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Tizennegyedik alkalommal rendezte meg február 3-án a Tatai Olimpiai Központban a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség Tata és
Környéke Regionális Szervezete a
Március 15-re emlékezünk		 Farsang Kupa Országos Gasztronómiai Bajnokságot, amelyen idén
			6. oldal minden eddiginél nagyobb számú
versenyző indult, és nézőkben sem
„Az utolsó töltényig”
volt hiány.
vándorkiállítás
A helyszínen 150 munkát zsűriz			6. oldal tek, 80 felnőtt, 69 diák és 25 iskola –ebből 4 határon túli- indult a
megmérettetésen. Ebben az évben
is szakács, cukrász, pincér, pék és
koktélos kategóriákban regisztráltak a versenyzők, képviseltették magukat a zöldségfaragók,
Sikeres szezont zárt a
és még látványosabbá tette a verjégsátor				
			6. oldal senyprogramot egy új kategória, a
cukorvirág, s emellett újdonságként baristák is bemutatkoztak a
különböző szponzori és szakmai
standok mellett. A délután folyamán a MH 25. Klapka György
Lövészdandár Zenekar koncertje
Kitüntetett sportolóink		 szórakoztatta a közönséget, amely
a különleges és ínycsiklandó lát		

Képriport: Farsang Kupa
			
			5. oldal

			
			7. oldal

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

ebben a hivatásban, amely a végén
a megrendelő, a vendég számára a
legmagasabb szintű testi-lelki-szellemi jó érzéseket váltja ki. Bencsik
János hozzátette: Tata a méretéhez
képest már ma is az ország egyik
gasztronómiai fővárosa, s hazánkban és itt a térségben is megvan az
a lelkiség, szellemiség és felkészültség, ami a csúcsgasztronómiai szolgáltatások biztosításához szükséges.
Pető István a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség örökös
tiszteletbeli elnöke - aki az első
rendezvény óta résztvevője a Farsang Kupának- hangsúlyozta: az
esemény jelentősége abban mutatkozik meg leginkább, hogy csiszolgatja a versenyzők szakmai tudását,
ízlését és arányérzékét, ezért nagy
öröm, hogy sok fiatal mutatkozik
be. Az elmúlt több mint egy évtized alatt számos, később világversenyeken is sikeres szakember
bontogatta itt a szárnyait, így a
Farsang Kupa egyedülállóvá vált
az országban, mert nincs máshol
olyan verseny, ahol a fiatalok ilyen

nagy számban vannak jelen, és ahol
a szakmának minden ága megmutatja magát – mondta Pető István.
A zsűrizést követően a nagyközönség előtt is megnyíltak a kapuk, az
esti díjátadóig pedig folyamatos
volt a zsúfoltság a csarnokban, egészen az eredményhirdetésig. A díjazottak egyedi, fazekasok által tervezett és készített érmeket vehettek
át elismerésként, a tanulók ehhez
egy kupát, a felnőttek pedig egy fazekas munkát kaptak, és természetesen nem maradtak el a legjobbaknak járó szponzori különdíjak sem.
Az idei Farsang Kupán sok megyei
és tatai versenyző részesült elismerésben. Külön öröm, hogy az iskolák mezőnyében hazai győzelem
született, hiszen a Jávorka Sándor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola nyerte kategóriájában a fődíjat. Jövőre a tervek szerint már Tata új sportcsarnokában,
megújult környezetben, az ideihez
hasonló kimagasló színvonalú verseny várja a tataiakat és városunk
- áá vendégeit. 		

Legeredményesebb sportolóit köszöntötte a város

Vaszary-sítábor			
			8. oldal

ványosságok egész sorát tekinthette meg a fantasztikusan feldíszített asztalok között sétálva.
A verseny megnyitóján Michl József Tata polgármestere külön
köszönetet mondott a szervező
Petrezselyem családnak, hosszú
évek óta kitartó erőfeszítéseikért,
egyedülállóan színvonalas szervező munkájukért, amely komoly
üzenetet is hordoz, hiszen a munka
és szorgalom gyümölcsein túl arról
is árulkodik, hogy az egymásnak
adni tudás fantasztikus adománya
művészet is egyben. Az indulók
szakmájuknak nemcsak a mesterei,
hanem a művészei is-fogalmazott a
városvezető.
Bencsik János országgyűlési képviselő, aki a Bor- és gasztronómiai
albizottság nevében is köszöntötte
a résztvevőket elmondta, hogy a
Farsang Kupa a hazai gasztronómia
kiemelt rendezvénye, hiszen egy
olyan gazdasági ágazatról szól, ahol
a legnagyobb hozzáadott érték képződik. Olyan tudásra, hozzáállásra,
olyan belső tartásra van szükség

Tata Város Önkormányzata
ismét megrendezte hagyományos Sportdíj-átadó ünnepségét,
amelyen már 15. alkalommal
köszöntötték és jutalmazták a
város legkiválóbb sportolóit, az
edzőket és felkészítő tanárokat.
A Kőkúti Általános Iskola tornatermében több mint 300 díjazott,
magyar bajnokságon 1-6, és világversenyeken 1-6 helyezést
elért sportolót jutalmaztak, 30
különböző sportágban.
A díjakat Kozmann György az
Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős helyettes
államtitkára, világ - és Európabajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes kenus, Bencsik János
országgyűlési képviselő, Michl
József polgármester és dr. Beró
Henrietta alpolgármester adta át.
A köszöntő beszédek sorát Koz-

mann György az EMMI sportért
felelős helyettes államtitkára
nyitotta meg, aki elmondta, nem
tud érzelmek nélkül Tatára jönni,
hiszen számos emléket őriz az
edzőtáborban eltöltött időkről és
a tó körüli futásokról is. Fontos,
hogy a sportolók érezzék azt,
hogy a város díjazza őket, mint
ahogy az is, hogy más sportágak kiválóságaival találkozzanak - mondta Kozmann György,
aki gratulált Tata vezetőségének
ahhoz, hogy megteremti a városban annak lehetőségét, ami a díjakat megelőlegezi.
Aki a kényelmi zónájából hajlandó időközönként kimozdulni, az mindig egyre jobb és jobb
eredményeket ér el, a fájdalomzónába bele kell csúszni, a fájdalomküszöböt át kell lépni, és igazából a sportolót és a magáért

felelősséget vállaló embert mindig az minősíti és erősíti, hogy
a fájdalomküszöbbel képes-e
megbirkózni-kezdte köszöntőjét Bencsik János országgyűlési
képviselő, aki gratulált a város
vezetőségének azért, hogy Tata
idén is igen komoly költségvetési támogatást biztosít a helyi
sportélet működtetéséhez.
A helyszínen Michl József polgármester külön kiemelte a
szülők felelősségét és áldozatvállalását, hozzátéve, hogy a
gyermekeik életére odafigyelő
szülők nélkül kevés lenne bármilyen támogatás, szakmai munka. Az önkormányzat 2016-ban
körülbelül 300 millió forinttal
támogatja a helyi sportéletet a
város saját adóbevételéből, ezért
köszönet jár Tata adózóinak,
valamint azoknak is, akik TAO

hozzájárulásukkal segítik az itteni fejlesztéseket - mondta Michl
József.
A díjazottak idén egy különleges érmet vehettek át, melynek
hátoldalán a tatai nagy platán
látható, mely 2014-ben az Év
Fája lett hazánkban, míg az európai versenyben a 2. helyen
végzett. A díjátadó alkalmából
megjelent, és a díjazottak névsorát tartalmazó „Sportosan
2016” című kiadványban Michl
József bevezetőjében utal arra,
hogy a több mint 200 éve az
Öreg-tó partján álló fa azt a méltóságteljességet és szilárdságot
szimbolizálja, amellyel azok a
sportolók is rendelkeznek, akik
a végsőkig küzdve nem ismernek lehetetlent.
- áá A díjazottak névsora a 7. és 8. oldalon
olvasható.
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Ülésezett városunk képviselő-testülete

dr. Friedrich Gábor

r. ezredes, a Tatai Rendőrkapitányság vezetője
2016. március
23-án, szerdán
10:00–12:00 óra
között tartja
fogadónapját
hivatalában
Tatán, az Ady
Endre utca 27. szám alatt.

Munkanap áthelyezés
miatt változik az
ügyfélfogadás
Tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban munkanap
áthelyezés miatt
2016. március 5. napján, szombat az ügyfélfogadás 8:00-12:00
óráig tart.
2016. március 14. napján, hétfőn
az ügyfélfogadás szünetel.
Kérem tisztelt ügyfeleinket,hogy
ügyeik intézésének tervezése
előtt a fentiekre szíveskedjenek
figyelemmel lenni.
dr. Kórósi Emőke
s k. jegyző
Az ügyfélfogadás általános
rendjéről a www.tata.hu
weblapon tájékozódhat.
Bővebben:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Hirdessen
Ön is

9000 példányszmú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!
Hirdetéssel kapcsolatos információk:

06-30-962-4556
tataivaroskapu.ujsag
@gmail.com

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
ISSN 2416-1586
Nyomda: PLT Nyomdai
Központ
Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!

Huszonhárom napirendi pontot
tárgyalt soros ülésén Tata Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Városháza dísztermében.
A munka rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött, a 2015. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet módosításáról, és a Tata építési szabályzatáról szóló rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről szavaztak a képviselők. Ez utóbbit első olvasatként
tárgyalták, mivel egy nagy horderejű döntéssorozat következik az
építési szabályzat tekintetében,
ezért azt felül kell vizsgálni, s az
aktuális rendeleteknek meg kell
feleltetni. Ez a munka kezdődött
meg azzal, hogy kitörlésre kerülnek azok a pontok, amelyek a
változások nyomán ütköznek valamelyik jogszabállyal, vagy bővítésre-kiegészítésre szorulnak. A
költségvetésre vonatkozóan ilyenkor év elején pedig az előző évi
költségvetés utolsó módosítását
teszi meg a testület, majd áprilisban kerül sor arra, hogy az elmúlt
év záró beszámolóját elfogadják.
A rendelet-tervezetek között szerepelt még a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési
díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. Michl József
polgármester elmondta: minden
év elején újra kell tárgyalni, hogy
a Szociális Alapellátó Intézmény
térítési díjköteles tevékenységei
mennyibe kerülnek, a szerdai döntés nyomán összességében csökkent az ára a házi segítségnyújtás és étkezés szolgáltatásának,
a másik döntés pedig a Szociális
Otthon lakói által fizetett térítési
díj összegére vonatkozott, amit
81.000 forint/hónapban állapítottak meg.
Ugyancsak a rendelet-tervezetek
témakörében tárgyalta a képviselő-testület a közterület-használat
helyi szabályozásának kérdését.
Az erre vonatkozó rendelet közel
10 éve jött létre, és azóta a sok
jogszabály változás miatt számos
helyen kellett módosítani. Ezért az
önkormányzat úgy döntött, hogy

egy teljesen új rendeletet fogad el,
ami tartalmában nem sokat változott, de szerkezetében és stílusában kiigazítva megújult.
Pályázati lehetőségekről is tárgyalt a testület, melyekkel kapcsolatban Michl József elmondta:
a városi TDM szervezet szeretne
indulni a GINOP elnevezésű, kifejezetten turisztikai jellegű uniós
pályázaton. Ez egyrészt kapcsolódik a Tata és Környéke Turisztikai
Egyesület, és annak TDM szervezete által tervezett új helyi fejlesztések megvalósítására, másrészt a Duna-Gerecse Turisztikai
Nonprofit Kft. –melynek a TDM
szervezet által tagjai vagyunk- pályázati elképzeléseire a megyére
vonatkozóan.
A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódóan több napirendi pontot
is tárgyaltak a képviselők, ezek
között szerepelt az Északdunántúli Vízmű Zrt. kérelme, szolgalmi jog alapítására vonatkozóan.
A vízmű arra kérte a várost, hogy
járuljon hozzá a Fényes fasoron
lévő szennyvíz vezeték felújításához, amely önkormányzati területen fut, erre a testület örömmel
ad lehetőséget, mivel további fejlesztést jelent a városban. Emellett
döntés született arról is, hogy pályázatot írnak ki kisebb, a városban lévő önkormányzati területek
mezőgazdasági hasznosítására. Az
ülésen két ilyen földterületről szavaztak a képviselők, az egyiket 5,
míg a másikat 3 évre kívánja a város bérbe adni, ezzel kapcsolatban
várják majd a környékbeli gazdák
jelentkezését.
A humánszolgáltatásokhoz kapcsolódó előterjesztések sorában
bővebben tárgyalt a testület a város készülő sportkoncepciójáról,
valamint a „Gyermekbarát város”
programról. Ez a két pont volt
az ülés leghosszabb beszélgetését kiváltó témája - nyilatkozta a
polgármester, hozzátéve, hogy a
testület minden tagja különösen
fontosnak tartja a „Gyermekbarát város” gondolatát, amit a jövőben érdemes együtt említeni a
„családbarát” fogalmával, hiszen
a kettő szorosan összefügg, s ko-

rábban elnyertük a „Családbarát
Önkormányzat” címet is. Mindez
szorosan összetartozik a sport kérdésével is, a 2016-2019-es sportkoncepciónak egyébként az első
olvasatát tárgyalták a képviselők.
Március elsején 15 órától a Városházán egy fórum keretében találkoznak mindazok, akik a sportért
akarnak tenni, s részesei a helyi
sportéletnek, hogy javaslataikkal
segítség a végső koncepció létrejöttét.
Mindazoknak a véleményét, hozzászólását várja az önkormányzat,
akik szeretnék még jobbá tenni
Tata sportéletét, fontosnak tartják az egészséges életmódot és a
megelőzést, és támogatják azt az
elképzelést, hogy városunkban
minden gyermek a hivatalos tanórákon túl sportoljon vagy valamilyen művészetet tanuljon.
Az egyéb napirendi pontok között
az ülésen szerepelt egy együttműködés lehetősége a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal,
az Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében, megvalósításában.
Michl József ezzel kapcsolatban
elmondta, hogy számos uniós pályázat került már kiírásra, az önkormányzatnak is vannak kitűzött
céljai, hiszen 30-40 projektötletet
végiggondolva megszületett az a
8-10 pályázat, amit a város szeretne beadni, s ehhez a megyei
önkormányzat különböző segítségeket tud nyújtani saját szervezeti
egységén keresztül. Ehhez fogadott el a testület egy együttműködési megállapodást, amelynek
mentén szeretnének minél szorosabban együtt dolgozni a pályázatok biztonságosabb megvalósítása
terén.
Az egyéb napirendi pontok között szerepelt egy a filmnek a
létrejötte, melyet Vaszary János
születésének 150. évfordulójára
szeretnének elkészíteni, s ezzel
kapcsolatban az alkotók Kaposvárt, Balatonfüredet és Tatát is felkeresték.
Szeretnénk, ha városunk hangsúlyosan jelenne meg a filmbennyilatkozta Michl József - hiszen

a művész nagyon komoly időszakát élte meg nálunk, a film létrejöttéhez ezért anyagi támogatásról
döntöttek a képviselők. A film által tovább nőhet Tata ismertsége,
s az a város szellemi múltjának
dokumentálását is segíti. A soros
testületi ülésen a városképi jelentőségű épületek felújításának
támogatásáról is döntés született.
Az önkormányzat ugyanis pályázatot ír ki a tataiaknak, a városképi
megjelenés szempontjából fontos
épületek számára, a pályázattal
pedig komoly összegekkel szeretnék segíteni az érintett épületek
homlokzati felújítási munkálatait.
A testületi ülés végén feltett képviselői kérdések közül számos,
közelről is érintette a tataiak
mindennapjait. Szóba került a
Kossuth téri fedett buszmegálló
kérdése, mellyel kapcsolatban Michl József elmondta- lesz a város
megújult főterén buszmegálló,
mely stílusában illeszkedni fog a
Kossuth tér hangulatához, ennek
tervezése már folyik. Az új rendelőintézethez való feljutás is az
aktuális témák között szerepelt, a
bejárat előtti lejtő ugyanis gondot
okoz az időseknek, betegeknek.
Az önkormányzat már foglalkozik
a kérdéssel, és segíteni fog a helyszínen nemcsak egy korlát elkészítésében, hanem egy olyan járda
kiépítésében is, ami a zsinagóga és
a kórház között húzódik meg, s folyamatban van annak az épületnek
a kisajátítása is, aminek helyén
egy közelebbi parkolási lehetőséget lehet teremteni különösen a
mozgássérültek és idősek részére
a rendelőintézet mellett.
A testületi ülés végén Michl József
polgármester szeretettel meghívta
Tata lakóit, a város március 15-i
ünnepi megemlékezésére, amely
március 15-én 16 órakor kezdődik
Mansbarth Antal emléktáblájánál,
majd a tóparti emléktáblát és a várudvart érintve, országzászló avatással zárul a Kossuth téren. Március 16-án reggel a tatai iskolák
végzős diákjaival együtt ünnepli
a város a magyar zászló és címer
napját, és kitüntetik majd Tata legjobban tanuló diákjait is.
- áá -

Kedvezménnyel biztosítja a HPV elleni védőoltást az Önkormányzat
Tata Város Önkormányzata folytatja a humán papilloma vírus
elleni prevenciós programját,
melyben az adott évben 13. életévüket betöltő, és állandó tatai
lakóhellyel rendelkező fiú gyermekek kedvezményesen kaphatják meg az oltást. (A védőoltás a
nemzeti oltóprogram keretében
2014 őszétől ingyenessé vált, így
az általános iskola VII. osztályát
végző, 12. életévüket betöltött

lányok már teljesen ingyenesen
megkaphatják azt.)
Az önkormányzat a négykomponensű HPV-elleni védőoltást
jelentős kedvezménnyel biztosítja a gyermekeknek, amennyiben
a szülők beleegyező nyilatkozat
kitöltésével kérik a 3 oltásból
álló sor beadását. (A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők mindhárom oltást
ingyenesen kapják meg.)

Gyógyszertári áron a három oltás
53 400 forintba kerül. A szülőnek
csak az első oltás árát kell kifizetni, 17 800 Ft szülői önrészt, a másik két oltás költségét az önkormányzat átvállalja. A gyermek
kizárólag akkor válik védetté, ha
mindhárom oltást megkapja.
Amennyiben a szülő kéri, hogy
fiúgyermeke kedvezményesen
megkapja az oltást, az erre vonatkozó kérelmet juttassa el a Tatai

Közös Önkormányzati Hivatalban Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintéző részére legkésőbb március 20-ig. Amennyiben
a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az erre vonatkozó kérelmet
töltse ki a szülő, így mindhárom
oltást ingyenesen megkaphatja.
Az oltás igényléséhez szükséges
kérelmek letölthetők a www.tata.
hu weboldalról.
- áá -
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Az ügyeleti ellásásról is döntöttek

A Társulási Tanács tagjai a Városháza dísztermében két határidőt érintő kérdésben is döntést
hoztak. A napirendi pontok közül az egyik a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosítása volt, míg a
másik ahhoz kapcsolódott, hogy
az ügyeleti ellátás kikerül az
alapellátásból, s annak feladatait egy külső cég fogja elvégezni.
Ezzel kapcsolatban Michl József
polgármester az ülés után arról

a döntésről tájékoztatott, amely
szerint közbeszerzési pályázatot
írnak ki, melyben a háziorvosi
ügyeleti ellátás elvégzéséhez
keresik azt a külső céget, amely
elvállalja, hogy az ügyeletet
önállóan működtetik. A polgármester hozzátette: kistérségünk
az eddigi ellátási rendszer fenntarthatóságát nem vitatva, úgy
gondolja- kifejezetten a tatai
háziorvosok kérésére-hogy legyen egy másik megoldás, és ne

a jelenlegi formában működjön
tovább az ügyelet. A tataiak,
a betegek semmit nem fognak
ebből észrevenni, a szolgáltatás
akadálytalanul működik tovább,
a háziorvosi ügyelet az eddig
megszokott helyen marad. Az
új rendszer a tervek szerint idén
május-június hónaptól kezdi
majd el működését, addig is hamarosan megtörténik a pályázat
kiírása, miután a piacfelmérést
már elvégezték.
- áá -

Megemlékezés a kommunizmus
áldozatairól
Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Városkapu Zrt. a kommunizmus áldozatainak emléknapja
alkalmából szervezett előadást
a Magyary Zoltán Művelődési
Központban. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja a
Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott rendelete alapján február
25., annak emlékére, hogy Kovács
Bélát, a Független Kisgazdapárt
főtitkárát 1947-ben ezen a napon
a kommunistákkal szembeni kiállása miatt elhurcolták, és nyolc
évet töltött szovjet fogságban. A
sátán fattya című monodrámával
emlékeztek meg a kommunizmus
áldozatairól. Kárpátalja 20. századi történelmének legtragikusabb, legtöbb áldozatot követelő
időszaka az úgynevezett felszabadulás utáni periódus volt, amikor
a munkaképes magyar férfiak tízezreit hurcolták a sztálini lágerekbe, és az itthon maradottaknak el
kellett viselniük mindazt a megaláztatást, nyomort, amelyet a
szovjet rendszer kényszerített rájuk szocializmus címén. Ezekről
a testet-lelket nyomorító évekről

Új gyógytorna-fizioterápia és orvosi rendelő várja a pácienseket

Tatán, az Almási utca 8. szám alatt
adták át a Rochlitz Bt. új rendelőjét, ahol a betegeket már egy a korábbinál tágasabb, szebb és modernebb helyen tudják majd ellátni.
Az átadáson Dr. Rochlitz Ildikó
elmondta, hogy az épület most
megnyitott szárnyán túl, a további helyiségek újabb fejlesztések
lehetőségei lehetnek a jövőben. A
vállalkozás elsősorban OEP finanszírozásban látja el a pácienseket,
s önálló fizioterápiás egységként
is dolgoznak, ami számos betegség ellátására vonatkozik a koraszülöttektől az idősekig.
Michl József polgármester a helyszínen gratulált az új rendelőhöz,

s elmondta: a cél az, hogy Tata
az egészséges emberek városa
legyen, ezért jóval többet kell
beszélni a megelőzésről és arról,
hogyan lehet elkerülni a betegségeket. Ehhez pedig szükség van
olyan, a most átadott rendelőhöz
hasonló vállalkozásokra és szakemberekre, amelyek arra törekednek, hogy minél hamarabb
észrevéve a gondot, a lehető leg�gyorsabban tudják kisegíteni a
bajba került pácienseket.
Dr. Till Attila az Árpád-házi Szent
Erzsébet Szakkórház igazgatója a
rendelő- átadáson kiemelte, hogy
a gyerek rehabilitáció illetve gyógytorna-amelyhez a szükséges

speciális eszközök megtalálhatóak az új rendelőben- régen komoly
akadályokba ütközött a térségben,
mivel Budapesten vagy Győrben
volt mód a legkisebbek kezelésére, most viszont már Tatán is lehetőség nyílt arra, hogy a gyermekek
a szükséges ellátást megkapják.
Dr. Béres György a Kastélypark
Klinika főigazgatója köszöntőjében beszélt arról, hogy a gyógytornász szakma egy olyan terület,
ahol nagyon dinamikus a fejlődés,
az emberek személyes ügyüknek
tekintik azt, és a gyógytornász
családtaggá, baráttá is válhat a
kezelések során, akire felnéznek
az emberek. A főigazgató a gyó-
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gytornász-képzés tapasztalatairól
szólva elmondta, a szakterületen
további fejlődésre van szükség,
melynek egyik állomása az új rendelő létrehozása.
Az új helyszín létrejöttét támogatták a korábbi rendelő betegei
is, akik közül sokan, társadalmi
munkában, önkéntesen segítették
a munkálatokat. A modern, szép
környezetben létrejött gyógytorna-fizioterápia és orvosi rendelőt
Tatán, az Almási utca 8. szám alatt
találják a páciensek. Az autóval
érkezők a Somogyi Béla út elején,
illetve a Fregatt Étteremmel szemben lévő nyilvános parkolókat ve- áá hetik igénybe.

vall kisregényében Nagy Zoltán
Mihály, aki egy apró magyar falu
lakóinak életét ábrázolva tárja
elénk a megpróbáltatások, közös
és egyéni tragédiák szövedékét.
Művének központi alakja egy
meggyalázott fiatal lány, akinek
mindkét fivére az új kor áldozata lett, és aki hasztalan sóvárog
a szerelemre, mert választottját
is máshová vezérli kérlelhetetlen
sorsa. Nagy Zoltán Mihály kisregényének 1991-es megjelenése
jelentős esemény volt a kárpátaljai magyar irodalom életében.
A kisregényből készült darabot
a Jászai Mari-díjas Árkosi Árpád rendezte. A leányanyává vált
Tóth Eszter szerepét a darabban
Tarpai Viktória, a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház társulatának
tagja alakítja. Sorsának énekes és
zenés „kísérőjeként” Zanotta Veronika színésznő jelenik meg a
színpadon, a darab látványvilágát
pedig Ondraschek Péter díszletés jelmeztervező alakította ki. „A
sátán fattya” a kortárs, modern,
közösségi magyar sorsirodalom
egyik legkiemelkedőbb, időtálló
alkotása.

Megalakult a Tatai
Karitász Csoport
Tíz fővel megalakult a Tatai
Karitász Csoport a Kapucinus
plébánián. A csoport elsődleges
célja az egyedül élő betegek látogatása, a rászorultak ellátásának
biztosítása, valamint a hátrányos
helyzetben élő családok rendszeres támogatása. Egészségügyi felmérést is szeretnének a városban
elindítani, amely első lépésben az
ingyenes vérnyomás és vércukorszint mérést jelenti heti rendszerességgel.
A karitász működését segíti a
Nemzetközi Szent György Lovagrend Komárom-Esztergom
megyei Priorátusa, ezzel is erősítve a karitatív feladatok hatékonyabb ellátását. Minden kedden
10 órától a karitász önkéntesei
látják el az adminisztratív feladatok mellett a beérkező rászorulók regisztrációját a Kapucinus
templom plébániáján. A csoport
folyamatosan várja önkéntesek
jelentkezését, akik kellő ambíciót és elszántságot éreznek magukban a karitatív teendők ellátására.
Karitász Tízparancsolat

Rába teherautókkal gazdagodott a tatai dandár
Tizenegy új Rába teherautót kapott az MH 25. Klapka György
Lövészdandár. A járműveket ünnepélyes keretek között adták át
tatai laktanyában.
Pogácsás Imre dandártábornok,
a Honvéd Vezérkar Logisztikai
Csoportfőnökség csoportfőnöke
köszöntőjében elmondta: a dandár feladatai közül kiemelkednek
a nemzetközi kötelezettségek,
hiszen az alakulat 2000 óta vesz
részt a honvédség koszovói és
bosznia-hercegovinai, 2007 óta
pedig az afganisztáni missziójában. Ezeket a küldetéseket segítik a korszerű járművek.
Horváth Gábor dandártábornok, az MH 25. Klapka György
Lövészdandár parancsnoka be-

szédében rámutatott, hogy a
honvédség technikai fejlesztése
rendkívül idő- és forrásigényes
feladat, amelynek bizonyos prioritások mentén kell megvalósulnia. Vagyis azok a területek kerülnek előbb sorra, amelyeknek a
fejlesztésére a legnagyobb szükségük van. A tatai dandár eddig
„türelemmel” várta a sorát, hiszen
előbb más, a szövetségesi feladatokba bevont csapatokat kellett
felszerelni. Az elmúlt években
egyre több gépjárművel gazdagodhattak a tatai katonák: tavalyelőtt és tavaly korszerűsített,
páncélozott szállító és logisztikai
járműveket kaptak; az idén, az év
elején pedig terepjárókat és teherszállítókat vehettek birtokba. - ps -

1. Igazán segíteni csak szeretetből,
szeretettel lehet.
2. Kétszer segít, aki gyorsan segít.
A bürokrácia a karitász halála.
3. A bajbajutottat sohase alázd meg:
érezze, hogy örömmel segítesz.
4. Úgy segíts, hogy a rászoruló saját
magán is segíthessen. Vezesd rá az
öntevékenységre.
5. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni.
6. A bajbajutott nem „ESET”, hanem személy. Vedd emberszámba,
törődj vele, szánj rá időt, türelmet,
őszinte érdeklődést.
7. Vedd elejét a visszaéléseknek.
Járj utána a fontosabb ügyeknek.
8. Kínos pontossággal számolj el
minden fillérről, és köszönj meg
minden adományt.
9. A segítség nem monopólium, de
nem is konkurencia. Segíts annak,
aki segíteni akar.
10. Ne várj hálát. Ne sértődj meg.
Ne légy kicsinyes. Imádkozz azokért, akiket Isten szeretetedre bízott.
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Te Ne Dobd El!-rajzos falinaptár zárja az akciót

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
A Bacsó Béla úti lakók érdeklődtek szerkesztőségünkben, hogy
mi történik az utca fáival?

A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság a 2015. évi környezetvédelmi alap keretéből helyi általános iskolásoknak írt ki
rajzpályázatot „Te Ne Dobd El”
címmel. A beérkezett alkotások
felhasználásával elkészült az a falinaptár, melyet Horváthy Lóránt
bizottsági elnöktől vehettek át az
érintett gyerekek és intézmények.
A környezetvédelmi alapot 1999
óta minden évben kiosztja az önkormányzat, felhasználásáról a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság dönt. Tavaly márciusban
4 millió forint kiosztásáról született döntés, akkor hat pályázatot írtak ki. A kategóriák között
volt civil és intézményi, média,
virágosítással kapcsolatos, a legszebb konyhakerteket jutalmazó,
valamint komposztálási illetve
rajzpályázat is. Ez utóbbi kapcsolódik ahhoz, hogy minden évben

megrendezik a „Te Szedd” hulladékgyűjtési akciót, amelynek keretében országosan gyűjthetjük a
hulladékot. Ehhez a kezdeményezéshez Tata is csatlakozni szokott,
a hulladékok eldobását azonban
meg lehetne előzni azzal, ha már
az óvodások, általános iskolások
nevelésénél tudatosítjuk bennük,
hogy ne dobják el a szemetet.
Ezért a megelőzést hangsúlyozva
„Te Ne Dobd El” címmel az önkormányzat pályázatot hirdetett
a gyerekeknek, hogy rajzolják le
azt, milyen elképzeléseik vannak
saját környezetük védelméről. A
Magyary Zoltán Művelődési Központban tavaly októberben rendezték a környezetvédelmi témájú
gyermekrajz kiállítás megnyitóját, valamint a Környezetvédelmi
Alap díjkiosztóját. A felhívásra
2015-ben összesen 30 pályázat,
valamint 50 rajz érkezett be. A

kiállítás után a beérkezett rajzokból készült el a falinaptár, melyet
megkaptak a nevező iskolák, és
azok a gyerekek, akik a benne
szereplő rajzokat készítették.
Horváthy Lóránt a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnöke
elmondta, hogy a „Te Ne Dobd
El” a megközelítés miatt eredményesebb mint a „Te Szedd”,
hiszen ez utóbbi esetben sokan
szabadidejüket, önkéntességüket
ajánlják fel más emberek nemtörődömsége miatt, míg a tatai
akcióval a gyerekek tudatosságát
célzottan irányítják arra, hogy
ne dobják el a hulladékot, mert
annak komoly következményei
lesznek.
A gyermekrajzokkal díszített,
színes falinaptárak a Kőkúti, a
Vaszary és a Jázmin Iskolákban,
valamint a Bartók Óvodában találtak gazdára. 		
- áá -

A
Bacsó
Béla
utcában történő fasor metszés a lakók
kezdeményezésére indult. Utoljára 2011ben volt megmetszve a
teljes fasor, amelynél
most egy kicsit jobban visszametsszük,
visszaifjítjuk a fákat. Lakott területen, a szűknek számító utcákban a fák természetes habitusának kifejlődésére nincs lehetőség.
A Bacsó Béla utcában zömmel japán akácok és platánok alkotják a fasort. Mindkét fafaj igen nagy lombkoronát növeszt,
amelyek az utcaszerkezet adta térbeli korlátok miatt az úttest
űrszelvényébe, valamint a háztetőkre érnek. A hatalmas lombkorona miatt egy négyzetméterre ősszel hatalmas mennyiségű
falevél jut, amely sokszor gondot okoz az ott lakóknak.
Az utcai fasorok ifjításos metszési eljárása bevált metszési forma, főleg a fenti két fafajta esetében, hiszen mind a japán akác,
mind a platán a jól megújuló fafajok közé sorolható. Az ifjítás
lényegében a korona erőteljes visszametszését jelenti. Ennél a
fasornál a legfontosabb szempont a biztonság, majd a használhatóság és a fenntartás. Itt a lombkorona teljes visszametszése
indokolt a statikai egyensúly helyreállítása, valamint a külpontosság megszüntetése végett is.
Idén tavasszal az utca páros oldalán lévő fasor kerül visszaifjításra, a páratlan oldali fák metszése az őszi-tavaszi időszakra marad a költségvetéstől függően.
A fák tavasszal már szívó hajtásokat növesztenek, így kicsit
megkésve, de idén már zöldbe borulhatnak. A következő tavasszal jóval intenzívebb lesz a kilombosodásuk.
Válaszadó: Mürkl Levente, környezetvédelmi referens,
Tata Város Önkormányzata

Közgyűlés a Honvéd Bajtársi Klubban
A közelmúltban tartotta a 2015
évi közgyűlését a klub. A közel
200 fős tagságból 140 fő vett
részt a rendezvényen. A 2015.
évi munkáról Forgó Pál titkár
számolt be. Eredményes volt a
hagyományok ápolása területén
végzett közös munka a dandárrral, a tagság érdekében színvonalas közösségi rendezvények és
kirándulások történtek.
Kiemelkedő az Őszirózsa dalkör,
mint kisközösség összetartó ereje.
Fontos témája volt a közgyűlés-

nek az alapszabály módosítása,
amelyet a törvények alapján tárgyaltak, a titkár előterjesztésében, amelyet egyhangúlag elfogadott a tagság, és a törvényszék
elé terjesztik. A közgyűlésen
megjelent vendégek és a tagság
egyetértésével is találkozott az
egyesület 2016 évi programja és
rendezvényterve, amelyet Sárközi József a klub elnök tett közzé.
Továbbra is kiemelt figyelmet
fordítanak a katonai hagyományok ápolására, jó együttműkö-

désre a dandárral, valamint a
tatabányai Katonai Igazgatási
és Érdekvédelmi Irodával, a
társ honvéd klubokkal, a civil
szervezetekkel, köztük a Városi Nyugdíjas Egyesülettel. Ebből a tevékenységből kiemelten foglalkoznak az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hatvanadik évfordulója méltó
ünneplésével, ennek jegyében
pályázatot készítenek. Folytatják a barangolási programot
a megyében, ebben az évben

Koppánymonostorra kirándulnak, valamint az ősz folyamán
Nagycenk és Sopron lesz az úti
cél. A közgyűlésen új vezetőségi tagot választottak, Molnár
Péterné munkáját megköszönték és Filipsz Istvánnét választották gazdasági vezetőnek.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége tisztújító közgyűlésére Sárközi Józsefet és
Forgó Pált választották küldöttnek. A baráti hangulatú esten
külön kiemelték a város önkor-

mányzatának támogatását, mely
segítségével, a klub tagsága
meglátogathatta szlovákiai testvérvárosaikat. A jó hangulatú
értekezletet követően Horváth
Gábor tábornok, helyőrségparancsok meghívta a nyugdíjas
katonákat és hozzátartozóikat
a laktanyába egy közös vacsorára, beszélgetésre, amelyen
szólt a dandár 2016 évi feladatairól, a klub és a dandár további
együttműködési lehetőségeiről.
Sárközi József, elnök

Parlamenti Napló

Tizennégy iskolai könyvtárat fogadnak örökbe
Az elmúlt esztendő novemberében, az iskolai könyvtárak tervszerű és kiszámítható fejlesztése,
állománygyarapítása érdekében
kezdeményezetünk Henzer Zsuzsanna iskolai könyvtári szaktanácsadóval közösen, örökbefogadási programot. Ez év
januárjában személyesen kerestem fel a Tatai-medence középés nagyvállalatait, hogy lehetőségeikhez képest segítsék az
iskolai információs pontok technikai fejlesztését és állománygyarapítását.
Még kora ősszel, Tatabányán,
a Gazdaságfejlesztő Szervezet székházában tartottunk egy
megbeszélést arról, hogy miként
lehetne enyhíteni a térségünket
is sújtó, munkaerőpiacot
érintő szerkezeti problémákon.
A Tatai-medencében még min-

dig jelen van a munkanélküliség, ugyanakkor a vállalkozások egyre nehezebben találnak
maguknak képzett, illetve képezhető munkavállalót. Mindez
nehezíti a térség gazdaságszerkezetének finomhangolását, továbbá a helyi közösségen belül
jelentős szociális feszültséget
hozhat létre a nem kellően iskolázottak arányának gyors növekedése. Erre a problémára hívta
fel a figyelmet az OECD által
közzétett hagyományos, valamint digitális szövegértés terén
végzett összehasonlító felmérés
is, mely Magyarország gyors leszakadását mutatta nemzetközi
összehasonlításban. Miután a
tudatos információgyűjtés, az
olvasás elhagyása a munkaerőpiac bármelyik területén jelentős
versenyhátrányba hozza a jelen

tanulóit, ezért kiemelt figyelmet
érdemelnek az iskolai információs központok.
Az iskolai könyvtáraknak évek
óta nincs keretük állománygyarapításra. Az állományok elöregedtek, pedig a gyerekek a
színes, új, népszerű könyvekre
nyitottabbak. Elavult kézikönyvekkel, ismeretterjesztő művekkel, számítógépparkkal nehéz
meggyőzni bárkit is arról, hogy
a könyvtár információs központ,
tudásbázis. Nagy a hiány a kortárs – és ifjúsági irodalomból, az
iskolatípusnak megfelelő szakirodalomból,
folyóiratokból,
elektronikus dokumentumokból.
Kutatások bizonyítják, hogy a
könyvolvasás fejleszti a koncentráló képességet és az összpontosítást. Sokkal nagyobb figyelmet igényel, mint egy email

vagy újságcikk, rádió- vagy televíziós műsor elolvasása, illetve
figyelemmel kísérése. A képesség fejlesztése pedig, a különböző szintű tanulási folyamatok
lezárása után, a munkahelyeken
is hasznosul. Egy jó gyerekkori
olvasási élmény képes valódi,
elkötelezett
kultúrafogyasztó
felnőttet kinevelni, de a társadalom jó szövegértő képessége
konkrét gazdasági növekedést
is eredményezhet az országnak.
A személyes találkozásokat követően
tizennégy gazdasági társaság
vállalta,
hogy
egyegy
iskola

könyvtárát örökbe fogadva, az
idei esztendőben egy-egy millió
forinttal, majd a következő esztendőtől kezdve évente 300-300
ezer forinttal támogatja az általa kiválasztott iskola tudásközpontját.
Bővebb információk:

www.tata.hu
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14. alkalommal rendezte meg február 3-án a Tatai Olimpiai Központban a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség Tata és Környéke Regionális Szervezete a Farsang Kupa Országos
Gasztronómiai Bajnokságot

Ajánló, hirdetés
Fiatal Utazók Klubja
márciusi programok

A Honvéd Bajtársi Klub
márciusi programjai:
Március 8-án, kedden
14 órától
Köszöntjük a nőket, asszonyokat.
Zenés batyus bál:
Az „Öszirózsa Dalkör” férfi
kamara együttesével
Helyszín: Ady Endre út 12.
Március 14-én, hétfőn
16 órától
Nemzeti ünnepünkre emlékezünk: Hamary Dániel sírjánál, az Almási úti temetőben
a dalkörrel
Március 15-én, kedden
16 órától részt veszünk a
városi ünnepségen

Március 4-én pénteken:
Nőnap a Petrezselyem cukrászdában
Március 11 -én, pénteken:
áprilisi program megbeszélése
Március 12én, szombaton:
IVV túra
Március 15én, kedden
Megemlékezünk az 1848-49es hősőkről Környei úti temetőben és a Zsidótemetőben.
Március 18 -án, pénteken
Színház-ruhatár
Érdeklődni: Lentulay Mária
34/384-791, az esti órákban

	Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		
TATA-Környei úti temető
MAJER IMRE
HORVÁTH PÉTER
BACSIK JÓZSEFNÉ
MÓRÓ LÁSZLÓNÉ

TATA - Almási úti temető
LÓDERER GYÖRGY
MÉRI GÉZÁNÉ
SZALAI FERENC
BLASCHEK JENŐ

2890 Tata, Bacsó Béla út 47. Tel.: 34/382-055

2016. februárban elhunytak névsora
SEBESTYÉN ISTVÁN
NÉMETH LÁSZLÓ
TATA Kocsi úti - temető
VERMES GÁSPÁRNÉ

Naszály
NÉMETH ISTVÁNNÉ
Kocs
LENGYEL LAJOS

Baj
RISCHL IGNÁC
Neszmély
KOMÁROMI TIBOR
ROSSZ JÓZSEF
KUGLI ISTVÁNNÉ
Dunaalmás
ERDEI GYULÁNÉ

Béke poraikra!

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság programja:
Március 4. péntek, 17:00
KULCSOK A KÖNNYŰZENÉHEZ c. sorozat
3. A Fender Stratocaster gitárok populáris kultúrába
ágyazódásának
Előadó: Fagyas Róbert zeneszerző, gitáros, a
Szimbola együttes vezetője
Helyszín: Tata, Ady E. U. 61. (Monoszkóp Kultúrbisztró)

Ferenc-majori halastavak vidékén
félnapos természetismereti túrát
szervez az Új Kajakház
Ökoturisztikai Központ,
Márkus Ferenc természetvédelmi
ökológus szakvezetésével
2016. március 19-én, szombaton
9 órától
okokozpont @tataivaroskapu.hu
+36 34/487 090; +3630/562 6060
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II. világháborús kiállítás
„Élni fog a nemzet,
Amely összetart:
Kit önvétke meg nem hódit,
Nem hódítja kard.”
(Arany János)

„Az utolsó töltényig” című vándorkiállítás a második világháború befejezésnek 70. évfordulójára
rendezett tárlat, mely a hősöknek
és az áldozatoknak állít emléket.
A kiállítás a Kuny Domokos Múzeumban nyílt meg Tatán.
A kiállítás középpontjában az
1. honvéd lovas- illetve (1944.
október 2-től) huszárhadosztály lengyelországi, Duna-Tisza
közi, végül pedig 1945 telén a
Vértesben vívott harca áll. A magyar csapatok a Vértes-hegységben elkeseredett küzdelem árán
próbálták feltartóztatni a sokszoros túlerőben lévő oroszokat. A
hadműveleteket a méteres hó és
a dermesztő hideg is nehezítette.

A hevenyészett lövészárkokban,
bunkerekben rekedt embertömeg
hónapokig, az utolsó emberig és
töltényig kitartott.
A tatai vár falai között berendezett kiállítás tárgyai muzeális intézmények és magánszemélyek
gyűjteményeiből származnak,
eszközök, fotók, elsősorban a
huszárélet részeit képző emlékek, lőszerszámok, nyergek,
fegyverek és egyenruhák. A kiállítás fő célja az emlékezés és az
emlékeztetés, valamint a korszak
bemutatása az ifjúságnak, ezért
múzeumpedagógiai előadásokat
is tartanak majd a helyszínen,
ahol iskolai osztályoknak is szerveznek történelem órákat. - áá -

„Az utolsó töltényig”
című tárlat április közepéig látogatható.

Tatai kórus mutatkozik be a Bazilikában
Az Egressy Kamarakórus Budapesten, a Szent István Bazilikában
lép fel március 6-án, 12 órától. A
csodálatos helyszínen, a nagyböjti
időszakhoz illeszkedő egyházzenei
műveket énekelnek majd.
A nagy vegyes karból, az Egressy
Kórusból 1991-ben alakult kamarakórus már számtalan rendezvényen képviselte városunkat. Céljuk
a hazai és külföldi kórusirodalom
szerzőinek megismertetése itthon
és határainkon túl, valamint a zenei
különlegességek és ritkaságok meg-

szólaltatása, újdonságok, fiatal szerzők műveinek népszerűsítése.
Az idén 25 éves kórus jubiláló koncertsorozatát tavaly kezdte Bécsben, ezt követte a Mátyás-templom,
és most márciusban a Bazilika, ahol
a déli misét követően önálló bemutatkozásra is lehetőséget kaptak a
tataiak. Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alapító karnagy elmondta,
hogy nagy jelentőségű esemény
számukra városunk határain kívül
fellépni, hiszen ezáltal Tata kulturális életét is népszerűsíthetik, kap-

csolatokat építhetnek és tapasztalatokat gyűjthetnek.
Fontos, hogy egy ilyen lehetőség
alkalmat ad a szakma elismert személyiségeivel való találkozásra, és
arra, hogy új kapcsolatok nyomán
utakat nyissunk további fellépések
felé is - nyilatkozta a karnagy.
A március 6-i előadáson a reneszánsztól napjainkig terjedő korszak
egyházzenei műveiből válogatnak
majd, és bár a fellépés Budapesten
lesz, a kórus szeretettel várja a tataiakat is az előadásra.
- áá -

Látkép

Sikeres szezont zárt a Városkapu Jégsátor
Közeledik a tavasz, búcsúzik egy
időre a város jégpályája, melynek
jégbúcsúztató rendezvényén még
sokan korcsolyáztak a szezonban
utoljára.
Kedvező volt az idei szezon nyilatkozta Horváth Zoltán Zsolt,
a Városkapu Zrt. vezérigazgató-helyettese,
jégkorongedző,
hozzátéve, hogy a pálya életében
azért voltak fontosak az elmúlt
hónapok, mert el tudott indulni a
helyi jeges sportkultúra, a tataiak
megszokták, hogy van jégpálya
és ki is használták a lehetőséget,
a kis hokisok megkaphatták az
első felszerelésüket, és a szülők
is meggyőződhettek arról, hogy a
gyerekek tehetségesek. Délelőttönként általában 150-200 gyermek korcsolyázott a Kőkúti Isko-

la melletti sátorban a testnevelési
órák keretében, minden este volt
amatőr jégkorongozási lehetőség a felnőtteknek, s a délutánokon és hétvégéken is folyamatos
volt az érdeklődés a pálya iránt.
Horváth Zoltán Zsolt elmondta

azt is, hogy ez a szezon jelentős
mérföldkő volt, ami nagyban
köszönhető a tatai önkormányzatnak, amely támogatásával lehetővé tette a pálya létrejöttét és
működését, ezzel is bizonyítva,
hogy a városnak valóban fontos

a sportélet.
Michl József polgármester, aki
a gyermek hokicsapat tagjainak
emlékérmeket adott át, a helyszínen elmondta: több mint ötezer
belépés történt iskolaidőn kívül
a szezonban a pályára, és több
mint háromezer volt az iskolások
belépésének a száma, ami azt jelenti, hogy a napi testnevelésórák
rendszerében háromezer gyermek korcsolyázhatott a tanórák
keretében, s ezzel nemcsak egy
új sportágat ismerhettek meg,
nemcsak az ügyességük, biztonságérzetük,
egyensúlyérzékük
fejlődött, hanem mindez kihatással volt a tanulmányi eredményeikre is. A cél, hogy egy új, Tatán
eddig még hagyományokkal nem
bíró sportágat, a jégkorongot be-

vezessék, s a Hódy SE szárnyai
alatt megalakulhatott a kis hódok
csapata a városban. A jégpálya
fontos szerepet játszik Tata sportkoncepciójában is – nyilatkozta a
polgármester, hozzátéve, hogy a
magyar kormány által létrehozott
látványsportok támogatási rendszerében a jégkorong is szerepel,
így már a vízilabdán kívül négy
sportág van, amely ebben a kategóriában Tatán is aktívan megjelenhet, és továbbra is kiemelt cél,
hogy a városban minden gyermek
találja meg azt a sportágat, amit
szívesen, örömmel gyakorol.
A következő szezonban ismét
várja a tataiakat a jégsátor, melynek egy végleges helyet alakítanak majd ki a Kőkúti Iskola
mellett. 		
- áá -
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Gondolatok a nagyböjtről
Mivel az idei évben nagyon korán lesz a húsvét, ezért a nagyböjt is korábban kezdődött. Március elején már jócskán benne is
vagyunk ebben a negyven napig
tartó készületben. Nem szeretnék
hosszú elmélkedést írni, inkább
pár kérdésre válaszolnék ezzel az
időszakkal kapcsolatban.
Mitől függ a húsvét időpontja?
Jogos a kérdés, hiszen minden
évben más napra esik.
Az ünnep időpontját, az ószövetségi hagyományt követve a Hold
állása alapján számítják ki. Dátuma mindig a tavaszi napfordulót
(márc.21.) követő holdtölte utáni
vasárnap.
Miért negyven napos a nagyböjt? A Biblia tanúsága szerint
Jézus is negyven napig böjtölt a
pusztában. Nyilván emlékezés
ez az ószövetségi nép negyven
éves pusztai vándorlására is. A
negyven napba egyébként a vasárnapok nem számítanak bele,

hiszen minden vasárnap az Úr
feltámadásának ünnepe, ilyenkor
nem böjtölünk.
Mi értelme van egyáltalán a
böjtnek? Érdekes, hogy miközben sokan megkérdőjelezik a
hagyományos vallási gyakorlatokat, ugyanakkor – persze más
köntösbe bújtatva – azok egyre
divatosabbak. Ki ne hallott volna
a méregtelenítő kúrákról, a lé-,
gyümölcs- és szénhidrát-böjtnek
nevezett diétákról és fogyókúrákról! A modern ember is érzi,
hogy szüksége van a megtisztulásra, és ezért akár még áldozathozatalra,
önmegtagadásra
is képes. A keresztény ember
ugyanezt teszi, de vallásos indíttatásból. Megfékezi a testi igényeit, hogy a lelkét erősíthesse.
A nagyböjt tehát egy keresztény
méregtelenítés? Részben igen,
de azért több annál.
Aki böjtöl, az elsősorban nem
saját magáért teszi. Elsősorban

Jézusért, hogy ezzel is megemlékezzünk arról, mennyi
szenvedést vállalt értünk önként. Másrészt szolidaritásból:
megpróbálunk együtt érezni a
szegény, kiszolgáltatott, éhező
embertársainkkal. Régi szép szokás a böjti alamizsna: amit magunkon, elsősorban az étkezésen
megspóroltunk, azt adományként a szegényeknek adhatjuk.
Miért pont húst nem lehet enni,
halat miért szabad? Amikor a
vallási szokásaink kialakultak, a
hús még ünnepi ételnek számított, csak a gazdagok asztalára
került minden nap. Éppen az ő
mértéktelenségüket próbálta fegyelmezni a negyven napos böjt:
kevesebbet költsenek ennivalóra,
az árát inkább adják a szegényeknek. Halat viszont a szegények is
tudtak szerezni. Ha az is tilos lett
volna, nekik egyáltalán nem lett
volna mit enniük – ez viszont távol állna a böjt eredeti szellemé-

Kitüntetett sportolóink

Akrobatikus rock and roll
Tornádó Hungary Akrobatikus
Rock And Roll Sporttánc: Goján
Fanni, Fuchs Linda, Nagy Fruzsina, Horváth Nikoletta, Nagy Fanni, Selmeci Zsófia, Boros Barbara,
Farkas Dorina.
Edző: Gojánné Kun Andrea.
Asztalitenisz
Tatai Atlétikai Club: Adamik
Csenge. Edző: Lukács Csaba.
Atlétika
Tatai Atlétikai Club: Csabai Ágota, Sándor Péter, ifj. Nagy Szilveszter, Id. Nagy Szilveszter.
Tatai Tömegsport és Tájfutó
Honvéd SE: Kreidl Csaba..
Kőkúti Általános Iskola: Prónik
Ádám, Steczina Milán. Godina
Benjamin, Farkasdi Levente, Magyar Sebastian, Gottwald Bálint,
Csányi Csongor, Szí-Benedek Balázs, Vámosi Milán, Tupi Gergő,
Michl Sebestyén, Novotny László.
Edzők: Gaál Szabolcs, Sebestyén
Balázs, Bán István, Czina László.
Sprint Futóklub: Bánszky Marianna.
Autósport
Tatai Atlétikai Club: Hernádi
László.
Speedy Motorsport: Szíjj Zsolt.
Szíjj Csaba, Madar Gábor.
Duatlon, triatlon
Footour Tata: Takács Ákos, Róth
Balázs, Gajó Péter, Takács Balázs.
Farkas Erika. Edző: Róth Balázs.
Evezés
Tata-tóvárosi Vízisport Egylet: Koch Balázs: Bereczki Péter,
Edző: Domonkos Ágnes.

Floorball
Eötvös József Gimnázium: Albert
Patrik, Balogh Árpád, Czank Dávid, Kiss János, Kovács Balázs, Pete
Barnabás, Horváth Gergő, Markotics Boldizsár, Rajkai Benitó Edzők:
Kiss János és Kovács András.
Golf
Old Lake Gold Klub: ifj. Tálos
Péter, Lengyel Letícia Anna, Zink
Flóra Gerda, Zink Laura, Zsótér
Ábel, Bíró Pap Olivér, Barabás
Máté, Dobos Laura. Edző: Kuti
Gábor
Íjászat
Tatai Tömegsport és Tájfutó
Honvéd SE: Izsáki Sándor, Varga
Dávid.
Judo
Tatai Atlétikai Club: Staudt Zétény, Galambos Bernadett, Horn
Renáta, Fodor Csilla. Edzők:
Essősy Ákos, Szeles Viktor, Staudt
Béla.
Ippon SE: Maszlavér Eszter, Kovács Attila, Kovács Bence.
Edző: Csernoviczki Csaba..
Kajak-kenu
Tatai HódySport Egyesület: Csokor Erik, Kovács Sára, Almási Lili,
Pazár Anna, Flaskár Fruzsina, Heitz Franciska, Hidvégi Hunor, Horváth Mátyás, Hermann Levente,
Karch Ádám, Almási Roland, Nagy
Ádám, Németh Mátyás, Selmeci
Dániel, Kórósi Péter, Hanzlik Éva,
Klugmann Maja, Fagyas Zsófia,
Orisek Viktória, Blága Bence, Haraszti Áron, Boleradszky Szilveszter, Musza Bence, Horváth Gergő,
Császár Gergő, Pusztai Bendegúz,

Sarus Balázs, Havranszki Levente,
Apagyi Balázs, Hanzlik Levente,
Szabó Kevin, Boleradszky Barna, Dedinszki Ádám, Nagy Ábel,
Szentirmai Bence, Esőssy Bánk,
Marosi Richárd, Molnár ÁbelNagy
Gábor, Apagyi Róbert, Lepcsényi
Tamás, Czina László, Valcz László,
Csabai Ágota, Szűcs Ildikó, Herendi Ágnes, Nyári György, Császár
Attila, Kun Tamás, Dallos József,
Herendi László, Császár Tibor. Bukovszki Tibor, Ódor László, Durcsó Márk, Broczki László
Edzők: Czina László, Császár Attila, Kun Tamás, Herendi László.
Karate
Renmei Kyokushin Karate SE:
Andrikó Balázs, Andrikó Antal,
Molnár Gergő, Capu Dominte, Kovács Adrián, Eipl Barnabás, Vas
Tekla, Kelemen Balázs, Straubinger Kitti, Vastag Adrián. Edzők:
Szabó Kornél, Haschek Tibor.
Vaszary iskola: Bercelli Harald.
Testnevelő: Kele Zoltán.
Lovaglás
Mátyás és Fiai Kft.: Mátyás Edina
Daniella. Edző: Mátyás László.
Dinga Anna, Dinga Kata, Tish
Roland. Edző: Matteo Bergamini.
Dunaharaszti Western Egyesület: Pankotai Szonja.
Edző: Szalontai Zoltán
Lövészet
Tatai Tömegsport és Tájfutó
HSE: Nagy Sándor.
Vaszary iskola: Szép Csenge.
Edző: Schweininger Ferenc.
Mozgássérült boccia sport
Humanitás SE: Tukszár Mónika,

től. Elgondolkodtató, hogy ma
Magyarországon a hal sokszor
drágább, mint a hús. Furcsa tehát, hogy ha böjtölés címén mindenféle halvacsorákat tartunk...
Akkor hogyan böjtöljünk? Mivel
a böjt lényegi kérdése elsősorban
nem a húsevés, hanem a szenvedő Jézussal és a szenvedő embertárssal való azonosulás, ezért
javaslom, hogy legyünk egy kicsit találékonyabbak. Mi jelent
nekem igazán lemondást? Aki
minden nap eszik húst, igen, az
mondjon le arról. De ugyanígy:
az édességről, kávéról, alkoholról, a hétvégi szórakozásokról, a
felesleges költekezésről, sőt, az
internetezésről is lemondhatunk.
Ezek önmagukban nem bűnök,
sőt, kellemesebbé tudják tenni
az életet, de könnyen rabszolgává is tehetik az embert. Amikor lemondunk róluk, akár csak
egy-egy napra, akkor ezzel azt is
bizonyítjuk, hogy még van erőnk

rá, még nem lettünk teljesen rabjává ezeknek a szokásainknak.
A nagyböjt természetesen nem
csak ennyiből áll, de a nevében
szereplő „böjt” szóval kapcsolatban talán ezek a legfontosabb
tudnivalók. Ahogy az étkezési
szokásainkon változtatunk ilyenkor, próbáljuk megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől,
úgy lenne jó, ha az életünket
is így tudnánk átértékelni. Hagyományos kifejezéssel élve, a
nagyböjt a lelkiismeret-vizsgálat
ideje is. Mi az a jó, amit Isten segítségével már elértem, és mi az,
amiben még változtatnom kell?
Ahogy az evés is egy magasabb
értéknek, az életnek a fenntartását szolgálja, úgy segítse a böjtölés az egyedül lényegesnek a
megtalálását! „Ti tehát elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind
megkapjátok hozzá.” (Mt 6,33) 		

Szabó Szonja, Pulpiter Norbert.
Edző: Antal Csaba.
Ökölvívás
Tatai Tömegsport és Tájfutó
HSE: Kecskeméti Martin, Kecskeméti Roland. Edzők: Flórián Béla
és Kuzma Csaba. Vörös Márton.
Edző: Kalló László
Sakk
Kőkúti Általános Iskola:
Bányóczki Virág.
Edző: Csányi Magdolna.
Rádiós tájékozódási futás
Megalódusz SE: Brunner Sándor,
Moravszki János, Nagy György,
Mucsi Mihály, Radics Anna.
Sárkányhajó
Old Lake Dragon Tata SE: Almás
József, Bányai Tihamér, Bocz Judit, Borbély Jánosné, Farkas Dia,
Flórián Béla, Fülöp Ágnes, Gáspár
Anita, Soós Ágnes, Gorácz Éva,
Gregor Géza, Hegyesi László,
Horváth Krisztina, Janovszky József Ferenc, Keszi Tamás, Kocsis
György, Kreznár Mónika, Maczkó Márton, Maczkó Péter, Máring
Árpád, Mikle György, Nagy Anna,
Nagy Tamás, Rajna Julianna, Rovács Rita, Sajdli Tamás, Soós Ágnes, Szendi László, Szitás Zsuzsanna.Taál László, Tábori Krisztián,
Zalavári Zsolt. Edző: Gregor Géza
Tájékozódási kerékpár
Megalódusz SE: Rózsa László.
Edző: Takács István
Tájékozódási futás
Megalódusz SE: Gyulai Tamás.
Tatai Tömegsport és Tájfutó
HSE: Gillich György, Papp Attila,
Mucsi Mihály.
Teke
Vaszary iskola: Soltész Zsófia:
diákolimpia 1. hely, Világkupa
egyéni összetett 2. hely. Világkupa.
egyéni verseny 4. hely. Világkupa
páros verseny 2. hely. Junker Krisz-

tina: diákolimpia 3. hely
Testnevelő: Rozman Edit
Természetjárás
Tatai Atlétikai Club: Eck Anna
Laura. Edző: Eck András.
Teremkerékpár
Baj KSE: Becsák Alexandra, Balogh Boglárka, Sugta Julianna,
Goldschmidt Réka Tarjáni Nóra,
Tarjáni Nóra, Ördög Noémi, Kolok
Réka, Flórián Kata, Baraté Alexandra, Oláh Viktória, Baranyai Júlia, Balogh Viven, Szecsődi Evelin.
Edző: Nagy Györgyi.
Torna
Kőkúti Általános Iskola: Száki Roland, Békefi Sándor, Németh Máté,
Mika Marcell.
Edzők: Békefi Sándor, Kökény
Béla.
Ugrókötél
Tatai HódySport Egyesület:
Mukli Adél, Fogel Zsófi, Tyechlár Dalma, Váradi Cintia, Brenner
Ágnes, Tóth Petra, Bálint Ágnes,
Gulyás Zsófi. Edző: Fogel Zsolt
Úszás
Kőkúti Általános Iskola: Hop
Maximilian, Kántor Ádám, Bán
András, Horváth Mátyás, Kántor
Ádám. Edzők. Kobus Balázs, Jenei
Tamás, Bán István.
Vaszary iskola: Horváth Orsolya.
Tanár: Rozman Edit.
Edző: Kobus Balázs.
Vívás
OMS-Tata Vívó Sport Egyesület: Esztergályos Patrik, Kun Anna,
Felker Adrienn, Molnár Petra, Barkóczi Dóra, Bán Benedek, Boda
Zsófia Bödecs Pálma, Kátai Bence,
Kovács Éva, , Kovács Sarolta, Kovács Kristóf, Sári Emese, Schweighardt Rajmund, Tantman Evelin,
Varga LucaEdzők: Juhász Bence,
Partali Csaba, Plásztán Attila.

Havassy Bálint László plébános

Folytatás a következő oldalon.
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Sport

PROGRAMAJÁNLÓ
Kézilabda
Férfi NB I. B, Nyugati csoport
Március 6. vasárnap, 17.00:
Tatai AC – SZSE Győr
Március 12. szombat, 18.00:
Százhalombatta – TAC
Március 20. vasárnap, 17.00:
Tatai AC – Várpalota
Női NB II., Északi csoport
Március 6. vasárnap, 17.00:
Tatai AC – Hort-Csepel
Március 13. vasárnap, 17.00:
Kinizsi TTK – Tatai AC
Március 20.vasárnap, 11.00:
Tatai AC – Szent István SE
A hazai mérkőzéseket a férfiak
és a nők is az Eötvös gimnázium
sportcsarnokában játsszák
Labdarúgás
Megyei I. osztályú bajnokság
Március 6. vasárnap, 14.30:
Tatai AC – Ácsi Kinizsi
Március 12 szombat, 14.30:
Tatai AC – Komáromi VSE
Március 19 szombat, 15.00:
Tatai AC – Vértessomló
Kosárlabda
Női amatőr NB I.
Március 6. vasárnap, 13.00:
Tatai SE –Baja
Március 11. péntek, 14.30:
Szombathely – Tatai SE
Március 20. vasárnap:
Tatai SE – Tatabányai KC
Hazai mérkőzéseken a helyszín:
Vaszary iskola tornaterme
Férfi NB II., Nyugati csoport
Március 6. vasárnap, 15.00:
Tatai SE – Soproni Tigrisek
03.13. péntek, 19.00:
Göcsej – Tatai SE
Hazai mérkőzéseken a helyszín:
Vaszary-iskola tornaterme
Természetjárás
Március 12-én 18. alkalommal
rendezik meg Tatán az IVV Tavaszi Túranapját, amelyen rendre
sokan neveznek (5-600-an) az
ország minden részéről.
Rajt – Cél: Tata, Ökoturisztikai Központ. Rajtidő: 8.0011.00 óra között folyamatosan.
Távolságok: 5 km és 10 km.

Vereség, emelt
fővel
Szépen helytálltak a tatai kosarasok
az esélyesebb BEAC Újbudával
szemben, ám végül alulmaradtak.
Tatai SE–ELTE BEAC Újbuda 6386 (16-19, 20-28, 13-25, 14-14)
Tata, 120 néző, vezette: Kéri István, Pécsi Zsolt.
Tatai SE: Strupka 18, Kiss J. 7, Pálmai 8, Lendér 16, Sudár 10. Csere:
Kiss Cs. 4, Orbán, Bodor, Horváth
A. Vezetőedző: Szabó Judit.
Az eredmény alakulása: 5. perc:
3-7, 15. p.: 26-34, 25. p.: 38-62,
35. p.: 56-81.
Takács Emese, a hazaiak kiválósága tüszős mandulagyulladás miatt
nem állhatott Szabó Judit rendelkezésre. Ennek ellenére a tataiak egy
félidőn át kifejezetten jól tartották
magukat dobogós vetélytársukkal
szemben.
Szabó Judit: – Ha Takács Emese
a rendelkezésemre áll, akkor szorosabb lett volna a végeredmény.
Nem panaszkodhatok a lányok teljesítményére, elégedett vagyok a
látottakkal. 		
- ps -

2016. március 3. II. évfolyam, 5. szám

Kitüntetett sportolóink
Folytatás az előző oldalról.
Zsinórlabda
KEM Általános Iskola: Benedek
Melinda, Kozma Tímea, Pásztor
Ádám, Babai Zsolt, Rigó Rudolf,
Bagoly Tamás, Barkóczi Zsolt,
Szabó Martin, Kőrösi Richárd, Hegyesi Hajnalka. Edzők: Árva János, Kovácsné Joó Márta.
A tatai önkormányzat díszoklevelét
érdemelték ki:
Kézilabda
Tatai Atlétikai Club: A Tatai AC

NB I. B-s férfi kézilabdacsapata:
Balogh Dániel, Czérna Tibor, Varga Attila, Endrédi Péter, Endrédi
Dezső, Hajdú Tamás, Hollós Máté,
Kányai Róbert, Kanyó Balázs,
Kanyó Bence, Kanyó Ádám, Kiss
Ádám, Kiss Máté, Kovácsovics
László, Kőhalmi Dániel, Lehőcz
Zoltán, Márton Ádám, Sajóvölgyi
Dávid, Schneider Patrik, Tóth Bence. Edző: Fülöp Péter
Labdarúgás
Tatai Atlétikai Club: A TAC ifjú-

sági csapata: Battka Dávid, Jónási
Rináldó, Szűcs Péter, Molnár Dávid, Ipi Dániel, Kovács Kristóf Mátyás, Fekete Ábel, Dévai Roland,
Szöllősi Tibor, Sándor Balázs, Vizi
Dániel, Márkus Bence, Kanozsai
Dávid, Szekeres Péter, Járóka Gábor, Schnepp János, Janetka Ákos,
Bóka Bence, Takács Balázs, Patányi Gergely, Sasvári Kornél,
Apagyi Bálint. Edző: Kele Zoltán
Sárkányhajó
Sínen Túliak Baráti Társasága:

Herczeg Erzsébet, Koronczi Erzsébet, Pető Ildikó, Halász Gabriella, Bartal Mónika, Kerék Ildikó, Berencei Zoltán, Tóth Zoltán,
Stahl Péter, Czunyi Zsolt, Lábas Bence, Komár Csaba, Seper
Árpád, Sümegh Antal, Károlyi
László, Mester András, Györke
Miklós, Simonics Attila, Benedek Árpád, Viszolai Péter, Filótás
Róbert, Gallai Gábor, Janovszky
József Ferenc. Edző: Berencei
Zoltán.

lehet nyerni, örülök a sikernek –
értékelt Sibalin Jakab vezetőedző.
– Végig elhittük, hogy nyerhetünk. Akkor sem estünk pánikba,
amikor nem sokkal a vége előtt
újra átvette a vezetést a Csurgó.
Egy győzelem mindig jókor jön, a
tavaszi két vesztes meccs után ez
most különösen igaz –tette hozzá
Juhász Ádám, aki tíz gólt dobott a
csurgóiaknak.
17. forduló: CYEB-Budakalász
FKC - Tatai AC 37-22 (19-10)
Budakalász, 150 néző, vezette:
Babitz G., Haskó T.TAC: Czérna - Kanyó Á. 1, Juhász 3, Kanyó
Bence 1, Kanyó Balázs 2, Szám
1, Vaskó. Csere: Varga (k.), Szalczinger, Endrédi D. 2, Hímer 7,
Szövérdffy 1, Endrédi P., Lengyel
2, Lehőcz, Kállai 2. Vezetőedző:
Sibalin Jakab.
– Egy jó, rutinos csapattól kaptunk ki. Nem a vereség ténye a

fájó, hanem a módja és mértéke.
Ma nem volt senki a csapatban,
aki lendületet adott volna, sajnos,
túl korán beletörődtünk a vereségbe. Menni kell tovább, a jövő
héten a Győr ellen mindenképpen
a javítani kell – mondta a lefújás
után Sibalin Jakab vezetőedző.
– Az egész csapat rossz napot
fogott ki, a vége nagyon nagy különbségű vereség lett. Egy ilyen
kudarc után nyilván nehezebb
másnap odaállni edzeni, de nincs
mese, folytatni kell.
Olyan szoros a mezőny, hogy
ennek a vereségnek a tanulságait
elraktározva, innentől kezdve már
csak a Győr elleni meccsel szabad
foglalkozni –kommentálta Czérna
Tibor csapatkapitány. Junior NB
I. B: CYEB-Budakalász – Tatai
AC 39-24 (21-10). A legjobb tatai
góldobók: Lévai Marcell 7, Sajó- ps völgyi Dávid 5.

Szép győzelem, majd vereség

Rangadót nyert a Tatai AC férfi
kézilabdacsapata a Csurgó ellen
az NB I. B-ben, aztán nagy különbségű vereséget szenvedett
idegenben a bajnoki cím várományosától, a CYEB-Budakalásztól.
16. forduló
Tatai AC – Csurgói KK U23 2726 (15-14) Tata, 180 néző, vezette: Felhő F., Öcsi T.
TAC: Czérna – Kanyó Bence 6,
Kanyó Balázs 2, Szám 2, Kanyó

Ádám 2, Lengyel 3, Vaskó 1. Csere: Varga (kapus), Szalczinger,
Lehőcz, Endrédi D., Hímer, Kállai
1, Juhász 10.
Vezetőedző: Sibalin Jakab.
– A csapatot emelném ki elsősorban, amely hihetetlen akarattal
játszott. Mindenki hozzá tudott
tenni a győzelemhez, egy nagyon
jó, összeszokott együttest győztünk le. Az örök szabály most is
érvényesült: csak jó védekezéssel

Ifjú atléták találkoztak a Vaszaryban

130 kisdiák vett részt a Vaszary
iskola idei terematlétikai versenyén.A megmérettetésen a Vaszary diákjai mellett részt vettek még a Jázmin utcai Iskola, a
Kőkúti Iskola, Baj, Tardos, Kocs
és Lábatlan általános iskoláinak
kis sportolói is, akik különböző
futószámokban, helyből távolugrásban és medicinlabda lökésben is kipróbálták magukat.
Az elismerés természetesen nem
maradt el, a gyerekek éremmel,
kupával, oklevéllel és ajándékokkal gazdagodtak a találkozó
végére.
Rozman Edit, a Vaszary Iskola

igazgatója abban látja a program
jelentőségét, hogy az őszi és a
tavaszi időszak között így télen
is tudnak versenyezni a diákok,
s a küzdelem a versenyszellemet
is erősíti bennük.
Az eseményen részt vett dr. Beró
Henrietta alpolgármester, aki
elmondta: fontos, hogy a gyerekeknek csapatban kell együttműködniük, és oda kell figyelniük egymásra, hiszen ez arra
neveli őket, hogy minél inkább
képesek legyenek együtt egy közös célért tenni, csapatban tudjanak dolgozni és megtapasztalják
az összetartás erejét.
- áá -

Sítábor Präbichlben

A több évtizedes múltra visszatekintő vaszarys sítábor idén is
nagyszerű hangulatban telt az
ausztriai Präbichlben. Negyven

tanuló és számos szülő ismerkedett meg, és hódolt e téli sportág
örömeinek. A vaszarys diákok
négy csoportban síeltek. A kezdő

Fényes tatai futsal-sikerek

A bábolnai sportcsarnokban ren- U11-es (2006-os születésűek)
dezték meg az U17-es női futsal csapata, így ismét képviselhemegyei döntőjét, amelyre a Tatai ti megyénket a regionális dönAC gárdája is avanzsálta magát. tőben. Ifjú csapatunk a megyei
A tatai lányok döntőben elért selejtezőt követően a döntőben
eredményei: Környe – Tatai AC is veretlenül végzett az élen, A
4-0, Tatai AC – Fortuna Komá- bajnoki cím mellett óriási siker,
rom 2-0, Bábolna – Tatai AC hogy a szintén U11-es tatai gárda
1-1, Kecskéd – Tatai AC 0-0. az idősebbek (2005) mezőnyében
Ezzel a TAC az előkelő harma- is derekasan helytállva az előkelő
dik helyen végzett, ami azért is harmadik helyen végeztek.
elismerésre méltó teljesítmény, A megyei bajnok tagjai: Lemert a négyes döntő valamennyi hoczki Attila, Ballester-Garcia
gárdája magasabban kvalifikált Erik, Hartmann Richárd, Huber
Róbert, Szeidemann Márton,
együttes.
A bronzérmes csapat tagjai: Ni- Veres Máté, Vörös Vendel Jenő,
eszner Kata, Hajdú Krisztina, Marton Zétény, Fekete Benedek,
Szekeres Aliz, Hartai Hanna, Nyemcsok Ferenc, Edző: Wéber
Barta Viktória, Nagy Orsolya, Roland.
Szikszai Sára, Galambos Niko- A megyei 3. helyezett csapat
lett, Hermann Katalin, Kádas tagjai: Avrancsev Bence Zsolt,
Dorka, Tóth Evelin, Filp Kinga. Chmelovics Bálint, Forgács Gergő, Szabó Levente Pál, Szakáll
Edző: Schäffer Péter.
A fiúk is remekül szerepeltek. Szilárd Tamás, Unger Lénárd,
Megvédte megyei bajnoki cí- Varga Gergely, Farkas Kristóf.
mét, mégpedig veretlenül a TAC Edző: Kisék Szabolcs.
- ps Bővebb információk:
www.tata.hu			

csoportban tíz tanuló sajátította
el a síelés fortélyait. Két haladó csoportunkban húszan küzdöttek a hófedte lejtőkkel. A tíz
fős profi csapat tagjai már biztos
sítudásra tettek szert a korábbi
évek táboraiban, de kiváló oktatójuk segítségével továbbfejlesztették tudásukat.
Napsütéses időben, jó hóviszonyok között és baleset nélkül
telt a hét. A délelőtti és délutáni
oktatás után a gyerekek asztalitenisz- és csocsóbajnokságon
vettek részt. Szabadidejükben
biliárdozhattak és társasjátékoz-

Tatai TV

hattak is. A tábor zárásakor, a hét
értékelése során minden táborlakót csokival és emléklappal jutalmaztunk, amelyen a gyerekek
vicces, „síelős” nevet is kaptak.
A legjobban síelő fiú a „Havas
lejtők királya”, a legjobban síelő
lány a „Havas lejtők királynője”
címet kapta.
A résztvevők remélhetőleg a jövőben is kamatoztatják az itt megszerzett tudásukat a sípályákon.
Minden síelni vágyó diákot és
szülőt várunk jövőre is a VASZARYS sítáborban.
Hajrá
Vaszary!

