóHáz. 

November 5. Csütörtök
NÉMET KEZDŐ NYELVTANFOLYAM
17 órai kezdéssel, Helyszíne: Tata, Bercsényi u. 1. 

November 6. Péntek
GERECSE NATÚPARK TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEI
3.) Látóúton (I.) A Gerecse Natúrparkban  
-  A Duna-parti települések értékei  - érdekességei
Települések: Neszmély- Arborétum, Süttő, Lábatlan

November 7.  Szombat
RADIEESZTÉZIA TANFOLYAM
Kezdés: szombat, 9,30 óra. Helyszín: Tata, Váralja 
u. 4. Művelődési Ház

November 9. Hétfő
NÉMET KEZDŐ NYELVTANFOLYAM
17 órai kezdéssel, Helyszíne: Tata, Bercsényi u. 1. 

November  11.  Szerda
TEST ÉS LÉLEK c. sorozatának 2015/2016 
anévi következő programja 
Helyszín: Tata, Művelődési Központ (Váralja u. 
4.) előadási napok és kezdés: szerda, 17 óra.

November 12. Csütörtök
NÉMET KEZDŐ NYELVTANFOLYAM 
17 órai kezdéssel,  Helyszíne: Tata, Bercsényi u. 1. 

November 14. szombat
RADIEESZTÉZIA TANFOLYAM
Kezdés: szombat, 9:30 óra. Helyszín: Tata, Váralja 
u. 4. (Művelődési Ház) 

November 16. Hétfő
NÉMET KEZDŐ NYELVTANFOLYAM
17 órai kezdéssel, Helyszíne: Tata, Bercsényi u. 1. 

Komárom-esztergom Megyei Kormányhivatal
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

Tel.: (34) 515-100; fax: 515-109; e-mail: hivatal@kemkh.hu
www.kormanyhivatal.hu

hirdeTMÉnY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a „Földet a gazdák-
nak!” Program keretében Komárom-Esztergom Megyében is meg-
kezdődnek a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapkeze-
lő Szervezet (NFA) vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti kijelölt 
földterületek értékesítése.
Az árverésekre 2015. november 23-a és 2015. december 9-e között, 
munkanapokon kerül sor a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhi-
vatal 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. szám alatti, Integrált 
Közigazgatási Központjában, annak I. emeleti tárgyalótermeiben.
Az árverésekre történő regisztrációra a fenti napokon az egyes 
helyszíneken az árverés megkezdésekor lesz lehetőség az árverési 
hirdetményekben rögzítettek szerint.
Az egyes napokon árverésre kerülő ingatlanok pontos adatai az ár-
verési hirdetmények mellékleteiben találhatóak.
Árverési naponként készpénzben, a helyszínen 30 000 Ft regisztrá-
ciós díjat kell fizetni.
A megvásárolni kívánt földrészlet tekintetében az árverési biz-
tosíték megfizetésére az árverési hirdetményi időszak alatt van 
lehetőség (a földrészlet hirdetményben meghatározott kikiáltási 
árának 10%-a), mely vagy belföldi pénzintézetnél vezetett forint-
számláról átutalással, vagy a Budapest Bank bármely fi ókjában 
készpénz befizetéssel teljesíthető.
Az árverési biztosíték megfi zetésére - egy összegben - legkésőbb 
az árverést megelőző munkanap 12.00 óráig van lehetőség.
A Hirdetmények a Nemzeti Földalap honlapján (www.nfa.hu) és a 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal honlapján (www.kor-
manyhivatal.hu/komarom-esztergom) érhetők el, továbbá kifüg-
gesztés útján az NFA megyei kirendeltségeinél, az
árverés helye szerinti épületben, a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabánya, Fő tér 4. szám alatti, a Tatabánya Réti 
út 200. szám alatti és a Tatabánya,
Táncsics Mihály u. 1/D. szám alatti hivatali helységeiben, vala-
mint az értékesítésre kerülő földrészletek fekvése szerint illetékes 
(közös) önkormányzati hivatalok hivatali helységeiben részletesen 
megismerhetők.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Jubileumi Eötvös-gála

2015. november 13. péntek

Köszöntőt mond: 
Barsi Éva igazgató

Czunyiné dr. Bertalan Judit 
köznevelésért felelős 

államtitkár
Bencsik János országgyűlési 

képviselő
Michl József Tata város 

polgérmestere

Műsor: 
Carl Orff: Carmina Burana
Előadja az iskola volt és 
jelenlegi tanulóiból és 

tanáraiból alakult művészeti 
csoport.

Karigazgató: Schmidt Mónika
Karmester: Bencsik Pál

Zászlóavatás

A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG
NOVEMbER hAVI PROGRAMjAIbÓL

civil információs napok Tatán
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Befejeződött a kétfordulós Rum-
lis Rumini játékos feladvány a 
Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tárban. Berg Judit: Rumini Zúz-
maragyarmaton című meséje 
éppúgy a közkedvelt gyermek-
könyvek sorába tartozik, mint a 
regénysorozat első része. A mese 
főhőse, a kisegér is népszerű figu-
ra a kisiskolások köreiben Doll-
mayer Bea ügyes kezű könyv-
táros felajánlotta, saját maga 
horgolja meg Rumini figuráját. 
Hogy senki se távozzon üres kéz-
zel, kisegereket is készített.
Hét feladatban mutathatták meg a 
gyerekek, mennyire nőtt szívük-
höz a kalandos történet. Igaz-ha-
mis kérdésekre válaszoltak, 
kifejtették, mit tudnak a csodalát-

csőről, vagy a térképrajzolóról, 
hómenyétet rajzoltak. Az utolsó 
feladatban rajz készségüket mu-
tatták meg a kicsik. 
Összesen tizenkilenc feladatlap 
érkezett be a könyvtárba. A ver-
seny szoros volt, ezáltal izgalmas 
is. Az eredményhirdetésen zsúfo-
lásig megtelt a gyermekkönyvtár. 
Az első díjat egy testvérpár nyer-
te el, boldogan szorították szívük-
höz Ruminit. Megosztott máso-
dik helyet négyen értek el azonos 
pontszámmal, ők Berg Judit új 
könyvét, a Tökmagok Afrikában 
címűt vehették át. Valamennyi 
pályázó Rumini vonalas füzettel, 
emléklappal vagy oklevéllel és 
egy horgolt kisegérrel térhetett 
haza a könyvtárból.               - ps -

rumini a könyvtárban

Varázskönyvtár címmel rajz-
pályázatot hirdetett a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár alsó 
tagozatos gyermekek számára. A 
pályázók megörökíthették, hogy 
kit vagy mit látnának szívesen a 
gyermekkönyvtárban. Lehetett 
produkció, személy, bármilyen 
élőlény. A beérkezett munkák ké-
szítőit a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával jutalmaztuk. A 
műveken láthatunk királyi csalá-
dot, bohócot, de volt, aki mackót 
rajzolt.
Egy másik képen Döbrentey Il-
dikó és Levente Péter látható, 
akik a rajz készítőjének nagy 
kedvencei. A díjazáson vala-
mennyi résztvevő átvehette jól 

megérdemelt jutalmát. A pálya-
munkák megtekinthetők a gyer-
mekkönyvtárban.                - ps -

Varázslatos képek

November 12- én (csütörtökön) 17 órakor: A zenetörténeti sorozatban GEORGE FRIEDRICH 
HANDEL zeneszerzőre emlékeznek születésének 330. évfordulója alkalmából. 
Előadó: SZABÓNÉ LAKATOS JUDIT karnagy, ének-zene tanár
November 19- én (csütörtökön) 17 órakor: VENDÉGEINK, A VADLUDAK 
Vetítőképes előadás az Öreg-tó környékén áttelelő állatokról. Előadó: MUSICZ LÁSZLÓ környezet- és 
természetvédelmi szakértő, ügyvezető igazgató, Környezetvédelmi Beruházó és Tanácsadó Kft. Tata
December 10- én (csütörtökön) 17 órakor: KARÁCSONYI TEADÉLUTÁN. 
A rendezvények helyszíne: Magyary Zoltán Művelődési Ház előadóterme

 Fellner Kulturális egyesület programjai 
 

A Kuny Domokos Múzeum 2015 
októberében Vaszary Jánosra 
emlékezik. A magyar festészet 
halhatatlan mestere 1909-től 
haláláig, 1939-ig élt Tatán. Ta-
vasztól őszig pihent az angolkert 
közelében épített műtermes vil-
lában, amelynek kertje számos 
festmény megszületését inspirál-
ta. A múzeum munkatársainak 
régen dédelgetett álma valósult 
meg azzal, hogy Vaszary Tatán 
festett képeit –amelyek a Magyar 
Nemzeti Múzeum tulajdonában 
vannak –kiállították a várban.
Tata-Tóvároson, a Cseke-tó kö-
zelében épült fel 1912-ben Va-
szary János festőművész villája. 
A különleges épület elsősorban 
tulajdonosa, „gazdája” szem-
pontjából érdemel figyelmet, aki 
a magyar festészet legnagyobb 
mesterei közé tartozik, és aki tá-
volról érkező zarándokként lelt 
otthonra éppen itt, ebben a kis-
városban. De vajon mi vezette 
ide, mi tartotta itt Vaszaryt? Mi-

lyen volt háza és kertje? Milyen 
a festményein megjelenő otthon 
képe? Ezekre a kérdésekre ke-
reste a választ a Kuny Domokos 
Múzeum. Ezért jött létre a kiállí-
tás és az azt kísérő katalógus.
Vaszary tatai otthonának kulcs-
motívuma a kert. Ez jelentette a 
vonzerőt a festő számára, és ez 
volt hajlékának legfontosabb jel-
lemzője. Miután beleszeretett a 
tatai angolkertbe, annak vizeibe 

és zöld lombsátrába, amint mód-
ja volt rá, telket vásárolt, minél 
közelebb az angolkerthez. Telke, 
Tóváros szélén terült el. Akkori-
ban ott még kertek voltak, gyü-
mölcsfákkal, épületet szinte nem 
is lehetett látni a környéken – ez 
szintén jól látszik korabeli fest-
ményein. A kiállítás a festő több 
alkotói korszakát is bemutatja a 
Tatán készült festményeken ke-
resztül.         - pv-

Vaszary kertje a Kuny domokos Múzeumban

1950. november elsején alakult Szé-
kesfehérváron a 25. harckocsiezred, 
az MN9935 alakulat. 
Ennek az eseménynek a 65. évfor-
dulóján rendeztek bensőséges ün-
nepséget a jogutód Magyar Hon-
védség 25. lövészdandár katonái. Az 
ünnepi csapatgyűlésen jelen voltak 
az alakulat volt parancsnokai és a 
nyugállományú katonák.
A dandár parancsnoka Horváth Gá-
bor tábornok méltatta a hatvanöt 
éves alakulat tisztjei, altisztjei, ka-
tonái helytállását a kiképzésben és 
a gyakorlatokon. Markovits Milán 
Mór tábori lelkész főhadnagy a ha-
lottak napjához kapcsolódva szólt az 
elhunyt katonabajtársak példaértékű 

tevékenységéről, emlékükre mécse-
seket gyújtottak. A dandár zenekar 
Balázs Attila karmester Dandár in-
dulóval emlékezett a 65 év harcosa-
ira. Az emlékezés koszorúit Klapka 
szobránál és az emléktáblánál a volt 
parancsnok nevében Básti Gyula, 
Nagy Tibor, Újfalusi Csaba és Hor-
váth Gábor helyezték el. A Honvéd 
Bajtársi Klub közössége „becsülettel 
65 éven át” koszorút Sárközi József 
és Kiss Lajos helyezte el.
A megemlékezést követően a baj-
társi beszélgetésen a volt parancsno-
kok beszéltek élményeikről. Nagy 
Tibor tábornok a NATO csatlakozás 
kapcsán mondta el, hogy a dandár 
parancsnokainak mit is jelentett a 

szövetségbe belépni és hogyan kel-
lett a gépesített dandár tevékenysé-
gét szervezni, megfelelni az atlanti 
elvárásoknak. 
Újfalasi Csaba tábornoknak jutott a 
szerződéses hivatásos katonai szer-
vezet megalapítása, az áttérés ün-
nepélyes szervezése a Hősök terén, 
majd Tatán a Kossuth téren. 
Nagy érdeklődéssel hallgatták a ran-
gidős Básti Gyula nyugállományú 
ezredes megemlékezését, a T72 a 
BMP járművek harcrendben állításá-
ról, a különböző delegációk fogadá-
sának körülményeiről. Bemutatta azt 
a dokumentumot, amelyet 1979-ben 
kapott a francia vezérkari főnöktől, 
köszönetül a bemutatókon mutatott 
katonák kiváló felkészültségéről. 
A bajtársi beszélgetésen jelenlévő 
nyugdíjas katonák és a dandárpa-
rancsnoki állománya elismerően 
szólt a lövész dandár helytállásáról a 
mai bonyolult körülmények között. 
A honvédek együtt megerősítették, 
hogy az ezred a dandár eredményes 
tevékenységét a jó közösségek kiváló 
szakmai felkészültség határozták és 
határozzák meg. Többen fogalmazták 
meg a dandár hitvallását „hittel és be-
csülettel” szolgálunk.  
      Sárközi József, klubelnök

65 évesek a tatai páncélosok

básti Gyula, horváth Gábor, nagy Tibor, Újfalusi csaba tiszteleg a 
páncélosok emlékművénél

Fotó: a Kuny Domokos Múzeum tulajdona
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November 27. és 28. között ren-
dezik meg Tata idei utolsó feszti-
válját, a 15. Vadlúd Sokadalmat. 
A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület Komá-
rom-Esztergom Megyei Cso-
portja, Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság, valamint a Száz 
Völgy Természetvédelmi Egyesü-
let szervezi a látványos és rendre 
sok érdeklődőt vonzó eseményt, 
amelyet a tatai önkormányzat is 
támogat.  Hagyományosan az 
Öreg-tó Építők parki madármegfi-
gyelő tornyánál van a rendezvény 
központja. A fesztivál védnöke 
Michl József polgármester.
A mostani Vadlúd Sokadalom a 
15 éves jubileum jegyében lesz, 
a szervezők szeretnének alaposan 
kitenni magukért. A fesztiválnak 
az első pillanattól kezdve egyik 
főrendezője Musicz László, az 
MME megyei elnöke, egyben a 
tatai székhelyű Által-ér Szövetség 
szakmai igazgatója. A környezet-

védelmi szakembert kérdeztük: 
honnan jött a vadlúdsokadalom 
rendezésének az ötlete.
 –  Néhány éve hunyt el egy ked-
ves vadászíró-természetvédő kol-
légánk, dr. Sterbetz István, aki a 
karácsonyi ünnepeket rendszere-
sen Tatán töltötte vadlibázással. 
Már a 80-as években javasolta, 
hogy Tatának olyannyira egyedül-
álló látványossága az évente ide-
látogató több tízezernyi vadlúd, 
hogy ezt vétek nem kihasználni 
idegenforgalmi szempontból. 
Akkor még nem tudtuk, hogyan 
kezdjünk ehhez, de több egye-
sületi tagunknak később alkalma 
nyílt szerte a világban néhány 
madaras fesztivált megismerni és 
az ezredfordulóra összeállt a kép. 
Az első Vadlúd Sokadalmat még 
próba jelleggel rendeztük. Akkor 
még úgy gondoltuk, hogy főleg 
szakmai érdeklődőknek, profi és 
amatőr madarászok számára szer-
veznénk egy országos terepi ma-

dármegfigyelő versenyt, és még 
néhány madártani témájú előadást 
is tartottunk – kezdte ismertetőjét 
Musicz László. –  Ekkor még alig 
ötszáz látogatója volt a rendez-
vénynek, igaz, már akkor is jöttek 
az ország számos részéből. A kez-
deti nehézségeket lelkesedéssel 
igyekeztünk ellensúlyozni. 
Musicz László arról is beszélt: a 
legtöbb nehézség abból fakadt, 
hogy ez mindig is nonprofit ren-
dezvény volt, civil szervezetként 
kezdték, igen kevés anyagi for-
rással, ugyanakkor szerettek vol-
na minél többet nyújtani a látoga-
tóknak. Néhány év elteltével már 
egyre komfortosabbá vált a fesz-
tivál, egyre több információ segí-
tette a sokadalomra látogatókat. 
–  Általában november végén 
már stabilan, mintegy 30 ezer lúd 
gyülekezik az Öreg-tavon, tehát 
ekkor garantálható a jellegzetes 
tatai hangulatkép a több tízezres 
vadlúd sereggel és a gyönyörű 

várossal – folytatta a főszervező.  
2013-ban volt az első csúcs, ak-
kor, a sokadalom napján dőlt meg 
az addigi rekord, 44 ezer lúddal. 
2014-ben egy ideig már 53 000 
vadliba telelt az Öreg-tavon. Az 
esemény fesztiváli jellegét erősí-
ti, hogy sok kísérő program várja 
az érdeklődőket. Többek között 
gyermek játszóházak, szabadté-
ri állatbemutatók és színvonalas 
ismeretterjesztő előadások is vár-
ják az érdeklődőket. A hideg da-
cára a vásárosok és az árusok is 
kirakodnak ilyenkor.
A szervezők mindig fontosnak 
tartották, hogy zöld rendezvény 
lévén az árukínálat minél inkább 
tükrözze a biotermékek, helyi ter-
mékek, igényes portékák iránti 
elkötelezettségüket. 
Egy valami nincs ezeken a fesz-
tiválokon: zene és hangoskodás. 
Alapvetően a természet hangja-
it, varázsát mutatják be, hiszen 
a fesztivál főszereplői maguk a 
vadludak. Őket szeretnék közép-
pontba állítani.
–   Igen lényeges, hogy a Tatai 
Vadlúd Sokadalom alapvetően 
természetvédelmi rendezvény, és 
védett területen van. Nem is akár-
milyen helyen, hiszen az Öreg-tó 
szerepel a Ramsari Egyezmény 
listáján. Magyarországon mind-
össze 29 ilyen van. Különleges 
területen különleges szabályok 
is vannak, hiszen az itt pihenő 
madarakat nem lehet zavarni 
még egy ilyen fesztiválon sem. 
Az Öreg-tó medrébe gyakran 
besétálnak emberek, és bizony 
sokszor zavarják fel a sok ezer-

nyi pihenő madarat. Fesztiválunk 
idején külön hangsúlyozzuk, 
hogy a tómederbe ne menjen be 
senki – kéri az érdeklődőktől Mu-
sicz László. 
Becslések szerint évente 15-20 ez-
ren látogatják a sokadalmat, ilyen 
nagyszabású természetvédelmi 
fesztivál nincs Magyarországon, 
de még Közép-Európában sem.
A látogatók igen kedvelik a reg-
geli kihúzást, de a legnépszerűbb 
program a vadludak késő délutáni 
visszaérkezése a tóra.  Nincs fele-
melőbb látvány annál, amikor alig 
fél óra leforgása alatt a vöröslő 
égbolton a szélrózsa minden irá-
nyából az Öreg-tóra özönlenek a 
vadludak többezres csoportokban. 
Ennek igazi varázsa van, amit 
mindenkinek látnia kell.
A rendezvény nagy körültekintést 
igényel, aminek legfőbb záloga a 
15 éve változatlan szervező stáb. 
Csonka Péter, Bolla Adrienn, Hlo-
gyik Zsuzsa, Perger Bea, Bagdi 
Antal, Gödöny József, Pénzes 
László, Bátky Gellért és Orbán 
Zoltán a legfőbb segítőtársak, de 
mintegy száz önkéntes is kiveszi 
részét a munkából.             - ps -

Az Öreg-tó a vadludak kedvelt paradicsoma

A tatai Öreg-tó szerepel a Ram-
sari Egyezmény listáján. Idén 
van a 26. évfordulója annak, 

hogy a tekintélyes nemzetközi 
egyezménybe került a neve. Ez 
nem véletlen, hiszen az Öreg-

tó Európa egyik legrégebbi 
vadlúd-telelőhelye és a kivé-

teles természeti környezetben 
mintegy 230 madárfaj fér meg 
békességben az itt lakókkal.
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PROGRAMAjÁNLÓ

KÉZILAbDA 
Férfi NB I. B: 
November 14. szombat, 17.00: 
MKB Veszprém KZRT U23 – 
Tatai AC. 
November 21. szombat, 18.00: 
Tatai AC – Füredi KSE U23.
Helyszín: Eötvös Gimnázium 
sportcsarnoka. 
Női NB II.: 
November 8. vasárnap, 18.00: 
Solymári SC – Tatai AC. 
November 14. szombat, 16.00: 
Tatai AC - Tatabányai SC.
Helyszín: Eötvös Gimnázium 
sportcsarnoka.
November 21. szombat, 16.00: 
Csepel DSE - Tatai AC.

LAbDARÚGÁS
November 7. szombat, 13.30: 
Tatai AC – Etei SE Helyszín: 
Tatai Edzőtábor.
November 15. vasárnap, 13.30 
Wati-Kecskéd – TAC.

KOSÁRLAbDA
Női amatőr NB I.: 
November 6. péntek, 18.00: 
TFSE – Tatai Sportegyesület.
November 15. vasárnap, 15.30: 
MAFC – Tatai Sportegyesület.
Férfi NB II.:
November 8. vasárnap, 16.00: 
Marcali VSZSE – Tatai Sporte-
gyesület.
November 15. vasárnap, 15.00: 
Tatai Sportegyesület – Siófok.
Helyszín: Vaszary iskola torna-
csarnoka.

ASZTALITENISZ
NB II.:
November 7. szombat, 15.00: 
Tatai AC I. – Budaörs.
November 21. szombat, 15.00: 
TAC I. - CVSE II.
Helyszín: TAC sportcsarnoka.
NB III.:
November 8. vasárnap, 11.00: 
Tatai AC II. – Dunaújváros.

I. TATAI hONVÉD KuPA NYíLT 
ORSZÁGOS TEKEVIADAL
a Tatai Edzőtáborban november 
14–15-ig. Nevezési cím: katalin.
vitalyos@gmail.com  (telefon: 
06/20/426-6660. Nevezési hatá-
ridő: 2015. november 12., 20.00.
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csenge sikere a ToP12-n

Adamik Csenge, a Tatai AC rop-
pant tehetséges asztaliteniszezője 
a korosztályos magyar válogatott 
(U11) tagjaként Belgiumban vett 
részt a 2004-ben születettek euró-
pai TOP12 versenyén. A rendezvé-
nyen az Európa-bajnokságon leg-
jobban szereplők vehettek részt. 
Köztük volt a tatai reménység is.
Csenge csoportjában kis szeren-
csével a második helyet is meg-
szerezhette volna, végül a negye-
dik helyen zárt. Másnap, az előző 
napi eredmények alapján rangso-
rolva, egyenes kiesés rendszerben 
mérkőztek a játékosok. Csenge 
végül a 6. helyen zárta a nagyon 
rangos, erős mezőnyt felvonul-
tató TOP12-t. A tatai lány hazai 
sikerei mellett fo lyta t ta 
kiváló nem-
zetközi sze-
replését. 
- ps-

Tatán kiemelten kezelik azokat a 
sportolókat, akik olyan teljesít-
ményt nyújtanak, amellyel olim-
piai reménységnek számítanak. 
Eddig, sajnos az volt a gyakorlat, 
hogy a fiatal tehetségek anyagiak 
híján kénytelenek voltak tehető-
sebb egyesületekbe igazolni fejlő-
désük érdekében. 
Ezen szeretne változtatni a tatai 
önkormányzat, ezért a képvise-
lő-testület rendeletben döntött ar-
ról, hogy sportolói ösztöndíjjal se-
gíti a tatai tehetségeket.
A legutóbbi rendes testületi ülés 
előtt négy fiatalnak adományozott 
Michl József polgármester egyen-
ként havi 40 ezer forintos ösztön-
díjról szóló oklevelet. 
Ők a következők: Csokor Erik kaja-
kozót az utóbbi évtizedek egyik leg-
nagyobb honi tehetségének tartják. 
A Tatai HódySport Egyesületben 
Czina László az edzője. A klub alel-
nöke, egyben vezetőedzője Császár 
Attila. Csokor Erik korosztályában 
verhetetlen, legjobb eredményei: 
maraton magyar bajnokságon első

hely, országos diákolimpián arany- 
érem.  
Esztergályos Patrik, az OMS-Tata 
Iron Trade Vívó SE párbajtőröző-
je sok szép sikert ért el az utóbbi 
években. Többek között a kadet vi-
lágbajnokságon egyéni aranyérmet 
szerzett és az ifjúsági olimpián is az 
élen végzett. Edzője Partali Csaba, 
vezetőedzője az egyesület elnöke, 
Plásztán Attila. 
Az ökölvívó Kecskeméti Martinnak 
is szép jövőt jósolnak. A Tatai Tö-
megsport és Tájfutó Honvéd Spor-
tegyesület sportolója első helyet ért 
el az ökölvívó diákolimpián, már a 
korosztályos magyar válogatott tag-
ja, aki jó eséllyel pályázik a közelgő 
világ- és Európa-bajnokságra. Edző-
je Flórián Béla és Kuzma Csaba, az 
egyesület elnöke Mészáros Károly. 
Kun Anna, az  OMS-Tata Iron 
Trade VSE párbajtőrözője, aki szin-
tén nagy reménység, sok versenyen 
ért el kiváló eredményt. Többek kö-
zött megnyerte a junior Európa-baj-
nokságot is. Edzői: Plásztán Attila  
 és Partali Csaba.   - ps -

Remekelt Patrik Turkuban
Nagyszerűen szerepeltek a magyar 
junior férfi párbajtőrözők a turkui 
(Finnország) Világkupa-verse-
nyen. Siklósi Gergely ezüstérmes 
lett, egyetlen tussal kapott ki az 
aranyért, mellette hárman jutottak 
még a nyolcas döntőbe, Bányai 
Zsombor ötödik, a tatai Esztergá-
lyos Patrik hatodik, Buta Levente 
hetedik lett.
Esztergályos Patrik, az OMS-Tata 
Iron Trade Vívó SE kiválóságának 
teljesítménye azért is figyelemre 
méltó, mert ő még csak első éves 
juniorkorú párbajtőröző. Már a 
csoportmeccseken lehetett érezni, 
hogy kiváló formában van, hiszen 
hat győzelemmel, veresség nélkül 
jutott tovább. A 6. hely értékét nö-
veli még, hogy 175-en neveztek a 
versenyre. A szövetség vezetői ki-
emelték, hogy nagyon jó műhely-
munka folyik a klubokban, ennek 
is köszönhető ez a nagy siker.
Patrik tatai edzői: Plásztán Attila, 
Partali Csaba és Juhász Bence. - ps -

A hűvös és meglehetősen ködös 
időjárás sem tudta eltántorítani 
azt a 77 futót, aki nekivágott a 
Tata-Agostyán emlékfutás 5 kilo-
méteres távjának.
Az Önkormányzat, a KEM-
SZÖSZ Szabadidősport Szövet-
ség és a Fiatal Utazók Klubja 
október 22-én már 9. alkalommal 
rendezte meg, az 1956. október 
23-ra emlékező Tata-Agostyán 
Emlékfutást. Ez az esemény ré-
sze a Bécs-Budapest ultramara-
ton versenynek, amely ezúttal 

azonban elmaradt, ám a szerve-
zők folytatva a hagyományt az 
emlékfutás megrendezése mellett 
döntöttek. 
Csütörtök délelőtt fél 10-kor az 
Agostyáni sorompó után a rajtot 
követően hetvenheten vágtak neki 
a kb. 5 km-es távnak. A mezőnyt 
dr. Beró Henrietta, Tata város al-
polgármestere indította el, majd 
a  rendőrség és a Tatai Közterület 
Felügyelet példásan biztosította 
az útvonalat. A Szabadidősport 
Szövetség serleget ajánlott fel a 

dobogósoknak, külön női és férfi 
kategóriában. A díjazottak mel-
lett valamennyi részvevő pólót és 
csokit kapott az Agostyáni célba 
érést követően.
Végeredmény: 
Nők: 1. Molnár Anna, Kőkúti 
Iskola, 2. Várvölgyi Patrícia, 
Eötvös Gimnázium,  3. Hanzlik 
Éva, Kőkúti Iskola
Férfiak:   1. Takács Ákos, Refor- 
mátus Gimnázium, 2. Kovács 
András, Eötvös Gimnázium  
3. Németh Patrik, Bláthy   - áá-

Nem lehet igazán büszke az 
elmúlt két forduló eredményei-
re a Tatai AC megyei I. osztá-
lyú labdarúgócsapata. Először 
hazai pályán ért el döntetlent 
a Vértesszőlős ellen, majd az 
újonc Nyergesújfalu otthonában 
is elvesztett két fontos pontot.
Tatai AC – Vértesszőlősi SE 
3-3 (0-2)
Tata, 150 néző. V.: Miráki.
A tataiak gólszerzői: Szűcs, 
Goldschmidt és Rába.
Nyergesújfalu SE – Tata AC 
2-2 (1-1)
Nyergesújfalu, 100 néző. V.: 
Csejtei Cs.
Tatai AC: Valakovics – Kun, 
Csordás D. (Boros), Fehér, 
Csordás G., Bujdosó S. (Buj-
dosó B.), Purgel, Rába, Tóth L. 

(Tóth Á.), Szűcs, Goldschmidt. 
Edző: Wéber Roland.
A tatai góllövők: Szűcs és 
Purgel.
Egyértelműen a tataiak voltak a 
mérkőzés esélyesei, ám ezúttal 
is elkényelmeskedték a találko-
zót. Rengeteg helyzetet elpus-
káztak, a lelkes nyergesiek két-
szer is egyenlíteni tudtak.
– Nem vagyok elragadtatva, 
mind a két meccsen győzelem-
re számítottam. A szőlősiek 
ellen rá sem ismertem csapa-
tomra, Nyergesen más volt a 
helyzet. Hét nagy helyzetünk 
volt még a gólokon kívül, de 
semmi nem jött be. Simán kel-
lett volna győznünk – értékelt 
Wéber Roland, a TAC vezető-
edzője.        - ps-

idén is elrajtolt Agostyáni emlékfutás

Az első ösztöndíjas tatai sportolók

A férfi kézilabda NB I. B-ben hét 
nap leforgása alatt két nagyon  
értékes győ
zelmet ara-
tott a Tatai 
AC, és már a 
4. helyen áll. A 
hölgyek szintén 
remekeltek az NB 
II-ben, két talál-
kozón szintén négy 
pontot szereztek, 
így elfoglalták 
a 3. helyet a 
tabellán.
Férfi kézilabda 
NB I. B, 7. for-

duló: Várpalota  – Tatai AC 22-
30 (11-14). Legjobb tatai góldo-
bók: Kanyó Ádám, Kanyó Ben-

ce, Szövérdffy 5-5.
8. forduló: Tatai AC – Dabas 

28-25 (15-12).
Tata, 300 
néző. V.: 

Herczeg, Südi.
Tatai AC: Czérna – Kanyó 

Bence 7, Kanyó Balázs 3, 
Szám, Szövérdffy, Kanyó 
Ádám 5, Vaskó 4. Csere: 
Szalczinger, Baski, Himer 
6, Juhász Á. 3, Kállai. Ve-

zetőedző: Sibalin Jakab.
–  Elégedett vagyok a 

csapat hozzáállásával, küzdő-
szellemével. Színvonalas talál-
kozón sikerült győznünk egy 
nagyon jó ellenfél ellen. A fiúk 
ma kiválóan teljesítettek, kon-
centráltan, nagy figyelemmel 
játszottak. Roppant értékes két 
pontot szereztünk – nyilatkozta 
Sibalin Jakab. 
junior Nb I. b: Várpalota – 
Tatai AC 22-32 (7-14).  Legjobb 
tatai góldobók: Szurcsik Vince, 
Tóth Bence, Sajóvölgyi Dávid 
7-7. Tatai AC – Dabas 24-32 
(14-16). A legjobb tatai góldobó: 
Fodor Gábor 9.
Női kézilabda NB II., 5. forduló: 

Szent István II. – Tatai AC 21-
36 (10-15)
Legjobb tatai góldobók: Kulcsár 
Gyöngyi 11, Szőts Fanni 8, Zsó-
tér Daniella 5
6. forduló: Tatai AC – Vasas SC 
II.28-25 (18-12). Két győzel-
mével a tataiak előkelő helyen 
állnak az alaposan megerősödött 
bajnokságban. 
Junior NB II.: Szent István II. – 
Tatai AC 48-21 (20-11). Legjobb 
tatai góldobók: Stodola Eszter 
5, Sajdli Rebeka 4, Krupánszki 
Kíra 3. 
Tatai AC – Vasas SC II. 22-34 
(10-15).         - ps -

Menetelnek csapataink

Értékes pontok mentek el


