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Tata Város Önkormányzata ün-
nepi felvonulással és Ország-
zászló avatással tisztelgett az 
1848-49. évi forradalom és sza-
badságharc emléke, valamint a 
tatai hősök előtt. 
Az ünnepi felvonulás Mansbarth 
Antal emléktáblájától indult, 
ahol a megemlékezés és koszorú-
zás mellett Kovács Csaba Albert 
plébános mondott áldást, majd 
Hamary Dániel Tópart utcai em-
léktáblájánál és az 1848-as em-
lékoszlopnál folytatódott a vá-
rudvaron. A helyszínen Horváthy 
Lóránt önkormányzati képviselő, 
a Pénzügyi és Városfejleszté-
si Bizottság elnöke beszédében 
kiemelte: - rajtunk múlik mi tör-
ténik velünk a következő eszten-
dőkben. Mi magunknak vagyunk 
itt fontosak, s az 1848. március 
15-i életérzés segít végiggondol-
ni a mai kérdéseket, s válaszokat 
adni rájuk. Ez az ünnep legfőbb 
üzenete - mondta a képviselő.Az 
ünnepi megemlékezés a Kossuth 
téren zárult, ahol az Országzászló 
avatáson ünnepi beszédet mon-
dott dr. Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára, valamint 
Michl József polgármester. 
Legyen béke, szabadság, egyetér-
tés - kezdte ünnepi beszédét Michl 
József, hozzátéve, hogy 1848 eb-

ben a három üzenetben foglalható 
össze. Legyen béke a szívekben, 
mert a szív békéje képes új vilá-
got építeni, legyen valódi, terem-
tő szabadság, és legyen egyetértés 
abban, hogy szabadságunk szent 
és sérthetetlen. 
A városvezető elmondta: nem 
délibábos szépség új országot te-
remteni, hanem kemény, jóravaló 
elszántságot, sok munkát és ki-
tartást, lemondást és újrakezdést, 
sok - sok türelmet igényel. Az ösz-
szetartozásunkat erősítő szeretet 
melletti közös nevezőnk az lehet 
még, hogy mindannyian többet 
akarunk tenni a közösségünkért. 
Ennek az elszántságnak a meg-
erősítésére állítottuk ide, megújult 
Kossuth terünkre Kontúr András 
szobrász alkotását, azt az Ország-
zászlót, ami a vizek városában mi 
mást mintázhatna, mint a háborgó 
és békés vizet, melyből magasra 
emelkedve leng a magyar nemzet 
lobogója. 
Városunknak, kistérségünknek 
ezzel az új alkotásával jelezni 
kívánjuk, hogy mi itt hiszünk a 
nemzetünk és egymás iránti sze-
retet és összefogás erejében – 
hangsúlyozta Michl József.
Az ünnepségen dr. Rétvári Bence 
beszélt arról, hogy életében min-
den ember keres valami olyat, 
ami valahogyan az ő évtizedein 

túlmutat, ami nincs földi életére 
korlátozva. Amikor olyan dolgo-
kat keresünk, melyek túlmutat-
nak földi nemzedékünkön, akkor 
eljuthatunk a nemzethez tarto-
záshoz is. Egy nemzethez tartoz-
ni olyan minőséget ad, amit más 
nem képes, ha nem tartoznánk 
egy nemzethez, az életünk lenne 
kevesebb.  Az államtitkár hang-
súlyozta: fontosak az olyan jelké-
pek, mint a nemzeti lobogó, amit 
a tataiak a Kossuth téren nap mint 
nap láthatnak majd. Az életünk 
azáltal teljes, hogy ebben megér-
zünk, meglátunk valamit, ami túl-
mutat rajtunk, s jelzi, hogy a mi 
földi létünk egy sokkal hosszabb 
életű nemzet létébe illeszkedik, 
ezért vagyunk rá büszkék, és ezért 
ragaszkodunk hozzá. A zászló 
napjainkban, a modern kori nép-
vándorlás korszakában megint 
fontos. Fontos, hogy legyen tisz-
ta, legyen a magasba emelve, 
mint a 1848-as csatákban, mert 
zavaros és változó időkben erre 
van szüksége minden nemzetnek. 
Nekünk is arra van szükségünk, 
hogy a jövőnket a magyarságra 
építve alapozzuk meg és vigyük 
tovább. Nem eléggé becsüli az 
elődei munkáját és teljesítményét 
az, aki úgy gondolja, hogy kon-
tinense jövőjét nem az itt élőkre, 
hanem az ide betelepítettekre kell 

alapozni. A legfontosabb, amit az 
új tatai Országzászló is jelképez, 
hogy van mire büszkének len-
nünk, és kihúzhatjuk magunkat. 
Büszkének kell lennünk az elmúlt 
évezred magyar, és az elmúlt év-
ezredek európai teljesítményére 
önmagunkban, és nem másokban 
bízva- fogalmazott ünnepi beszé-
dében dr. Rétvári Bence.
Az Országzászlót Havassy Bálint 
plébános, dr. Kálmán Szabolcs 
ny.református lelkész és Franko 
Mátyás evangélikus lelkész áldot-
ta meg.
Városunk ünnepi megemlékezé-
sén közreműködött Berényi Kor-
nélia Tata díszpolgára, versmon-
dó Szőgyénről, Guoth Zsófia és 
Paulovics Milán pedagógusok, 
Kertész József pilisszentlászlói 
versmondó erdész, Márkus Ben-
ce egyetemi hallgató, Petrozsényi 
Eszter színművész, Szabó Zsolt 
középiskolás diák, a Menner Ber-
nát Zeneiskola fúvószenekara 
Varju László vezetésével, vala-
mint az iskola leánykara Schmidt 
Mónika vezetésével, a Városi Di-
ákönkormányzat képviselői, tatai 
és szőgyéni fiatalok. Az ünnepség 
egyben a Tatai Kistérségi Társulás 
megemlékezése is volt.        - áá -
Az esemény fotói Képriport c. rova-
tunkban láthatók.

Országzászlót avattunk     
március 15-én

Bővebben:   www.tata.hu                                     

25 évvel ezelőtt alakult meg a 
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Tatai Csoportja. A jubileumra 
hálaadó ünnepséggel emlékez-
tek. A máltai rend közel ezer éve 
alakult. Céljuk, a hit védelme és 
a szegények segítése, a mai na-
pig nem változott. A rendszer-
váltáskor vált lehetővé, hogy 

Magyarországon is megalakul-
hasson a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat. Tatán szinte az első 
pillanatban csoportot hozott lét-
re négy alapító és 23 önkéntes 
1990. december 4-én. A szerve-
zet jelenleg 52 önkéntessel mű-
ködik, akik közül sokan már a 
kezdetek óta részt vesznek a ka-

ritatív feladatok ellátásában.
Az ünnepség szentmisével kez-
dődött, amelyet a Kapucinus 
templomban tartottak. Bencsik 
János országgyűlési képviselő 
beszédében kiemelte, hogy a kö-
zösségért végzett munka az iga-
zán értékteremtő és mértékadó. 
Erre pedig jó példa a Máltai Sze-

retetszolgálat. A mise után a tatai 
csoport segítőinek és támogató-
inak adtak át oklevelet és emlé-
kérmet. Az ünnepség után pedig 
tisztújító közgyűlést tartottak. A 
tagok vezetőjüknek ismét Bon-
dor Lajost választották, aki már 
megalakulása óta tagja a tatai 
csoportnak.                        - pv -

25 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja
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Tatai Tv képújság

Dr. Frivaldszky Gáspár 
aljegyző 

2016. március 22-
én (kedden) 9.00-
11.00 óra között 
fogadja a hozzá 
forduló polgáro-
kat a Városházán, 
hivatali helyiségé-

ben, Tata, Kossuth tér 1. I. em. 
108. szoba. A választópolgárok 
fogadása előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján történik, 
melyre a 34/588-616-os telefon-
számon van lehetőség.

Michl József polgármester meg-
hívására a Kiss Hotelben ren-
dezték a hagyományos, tatai 
nagy adózók fogadását, a váro-
sunkban legtöbb adót fizető cé-
gek vezetőinek találkozóját.
A helyszínen a polgármester 
a város legerősebb, és legtöbb 
embert foglalkoztató cégeinek 
vezetői mellett többek között 
köszöntötte Vitályos Eszter eu-
rópai uniós fejlesztésekért fele-
lős államtitkárt, Bencsik János 
országgyűlési képviselőt, és  dr. 
Kancz Csaba kormánymegbízot-
tat is. Megnyitó beszédében 

Michl József tájékoztatott a vá-
ros elmúlt évi pénzügyi beszá-
molójáról, a 2016-ra vonatkozó 
költségvetésről, a tavalyi fejlesz-
tési eredményekről, és a jövőben 
várható újabb fejlesztésekről, 
pályázati tervekről. A városve-
zető az adóbevételek alakulásá-
val kapcsolatban kiemelte, hogy 
míg 2006-ban 1,2 milliárd forint 
volt a város adóbevétele, 2015-
ben ez megközelítőleg 2,2 milli-
árdra emelkedett. 
Köszönhetően Tata vállalko-
zásainak, cégeinek, ugyancsak 
jelentős változás történt tavaly 

a munkaerőpiacon is, hiszen 
városunkban 445 új munkahely 
jött létre, ami különösen nagy 
öröm annak tekintetében, hogy 
korábban, a képviselő-testület 
gazdasági programjában erre a 
ciklusra 500 új munkahely meg-
teremtését tűzte ki célul.
Vitályos Eszter „A magyar fej-
lesztéspolitika irányai az európai 
unió 2014-2020-as költségvetési 
időszakában” című előadásában 
elsősorban az aktuális pályázati 
lehetőségekről, uniós források-
ról tájékoztatta a meghívottakat. 
Az államtitkár külön gratulált 

ahhoz, hogy az elmúlt időszak-
ban (2007-2013 között) Tatáról 
több mint 300 támogatott pályá-
zat érkezett, ami 15, 5 milliárd 
forintot jelentett, ennek 70%-át 
a vállalkozások kapták. Ez az 
adat igen erősnek számít az or-
szágos átlaghoz számítva – tette 
hozzá Vitályos Eszter.
A találkozón Bencsik János 
országgyűlési képviselő is kö-
szöntötte a vendégeket és hang-
súlyozta: Tata számára kiemel-
ten fontos a következő években 
a termelői szektor megerősítése, 
és az ahhoz szükséges infra-
struktúra biztosítása, együttmű-
ködve az ipari parkkal. Bencsik 
János felhívta a figyelmet az 
önellátás, a helyi agrikultúrára 
ráépülő feldolgozóipar fontos-
ságára, ami nemcsak gazdaság-
fejlesztési, hanem ellátásbizton-
sági kérdés is – fogalmazott a 
képviselő.
A tájékoztatók sorában dr. 
Kancz Csaba kormánymegbí-
zott beszélt a közigazgatással 
kapcsolatos változásokról, és a 
jelenleg is zajló átalakításokról, 
átszervezésekről, melyek a még 
hatékonyabb működést és az ön-
állóságot szolgálják, kiemelten 
figyelve arra, hogy az ügyintézés 
minél egyszerűbb és könnyeb-
ben elérhető legyen, s a járási 
szintek is megerősödjenek. - áá -

Idén is találkoztak Tata legnagyobb adózói

Lakossági fórumra gyűltek össze Tatán a Fáklya utca és 
környékének lakói, akik Horváthy Lóránt önkormány-
zati képviselőnek, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság elnökének tették fel kérdéseiket.
A felvetett témák nagy része az erdővel, a helyi közle-
kedéssel és a csapadékvíz elvezetéssel, valamint az út-
burkolatok minőségével, és javítási lehetőségeivel volt 
kapcsolatos. 
Horváthy Lóránt elmondta: többen kérték, hogy a Fák-
lya utcán a közlekedés biztonságát sebességkorláto-
zással oldják meg, az útburkolat javítása mellett erre is 
megoldást kell találni. A csapadékvíz elvezetéssel kap-
csolatban a város azt tervezi, hogy az Építők Parkjával 
együtt a Fáklya utcai részt is megújítja pályázati keret-
ből, ez parkoló, útburkolat fejlesztést és vízelvezetést 
is jelentene, mert ezek most a legfontosabb tennivalók. 
A Csongor utcában nincs végig közvilágítás, amit a kö-
zeljövőben mindenképpen megvizsgálunk, hiszen nem 
maradhat világítás nélkül egyetlen közút sem ahol la-
kók is élnek, ebben mindenképpen szeretnénk előrelé-
pést tenni- nyilatkozta a fórum után Horváthy Lóránt.

A Magyar Sajtó Napja alkal-
mából az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, hagyományosan idén 
is meghívta Michl József pol-
gármester egy kötetlen beszél-
getésre és találkozóra a média 
azon képviselőit, a térségben 
dolgozó újságírókat, televíziós, 
rádiós szakembereket és az írott 
sajtó munkatársait, akik mun-
kájukkal az elmúlt egy évben 
is segítették a város kommuni-
kációját, az önkormányzat hí-
reinek minél szélesebb körben 
való megjelenését, a tataiak tá-
jékoztatását.
Michl József köszöntőjében el-
mondta, hogy az elmúlt egy év 
során több új elemmel bővült a 
város kommunikációs lehető-
ségeinek sora. Közel egy évvel 
ezelőtt indult útjára a Tatai Pat-

rióta című, negyedévente meg-
jelenő közéleti magazin, amely 
egyre szélesebb előfizetői tá-
borral a háta mögött igyekszik 
erősíteni a tataiság érzését, a vá-
ros közösségéhez való tartozást, 
igényes cikkeivel azokhoz szól-
va, akiket mélyebben érdekel 
mi áll a helyi hírek hátterében, 
kik élnek városunkban, és mit 
tesznek a köz szolgálatában. 
Ugyancsak új színfoltja lett a 
városnak a kéthetente megjele-
nő, ingyenes Városkapu újság 
is, amely Tata aktuális, legfris-
sebb híreit juttatja el folyama-
tosan minden háztartásba. A 
polgármester megköszönte azt 
a munkát, amit a média munka-
társai végeznek, s amely meg-
mutatkozik városunk ikereiben, 
és népszerűségében is.       - áá -

A sajtó képviselőivel találkozott Michl József

Lakossági fórumot tartott Horváthy Lóránt
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Készül Tata önkormányzatának 
a 2016-2019 közötti időszakra 
vonatkozó sportkoncepciója, me-
lyet első olvasatban már tárgyalt 
a képviselő-testület. A munkába 
szeretnék bevonni az érdekelteket 
is, ezért a Városháza dísztermében 
sportfórumot rendeztek, a helyi 
sportszervezetek részvételével.
Michl József, Tata polgármestere 
a fórum kapcsán elmondta, hogy a 
legszélesebb körben akarták meg-
kérdezni mindazokat, akik napi 
kapcsolatban vannak a sporttal, s 

akiket a koncepció is közvetlenül 
érint, így ők is el tudják mondani, 
milyen véleményük, javaslatuk 
van az első olvasat szövegéhez. 
A koncepció vezérgondolata nem 
változott, továbbra is kiemelt fon-
tosságú, hogy a tatai gyerekek az 
iskolaidőn túl vagy sportoljanak, 
vagy valamilyen művészetet ta-
nuljanak – mondta a polgármes-
ter, hozzátéve, hogy ehhez szük-
ség van infrastrukturális háttérre, 
egyesületekre, az iskolák peda-
gógusaira, és a civil szerveződé-

sekre, tehát egy nagy közösségi 
összefogásra. A gyerekek mellett 
természetesen kiemelt jelentő-
ségű, hogy a felnőttek közül is 
minél többen mozogjanak rend-
szeresen, a lehető legtöbb korosz-
tályban.
A fórumon Tompa Andor önkor-
mányzati sportreferens kiemelte: 
a koncepció nagyon széles té-
mát fog át, hiszen a sportéletnek 
rengeteg területe van. Az eddigi 
egyeztetések során az egyik leg-
inkább hangsúlyozott téma a la-

kóterületek, közösségi helyszínek 
sportszerekkel való ellátása volt, 
valamint a szabadtéri mozgási 
lehetőségek infrastrukturális hát-
terének fejlesztése. Tata a sportlé-
tesítmények terén a jégpályával és 
az épülő sportcsarnokkal együtt 
ideális létesítményellátottsággal 
bír, a város büszke lehet a spor-
tolási lehetőségek mögötti intéz-
ményi hátterére - mondta Tompa 
Andor.
A fórumon a szakemberek - egye-
sületi vezetők, edzők, sportolók 
- és a képviselő-testület tagjai, 
számos témáról egyeztettek: szó 
volt többek között az uszodáról, 
futópályák kialakításáról a város-
ban, a szabadtéri fejlesztésekről, 
a mozgássérültek sportolási lehe-
tőségeiről, a munkahelyi sporté-
letről és egy városi szakmai ke-
rekasztal működtetéséről is.Tata 
végleges sportkoncepcióját kö-
vetkező ülésén fogadhatja majd el 
a város képviselő-testülete. - áá -

Elhunyt Szöllősi Mihály

Szöllősi Mihály 1949-ben 
született a Szolnok megyei 
Mezőtúron. Pályája elején  
agrármérnökként kezdett el 
dolgozni a bicskei állami 
gazdaságban, majd a terme-
lőszövetkezetben. Közben el-
végezte a kertészeti egyetem 
növényvédő szakát, s a kerté-
szeti pályát később tanításra 
cserélte, tizenöt évig volt a 
Jávorka iskolában gyakorlati 
oktatásvezető. Bár kertészeti 
tárgyakat oktatott, mindvégig 
a borászat és szőlészet ma-
radt a szenvedélye. Saját bort 
harminchét évesen kezdett el 
készíteni látó-hegyi pincéjük-
ben, akkor még elsősorban a 
barátoknak, ismerősöknek. 
Miután sikeresen szerepelt 
különböző borversenyeken, 
1999-ben megvásárolta Nesz-
mélyen a Zichy grófok által 
1830-ban épített, felújításra 
szoruló pincét, s sikere azóta is 
töretlen volt a ma már 35 hek-
táron termelt kiváló borokkal, 
melyek nemzetközi szinten is 
eredményesen szerepelnek.
Tavaly Szöllősi Mihály, aki 
hat év után került újra a jelöl-
tek közé, elnyerte a 2015-ös 
Év bortermelője címet a Ma-
gyar Bor Akadémia döntése 
alapján, s ezzel újra kiemelt 
figyelem irányult a neszmélyi 
borvidékre. Az elismerés kap-
csán akkor így nyilatkozott: 
„Jó bort csak kifogástalan 
minőségű szőlőből lehet ké-
szíteni. A pince kulcsa maga 
a metszőolló. Küldetésünk a 
neszmélyi borok világhírnevé-
nek visszaszerzése és a kultu-
rált borfogyasztás hirdetése.”
Szöllősi Mihály többek között 
a Magyar Tudományos Aka-
démia bora címet is elnyerte, 
de a TOP 100 Legjobb Magyar 
Bor verseny második helyét 
is kiérdemelte, s a társadalmi 
szerepvállalás terén is aktí-
van dolgozott, ő volt a Tatai 
Hegyközség elnöke, valamint 
a Zsigmond Király Borlovag-
rend nagymestere, tagja az 
MBA-nak, s a Neszmély-Tata 
borút elnökségi tagja. Elkö-
telezettségét példázza az is, 
hogy részt vett a közép- és 
felsőfokú szőlészeti-borászati 
szakmai képzésekben, társa-
dalmi rendezvényeket, szerve-
zeteket, iskolákat támogatott, 
számos szakmai rendezvényt 
szervezett.

Tata Városa mély részvéttel 
búcsúzik Szöllősi Mihálytól, 
osztozva a gyászoló család 
fájdalmában.

Tájékoztatás meghosszabbított 
rendelési időről

Március nyolcadika mindig láz-
ba hozza a Honvéd Bajtársi Klub 
férfi tagjait. Már hagyománnyá 
vált, hogy a dalkör férfi tagjai 
műsorral köszöntik az ünnepel-
teket, az Édesanyákat, a Nagy-
mamákat és minden Nőt. Az idén 
is már hetekkel előtte készültek 
egy vidám dalos összeállítással. 
A Tiszti klub kis terme zsúfo-
lásig megtelt, a klub közel 100 
tagja volt jelen. Az előtérben - a 
Nőnap tiszteletére - a klub veze-
tése, Kósáné Eta szervezésével 
kézimunka kiállítást rendezett a 
klub szorgos kezű hölgy tagjai-
nak munkáiból. Volt itt párna és 
ruhahímzés, gobelin kép, terítő, 
csipke, üveg és tojásfestés. A ki-
állítók  (Bécsi Józsefné, Beigel-
bech Lászlóné, Szabó Lajosné, 
Nagy Antalné, Komlosi Mária, 
Mike Gyuláné, Földesi Bálintné, 
Székely Julianna) a műsor végén 
szép emléklapot kaptak. Forgó 
Pál köszöntő beszéde után Ban-
kó Róbert, Rozs János „Férfi-
társaimhoz” című versét mondta 
el. Ezt követte Zentai László ösz-

szeállításával a  férfi kar vidám 
műsora, akik ez alkalomra írt 
csasztuskával („Itt a nőnap Itt 
van újra, a  férfikar újra fújja 
zimme-zumm zimme-zumm…”) 
vonultak be. A férfiak ismert nők-
ről szóló nótákat , dalokat éne-
keltek amelyeket a, szerző Zentai 
László humoros viccekkel meg-
tűzdelt szövege kötött össze.  A 
kórus két szólistája „Jancsi” és 
„Juliska”  a házassági elvárá-
saikról énekeltek („ nékem olyan 
asszony kell …, nékem olyan 
ember kell”). Lázár Antal klari-
nétművész feleségének nőnapra 
írt versét mondta el. A klub ko-
relnöke Básti Gyula közös nótá-
zásra buzdította a vendégeket. 
A hivatalos műsort Lázár Antal 
klarinét játéka zárta be. A férfiak 
szegfűvel köszöntötték az ünne-
pelteket, majd ezt követően Bús 
Péter zenéjére elkezdődött a vi-
dám zenés, táncos batyus bál. Az 
elhangzott vélemények alapján  
elmondhatjuk, hogy a hölgyeink 
nagyon jól szórakoztak.       
  Id. Bankó Róbert                        

Vidám nőnapi ünnepség a Honvéd 
Bajtársi Klubban

Nyílt napok és beiratkozás a 
Csillagsziget Bölcsődében

A tatai Csillagsziget Bölcsőde március 21-én, hétfőn és március 
22-én, kedden 15:30 és 17:00 óra között szeretettel hívja és várja az 
érdeklődő szülőket és a gyermekeket. 
A helyszínen lehetőség nyílik az intézmény megismerésére, és a 
szülők tájékozódhatnak a bölcsődei felvételről is.
BEIRATKOZÁS A CSILLAGSZIGET BÖLCSŐDÉBE  
A 2016/2017-es nevelési évre.

Tájékoztatjuk a bölcsődei ellátás iránt érdeklődő szülőket, hogy 
gyermekeiket a Csillagsziget Bölcsődébe (Tata, Új út 14/A) az alábbi 
időpontokban írathatják be:

• 2016. április 4-én (hétfő) 8.00-16.00
• 2016. április 5-én (kedd) 9.00-17.00 
• 2016. április 6-án (szerda) 8.00-16.00 
• 2016. április 7-én (csütörtök) 8.00-16.00
• 2016. április 8-án (péntek) 8.00-12.00

Amit a beiratkozáshoz feltétlen hozni kell:
- A gyermek iratai (TAJ kártya, lakcímkártya)
- A szülők lakcímkártyája

Az olimpia a világ legnagyobb 
sporteseménye. A sportolók a 
minél jobb eredményekért haj-
tanak, a nézők, szurkolók az iz-
galmakat várják. Vannak akik az 
olimpiák történetével foglalkoz-
nak, gyűjtik az adatokat, érde-
kességeket. A Magyar Olimpiai 
Akadémia és a Magyar Diák-
sport Szövetség hosszú évek óta 
megrendezi a Mező Ferenc Szel-
lemi Diákolimpiát, amelynek 
döntőjére a hét végén az Edző-
táborban került sor. Szombaton 
az általános-, vasárnap a közép-
iskolás csapatok vetélkedtek. A 

zsűriben olimpikonok is segítet-
tek, így Dr Faragó Tamás, Marti-
nek János, Kontsek Jolán és Kiss 
Antal aláírásával is gyarapíthat-
ták gyűjteményüket a gyerekek. 
Az általános iskolák versenyét 
nagy küzdelem után az Őcsény 
nyerte, míg a középiskoláknál a 
Körmend vitte el az aranyérmet. 
Sajnos megyénkből már az elő-
döntőben sem szerepelt csapat. 
Reméljük a jövőben lesznek 
olyan vállalkozó szellemű peda-
gógusok és érdeklődő gyerekek 
akik felkészülnek egy ilyen ver-
senyre is.             Tompa Andor

Szellemi Diákolimpia az Edzőtáborban

Fórum a város sportkoncepciójáról
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Élni fog a nemzet, amely összetart… 
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„Élni fog a nemzet,
Amely összetart:
Kit önvétke meg nem hódít,
Nem hódítja kard.”
Arany János

Magunk mögött hagytuk az ün-
nepi napot, melyen a beszédeket 
mondók a békéről, a szabad-
ságról, az egyetértésről szóno-
koltak. S van-e közöttünk, aki 
szívében legbelül nem ugyanezt 
óhajtja? S mégis a békétlenség, 
a szabadságjogok korlátozása, 
az egyetértés hiánya az, amely-
ről a napi híradások szólnak. 
Nemrégiben a Nemzeti Válasz-
tási Iroda előterében izmos fi-
atalemberek akadályozták meg 
az állampolgári jogok szabad 
gyakorlását, majd néhány nap-
pal később zenészeket ütlegel-
tek mások azért, mert kokárdát 

viseltek a mellükre tűzve. Hi-
vatásrendek képviselői vélt- és 
valós érdeksérelmeik enyhítése 
érdekében meneteltek a főváros 
utcáin, miközben az óriásplaká-
tok országszerte hirdetik, hogy 
a magyar reformok működnek. 
Részigazság itt, részigazság ott, 
miközben rosszkedvünk ün-
nepeink ízét is megkeseríti. A 
gyűlölködés, gyűlölködést szül, 
mely önfia vágta sebként ékte-
lenkedik nemzeti közösségünk 
testén.
Mindannyian, akik a Kárpát-me-
dence területén magyarnak 
születtünk, s akként is élünk, 
sors- és kockázatközösséget al-
kotunk. Az 1848-as forradalmi 
események is ebből a zsigeri 
szinten megnyilvánuló érzület-
ről adtak tanúbizonyságot. A 

sorsközösségből fakadóan meg-
kerülhetetlen az igazságosság 
szempontjainak érvényesítése. 
A terhek igazságos megosztása 
viszont csak a mértékletesség és 
méltányosság erényével együtt 
alkalmazható. Mindenkire akko-
ra terhet lehet róni, amekkora el-
viselésére egészségi állapota és 
felkészültsége alkalmassá teszi. 
Megkerülhetetlen továbbá az 
egyéni és kollektív önismeret és 
az arra épülő egészséges önbiza-
lom, a múltunkból érkező segít-
ség is. De ott kell mellette lennie 
a hitnek, és a hitre alapuló biza-
lomnak is, hogy a közösségem - 
a fajtám - is kiáll mellettem. Ez 
utóbbi kettő egységet kell, hogy 
alkosson, melynek összetartó 
ereje a szeretet melegsége. A 
társadalom rendje ugyanis nem 

arra való, hogy az egyén szá-
mára háboríthatatlanságot biz-
tosítson, hanem arra való, hogy 
tudja, milyen alapon számíthat 
társai segítségére. 
Ezt az összetartozást hivatott 
kifejezni a Magyar Zászló és 
Címer Napja is, mely méltó ke-
retet ad mindazon emberek, kö-
zösségek és emlékük előtt való 
főhajtásnak, akik e zászló és cí-
mer alatt harcolva életüket, 
szabadságukat adták 
a  magyar nemzetért. 
Ezt az üzenetet hor-
dozza számunkra a 
tatai Kossuth té-
ren felállított 
o r s z á g -
zászló 

is, kiegészítve azzal, hogy az 
ugyanazon nemzethez tartozók 
összetartozása megmarad akkor 
is, ha a közösségeket határok vá-
lasztják el egymástól. 

Március 16-án reggel 8 órakor a 
Kossuth téren ünnepélyes zászló-
felvonásra, és városunk legkivá-
lóbb diákjainak elismerésére ke-
rült sor a magyar zászló és címer 
napja alkalmából.
Az Országgyűlés 2014 decem-
berében hozott határozatot a ma-
gyar zászló és címer napjának 
március 16-i megünnepléséről. 
A március 15-én felavatott ta-
tai Országzászlót a városházáról 
városunk általános- és középis-
koláinak legkiválóbb tanulmányi 
eredményeket elért diákjai kísér-
ték ki és vonták fel. 
Tata Város Önkormányzata 
minden évben ünnepélyes ke-
retek között nyújtja át az elis-
meréseket azon tanulóknak és 
felkészítő tanáraiknak, akik az 
előző tanévben kiemelkedő ta-
nulmányi eredményeket értek el 
a következő kategóriák szerint: 
- országos tanulmányi versenye-
ken elért 1-6. helyezés, - nem-
zetközi tanulmányi versenyeken 
elért 1-6. helyezés, - és felsőfo-
kú intézményekben történő fel-
vételinél többletpontszámot adó 
tanulmányi versenyeken elért 
helyezések. Az idei év díjazottjait 
köszöntve Michl József polgár-
mester elmondta: az ünnepséggel 
egy új hagyományt szeretnének 

megteremteni itt Tatán a Kossuth 
téren, ahol elismerték azokat a 
fiatalokat, akikről példát vehe-
tünk, s akiknek köszönet jár az 
erőfeszítésért, mellyel mindent 
megtesznek azért, hogy a lehető 
legjobb tanulmányi eredménye-
ket elérjék, s azt a munkát, amit 
szüleik rájuk bíztak, amiben a 
pedagógusok segítik őket, a le-
hető legodaadóbban elvégezzék. 
A köszönet természetesen min-
den egyes diáknak jár a munká-
jáért-fogalmazott Michl József 
- hiszen a jövő a mai fiatalokon 
fog fordulni. Azt kívánom, hogy 
szabadok legyetek, lelkiismerete-
tek szerint tudjatok mindig dön-
teni, hogy életetek minden pilla-
natában önmagatoknak felelősen 
a világért, a környezetetekért, a 
családotokért tudjatok dönteni - 
hangzott a városvezető üzenete a 
fiataloknak.
Az elismerő okleveleket és érme-
ket Michl József polgármester, és 
dr. Beró Henrietta adta át a több 
mint hetven díjazottnak.
Az ünnepségen közreműködött 
Kertész József pilisszentlászlói 
versmondó erdész, Szabó Zsolt és 
Koronczi Szabolcs középiskolás 
diákok, Révész József tanár, va-
lamint a Magyarock Dalszínház 
művészei. 

A Kőkúti Általános Isko-
la legkiválóbb tatai diák-
jai és felkészítő tanáraik: 
Szabó Benedek a Bendegúz 
Nyelvész versenyen negyedik 
helyezést ért el, felkészítő tanára 
Ács Gáborné.
Juhász Alíz, Illés Levente, Ba-
ranyai Hanna és Sibalin Anna 
a Bolyai Természettudományos 
Csapatversenyen hatodik helye-
zést értek el, felkészítő tanáraik 
Lengyelné Hohl Márta, Selme-
ci Attiláné, Czink Erzsébet és 
Barsiné Pirityi Mária.
Busa Hanna, Tóth Kincső, Mé-
száros Blanka és Vajda-Kolek 
Blanka az Országos Honismereti 
Tanulmányi versenyen első he-
lyezést értek el, felkészítő tanáruk 
Henzer Zsuzsanna.
Keresztes Ádám a Herman Ottó 
Természetismereti versenyen ötö-
dik helyezést ért el, felkészítő ta-
nára Kozári Miklósné.
Engler Csilla a Herman Ottó 
Természetismereti versenyen má-
sodik helyezést ért el, felkészítő 
tanára Lengyelné Hohl Márta.

A Vaszary János Általános Is-
kola legkiválóbb tatai diákjai és 
a felkészítő tanáraik:
Blága Bence a Kálti Márk Törté-
nelemversenyen negyedik helye-
zést ért el, felkészítő tanára Lázár 
Katalin.
Csóka Máté az Arany János ma-
gyarversenyen ötödik helyezést 
ért el, felkészítő tanára Mesterné 
Lupták Mariann.
Bari Zsolt a London Bridge an-
gol nyelvi versenyen hatodik he-
lyezést ért el, felkészítő tanára 
Németh Katalin.
Nagy Balázs a Jedlik Ányos ma-
tematika versenyen harmadik 
helyezést ért el, felkészítő tanára 
Csalainé Csengődi Judit.
Bilszky Márk a Jedlik Ányos 
matematika versenyen negyedik 
helyezést ért el, felkészítő tanára 
Avramcsevné Hegedűs Ildikó.
Veisz Andor az Orchidea Pangea 
nemzetközi matematikaversenyen 
harmadik helyezést ért el, felké-
szítő tanára Csalainé Csengődi 
Judit.
Mészáros Mátyás a Bendegúz 

Tudásbajnokságon második he-
lyezést ért el, felkészítő tanára 
Lászlóné Sziráki Erzsébet.
Halápi Levente az Itthon otthon 
vagy! országos földrajzversenyen 
harmadik helyezést ért el, felké-
szítő tanára Réti András.
Karsai Bernadett az Országos 
Logika Versenyen ötödik helye-
zést ért el, felkészítő tanára Csa-
lainé Csengődi Judit.
Komárom-Esztergom Megyei 
Óvoda, Általános Iskola, Spe-
ciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon legkiválóbb 
tatai diákja és a felkészítő taná-
raik: 
Krempf Dávid a számítógépes 
adatrögzítő Szakma Kiváló Ta-
nulója versenyen, országos dön-
tőben negyedik helyezést ért el, 
felkészítő tanárai Nagy László és 
Pápai Lajos.

Eötvös József Gimnázium és 
Kollégium egkiválóbb tatai di-
ákjai és felkészítő tanáraik: 
Krisztik Bálint a Cornides István 
Matematika-Fizika Emlékverse-
nyen második helyezést, a Jedlik 
Ányos Országos Fizikaversenyen 
negyedik helyezést, a 24. Nem-
zetközi Magyar Matematikaver-
senyen és a Budó Ágoston Fizikai 
feladatmegoldó versenyen di-
cséretet kapott, felkészítő tanárai 
Ádámné Dúcz Vilma és Ádám 
Árpád.
Gracza Dávid a Cornides István 
Matematika-Fizika Emlékverse-
nyen második helyezést ért el és 
a 24. Nemzetközi Magyar Mate-
matika versenyen dicséretet ka-
pott, felkészítő tanára Krisztin 
Németh Andrea.
Szabó Soma és Vecsernyés Dóra 
Zsófia a Konkoly-Thege Mik-
lós matematikaversenyen ötödik 
helyezést értek el, felkészítő ta-
náraik Almádyné Orova Edit, 
Tóth Zsuzsanna és Lakatosné 
Weszelovszky Éva.
Sipos Albert a Konkoly-Thege 
Miklós matematikaversenyen ne-
gyedik helyezést ért el, felkészítő 
tanára Krisztin Németh Andrea.
Kerti Kornélia Anna a Móra 
Ferenc novellaelemző versenyen 
harmadik helyezést ért el, felké-

szítő tanára Csúzyné Harasztosi 
Julianna.
Nátrán Bálint és Somogyi Fe-
renc a Bolyai Matematika Csa-
patversenyen hatodik helyezést 
értek el, felkészítő tanáruk Tóth 
Rita.
Jakabovics Luca az Öveges Jó-
zsef Emlékversenyen második 
helyezést ért el, felkészítő taná-
rai Tóth Zsuzsanna, Almády-
né Orova Edit és Lakatosné 
Weszelovszky Éva.
Kovács Réka Csenge a 22. Arany 
János Irodalmi Versenyen bronz 
minősítést kapott, felkészítő taná-
ra Czina Lászlóné.
Berbás Hanna az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Versenyen 
magyar nyelvből tizennyolcadik 
helyezést ért el, felkészítő tanára 
Csúzyné Harasztosi Julianna.

Tatai Református Gimnázium 
legkiválóbb tatai diákjai és a 
felkészítő tanáraik:
Engelbrecht Patrícia Zsuzsan-
na a Református Iskolák Orszá-
gos Kémiaversenyén első he-
lyezést ért el, felkészítő tanára 
Szabó Ildikó.
Madarász Áron a Tornyai Sán-
dor Országos Fizikai Feladat-
megoldó Versenyen negyedik 
helyezést ért el, felkészítő tanára 
Szabó Ildikó.
Dittrich Anna az „Emlékezz, 
Felvidék!” országos középisko-
lai történelmi versenyen ötödik 
helyezést ért el, felkészítő tanára 
Nagy Dániel.
Schäffer Katalin a Református 
Iskolák Országos Matematikaver-
senyen negyedik helyezést ért el, 
felkészítő tanára Koros Gábor.
Heitz Katalin a Budai József Or-
szágos Biológia Versenyen má-
sodik helyezést ért el, felkészítő 
tanára Nagyné Kristó Erzsébet.
Kovács Lukács Ferenc a Budai 
József Országos Biológia Ver-
senyen hatodik helyezést ért el, 
felkészítő tanára Nagyné Kristó 
Erzsébet.
Somlyay Anna az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Verse-
nyen, földrajz tantárgyból tizen-
hatodik helyezést ért el, felkészítő 
tanára Szakál Ferenc.

Diákokat jutalmaztak a magyar zászló és címer napján
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Tatai Fiatal Utazók Klubja márciusi program
Március 19. (szombat)  
Széchenyi Ödön kiállítás megtekintése Budapesten. 
Indulás a tatai állomásról 8:27-kor induló vonattal.
Március 25. (péntek)
Kihelyezett F.U.K program a Monoszkópban (Ady E. u. 61., 
18.00 órakor) 
”A könnyűzene  drámaisága” c.    
Előadó: Pintér B. Tibor könnyűzenekutató, kritikus, 
publicista
Március 27. (vasárnap)  
Húsvéti túra a Malomvölgyben. találkozó 9:00 órakor a volt 
Tüzép parkolójában.
Március 28. (hétfő)
Tojásgurítás a Kálvárián
Találkozó 10:00 órakor a Várudvarban. 

A Honvéd 
Bajtársi Klub 

márciusi programja: 

 Március 24. 14:00 óra 
Húsvétra emlékezünk: 
meghívott lelkésszel be-

szélgetünk.

Bővebben:

www.tata.hu                                     

Tatai Tv képújság

Tata Város Önkormányzata ünnepi felvonu-
lással és Országzászló avatással tisztelgett 

az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 
emléke, valamint a tatai hősök előtt. 
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Az idei tanévben az elmúlt napok-
ban, a Kőkúti Általános Iskolában 
rendezték meg a megyei alap- és 
középfokú oktatási intézmények 
könyvtárhasználati tanulmányi 
versenyét. A versenyre a házigaz-
dákon kívül, a megye több telepü-
léséről érkeztek diákok. 
A tanulóknak a megadott témát 

-„…OLYAN GYÖNYÖRŰ, 
OLYAN TÖKÉLETES A NÉP-
ZENE.” - 135 ÉVVEL EZELŐTT 
SZÜLETETT BARTÓK BÉLA - 
több szempontból, több tudomány 
és művészeti ág eredményeinek 
segítségével kellett feldolgozni-
uk. Az országos hatókörű verseny 
legfontosabb célja a tehetséggon-

dozás, a tanulók könyvtárhaszná-
lati eszköztudásának, szövegérté-
sének, logikus gondolkodásának 
és kreativitásának fejlesztése. 
Ezen belül, kiemelt a könyv sze-
retetének megerősítése, a könyv-
tárnak, mint információs bázisnak 
a jobb megismerése. A verseny 
szervezői úgy látják, hogy minde-
zek hozzájárulhatnak az önálló ta-
nulás elsajátításához, a közép- és 
felsőfokú tanulmányokra való fel-
készítéshez. A tesztlapok összeál-
lításánál nem a lexikális tudást kö-
vetelték meg a diákoktól, inkább 
a biztos átfogó alapismereteket, 
amelyekre építve sokféle gyakor-
lati feladatokat kellett önállóan 
megoldaniuk a tanulóknak. Közü-
lük a legjobbak ott lehetnek a Bod 
Péter Országos Könyvtárhaszná-
lati Verseny áprilisi döntőjében. 
A megyei versenyen résztvevő 
diákok munkáját emléklappal 
ismerték el. A Carbonex Kft. tá-
mogatásával a versenyző tanulók 
iskolai könyvtárainak állománya a 
Magyar Helyesírás Szabályainak, 
legújabb kiadású köteteivel gyara-
podott.           Kakuk Tamás

Könyvtárhasználati verseny a Kőkútiban

A Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt. március 2-án „Ötórai tea” 
címmel, március 9-én pedig a 
„Rekreációtól a mesterportfólió-
ig” címmel szervezett konferenci-
át az Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központban. A meghívott vendé-
gek között a tatai, a tatabányai és 
a győri tankerületek intézmény-
vezetői és pedagógusai voltak.
Az „Ötórai tea” konferencián 
közel 50 vendég jelenlétében 
Michl József polgármester kö-
szöntője után Berczelly Attila, a 
Városkapu Zrt. vezérigazgatója 
tartott bemutatót a Tatai Város-
kapu Közhasznú Zrt. lehetősége-
iről, ajánlatairól, csoport- és osz-
tálykirándulásokra, csapatépítő 
programokra, pedagóguskirán-
dulásokra és nyári táborokra, 
kezdve az egynapos kirándulás-
tól a nyári táborokig, vitorlázás-

tól, sárkányhajózástól és túrától a 
tanösvény meglátogatásáig.
Folyamatosan bővülő program-
kínálattal szeretné a Zrt.  Tata 
megismerését továbbra is segí-
teni, kulturális- és programgaz-
dagsággal, örömmel szolgálni a 
tataiak és a térség polgárait.
A „Rekreációtól a mesterportfóli-
óig” című konferencián Dr. Beró 
Henrietta alpolgármester mon-
dott köszöntőt a műhelymunkára 
összegyűlt vezetők előtt.
Berczelly Attila előadásában 
hangsúlyozta, az iskoláknak meg 
kell küzdeni a tanulókért, ehhez 
az intézmények egyedi kínálata 
mellett a minőség szükséges. Eb-
ben a helyzetben az iskolák ver-
senytársai egymásnak. Meg kell 
mutatni magukat a partnereknek. 
Így tesz a Tatai Városkapu Zrt. is, 
megmutatja magát, kapukat nyit, 

lehetőséget vonultat fel, melyek-
kel egyedivé, különlegessé lehet 
tenni az iskolai életet és a tanórá-
kat is. Ehhez jó szívvel ajánlotta 
a vezérigazgató az Ökoturiszti-
kai Központ, a Fényes tanösvény 
és az Esterházy Kiskastély- Nyá-
ri lak programjait. A mesterport-
fólióról és a pedagógus önérté-

kelésről Dr. Kalina Katalin jogi 
szakokleveles köznevelési szak-
értő, kutatótanár tartott előadást, 
melynek keretében a jelenlévő 
az intézményvezetők, tanárok 
felmerülő kérdéseikre választ is 
kaptak az egész délutánt felölelő 
műhelymunkában A cég további 
tervei között szerepel egy ko-

moly szakmai műhely megszer-
vezése is a pedagógusok között 
azzal a céllal, hogy a tanárok 
egymástól is tudjanak tanulni, 
és belső továbbképzések kere-
tében egymás technikáit, mód-
szertanát megismerve egyénileg 
és intézményi szinten is gazda-
godjanak.      Acsainé Dávid Ágnes

Egymást követő konferenciák az Új Kajakházban

Tata Város Önkormányzata és 
a Kernstok Károly Művészeti 
Alapítvány szervezésében, az 
Art Limes folyóirat a Város-
háza dísztermében mutatta be 
a „Képzőművészek Tata váro-
sában a XVIII-XX. században 
I-II.” című kiadványát. A két 
kötetes művészettörténeti össze-
foglalóban festők, grafikusok, 
szobrászok, mesterek és művé-
szettörténészek munkásságáról 
olvashatunk, az alapos biblio-
gráfiák pedig azokat is segítik, 
akik szakmai érdeklődéssel for

 

dulnak a téma felé. A portrék 
mellett különböző adatok, dol-
gozatok, dokumentumok és in-
terjúk is találhatóak a kötetek-
ben.
Michl József polgármester a 
könyvbemutatón elmondta: a 
kép ami a kiadvány által elénk 
tárul, különösen izgalmas lehet 
a ma élő művészek számára is, 
mert attól vagyunk igazi tatai-
ak és attól a többlettől más ez 
a város, amit például a művé-
szeink is hozzáadnak a közös-
ség életéhez. A lapszámot Virág 
Jenő főszerkesztő, Wehner Ti-
bor művészettörténész valamint 

Kövesdi Mónika 
művészettörténész 
mutatta be. A ki-
advány elkészíté-

se egyébként igazi 
csapatmunka volt, 
az Art Limes szer-
kesztősége és a tatai 
Kuny Domokos Mú-

zeum  munkatársainak 
összefogásával. - áá -

Megjelent városunk képzőművésze-
tének összefoglalója

Egy volt Eötvös-diák, Takács Áron 
volt az Eötvös-szivárvány vendé-
ge. Kerekes Kornélia, a program-
sorozat szervezője elmondta, hogy 
az Eötvös-szivárvány lényege, 
hogy minél sokszínűbb vendége-
ket hívjanak az iskolába. Takács 
Áron pedig több szempontból is 
jó választásnak bizonyult, hiszen 
tanárai is jó szívvel emlékeznek 

vissza diákéveire. A világszerte 
ismert és népszerű Face Team ala-
pítóját Herold Renáta és Gracza 
Dávid tizenkettedikes diákok és 
Kovács András tanár úr kérdezte 
a pályájáról. Takács Áron nagyon 
izgatott volt, hogy ezúttal kosár-
labda nélkül kellett helyt állni a 
diáksereg előtt. –Az első pillana-
tokban, amikor megláttam, hogy 

milyen sokan eljöttek, picit izgul-
tam, de egyben örültem is, hogy a 
mostani fiatalok és jó pár régi ta-
nár is érdeklődik “munkásságom” 
iránt. Ezek után nagyon jó érzés 
volt újra az iskola falai között 
lenni –magyarázta Áron. Szerin-
te jó kérdéseket szegeztek neki a 
diákok, de senki sem maradt vá-
lasz nélkül. A fiatal sportoló azt is 
megosztotta lapunkkal, hogy mi-
lyen háttérmunka van a csapatuk 
sikere mögött: –Egy átlagos héten 
minden délelőtt azon dolgozunk a 
menedzserekkel, hogy a csapatnak 
minden lehetőséget megteremt-
sünk a fellépésekre, az új eszkö-
zök használatára.  Így a csapatta-
goknak csak a felkészülésre kell 
koncentrálni. Délutánonként pedig 
az utánpótlás akadémiáinkon való 
edzősködés után a fellépő csapatok 
edzésein készülünk a fellépésekre. 
Ilyenkor mindig a közelgő fellé-
pések koreográfiáit gyakoroljuk. 

Ha éppen nincs bemutató, akkor 
egyénileg fejlesztjük magunkat és 
minden nap új trükköket, őrültsé-
geket találunk ki –magyarázta a fi-
atal sportoló, majd azt is elmondta, 
hogy május elejétől egy saját Road 
Show-t terveznek, az egészséges 
életmód és a rendszeres testmozgás 
jegyében. A tervek szerint szep-
tember végéig az összes nagyobb 
városban megfordulnak majd hét-
végenként Magyarországon. Júli-

us elején a Face Team első 
számú felnőtt csapata befejezi a 10 
hónapos francia fellépés sorozatát, 
amit egy kéthetes pihenő időszak 
követ, aztán folytatódik minden. 
Kérdésünkre, hogy a tataiak mikor 
gyönyörködhetnek legközelebb a 
Face Team bemutatóin Áron el-
mondta, hogy egyelőre még nincs 
felkérésük a környéken, de reméli 
hamarosan újra jöhetnek bemuta-
tót tartani Tatára.       - pv -

Fotók: 
Kerekes Kornélia

Eötvös-szivárvány Takács Áronnal
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1848 március 15-e és az azt köve-
tő másfél év történései a magyar 
történelem legdicsőségesebb 
lapjai közé tartoznak. A forrada-
lom és szabadságharc korának 
fennmaradt tárgyai legtiszteltebb 
nemzeti ereklyéink. Az országos 
események emlékét őrző tárgyak, 
dokumentumok mellett a szűkebb 
közösségünk, lakóhelyünk kora-
beli történéseiről tudósító anya-
gok különös fontossággal bírnak 
számunkra.
Tata és környéke nem volt orszá-
gos események színhelye, de így 
is joggal lehetnek városunk lakói 
büszkék elődeikre.
„Vérmes reményeket keltettek a 
párizsi, bécsi hírek. Éppen vásá-
ros idő lévén, sok idegen keres-
kedő és környékbeli közönség is 
nagy számmal volt ekkor már a 
fővárosban…
Március 15. reggel, Pilvax: Pe-
tőfi, Jókai, Bulyovszky Hamar 
Dániel, Gaál Ernő, és Sebő An-
tal – ez a hat - és senki más! Egy 
negyed órát még várunk – mondá 
Petőfi, majd Hamar, Gaál és Se-
bőhöz fordulva kérdi „tehát önök 
készek velünk tartani minden kö-
rülmények között? – egyhangú 
igen! Petőfi, Jókai, Bulyovszky 
elől, utánuk Hamar, Gaál, Sebő. 
Így haladtunk az Úri utcából a 
kúria előtt a jogi egyetem felé….
Az egyetemen a tantermi ajtók ki-
tárása, s a hallgatók hangos szó-
val való kiszólítása volt a három 
második sorban haladó feladata 
„Ifjak, itt van Petőfi, Jókai, jöj-
jetek hallgassátok! „ Kitódultak, 
Petőfi székre állt és forrongó ér-
zelmek hevével szavalta a Talpra 
magyar c. riadóját. Az áhítat és 
csodálat kifejezésével arcukon 
hallgatták. Éljen!
…Ez alatt a másfél óra alatt mű-
ködött hat ifjú teremtette meg 
március 15-dikét.”
A fenti sorokkal a tatai Hamary 
Dániel - 1848 tavaszán első éves 
orvostanhallgató Pesten - emlé-

kezett vissza 1848. március 15.-i 
pesti forradalom eseményeire, s 
ezek elindításában saját szerepé-
re. Személyén keresztül Tata köz-
vetlenül is kapcsolódott a magyar 
nemzet újkori történelmének leg-
szebb eseményéhez.
A forradalom elindításában sze-
repet játszó fiatal Hamary igye-
kezett minél hamarabb megis-
mertetni szülővárosának lakosait 
is a forradalom követeléseivel. 
Több, valószínűleg hozzá hason-
lóan tanulmányaikat félbeszakító 
tatai származású fiatalember-
rel sietett vissza Pestről Tatára. 
A piarista gimnázium vicerek-
torának, Letavay Sándornak a 
visszaemlékezése szerint: „Az 
egyébként is izgatott kedélyeket 
a főtéren – különösen vásár és 
ünnepnapokon az istentiszteletek 
után – városunk néhány lelkes 
ifja, Hamary Dániel, és Fittler 
Gyula vezetésével, beszédeikkel 
még inkább föltüzelte.”
Hamary Dániel és Fittler Gyula 
mellett a helyi emlékezés a lelkes 
ifjak között Torda György, Taká-
csi Miklós, és Takácsi Ferenc ne-
vét őrizte meg.
A forradalom eredményeit szen-
tesítő törvényeket 1848. április 
11.-én fogadta el az uralkodó, 
V. Ferdinánd. A hatóságok csak 
ezt követően kezdhették meg hi-
vatalosan a törvényekben meg-
fogalmazott vívmányok megva-
lósítását.
Az áprilisi törvények között 
azonban volt egy, a nemzetőrség 
felállításáról rendelkező XXII. 
törvénycikk, melynek megvaló-
sítása a városok nagy részében 
már jóval az április 11.-i kihir-
detés előtt megkezdődött. A pél-
dát Pest városa adta, ahol már 
március 15-én megszervezték a 
nemzetőrséget. A nemzetőrség 
a forradalom kezdeti napjaiban 
önkéntes alapon szerveződő fegy-
veres testület volt. Nemzeti had-
sereg híján a nemzetőrség volt 

a forradalom védelmét ellátó 
fegyveres erő. A nemzetőrségben 
vállalt fegyveres szolgálat egyet 
jelentett a forradalom céljaival, 
a nemzeti üggyel való azonosu-
lással. A nemzetőrség volt az új 
nemzeti kormányzat első tényle-
gesen megalakuló hatalmi szer-
ve, mely a széles körű társadalmi 
részvétel miatt egyben az új de-
mokratikus közszellemet is szim-
bolizálta. Mindez magyarázza is 
a nemzetőrségek gyors megala-
kulását a vidéki városokban.
A forradalom és szabadságharc 
történetének kevés számú helyi 
emléke közül két dokumentum is 
őrzi a tatai nemzetőrök emlékét.
A város nemzetőrségét a hiva-
talos iratokban március 30.-án 
említik először. Ekkor a város-
ban 80 fős nemzetőrség létezett 
már. A lelkesedés nagy volt, egy 
visszaemlékezés szerint: „Az ut-
cákon sétatereken folytonos dob-
pergés hallatszott, a polgárok 
nemzetőrséget alkotva napon-
kint a fegyverforgatásban gya-
korolták magukat.”
A tatai nemzetőrök fegyvergya-
korlatát örökíti meg a Magyar 
Nemzeti Múzeum gyűjteményé-
ben megtalálható, ismeretlen 
festőtől származó vízfestmény is. 
A naiv esetlenséggel megfestett 
kép előterében a Kálvária-domb 
oldalában fegyveresen, zászlóval 
felsorakozó nemzetőrök láthatók, 
körülöttük a fegyvergyakorlatot 
néző, sétálgató polgárok, ját-
szadozó gyerekek. A nemzetőrök 
mögött a város panorámája, jel-
legzetes látképi elemeivel, a plé-
bániatemplommal, a református 
templom és a vár tornyával.
A másik megmaradt dokumentum 
már a nemzetőrség megszervező-
désének befejező aktusáról tudósít.
1848 nyarára Tata-Tóvároson 
már 850 összeírt nemzetőrt talá-
lunk három századba szervezve. 
A nemzetőrök parancsnoka gróf 
Esterházy Pál, Tata földesurá-

nak másodszülött fia volt őrnagyi 
rendfokozatban. A fiatal gróf a 
forradalom és később a szabad-
ságharc ügyének is rendíthetetlen 
híve volt. A tatai nemzetőrök ezen 
elkötelezettsége miatt választot-
ták meg a városi nemzetőrség pa-
rancsnokának. Választásukat a 
hadügyminiszterhez 1848. június 
elején írott levelükben így indo-
kolták: „Mivel alakulásunk első 
napjaiban a személy és vagyon 
biztosításának fentartása önkén-
tesen alakulván, az óta a szeretett 
gróf ernyedetlen buzgósággal őr-
ködik a polgári jó lét ezen fő kint-
se felett, őrjárattal éjjelenként a 
várost megjárni, és a szentügy 
terjesztésében közre munkálkodni 
nem szűnvén”.
A tata-tóvárosi nemzetőrség 
esküjére és zászlószentelésére 
1848. június 23.-án Tóváros szé-
lén „az angolkert mellett a tóvá-
rosi mezőn, Baj alatt” került sor. 
A zászlószentelésen a római ka-
tolikus plébános és a református 
lelkész mondott beszédet, de részt 
vett az ünnepségen a zsidó rab-
bi is, mutatva azt, hogy a város 
valamennyi felekezete támogatta 
a nemzetőrséget. Az ünnepélyt a 
parancsnok, Esterházy Pál be-
széde zárta.
Az ünnepségen elmondott beszé-
deket ki is nyomtatták a Szigler 
fivérek komáromi nyomdájában. 
Szerencsénkre napjainkig meg-
maradt pár példánya ennek a 
kiadványnak, és így megőrződhe-
tett az emléke is e jeles napnak.
A város nemzetőrsége komoly 
harci eseményekben nem vett 
részt a szabadságharc alatt, a 
tatai nemzetőrök azonban mégis 
kivették a részüket a nemzeti ön-
védelmi harcból. Parancsnokuk, 
Esterházy Pál a zászlóavatási ün-
nepség után röviddel már a me-
gye összes, közel 9000 fős nem-
zetőrségének lett a parancsnoka. 
1848 őszén, Jellasics támadását 
követően a megyei nemzetőrség-

nek egy önkéntes alakulata vett 
részt a hadműveletekben. Ez a 
kisebb létszámú, jelentős részben 
tatai nemzetőrökből szerveződött 
önkéntes alakulat 1848. október 
30.-án ott harcolt Bécs előtt, a 
Schwechatnál vívott ütközetben. 
Az ütközet ugyan a magyarok 
vereségével végződött, de az Es-
terházy Pál által irányított Ko-
márom megyei önkéntesek becsü-
lettel megállták a helyüket.
A csata után az önkéntesek több-
sége beállt parancsnokukkal 
együtt honvédnek, belőlük szer-
veződött a 18. honvédzászlóalj, 
melyben a szabadságharc végéig 
becsülettel szolgáltak.
 A város itthon maradó nemzető-
rei is komoly szolgálatot tettek a 
hazának 1848 őszén. Az ország 
védelmének szempontjából nagy 
fontosságú komáromi vár biztosí-
tásában a tatai nemzetőröknek is 
szerepe volt. Az elégtelen létszá-
mú várőrség megerősítésére Ha-
lassy Ede, Komárom vármegye 
kormánybiztosa szeptember vé-
gén 300 tata-tóvárosi nemzetőrt - 
„kiknek haza fiúi lelkületét ösmé-
rem” - rendelt be.  A nemzetőrök 
szolgálata addig tartott a várban, 
amíg a magyar kormány elegen-
dő honvéd alakulatot tudott Ko-
máromba irányítani.
A nemzetőrség szervezésében 
is közreműködő Hamary Dá-
nielnek mint a márciusi ifjak 
egyikének, és a nemzetőrséget 
irányító Esterházy Pálnak mint 
Komárom egyik védőjének a 
neve nem ismeretlen a szabad-
ságharc történetét valamelyest 
is ismerők körében. A fegyveres 
harcot vállaló önkéntesek, és a 
kulcsfontosságú erőd, Komá-
rom megőrzésében szerepet vál-
laló „ismeretlen” nemzetőrök 
is megérdemlik azonban, hogy 
március 15. évfordulóján meg-
emlékezzünk róluk is.
     
       Kiss Vendel történész

A forradalom és a tatai nemzetőrség emlékezete

A MAGYARY ZOLTÁN 
NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 
MÁRCIUS 14-21. KÖZÖTTI 

PROGRAMJAI

Március 18. péntek 12 óra,  
Művelődési Ház (Váralja u. 4.)
9. Látóúton (III.) A Gerecse Natúr-
parkban –  Bajna, Epöl, Uny, Dág
A részvétel előzetes regisztrációhoz 
kötött! 

Március  19. szombat
A Bioenergetikai tanfolyam zárása
4. Csakratisztítás és aktivizálás 
feltételei 
Helyszín: Tata, Művelődési Köz-
pont (Váralja u. 4.) 
A tanfolyam részvételi díjas!

Március 21. hétfő 17 óra
9. Sík Sándor – 1936-ban így vallott 
magyarságáról: „Magyarnak lenni: 
erkölcsi lendület. Magyarnak lenni: 
hit. Hit a magyarság hivatásában. 
Hit abban, hogy Isten akar velünk 
valamit, és hogy a magyarság képes 
megvalósítani ezt az isteni gondo-
latot”.
Előadó: Bognár Istvánné tanár, 
Tata-Tatabánya 
Helyszín: Tatai Református 
Gimnázium (Kossuth tér 11.)
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PROGRAMAJÁNLÓ

KÉZILABDA
Férfi NB I/B Nyugati csoport
Március 20. vasárnap 17:00
Tatai AC – Várpalota
Április 2. szombat
Dabas – Tatai AC
Női NB II. Északi csoport
Március 20. vasárnap 11:00
Tatai AC – Szent István SE
Április 3. vasárnap
Vasas SC II – Tatai AC 

KOSÁRLABDA
Női amatőr NB I.
Március 20. vasárnap 18:00
Tatai SE – Tatabányai KC
Férfi NB II. Nyugati csoport
Március 18. péntek
Göcsej SK – Tatai SE
A hazai mérkőzéseket a nők 
és a férfiak is a Vaszary Iskola 
Sportcsarnokában játsszák.

LABDARúGÁS
Megyei I. osztályú bajnokság
Március 19. szombat 15:00
Tatai AC – Vértessomló

8

Péntek Sándor Budapesten szüle-
tett 1951-ben. 
Labdarúgóként az NB II-es tata-
bányai KOMÉP SC-ből igazolt az 
NB I-es dorogi csapathoz 1976-
ban. Az 1976-1977-es bajnoki 
évad legtöbb mérkőzésén pályára 
lépett, valamint az MNK meccse-
ken is szerepelt. Összesen 34 NB 
I-es mérkőzést játszott a Dorog 
színeiben és 5 gólt szerzett. Ezen 
felül többször volt eredményes a 
kupa-mérkőzéseken is. A csapat 

1977-ben kiesett az első osztály-
ból, majd ezt követően még egy 
évadot játszott az NB II-ben is. 
1978-ban visszaigazolt Tatabá-
nyára.
Az aktív játékot követően is 
kapcsolatban maradt a sporttal, 
miután a legnagyobb megyei 
napilapnál, az akkori Dolgozók 
Lapjánál - később 24 Óra - volt 
sporttudósító és újságíró. Többek 
között a dorogi csapat mérkőzé-
seiről is ő írta a beszámolókat. Az 
újságírás mellett a legjelentősebb 
alkotásaként, egyik fő társszer-
zője és szerkesztője volt a dorogi 
klub 75 éves évfordulójára ké-
szült könyvnek, amely a Dorogi 
Bányász SC 75. éves Jubileumi 
Emlékkönyve címen jelent meg 
1989-ben. Az utóbbi években is 
aktívan folytatta újságírói pályá-
ját, tudósítója volt a Kemsport 
internetes oldalnak, és rendszere-
sen jelentek meg cikkei a Város-
kapu újságban is.
Péntek Sándor 65 éves volt.
Búcsúztatója március 19-én 
szombaton 11 órakor lesz az 
Agostyáni Emlékerdőben.

Második hazai mérkőzését is 
biztosan nyerte meg a TAC NB 
II-es női csapata. Az ellenfél a 
tabella 11. helyén álló Hort-Cse-
pel együttese volt.
Tatai AC – Hort-Csepel  33-15 
(14-7)
Tata: 80 néző. Vezette: Lázár, 
Volentics
Tatai AC: Halasi – Sajó 2, Völ-
gyi 5, Kulcsár 8, Lengyeltóti, 
Szőts 6, Antal 3. Csere: Siklósi 
(kapus), Zsótér 2, Nyitrai, Hor-

váthné 1, Németh, Mayer 4, 
Sajdli 2.
Vezetőedző: Csányi Gábor
- Nem könnyűek az ilyen mecs-
csek, de dicséret a lányoknak 
mert végig komolyan vették. 
Örülök hogy az eddig keveseb-
bet játszók is hozzá tudtak tenni  
a mérkőzéshez.   A 15 éves Sik-
lósi remekül védett.
A legutóbbi fordulóban idegen-
ben játszott a csapat: 
Kinizsi TTK – Tatai AC 20-31 

(11-13). 
A TAC a 2 helyen áll.
A férfi NB I/B 18. fordulójában 
hazai pályán játszott a TAC. Az 
ellenfél a nagy rivális SZESE 
Győr gárdája volt. Ősszel Győr-
ben 21-19-re nyertek a hazaiak.
Tatai AC – SZESE Győr 20-27 
(8-12) 
Tata: 150 néző. 
Vezette: Ágnecz, Sipos.
Tatai AC: Czérna – Vaskó,Ka-
nyó Balázs, Szám, Szalczinger, 
Juhász, Kanyó Á.Csere: Varga 
(kapus), Kanyó Bence, Endrédi 
D., Himer, Szövérdffy, Basky, 
Lengyel, Lehőcz, Kállai.
Vezetőedző: Sibalin Jakab
Győri góllal indult a meccse, de 
2-2 után egészen 7-7-ig a TAC 
vezetett. A 13. perctől negyed 
órán keresztül nem szereztünk 
gólt. Ziccerek maradtak ki, sok 
technikai hibát is elkövettek a 
hazaiak. A Győr ilyen arányban 
is megérdemelten nyert.
A 19. fordulóban: Százhalom-
batta KE – Tatai AC 30-23 (13-
12). A TAC a 8. helyen áll. - ta -

A női amatőr NB I-ben a TSE csa-
pata idegenben bravúros győzel-
met aratott a jóval esélyesebbnek 
tartott  pécsiek fölött.
PINKK SE – Tatai SE 53-54 
(13-14,18-6,6-17.16-17)
Tatai SE: Pálmai 1, Sudár 3, Ta-
kács 15/6, Kiss Cs. 8, Lendér 
23/12, Csere: Bokor,Strupka 4, 
Jagicza. Vezetőedző: Szabó Judit
A második negyedben úgy tűnt a 
Pécs hozza a kötelezőt, de a TSE 
a harmadik játékrészt nagyon 
megnyomta. Az utolsó negyedben 
pedig megérezve az esélyt, a tatai 
lányok a maguk javára fordították 
a meccset.
Hazai mérkőzésén nem járt siker-
rel a TSE, mert a nagyobb rutin, 
a fizikai fölény érvényesült és a 
Baja elvitte a két pontot.
Tatai SE – Bajai NKK 66-81 
(23-17,11-23,14-17,18-24)
Tata: 30 néző. Vezette:  Czupi, 
Kruk
Tatai SE: Takács 14/3, Lendér 

14/9, Strupka 8, Sudár 4, Kiss J. 
8/6. Csere: Kiss Cs. 12/6, Pálmai 
6, Bodor, Urbán. Vezetőedző: 
Szabó Judit
Jól kezdtek a hazaiak, ültek a trip-
lák, kemény volt a védekezés. A 
második negyedre összekapta ma-
gát a Baja , megállították a hazai 
rohanást, kihasználták a fizikai 
erejüket és jó mérkőzésen meg-
szerezték a győzelmet.
Az NB II Nyugati csoportjában 
szereplő TSE férfi csapata hazai 
pályán játszott.
Tatai SE – HOYA Pannon Egye-
tem Veszprém II  77-98 (22-
19,10-23,16-22,29-34)
Tata: 30 néző. Vezette:  Szőcs, 
Kaposi.
Tatai SE: Dankó 14/6, Rácz 11, 
Horváth 23, Kruták 9/6, Bohus 
18. Csere: Bakonyi 2, Varga, Gab-
riel.
Vezetőedző: Tóth László
A kezdőcsapat végigjátszotta az 
első negyedet, A második negyed-

ben sok ziccer maradt ki. Amikor 
az erő fogytán volt, csökkent a 
koncentráció, lankadt a figyelem. 
Egyre több volt a hiba a védeke-
zésben és ezt az ellenfél kihasz-
nálta.
A megyei U 11-es bajnokság az 
utolsó fordulójához érkezett. Va-
sárnap szinte egész nap pattogott 
a labda a Vaszary Iskola sport-
csarnokában. Kilenc csapat küz-
dött a végső helyezésekért.
Végeredmény: 1. Oroszlány Hu-
nyadi Általános Iskola
2. Oroszlány József Attila Általá-
nos Iskola
3. Vértesszőlősi Általános Iskola
4. Tata,Vaszary Általános Iskola
5. Móri Általános Iskola
6. Tatabánya Kodály Zoltán Álta-
lános Iskola
7. Tatabányai Kenguruk
8. Komárom, Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola
9. Esztergom Szent Erzsébet Álta-
lános Iskola.          Tompa Andor

Bravúros győzelem, vállalható vereség

Tudtam, hogy nagy a baj, de 
mégis reménykedtem, hogy 
távoli a nap... 
Tegnap még ennek az újság-
nak a hasábjait szerkesztettük 
közösen, most pedig búcsúztatót 
írok...
Nem tudtam Rólad sokat, de 
mégis furcsa és leírhatatlan az 
érzés...
nem jössz  többé  a  szerkesztő-
ségikre és nem küldöd a cikkei-
det sem...  
Milyen kár, hogy csak a nekro- 
lógból tudunk meg valakiről töb-
bet annál, mint amit a hétközna-
pok rohanása megenged... csak 
iylenkor vesszük sorra, mit tett a 
halandó...
pedig hát mennyivel könnyebb 
lenne a miértekre választ kapni...
Hiszem, hogy örök szenvedé-
lyednek, a focinak hódolva ker-
geted a bőrt az égi focipályán 
és rúgod a gólokat... és a meccs 
után,  - remélem - kezedben a 
Városkapu újsággal, mint egy-
koron a Népsporttal keresed, 
hogy lehozták-e a cikkedet... 

Ez volt az utolsó írásod:

„Remekelnek 
a Celőkék
Izsáki Sándor, a város leg-
eredményesebb sportolóinak 
különdíjával jutalmazott íjász, 
a Tatai Celőkék kiválósága 
Budapesten, az IFAA által ren-
dezett teremíjász ob-n vadász-
reflex kategóriában a 3. helyen 
végzett.
A szintén kitüntetett Varga Dá-
vid az ifjúsági korosztályban 
egyre másra nyeri a rangos ver-
senyeket. A napokban a Törté-
nelmi Terem Európa-bajnoksá-
gon szerezte meg a  második 
helyet.     - ps- „
 
Így lett egy hiteles tudósításból 
vezércikk...
Kedves Sanyi! 
Hiányozni fogsz, de ne gondold, 
hogy csak az írásaid miatt... 

Kollégáid nevében: - pf - 
főszerkesztő 
 

A címben szereplő mondatot 
Monspart Sarolta világbajnok 
mondta, amikor a mozgás fon-
tosságáról beszélt. Ő a futásról 
gondolta ezt, de igaz ez a gya-
loglókra, túrázókra is. A dolog 
igazságtartalmát 402  részvevő 
igazolta, akik március 12-én 
vágtak neki Tatán az IVV Túra 
7 és 10 km-es távjának. Az hogy  

tataiak sokan indulnak szinte 
természetes, de ezúttal is érkez-
tek Mórról, Székesfehérvárról, 
Budapestről és a megye több 
településéről. Bár a távok nem 
voltak hosszúak mégis jó fel-
készülést jelenthettek  a sokkal 
nagyobb erőkifejtést igénylő 
Gerecse 50-30-20-10 teljesíté-
séhez.          - ta -

Magabiztosan győztek itthon női kéziseink

Gyémánt Fürdő U 14 Kiemelt 
csoport
TAC – Wati Kecskéd 2-0 (1-0)
Vezette: Fehér
Tatai AC: Csákány – Brinks, Vis-
nyovszki, Kiss, Józsa, Scheffer, 
Ombódi, Gelencsér, Putnoki. 
Csere: Tóth, Szikszai, Nagy, 
Hege. Gólszerző: Józsa, Kiss.
Edző: Schweininger Ferenc
Gyémánt Fürdő U 16 Kiemelt 
csoport
TAC –  Wati Kecskéd 8-0 (6-0)
Vezette: Fehér
TAC: Marosi – Széles, Dományi, 
Nagy Pekár, Koronczi, Lázár, Vágá-
si, Szűcs, Jónás, Sziranidisz. Csere: 
Pásztor, Tóth Cziczeri, Hauzer. 
Góllövők: Sziranidisz 4, Koronczi 2, 
Nagy, Jónás. Edző: Kisék Szabolcs
Atlasz-Geodézia megyei I.osztály
Tatai AC – Ácsi Kinizsi 2-0 (2-0)
Tata: 100 néző. Vezette: Kolonics
Tatai AC: Sándor – Csordás Dé-
nes (Dragonya), Fehér, Kisék, 
Csordás Gergő, Bujdosó Balázs 
(Járfás), Boros, Tóth (Járóka), Pu-
rgel, Korcsok, Csapó. Gólszerző: 
Csapó 24, Purgel 38.
Vezetőedző: Wéber Roland

U 19 Tatai AC – Ácsi Kinizsi 4-1
Vezette: Komáromi
Tatai AC: Rigó – Dácher, Jónási, 
Fekete, Holczer, Sasvári,  Bartus, 
Kövessy, Molnár, Ipi, Lakatos. 
Csere: Szekeres, Mészáros, Lipóth.
Gólszerző: Kövessy 12, Jónási 
61,69, Lakatos 87. Edző: Kele Zol-
tán
A bajnokesélyes Komáromot fo-
gadta a legutóbbi fordulóban a 
TAC. Ősszel súlyos, 7-1-es vere-
séget szenvedtünk idegenben.
Tatai AC – Komárom  2-2 (1-2)
Tata: 150  néző. Vezette: Jurák
Tatai AC: Sándor – Csordás Dé-
nes, Fehér, Bujdosó B.(Boros), 
Csordás Gergő, Korcsok (Kun), 
Purgel (Kisék),Csapó, Tóth (Jár-
fás), Rába Goldschmidt.
Gólszerző:  Goldschmidt 2, Rába
Vezetőedző: Wéber Roland
U19 Tatai AC -Komárom 1-2 (0-1) 
Vezette: Juhász
Tatai AC: Battka – Dácher, Jónási, 
Fekete, Holczer, Sasvári, Suhai, 
Járóka, Molnár, Nagy, Dragonya. 
Csere: Lakatos, Mészáros, Rigó
Gólszerző: Suhai 6.Edző: Kele 
Zoltán

Eredmények a labdarúgó bajnokságokból

„ A láb mindig kéznél van.”


