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Ünnepélyes keretek között adta 
át a Vakok Állami Intézete tatai 
telephelyének, még az ünnep 
előtt Michl József polgármester 
azt a különleges makettet, amely 
tapintás által a látássérültek szá-
mára segíti városunk nevezetes-
ségeinek, szépségeinek megis-
merését. Az átadás vendége volt 
Szekeres Pál, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma fogyatékos 
emberek társadalmi integráció-
jával kapcsolatos feladatok ellá-
tásáért felelős miniszteri bizto-
sa, Bencsik János országgyűlési 
képviselő, és a makettet megal-
kotó 10 fős építész csapat is.
Tavaly októberben, a Fehér Bot 
Világnapján avatták fel azt a 
modern épületegyüttest, mely a 

Vakok Állami Intézete új telep-
helyeként jött létre, 45 férőhely-
lyel. Michl József akkor a város 
ajándékaként az átadó ünnepsé-
gen ajánlott fel egy páros maket-
tet, mellyel az intézetbe érkezők 
tapintás útján ismerkedhetnek 
meg Tata legszebb részeivel. A 
Tata belvárosát részleteiben 
ábrázoló,1:440 méretarányban 
készült tapogatható építészeti 
makett körbejárható, a dom-
borzatot valósághűen ábrázol-
ja műgyantakötésű kvarcho-
mok bevonattal. Az utakat és 
burkolt felületeket sima felüle-
tű műanyag lemezből készítet-
ték, s a maketten több mint 30 
jelentős tatai épület is megta-
lálható.        - áá -

Húsvéti ajándék a Vakok Állami Intézetének 

Az önkormányzat által 2015-ben 
alapított, a „Sportolók ösztöndí-
járól” szóló  rendelet alapján Tata 
polgármestere idén újra kiosztotta 
a sport ösztöndíjakat a Városhá-
za dísztermében, ahol több tatai 
sportegyesület támogatói szerző-
dését is aláírták.
Michl József megköszönve a 
sportolók valamint az edzők és 
sportvezetők munkáját, a családi 
támogatás fontosságát is kiemel-
te, hiszen a városban egyre több 
szülő érzi meg annak jelentőségét, 
hogy a gyerekei sporttevékenysé-
gét segítse. Kiemelt programunk 
- amelynek lényege, hogy minden 
tatai gyerek a kötelező iskolaidőn 
túl sportoljon, vagy valamilyen 
művészetet tanuljon - egyre nép-
szerűbb - fogalmazott a városve-
zető hozzátéve, hogy tavaly az 
általános iskolás korosztály több 
mint 60%-a vett részt aktívan eb-
ben a programban Tatán.  
A helyszínen négy fiatal sporto-

ló vehette át a sportolói ösztön-
díj- támogatásról szóló oklevelet. 
2016 díjazottjai:
Csokor Erik (kajakozó), a Tatai 
Hódysport Egyesület sportolója, 
edzője: Czina László, vezetőedző, 
az egyesület alelnöke: Császár At-
tila. Legjobb eredményei: Orszá-
gos Diákolimpia 1. hely, Maraton 
Magyar Bajnokság 1. hely.
Esztergályos Patrik (párbajtőrö-
ző), az OMS Tata Iron Trade Ví-
vóegyesület sportolója, edzője: 
Partali Csaba, vezetőedző, az 
egyesület elnöke: Plásztán Atti-
la. Legjobb eredményei: Junior 
Európa Bajnokság 1. hely, Junior 
Világbajnokság csapatban 3. hely.
Kun Anna (párbajtőröző), az 
OMS Tata Iron Trade Vívóegye-
sület sportolója, edzője: Partali 
Csaba, vezetőedző, az egyesület 
elnöke: Plásztán Attila. Legjobb 
eredményei: Junior Európa Baj-
nokság 1. hely, Junior Világkupa 
csapatban 1. hely.

Kecskeméti Ronald (ökölvívó), 
a Tatai Tömegsport és Tájfutó 
Honvéd Sportegyesület sportoló-
ja, edzője: Flórián Béla, Kuzma 
Csaba, az egyesület elnöke: Mé-
száros Károly. Legjobb eredmé-
nyei: Országos Diákolimpia 2. 
hely, Magyar Bajnokság 1. hely.
Az ösztöndíj egy éven át havi 40 
000 Ft-ot biztosít a jutalmazott 
sportolóknak, s célja azoknak a 
Tatán élő vagy itt sportoló sikeres 
fiataloknak a támogatása, akik vá-
logatott kerettagként nemzetközi 
rangadókon vesznek részt. 
Az ösztöndíjak átadását követő-
en került sor a sportegyesületek 
támogatási szerződéseinek alá-
írására. Tata Város Önkormány-
zata a versenysport és az utánpót-
lás-nevelés támogatása érdekében 
minden évben jelentős összeggel 
segíti azokat a sportegyesületeket, 
amelyekben sikerrel versenyez-
nek fiataljaink. 
Michl József a március 17-i saj-

tótájékoztatón a Tatai Hódysport 
Egyesülettel, az OMS-Tata Vívó 
Sport Egyesülettel, a Kőkúti Ál-
talános Iskola Kőkúti Sasok Di-
áksport Egyesületével, valamint 
a Tatai Sportegyesülettel írt alá 
támogatói szerződést.
A Városháza dísztermében ezt 
követően Fogel Zsolt tartott tá-
jékoztatót a tatai Kötélugró Diá-
kolimpiáról. A Magyar Ugrókö-
telesek Szövetségének egyrészt 
a kötélugró sport népszerűsége, 
másrészt a mindennapos testne-
velésben és szabadidősportban 
betöltött szerepe miatt évek óta 
lehetősége van az MDSZ-el kö-
tött védjegyhasználati szerződés 
alapján Országos Kötélugró Di-
ákolimpiát rendezni. Idén Tata 
érdemelte ki ennek a rangos ver-
senynek a megszervezését, így 
április 9-én (szombaton) várják a 
versenyzőket és a közönséget az 
Eötvös József Gimnázium sport-
csarnokába.          Ábrahám Ágnes

Városi ösztöndíj a 
legkiválóbb sportolóknak
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Tatai Tv képújság

26 napirendi pontot tárgyaltak a 
város képviselői márciusi ülésü-
kön a Városháza dísztermében, 
ahol elsőként rendeletek módosí-
tására került sor.
A többek között az önkormány-
zat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletére, a lakbérek 
mértékére, valamint az elidegení-
tésükre vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos rendeletek módosí-
tásának egyik oka a jogszabályi 
háttér megváltozása volt. A köz-
területek elnevezésére vonatkozó 
rendelettel kapcsolatban pedig 
felmerült annak igénye, hogy a 
magánutak esetében is legyen le-
hetőség azok elnevezésére. A kép-
viselőtestület módosította a ház-
tartási szennyvíz begyűjtéséről 
szóló rendeletét is, aminek nyo-
mán minimálisan megemelkedik 
a Városgazda Kft. által végzett 
szennyvíz begyűjtés költsége.
Napirendi pontra kerültek az ön-
kormányzat gazdasági társaságai, 
többek között a Fényes Fürdő 
Kft. és a Városkapu Zrt. is. Ez-
zel kapcsolatban Michl József az 
ülést követő sajtótájékoztatóján 
elmondta:- egy korábbi döntést 
követően, elindult a Városkapu 
és a Fényes Fürdő összeolvadá-
sának folyamata. A testület úgy 
döntött, hogy a jövőben két meg-
határozó cége legyen a városnak, 
az egyik a Városgazda, amely 

Tata üzemeltetésével foglalko-
zik, a másik pedig a Városkapu, 
amely elsősorban a humán jel-
legű szolgáltatások területén te-
vékenykedik. 
Az ülés során tájékoztató hang-
zott el az Eötvös József Gim-
názium és Kollégium 2016. évi 
pénzügyi tervéről is. Az önkor-
mányzat áttételesen a fenntar-
tója-nemcsak működtetője-az 
intézménynek már nyolc éve, 
ami egy magasabb biztonságot 
jelent a működés szempontjából. 
A beszámoló során több kérdés 
vetődött fel az elmúlt évek vál-
tozásairól, az iskola fejlődéséről. 
Tata polgármestere elmondta: 
- az Eötvös Gimnáziumnak egy 
olyan elit oktatási intézménynek 
kell lennie, amelynek elsődleges 
feladata a legtehetségesebb gye-
rekek eljuttatása a legjobb hazai 
felsőoktatási intézményekbe, s 
cél az is, hogy az iskola az 50 leg-
jobb magyar gimnázium között 
legyen. Ennek a megvalósítási 
lehetőségeiről szintén egyeztetett 
a testület.
Pályázatokkal kapcsolatos előter-
jesztést is tárgyaltak a képviselők, 
mivel két olyan új pályázati lehe-
tőség is van, melyekre a város 
mindenképpen szeretne jelent-
kezni. A megye által gondozott és 
kiírt körben, a Területfejlesztési 
Operatív Program (TOP) kereté-

ből Tata több ötlet és fejlesztési 
lehetőség megvalósításával is 
szeretne részesülni. Ezek között 
van a Tata-Agostyán kerékpárút 
megépítése, valamint a Kálvária 
domb mellett található, Fazekas 
utcai Kőfaragó háznak, a hozzá 
kapcsolódó Fellner Jakab kilátó-
nak, és a Kálvária dombi szobor-
csoportnak a felújítása. A képvi-
selő-testület megszavazta az ezen 
elképzelések megvalósítását szol-
gáló pályázatok beadását.
A testület négy napirendi pontot 
tárgyalt a vagyongazdálkodáshoz 
kapcsolódó előterjesztések sorá-
ban. Ezek közé tartozott az Ady 
Endre u. 19. szám alatti épület ér-
tékesítésére vonatkozó pályázat 
kiírása is, mellyel kapcsolatban 
a polgármester elmondta: - az 
önkormányzat eladásra kínálja 
ezt az ingatlant, amit korábban is 
pályáztattak már. Most 41 millió 
forintos induló árról lehet pályá-
zatot beadni az épületre.
A humánszolgáltatáshoz kapcso-
lódó előterjesztések sorában sze-
repelt a Juniorka Alapítvánnyal 
kötött közoktatási megállapodás 
felülvizsgálata, melynek nyomán 
az önkormányzat meghosszabbít-
ja és fenntartja a 10 éve meglévő 
szerződést, amely a múltban is 
segítette az óvoda és bölcsőde ki-
váló működését.
Az egyéb napirendi pontok között 

a testület márciusi ülésén szere-
pelt a Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal szervezeti felépítése 
és létszáma. A hivatal létszáma 
mindig az aktuális szükségletek-
hez igazodik - nyilatkozta Michl 
József hozzátéve, hogy ennek 
kapcsán szó esett arról: szeret-
nék bevezetni a városban a me-
zőőri szolgálatot a külterületek 
ellenőrzésének és felügyeletének 
érdekében, valamint szükség van 
a közterület felügyelet munkájá-
nak kiegészítésére, így egy fővel 
emelik a területen dolgozók lét-
számát. Új kollegák érkeznek a 
városfejlesztési irodába is, ahová 
energetikus mérnököt és az utak 
fenntartásával foglalkozó szak-
embert keres az önkormányzat.
Közterület elnevezéséről is dön-
töttek a képviselők, ugyanis Va-
lusek Ferenc nevét kapta meg 
a Csever utca mögötti kis utca 
Tatán. A két ülés közötti témák 
közül pedig Michl József sajtó-
tájékoztatóján kiemelte, hogy 
az Eötvös József Gimnázium 
sportcsarnokát-mely a város tu-
lajdonában van- Ádám Sándor, 
egykori testnevelő tanárról neve-
zik el. A névadó ünnepségen egy 
emléktáblát is elhelyeznek majd 
az Ádám Sándor Csarnok falán.
Tata Város Képviselő-testülete 
legközelebb április 27-én ülése-
zik majd.                   - áá -

Pályázati felhívás
Tata Város Önkormányzata ha-
szonbérleti pályázatot hirdet az 
Önkormányzat tulajdonában 
- a Fényes-fasor mentén talál-
ható tatai 1363/98, 1363/102 
és 1363/103 hrsz.-ú - valamint 
az Újhegyben található tatai 
15410/1, 15410/2 és 15415 
hrsz.-ú ingatlanokra.
Általános pályázati feltételek, 
pályázati dokumentáció:
Pályázni csak írásban, magyar 
nyelven lehet.
A pályázati dokumentáció meg-
vásárlása az érvényes jelentke-
zés feltétele.
A dokumentáció megvásárlá-
sának feltételei: A részvételi 
jelentkezéshez dokumentáció 
kerül összeállításra, amely elő-
zetes bejelentkezést követően 
megvásárolható 2016. március 
10 napjától, 9.00 – 12.00 óra 
között.
A dokumentáció anyagának 
díja 15.000,- Ft + Áfa/ingatlan, 
mely összeget a hivatal részéről 
rendelkezésre bocsátott pos-
tai csekken kell megfizetni. Az 
átvétel helye Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2890 Tata, 
Kossuth tér 1., Városfejlesztési 
Iroda, városüzemeltetési és va-
gyongazdálkodási csoport (II. 
emelet 203. További informá-
ció Bakos Zsolt vagyongazdál-
kodási ügyintézőtől kérhető a 
34/588-659-os telefonszámon 
vagy a vagyongazd@tata.hu 
e-mail címen.

Az elmúlt évek adatai alapján a 
2015/2016. évi fűtési szezonban 
megnőtt a kéménytüzek száma 
a szilárdtüzelésű tüzelőberen-
dezést használó lakóingatlanok-
ban. Ennek fő oka a nem megfe-
lelő tüzelőanyag használata és a 
kémények karbantartásának hiá-
nya. A fűtési költség csökkentése 
érdekében sokan tüzelőberende-
zéseikben égetik el a háztartási 
hulladékot, mely azonban nem 
csak jogszabályba ütközik, de 
környezetszennyező, egészség-
károsító és a kéményekben élet-
veszélyes állapotot is előidézhet. 
A rendelet alapján háztartási tü-
zelőberendezésben kizárólag a 
papírhulladék és veszélyesnek 
nem minősülő, kezeletlen, szá-
raz fahulladék égethető el. Az 
előírások megsértőivel szemben 
a környezetvédelmi hatóság eljá-
rást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével 
füstgáz, korom, hamu és salak 
keletkezik. Az égés során olyan 

mérgező összetevők szabadul-
nak fel, illetve olyan kémiai re-
akciók indulhatnak be, amelyek 
levegőbe jutásuk esetén beépül-
nek a környező talajba, növény-
zetbe, élővizekbe, és ezeket a 
mérgező anyagokat lélegzik be 
a környezetében élő emberek 
is. A műanyag, gumi, egyéb kő-
olajszármazék alapanyagú hulla-
dék, festékkel, vegyi anyagokkal 
kezelt fa és egyéb hulladékok 
elégetésekor keletkezett égéster-
mék emberi szervezetbe jutása 
légzőszervi megbetegedésekhez 
vezethet, elősegíti a rosszindu-
latú betegségek kialakulását, a 
nehézfémeket tartalmazó por 
károsíthatja a veséket, elpusztít-
ja az agysejteket, tüdő- és máj-
károsodást okozhat. Szilárd- és 
olaj tüzelőanyagok használata 
során korom- és kátránylerakó-
dás képződik a kéményekben, 
a nem megfelelő tüzelőanyag 
használata pedig megnöveli 
ezen lerakódás mértékét, mely 

az égéstermék-elvezető belső 
keresztmetszetének szűkülését 
okozza. A kémény leszűkült ke-
resztmetszete több veszélyt is 
hordoz magában: a tüzelőberen-
dezés nem kap elég levegő-után-
pótlást a működéséhez, ezért 
szívóhatás alakul ki a kémény-
ben és az égéstermék a tüzelő-
berendezésen keresztül visszaá-
ramlik a lakótérbe, füst, - illetve 
szén-monoxid mérgezést okozva 
ezzel. A kéményben lévő nagy-
mértékű korom és kátránylera-
kódás egy intenzív fűtés esetén a 
nagy külső- és belső hőmérsék-
let különbség hatására belobban-
hat, kéménytüzet okozva ezzel. 
A kémény bekötőnyílásain vagy 
kitorkollásán kinyúló lángnyel-
vek könnyen átterjedhetnek a la-
kóépület éghető anyagú épület-
szerkezeteire, a környezetében 
lévő bútorzatra. A hulladékkal 
vagy nedves fával való tüzelés 
a megspórolt fűtési költségekkel 
szemben sokkal nagyobb kárt 

tud okozni, szennyezi a levegőt, 
károsítja az egészséget, veszé-
lyezteti az anyagi javakat és az 
emberi életet is, ezért felhív-
juk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy a légszennyezés, a 
szén-monoxid-mérgezés és a ké-
ménytüzek elkerülése érdekében 
mindenki csak a tüzelőberende-
zésének megfelelő tüzelőanya-
got használjon, és biztosítsa a 
kéményseprők részre a kémé-
nyek rendszeres ellenőrzését, 
tisztítását!

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság lakossági felhívása

Illusztráció

Ülésezett városunk képviselő-testülete
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A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium és a Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság közreműködésével 
megvalósított projektben már-
cius 1-jétől június 15-ig tartó 
Közlekedésbiztonsági program 
elsődleges célja, hogy a legkor-
szerűbb technológiák segítségé-
vel járuljon hozzá a NAT-ban és 
az EU-ajánlásokban meghatá-
rozott, közlekedésbiztonsággal 
és közlekedéssel kapcsolatos 
kompetenciák minél fiatalabb 
korban történő, készségszintű 
kialakításához, a közlekedésben 
rejlő balesetveszélyes helyzetek 
felismerése javuljon, a szabályo-
kat betartó és környezettudatos 
attitűd fejlődjön, s ezáltal a sza-
bálysértések és balesetek száma 
országos szinten csökkenjen.
A tanuloknak.hu programban év-
folyamonként külön-külön tan-
anyagot biztosítanak a tanulók 
részére, illetve módszertani út-
mutatóval kiegészítve a pedagó-
gusok számára. Az idei program-
ban újdonságként szerepelnek a 
„Közlekedési ismeretek oktatá-
sa óvodások számára”, diákok 

számára „Az iskola rendőre”, 
és az „Egy iskola egy polgárőr” 
programban résztvevő pedagó-
gusok számára készült bűn- és 
baleset-megelőzést segítő mód-
szertani kiegészítő tananyag va-
lamint „A diszkóbalesetek okait 
feltáró és azok megelőzését szol-
gáló digitális tananyag”. 
A kreszfelfrissito.hu program 
keretében a felnőttek részére is 
biztosítanak ismeretfelújító kép-
zéseket, amely célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a legfontosabb 
jogszabályi változásokra, ezzel 
segítséget nyújtva a járműve-
zetőknek, hogy tudásukat rend-
szerezzék, szabályismeretük és 
közlekedési moráljuk fejlődjön. 
Idén a felnőtteknek szóló prog-
ramban is készültek új tananya-
gok: „Gépjárművek forgalomba 
helyezése és  időszakos műsza-
ki vizsgálata ” és „Hivatásos 
gépjárművezetői ismeretek - A 
közúti árufuvarozói tevékenység 
alapjai ”, a „Biztonságos közle-
kedés kerekesszékkel” digitális 
tananyag, valamint a „Polgárőri 
alapismeretek - A baleset-meg-

előzés” ismeretanyagával bőví-
tett digitális tananyag. 
A vállalatok vezetői számára 
vonzó lehet az ingyenes képzés 
lehetősége, amelynek segítségé-
vel a vállalat dolgozói felmér-
hetik és fejleszthetik meglévő 
tudásukat. Mindemellett a cég-
vezetés számára a képzés pozitív 
hozadéka lehet a gépjárművek 
állagának megóvása, amely éves 
szinten jelentős megtakarítást 
eredményezhet.
A képzést elvégzők közül het-
venezren ingyenesen elvégezhet-
nek egy e-learninges, hatósági-
lag akkreditált elméleti képzést 
–  például azzal a céllal, hogy ve-
zetői engedélyt szerezzenek egy 
újabb kategóriában.   
Az ingyenes képzésben minden-
ki részt vehet.
Az előzetes regisztrációhoz kö-
tött, ingyenes képzés 2016. már-
cius 1-jétől június 15-éig érhető 
el. Jelentkezni a www.tanulok-
nak.hu és http://www.kreszfel-
frissito.hu/ weboldalakon lehet. 
A biztonságos közlekedés mind-
annyiunk közös ügye!

JELENTKEZÉS ÓVODAI FELVÉTELRE
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Tata város óvodáiban  
2016. április 25. – április 28 -ig 8.00- 16.00 óráig lehet óvodai felvé-
telre jelentkezni. 
Jelentkezési lapot az óvodákban kérhetnek és adhatnak be a szülők.
Az óvodai körzetek jegyzéke, valamint a sajátos nevelési igényű 
(SNI) gyermekek felvételét biztosító óvodák adatai megtalálhatók 
Tata Város honlapján, valamint a hivatalban. Az óvodai jelentkezésre 
várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2016. augusztus 31- ig a 
harmadik életévét betölti.
A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a szülő személyi igazolványa, lakcímét igazoló hatósági igazolás
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolás vagy személyi lap
- a gyermek TAJ kártyája
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.
A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt.
A felvételről 2016. május 18 -ig kapnak értesítést a szülők.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított ti-
zenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kö-
teles részt venni. A jegyző   az egyházi és magán fenntartású intéz-
mények esetében a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést 
adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha az indokolt.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

A vasútállomáson tartott gyakor-
latot a MH 25. Klapka György 
Lövészdandár. Az alakulat éves 
kiképzési tervében rendszeresen 
szereplő feladat, hogy a katonák 
megismerjék a tankok, páncélozott 
honvédségi járművek vasúti szál-
lításával kapcsolatos teendőket. 
Ilyenkor az újoncok és a már gya-
korlott katonák együtt dolgoznak, 

hogy a későbbiek-
ben zökkenőmente-
sen oldhassák meg 
a hasonló feladato-
kat. Fontos, hogy 
precízen készítsék 
elő a vasúti szerel-
vényeket. Ezek-
re csak megfelelő 
irányítással tudják 
biztosítani a harci 
járművek bizton-
ságos felállását. A 

feladat akkor teljes, ha az eszkö-
zöket rögzítették a vagonokon. A 
Magyar Honvédségen belül a vas-
úti szállítás a leggyakoribb, hiszen 
ez egy költséghatékony átcsopor-
tosítási forma, amelyet akkor al-
kalmaznak, amikor egyszerre sok 
technikai eszközt kell mozgósítani 
nagyobb távon.

„Vagoníroztak” 

Ingyenes program segíti a minél biztonságosabb közlekedést

Agostyán fejlesztési lehetősé-
geiről, és kiemelten a tervezett 
kerékpárútról volt szó azon 
a lakossági fórumon, melyen 
Michl József polgármester, dr. 
Beró Henrietta alpolgármester, 
dr. Varga András önkormányza-
ti képviselő, az önkormányzat 
munkatársai és a városrész lakói 
vettek részt a helyi Rendezvény-
házban.
dr. Varga András képviselő el-

mondta: az adta a fórum aktu-
alitását, hogy egy közlekedési 
fejlesztési pályázati lehetőség 
kapcsán pályázhat a város a Tata 
és Agostyán közti kerékpárút 
megépítésére. A tervezett kerék-
párút 4,3 km hosszú, és lehető-
séget ad a két városrész közti 
biztonságos közlekedésre, így az 
eddigieknél több lakosnak adhat 
módot a biciklis közlekedésre. 
Az új út, az egyre szaporodó 

turisztikai kerékpárutak hálóza-
tába is bekapcsolható lesz majd. 
Michl József a helyszínen úgy 
nyilatkozott: régi terve a város-
nak az, hogy a kerékpárút háló-
zatot kiépítse városi szinten, s 
megerősítse a város külső pont-
jainak elérhetőségét kerékpáru-
tak által. Ez azért is fontos, mert 
Agostyán tekintetében megerő-
sítené a Tatával való kapcso-
latot, és biztonságossá tenné a 
közlekedést mind gyalogosan, 
mind pedig biciklivel. Ez a fej-
lesztés ezért szükséges most, és 
ehhez uniós pénzt tudunk segít-
ségül hívni, ami nagy lehetőség 
- mondta a polgármester. A pá-
lyázat tervezett idei beadása után 
reálisan a következő év nyarán 
kezdődhet meg az építkezés.
A fórumon az agostyániak meg-
ismerkedtek a kerékpárút ter-
veivel, és a kivitelezés várható 
lépéseivel, valamint egyeztettek 
a városrész egyéb fejlesztési kér-
déseiről is.                        - áá -

Lakossági fórum volt Agostyánban

I. KÖRZET: áPRIlIs 11-13.
Országgyűlés tér, Agostyáni út a 
vasúti átjáróig, Somogyi B. u., 
Almási u., Bajcsy-Zs. u., Bacsó 
B. út, Mikovényi utca és a rácsat-
lakozó mellékutcák, Bacsó B. úti 
lakótelep. 
II. KÖRZET: áPRIlIs 14-18.
Bartók B. u. lakótelep, Ady E. 
u., Petőfi S. u., Egység u., Sport 
u., Malom u. és az ezekből nyí-
ló utcák, Vértesszőlősi u., Baji 
u., vasút által határolt kertvárosi 
városrész.
III. KÖRZET: áPRIlIs 19-21. 
 Május 1 út, Komáromi u. és a 
Környei út által határolt terület a 
Cifra-malomtól, Rákóczi u., Ko-
csi u.,  Fazekas u. és a rácsatla-
kozó utcák, azaz az Öreg-tó felé 
eső részek.
IV. KÖRZET: áPRIlIs 22-26.  
Május 1. út, Új út, Komáromi út, 
Mocsai út, Veres P. u., József A. 
u., Kocsi út, Dadi u. és a rácsatla-
kozó utcák.
V. KÖRZET: áPRIlIs 27-29. 
 Tata Újhegy utcái és a IV. dűlőtől a 
VIII. dűlőig, Agostyáni városrész  
A lomtalanítás intézményekre, 
üzemekre nem vonatkozik. 
Elszállításra kerülnek a magá-
ningatlanoknál keletkezett lom-
hulladékok (1 m3 térfogat hatá-
rig), egyéb, daruzást nem igénylő 

berendezési tárgyak.
Nem kerül elszállításra az in-
gatlanok elé kirakott veszélyes 
hulladék (akkumulátor, festék, 
stb.), elektronikai hulladék (TV, 
számítógép, monitor, mosógép 
stb.), autógumi , zöld hulladék és  
építési törmelék.
Elektronikai és veszélyes hulla-
dák gyűjtése:
2016. április 13. Tata Agostyá-
ni úti parkoló  10:00-17:00-ig  
2016. április 20. Tata Környei 
úti parkoló  10:00-17:00-ig 
Csak az alábbi veszélyes hulla-
dék frakciók kerülnek átvételre:
Festék és hígító származékok (ma-
radék festék, festékes doboz) (5 l/
fő, vagy 5 db festékes doboz/fő)
Toner nyomtatópatron: 2 db/fő
Növényvédőszer: 2 l/fő
Fáradt olaj: 5 l/fő
Akkumulátor: korlátozás nélkül
Egy-egy utcában a gyűjtő kocsi 
csak egyszer halad el! A kihelye-
zést (a megadott időpont előtt 
24 órával, legkésőbb reggel 
6 óráig) és a szállítás rendjét a 
Közterület Felügyelet ellenőrzi, 
ha szabálytalanságot észlel, hely-
színi bírságot szabhat ki. 
Kérjük a tatai ingatlantulajdo-
nosokat, hogy csak a megadott 
időpontokban helyezzék ki a lo-
mokat.

TAVASZI  LOMTALANÍTÁS

Március 17-én egy rovásírással 
kapcsolatos kiállítás nyílt a ta-
tai Magyary Zoltán Művelődési 
Központban. 
A kiállítást Dr. Varga András nyi-
totta meg. A nagy rováskutató, 
Forrai Sándor nyomdokaiba lé-
pett házaspár, Friedrich Klára és 
Szakács Gábor, valamint a példa-
kép idősebb fia, Forrai Zsolt tar-
tottak előadásokat. 
A megnyitón Szakács Gábor a ro-
váskutatás történetéről mondta el 

gondolatait, majd Friedrich Klára 
a rengeteg ránk maradt rovásem-
lékünkből emelt ki néhányat, 
amiket bemutatott az érdeklődők 
számára. Elődeink nem csak pa-
pírt használtak, a legtöbb rovást 
tartalmazó emlék kőbe vésve, 
fába róva, templombelsők díszí-
téseként maradt ránk. A harmadik 
nagy részben Forrai Zsolt egy ro-
vás emléket kiemelve mutatta be 
megtalálásának és megfejtésének 
történetét. Az 1600-as évek végén 

megtalált botot már akkor több-
száz évesre becsülték, amelynek 
mind a négy oldalán ősi írásunk-
kal látható a bevésett szöveg. Ezt 
egy templomban használták, és a 
megfejtés szerint szentek neveit 
és ünnepnapokat ír le. A rekonst-
rukció során három hasonmás 
példány készült belőle, amelyek 
egyikét be is mutatták a nagykö-
zönség előtt.
Megtudtuk, hogy az előadók 
hosszú évtizedek óta kutatják a 
rovásemlékeket és a Kárpát-me-
dencében rovásírás versenyeket 
szerveznek, főleg a fiatalabb ge-
neráció számára. Tanítják is a 
rovást szakköri keretek között, 
ehhez több segédanyagot maguk 
írtak. Műveikből néhány szintén 
megtekinthető, a rovásemléke-
ket bemutató tablókról pedig sok 
érdekes információt tudhatunk 
meg. A kiállítás április 14-ig te-
kinthető meg. 
http://rovasirasforrai.hu/
                   Pákozdi Hajnalka

„Kulturális örökségünk a rovás” címmel nyílt kiállítás



A Vaszary János Általános Iskola 
diákjai március 21-én, szombaton 
a Hevesi György országos kémia-
verseny megyei döntőjén újból 
szép sikereket értek el 7. és 8. év-
folyamon egyaránt.
A hetedikesek közül: 
1. Nagy Balázs
2. Veisz Andor
4. Bereczki Péter
5. Seregélyes Anna
6. Mészáros Mátyás
8. Kenderesi Balázs
11 Karsai Bernadett
A nyolcadik évfolyamos tanulók 
elhoztak minden dobogós helyet.
1. Sándli Lóránt
2. Dulovecz Botond
3. Kósa L. Dániel
9. Halápi Levente

A diákokat Lászlóné Sziráki Er-
zsébet biológia-kémia szakos ta-
nárnő, intézményvezető-helyettes 
készítette fel.
Ugyanezen a napon zajlott a Si-
monyi Zsigmond helyesírási 
verseny megyei döntője, ahol 8. 
évfolyamon a dobogó minden fo-
kára vaszarys diák állhatott.
1. Gerencsér Tímea
2. Ogonovszky Dániel
3. Venter Dóra (holtversenyben)
Felkészítő pedagógusuk Kárpáti 
Csabáné tanárnő.
Hatodik évfolyamon 3. helyet 
szerzett Frank Éda a 6.e osztály-
ból Lázár Katalin tanárnő felké-
szítésével.
Veisz Andor, tehetséges diákunk 
kémia tantárgyból elért 2. helye-

zése mellett a Kalmár László ma-
tematikaverseny megyei döntőjét 
is megnyerte. Ezen a megméret-
tetésen Pacskó Csaba 4. helyen, 
Nizelberger Zita az 5. helyen vég-
zett. Mindketten az 5.e osztály ta-
nulói. Ők Csalainé Csengődi Ju-
dit tanárnő tanítványai.
Vasárnap tanulóink az Arany Já-
nos anyanyelvi verseny országos 
döntőjén Bánhidi Botond, 5. e 
osztályos diák Mesterné Lupták 
Marianna tanárnő felkészítésével 
6. helyezést, Fekets Anna, 6.e 
osztályos tanuló Lázár Katalin 
tanárnő tanítványa szintén 6. he-
lyen végzett,a 7.e osztályból Kar-
sai Bernadett dr. Ferenczné Má-
tay Erika tanárnő tanítványaként 
pedig a 11. helyet szerezte meg.
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Modern Városok Program 
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Magyarország fejlődésének 
nem kizárólagos, de kiemelkedő 
jelentőségű alapkérdése, hogy a 
megyei jogú városokat, valamint 
a térségi központokat miként 
leszünk képesek modern váro-
sokká fejleszteni. Ezért döntött a 
Kormány arról, hogy első körben 
a huszonhárom nagyvárossal ír 
alá megállapodást, melyben rög-
zítik az adott térség fejlődését 
érdemben elősegítő beruházások 
körét.
A középpontban természetesen 
mindenhol a gazdaságfejlesz-
tés áll, hiszen annak siker-
essége teremtheti meg a fenn-
tartható módon fejlődő modern 
várost, mely otthonos és csalá-
dias közösséget, biztonságos 
környezetet nyújt a térségben 
élők számára. Olyan térségi 
szervező erővel is bíró települést, 

ahol van munkalehetőség, javul-
nak az életkörülmények, ahol 
minden megtalálható és elérhető 
helyben, ahol megbecsült em-
bernek érezzük magunkat, ahol 
szépülnek az utcák, a terek, a 
középületek, ahol pezseg az élet.
Tatabánya esetében a klasszi-
kus gazdaságfejlesztési korszak 
lezárult. A küszöbön álló be-
ruházásoknak ezért elsősorban 
a szakképzési és felsőoktatási 
intézmények fejlesztését, a helyi 
és térségi közlekedési hálózatok 
összehangoltságának javítását, 
a vonzó városi szolgáltatási 
környezet kialakítását kell szol-
gálniuk. Ezt jól tükrözi az elmúlt 
héten aláírt megállapodás is, 
hiszen abban az infrastrukturális, 
az oktatási, a közművelődési, va-
lamint a sport célú beruházások 
mellett ugyanúgy szerepelnek a 

színvonalas közszolgáltatásokat 
eredményező fejlesztések is.
Az egész Tatai-medence kö-
zlekedési helyzetét lesz hivatott 
javítani a tatabányai pályaudvar 
átépítése, mely megteremti a 
közvetlen kapcsolatot a külön-
böző jármódok között. A Szent 
Borbála Kórház megközelítését 
biztosító közúti felüljárót négysá-
vossá bővítik, az ipari park pedig 
új csatlakozási ponttal gyara-
pszik a műszakváltások során 
tapasztalt zsúfoltság csökkentése 
érdekében. A gazdaság fenntar-
thatósága szempontjából fontos 
a meglévő szakképzési rendszer 
tovább fejlesztése, a kollégiumi 
férőhelyek bővítése, és az állami-
lag finanszírozott mérnökképzés 
feltételeinek megteremtése. Új 
piac- és vásárcsarnok épül, mely 
egyaránt szolgálja majd a váro-

si emberek egészséges élelem-
mel való ellátását, és a térség 
mezőgazdasági termelőinek pia-
cra jutási lehetőségeit. A megyei 
könyvtár fejlesztésével regioná-
lis tudásközpont jön létre, s a 
testkultúrát szolgáló fedett uszo-
dával és sokfunkciós sportcsar-
nokkal is bővül a térség szolgál-
tatási palettája.
A Kormány a térségi szereppel 
bíró középvárosokkal is ha-
sonló megállapodások 
megkötését 
tervezi. Tata város 
vezetőivel már 
megkezdtük an-
nak a fejlesztési 
c s o m a g -
nak az 

összeállítását, melyre a megyei 
területfejlesztési pályázati alap 
keretein belül nem találtunk 
hozzáférhető pénzügyi for-
rásokat.

“Igen Tisztelt Szerkesztőség!
 
Én egy idős nyugdíjas vagyok és nagyon szeretem az Önök új-
ságját olvasni, szinte minden sorát elolvasom, mert nagyon sok 
hasznos és érdekes témáról írnak benne. 2016. márciusi 3. II. 
évfolyam 5. számában olvasom a képviselő tesrtület üléséből 
több idős megdöbbenésénvel, hogy azok az idősek, akik saj-
nos a szociális ellátásra szorulnak és a nyugdíjuk nem éri el a 
81.000 Ft-ot, miből tudják kipótolni ezt az összeget és más for-
mában sem tudják segíteni az idős szüleik. Tudom, ez az összeg 
nem túl sok az ellátásra. Szépen kérem, tessék erre válaszolni, 
hogy ezekkel az idős emberekkel mi fog majd történni? Mert 
sajnos nem kevesen vagyunk az ilyenek, a jó Isten segítségével 
még megértük ezt a kort, bár a társadalomnak már nem va-
gyunk hasznos tagjai,de azért még így is szeretnénk, ha másnak 
nem a családunknak azzal örömet szerezni, hogy nagyon sok 
szeretetet még tudunk nekik nyújtani.
Maradok továbbra is hűséges olvasója az önök újságjának.
Maradok nagy tisztelettel: Sz. M-né”

Az Ön által felvetett problémára részletes választ kaphat Bálint 
Anitától, az Önkormányzat Humániroda vezetőjétől. Kérjük 
fáradjon be hozzá ügyfélfogadás idején. 

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

A Vaszary János Általános Iskola 
7. e osztályos csapata a dobogó 
legfelső fokára állhatott a már-
cius. 12-én megrendezett Bolyai 
Természettudományi Csapatver-
seny országos döntőjén. A csa-
pat tagjai Nagy Balázs, Horváth 
Bence, Kugler Ábel és Mészáros 
Mátyás tanulók voltak. 

Az immár harmadik éve meg-
rendezett versenyen a gyere-
keknek széleskörű ismeretekkel 
kellett rendelkezniük, hiszen 
biológia, földrajz, fizika, kémia 
tantárgyakból is megmérettettek. 
Nemcsak a tankönyvek ismere-
tanyagára kellett hagyatkozniuk, 
hanem tudásuk gyakorlati alkal-

mazására is szükségük volt. A 
tanulók egyéni tudása mellett a 
versenyen fontos szerepe volt a 
csapaton belüli együttműködés-
nek is. Az írásbeli forduló meg-
írása után a legjobb hat csapat 
jutott a szóbeli döntőbe. Itt már 
szükség volt a gyors reakcióra 
a villámkérdéseknél, a szóbeli 
kifejezőkészségre, a feladatok 
megosztására, tehát a csapat-
munkára. 
A csapat különdíjban is részesült 
– egy hetes természettudományi 
táborban vehetnek részt a nyár 
folyamán.
A sikeres diákok felkészülését 
Lászlóné Sziráki Erzsébet bio-
lógia-kémia, Csalai Lajos fizika, 
és Réti András földrajz tantár-
gyakból segítették. Gratulálunk 
a sikerhez a diákoknak és a pe-
dagógusoknak! 

Országos sikereket ért el a Vaszary 

A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium a Kerékpáros Magyar-
ország Szövetséggel együttmű-
ködésben tizedik alkalommal 
hirdette meg Kerékpárosbarát 
Munkahely és Kerékpárosbarát 
Település pályázatait. A kerék-
pár, mint közlekedési és szaba-
didős eszköz népszerűsítéséért 
tenni kívánó önkormányzatok, 
cégek és intézmények jelentke-
zéseit április 2-ig várják.
A Kerékpárosbarát pályázatok 
célja, hogy a települések és 
munkáltatók a megfelelő infra-
struktúra kialakításával, szem-
léletformálással tegyék lehető-
vé, biztonságossá és vonzóvá 
a kerékpáros közlekedést a la-
kosok, dolgozóik és ügyfeleik 
számára.
A Kerékpárosbarát címet egyre 
fokozódó érdeklődés övezi: míg 
2014-ben összesen 71 pályázó 
volt, addig 2015-ben már 142-
en kezdték meg a pályázat kitöl-
tését. Idén ismét van lehetőség 
közönségdíjat szerezni: a Ke-
rékpáros Magyarország Szövet-
ség Facebook oldalán találha-

tó alkalmazásba (https://www.
f a c e b o o k . c o m / k e r m o s z o v /
app/235858253413316/) bárki 
nevezheti települését és munka-
helyét. A kiírók az új felületen 
tavaly százezer embert értek 
el, a tervek szerint ezt a számot 
idén szintén túllépik majd.
Az öt évvel ezelőtti 54-gyel 
szemben 2015-ben már 122 pá-
lyázó bizonyult méltónak a Ke-
rékpárosbarát cím viselésére. A 
résztvevők erőfeszítéseinek kö-
szönhetően egyre többen isme-
rik fel, hogy a tudatos járművá-
lasztás, amelyben helyet kap a 
kerékpározás is, számos előnyt 
tartogat a biciklis és környezete 
számára.
A pályázati anyagot elektroni-
kusan lehet kitölteni a http://ke-
rekparosbaratpalyazatok.hu/ ol-
dalon, az érdeklődők a részletes 
feltételekről is itt tájékozódhat-
nak. A Kerékpárosbarát Munka-
hely 2016 és Kerékpárosbarát 
Település 2016 pályázatok be-
küldési határideje 2016. április 
2,  a díjátadó május végén lesz, 
Nyíregyházán.

Tizedik alkalommal hirdetik meg 
a Kerékpárosbarát Pályázatokat
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A húsvéti készülődés jegyében telt az elmúlt hét második fele. Csütör-
tökön a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola szervezett 
hagyományos tojásfestést a családoknak. A programon a gyermekek 
megismerkedhettek azokkal a tojás díszítési technikákkal, amelyeket 
ma már egyre kevesebb helyen alkalmaznak. 
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. pedig szombaton szervezett hús-
véti családi napot.  A minden évben meghirdetett rendezvénynek ezút-
tal is nagy sikere volt. A szülők gyermekeikkel együtt festettek tojást, 
és nézték meg a mesejátékokat. A legbátrabbak pedig nevezhettek a 
locsolóversek versenyére és a tojáskereső versenyre is.
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A tatai önkormányzat által 
nemrég felújított Réti-halas-
tavak 8-as számú tóegységén 
március 8-án nagyon ritka vízi-

madár fajt, 
egy tojó hal-
csontfarkú ré-
cét figyeltek 
meg. Később 
az Öreg-ta-
von volt 
látható egé-
szen március 
14-ig, aztán 

vélhetően tovább vonult. Ma-
gyarországon eddig csupán 14 
alkalommal fordult elő. To-
vábbi érdekesség, hogy a tatai 

Öreg-tavon 1999. október vé-
gén már egyszer megfigyelték, 
ekkor 2 példány gácsér töltött 
el néhány napot a tavon.  
Halcsontfarkú réce március 11-
én a tatai Öreg-tavon. 
A halcsontfarkú réce eredetileg 
amerikai faj. Észak-, Közép- 
és Dél-Amerikában is elter-
jedt, őshonos madárfaj. Ang-
liába betelepítették az 1950-es 
években. Mivel a környezet 
megfelelő volt számára, ezért 
az állománya terjeszkedésnek 

indult. Először Írországban 
majd Belgiumban, végül Nyu-
gat-Európában szaporodott el. 
Spanyolországban a kékcsőrű 
réce (közeli rokonfaj, amellyel 
hibridizál) védelme érdekében 
a halcsontfarkú réce populá-
ciójának méretét vadászattal 
csökkentik.
Elterjedési területén az állandó 
édesvízi mocsarak, tavak terü-
letén fordul elő. Ezek a tavak 
jelentős mennyiségű vegetáci-
óval rendelkeznek, melyekben 

a récék elrejtik fészküket. Té-
len jobban kedvelik a sekély 
mocsarakat és parti öblöket. 
A víz alatti táplálkozáshoz al-
kalmazkodott, lábai a bukás 
megkönnyítése érdekében tes-
tének hátulsó részén helyez-
kednek el, ezek segítségével 
hajtja magát. Vízi gerinctele-
neket és növényi eredetű táp-
lálékot egyaránt fogyaszt.
Magyarországon védett 
fajként tartják nyilván.  
      Bátky Gellért

Ritka madárfaj a tatai tavakon

Barátságos hangulatú estét tölt-
hetett együtt a közönség Endrei 
Judittal a tatai Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárban március 
9-én. A Magyar Televízió egy-
kori bemondójára nagyon sokan 
voltak kíváncsiak, rengeteg kér-
dést kapott az est végén.
Kevesen tudják Endrei Juditról, 
hogy mielőtt a televízióhoz ke-
rült, idegenvezetést tanult. Az 
utazás ma is szenvedélyei közé 

tartozik, mindig lenyűgözik más 
kultúrák, a különleges váro-
sok, a szép tájak. Egy véletlen 
folytán válogatták ki bemondói 
munkára, ezután lassan életévé 
vált a képernyőn való szereplés. 
A kilencvenes évek végén követ-
kezett be a nagy váltás életében, 
amikor korábbi hivatását elhagy-
va könyvet kezdett írni. Első kö-
tetét, az Anno 2000 – Ezredvégi 
kaleidoszkópot az ezredforduló 
ihlette. Az azóta eltelt idő alatt 
hat könyve jelent meg, melyek 
az egészséges életmóddal, vala-
mint a nő és férfi történelmével 
foglalkoznak. 2015-ben került 
a boltokba Korhatártalanul – 50 
után is aktívan című írása. 
Az utóbbi években Endrei Judit 
társaival létrehozta a szentendrei 
központú Kor-határtalanul Köz-
hasznú Egyesületet. Ennek kere-
tein belül az 50 felettiek számára 
szerveznek találkozókat, előa-
dásokat, céljuk, hogy az ország 
minél több pontján létrejöjjenek 
Kor-határtalanul közösségek.
A Könyves Szerda programja 
hosszú beszélgetéssel és dedi-
kálással zárult. Az est vendége 
annak örült a legjobban, hogy 
találkozhatott nézőivel, akikhez 
évtizedeken át ismeretlenül be-
szélt.       Makuvek Nóra

A Menner Bernát Zeneiskolában 
rendezték a XXIX. Menner Ber-
nát és Vincze Imre Szólóhangsze-
res versenyt. A tatai zeneiskola 
által alapított, s a két zeneszerző 
emlékére rendezett megmérette-
tésen Komárom-Esztergom me-
gyei közép és általános iskolás 
tanulók mérték össze tudásukat.
A megnyitón Bencsik János or-
szággyűlési képviselő, a ver-

seny fővédnöke kiemelte, hogy 
a versenyzők olyan elfoglaltsá-
got választottak, amelyben jól 
érzik magukat, amit szeretnek, 
és ami komoly értéket képvisel. 
Ennek segítségével pedig megta-
pasztalható, hogy nagyobb örö-
met szerez valamit létrehozni, 
mint pusztán magunkhoz venni. 
Megosztani a megszerzett tudást 
nemcsak önmagunkat, hanem a 

közösséget építő tevékenység is 
– mondta Bencsik János.
A megnyitót követően a nap fo-
lyamán egymás után léptek fel 
versenyszámaikkal az ifjú te-
hetségek, akik délután egy gá-
laműsorral is  bemutatkoztak a 
közönségnek. Michl József pol-
gármester a gála előtt elmondta, 
hogy Tatán már több mint ötszáz 
gyerek foglalkozik néptánccal, és 
több mint ötszázan tanulnak ze-
nét, ebben a szép eredményben 
pedig komoly szerepet játszik a 
szülők támogatása, és a pedagó-
gusok munkája is. A városvezető 
később különdíjakat adott át a 
legjobb tatai indulóknak.
A gálaműsort követően a verseny 
legeredményesebb résztvevői ve-
hették át elismeréseiket a zsűri 
értékelését követően.           - áá -

Ismerős arc a könyvtárban 

A keresztény ünnepkörben Virág-
vasárnap a húsvét előtti nagyhét 
kezdete. A nagyböjt idején a tánc 
tiltott volt, de a nők karikázót jár-
hattak ebben az időszakban. Tatán 
most először szerveztek böjti ka-
rikázót. A virágvasárnapi isten-
tisztelet után körülbelül százhúsz 
népviseletbe öltözött lány és asz-
szony vonult a Kossuth térre, ahol 
együtt jártak körtáncot. A böjti 
karikázó elsődleges célja az volt, 
hogy a nőiességét mindenki a saját 
szintjén, saját korának megfelelő-
en tudja megélni. Erre pedig remek 
alkalmat adott a mai látványos és 
–kívülről  nézve– szívmelengető 
program. A böjti karikázó megál-
modója a Kenderke Református 
Alapfokú Művészeti Iskola két 
néptáncpedagógusa, Farkas Emőke 
és Jocha-Kánya Réka volt.
–A női lélek ebben az időszakban 
kapott helyet. Őseink mindig az 
évkörhöz illeszkedve gondolkoz-
tak, és pont erre az időszakra tették 
a nőiességet –magyarázta Farkas 

Emőke. Majd hozzátette, hogy a 
virág nyílásával és a növények 
megindulásával, a magból való 
kikeléssel hozták ezt párhuzamba. 
Az évkör másik pólusán, kará-
csony környékén a férfiak indultak 
el házról házra, az az időszak ró-
luk szól. –Megélni belülről ezeket 
a szokásokat teljesen más, mint 
színpadra állítani. Itt végre volt 
idő monotonon ugyanazt énekelni, 
és bárkit befogadni. Úgy éreztem, 
mikor bent álltam a körben, hogy 
folyamatosan kézből kézbe ára-
molnak az energiák, tudások, vagy 
egyszerűen csak a szeretet. Fan-
tasztikus érzés volt –mondta elége-
detten, mosolyogva.
A programkiírásban úgy szerepelt, 
hogy a Kossuth téren megelevene-
dik a női lélek összhangja. És így 
is történt. Mindenki a saját korának 
megfelelően érti és élheti meg a 
néphagyományt.
Tánccsoportunk életében nagyon 
fontos a népi hagyományok él-
tetése –tudtuk meg Jocha-Kánya 

Rékától. –Amellett, hogy táncot 
tanítunk és színpadra koreogra-
fálunk, fontos számunkra, hogy a 
különböző népszokásokat meg tud-
juk élni –magyarázta. Réka azt is 
elmondta, hogy a szokások megé-
léséhez fontos, hogy felkészüljünk 
az ünnepekre. A nagyböjt a húsvét-
ra való felkészülés időszaka. Ilyen-
kor fontos az együttlét, az együtt 
éneklés.
A böjti karikázón a Pötörke Nép-
művészeti Egyesület néptáncosai 
is részt vettek. Gyurkó Erzsé-
bet néptáncpedagógus elmondta, 
hogy számukra teljesen természe-
tes volt az együttműködés, hiszen 
mindannyian ugyanazt a nyelvet 
beszélik. –Az érzés összhangban 
volt a látvánnyal, mert belülről 
is fantasztikus élmény volt részt 
venni a karikázón  –magyarázta a 
Pötörke vezetője. Majd azt is hoz-
zátette, hogy reméli hagyománnyá 
válik Tatán ez a program, hiszen a 
két csoport most bemutatta, hogy 
együtt is remekül tudnak működni.

Minden eddiginél sikeresebben 
zárult a Nagy Könyvelhagyó 
Hétvége Tatán a résztvevők 
számának tekintetében. 2016-
ban nyolcadik alkalommal ren-
dezték meg országosan ezt az 
akciót, és a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár harmadik al-
kalommal csatlakozott hozzá. 
A tatai könyvtárosok ezen a ta-
vaszon is elhagytak jó néhány 
könyvet a város buszmegállói-
ban, várótermeiben, postahi-
vatalaiban, tóparti padjain, de 
mindezt nem szórakozottságból 
vagy feledékenységből tették, 
hanem azért, hogy játékra csá-
bítsák Tata könyvszerető lako-
sait. Hiszen a cél idén sem válto-
zott: a figyelem középpontjába 
állítani a  könyvet, az olvasás 
szeretetét azáltal, hogy egyszer-
re több olvasó ember veszítse el 
egy-egy kedves könyvét, hogy 
azt más megtalálhassa, elolvas-
hassa, és később újra elveszít-
hesse. 
Ennek jegyében veszítettek el a 
könyvtárosok leporellót, mese-
könyvet, ifjúsági regényt, kri-
mit, klasszikus regényt, verses 
kötetet, szakácskönyvet és más 
ismeretterjesztő művet. 
Az akció hivatalos oldalán, a 

veszitsel.konyvtar.hu oldalon 
hatan jelezték, hogy az általunk 
elhagyott könyveket megtalál-
ták. A megjegyzés rovatba írta-
kat örömmel olvastuk: „Remek 
ötlet ez a játék!”; „Váratlan 
meglepetés, örülök neki. Kár 
hogy nem találtam többet, re-
mélem lesz több is. Várom, 
hogy veszítsek, és egyben ta-
láljak valami újat. :D”, vagy a 
legbiztatóbbat idézve: „Kicsit 
hosszú, de el fogom olvasni 
és aztán elveszítem” – írta egy 
megtaláló Remarque: A három 
bajtárs című regénye megtalá-
lásakor. A legnagyobb sikernek 
azt tekintettük, hogy többen az-
után, hogy az általunk elveszí-
tett könyvet megtalálták, maguk 
is regisztráltak, és a saját könyv-
tárukból veszítettek el könyvet. 
Ezt pedig más meg is találta, te-
hát a láncreakció beindult.

Az már csak hab a tortán, hogy 
nyereményjátékban is részt ve-
hettek a játékos kedvű megtalá-
lók, ha lefotózták a frissen meg-
talált könyvet, és feltöltötték a 
játék hivatalos közösségi oldalá-
ra. Jövőre még nagyobb részvé-
telre számítunk, addig is jó olva-
sást kívánunk mindenkinek!   
         Dományi Zsuzsanna

Siker a Nagy Könyvelhagyó Hétvégén

Fiatal zenei tehetségek versenyeztek

Száz virágszál vasárnapja 
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Húsvét ünnepével kapcsolatban 
alapvetően többféle megközelí-
tésünk is lehet. Most, 2016 hús-
vétján számomra a szabadság 
fogalma az, ami központivá vált. 
A szabadság az, amire minden 
ember vágyik, minden embernek 
egyformán fontos, nagyon sok 
mindent megteszünk érte. Nemré-
gen ünnepeltük a márciusi forra-
dalmat is és érzékeljük és tudjuk, 
hogy az embernek mennyire fontos 
a szabadság. Nemcsak a fizikai 
szabadság, hanem a lelki szabad-
ság is. Az hogy ne legyen semmi 
megkötöttsége, ne legyen semmi 
terhe, ne legyen semmi fájdalma. 
Valahogyan erre vágyunk, ahogy 
mondani szoktuk: a boldogságra 
vágyunk. Alapvetően a húsvét erre 
ad lehetőséget. Hiszen a szabadu-
lás ünnepe a húsvét. Jézus is meg-
szabadult a sírból, megszabadult 
a halál kötelékéből, és ezzel meg-
szabadított minket is. Ott a húsvé-
ti történetben, az első húsvétkor 
voltak asszonyok, akik mentek a 
sírhoz és úgy szólította meg őket 
az angyal- aztán később Jézus is-, 
hogy „Ti ne féljetek!” És az asszo-
nyokat a félelemtől szabadította 
meg ez a húsvéti történet. Azoktól 
a félelmektől, amik a múlt felé húz-
ták őket, amikor féltek attól, hogy 
esetleg úgy járhatnak ők is, mint 
Jézus, akit halálra ítéltek. De ott 
volt a jelen félelme is, hiszen an-
gyallal találkoztak a sírnál, meg-
rettentek tőle és ott volt a jövőtől 
való félelem is: nem tudták, hogy 
mi lesz Jézus nélkül, hogyan megy 
az életük tovább, és én azt hiszem, 
hogy jelenkori életünknek is meg-
vannak ezek a félelmei. Az életünk 
múltbeli eseményeitől, múltbe-
li helyzetektől, éppen elhibázott 
döntésektől, azoknak következmé-
nyeiktől félünk. Vagy a jelenben 
félhetünk attól, ami a világban  
körülöttünk zajlik, a terrortáma-
dásoktól, robbanásoktól vagy az 
egyéb zajoktól, és félhetünk a jö-
vőtől is, hogy vajon mi lesz velünk, 
hogyan lesz velünk, ha minden 
így zajlik tovább. A húsvét ünne-
pe ez alól is megszabadít, minket 
is így szólít meg Jézus, hogy „Ti 
ne féljetek!” Minket is meg akar 
szabadítani, a múlt, a jelen és a 
jövő terheitől, hogy reménységet 
adjon nekünk. Hiszen ez a húsvé-
ti szabadság a reménységre szólít 
meg. Adja azt a lehetőséget hogy 
bátran nézzünk előre, felfelé is és 

ehhez arra van szükség, hogy ko-
molyan vegyük a húsvét üzenetét, 
hogy Jézus feltámadt és Jézus él, 
és ma is segít nekünk. Szabó Előd 
református lelkész

Húsvétkor mi keresztények hitünk 
legnagyobb titkait ünnepeljük. 
Krisztus halálát, föltámadását 
és a mi megváltásunkat. És en-
nek a megváltásnak szimbolikus 
jelképe éppen Krisztus keresztje. 
Két hatalmas erőből van össze-
rakva, egyik a szenvedés a másik 
pedig a szeretet. 
A szenvedés és 
a szeretet is ott 
van mindannyi-
unk életében. A 
szenvedéstől ir-
tózunk, mindany-
nyian próbálunk 
menekülni előle. 
A szeretet pedig 
mindannyiunkat 
vonz, mindannyi-
an szeretnénk, 
hogy ha szeret-
nének bennünket 
és mi is viszont 
tudnánk má-
sokat szeretni. 
Mindenki ki van 
éhezve erre az 
igazi szeretetre, 
akár a ma szü-
letett csecsemő, a fogyatékos, a 
bűnöző, a haldokló ember. Krisz-
tus az ő keresztjén megmutatja 
számunkra, hogy mi a kulcs a 
szenvedéshez és mi a szeretethez, 
hiszen ő szeretetből vállalta értünk 
a szenvedést, szeretettel győzte le 
a halált, a bűnt és minden szen-
vedést. Ez a kulcs ez számunkra 
is egy megoldást jelenthet, hogy 
hogyan tudunk mi is úrrá lenni a 
saját bűneinket, a szenvedésen és 
a halálon. Kívánom mindannyiunk 
számára, hogy ez a szeretet legyen 
ott mindannyiunk életében, mind-
annyian találjuk meg ezt az igazi 
krisztusi szeretetet, hogy valóban 
tudjunk szeretni, hogy valóban 
tudjuk legyőzni a halált, a bűnt és 
minden szenvedést az életünkben. 
Kovács Csaba Albert plébános

Christus resurrexit. Krisztus feltá-
madt. Vannak még országok, ahol 
így köszöntik húsvét hajnalban a 
keresztények egymást. Húsvét a 
kereszténység legnagyobb ünnepe. 
Bár az olrtárterítőnk színe még fe-
kete, ez a gyásznak a színe, húsvét 

színe mégis fehér. A fehér szín az 
isten színe. A fehér szín a tiszta-
ságot jelzi. A fehér szín az ünnep 
színe. Erre az ünnepre hívogat az 
isteni szó, hívogat a lélek. A lélek, 
ami ebben a mai világban sok-
sok hatásnak van kitéve. Radiká-
lis világot, radikális éveket élünk. 
Nem kell messzire mennünk, ha 
kinyitjuk a megfelelő csatorná-
kat, a média eláraszt minket min-
denféle szélsőséges gondolattal. 
Így különösen fontos tavasszal a 
megújulás ünnepén odafigyelni a 

lélek megújulására. Mert a fehér 
szín erre hívogat.Ősi, óegyházi ha-
gyomány a színek használata. Mi 
evangélikusok  használjuk a színek 
szimbolikáját. A piros a szeretet, 
az önfeláldozás, az isten színe. A 
fehér is. A fehér, ami a feltámadás 
színe is. Krisztus urunk feltámadá-
sa után megdicsőül testben, fehér 
köntösben jelent meg. Az üdvö-
zültek mennyei seregében lévők is 
majd fehér ruhát kapnak. Ünnep ez 
a javából. A fehér színben nemcsak 
a Krisztus színe, nemcsak az isten 
színe, ahogyan említettem, az örök-
kévalóság színe is. Mert húsvét ün-
neplésre hív. Arra, hogy találkoz-
zunk az Istennel. Titok ez, hitünk 
nagy titka. Húsvétkor itt a véges-
ben, és majd az örök ünneplésben, 
az odaátban reménységünk, hitünk 
szerint. Ez az ünneplés nem más, 
mint húsvétnak, a nagy-nagy isteni 
cselekedete. Hiszen ezen a napon 
azt ünnepeljük, hogy a világ fénybe 
került a feltámadás krisztusi csele-
kedete által. A világ új korszakot 
kezdett el. Ez az új korszak a meg-
bocsátás korszaka. Az isteni kor-

rekció korszaka. Ez az új szakasz 
2000 évvel ezelőtt kezdődött el, vé-
get még nem ért. Még ma is tanul-
nunk kell a megbocsátást egymás 
felé. Isten megbocsátott nekünk, de 
mi egymásnak sokkal nehezebben 
bocsátunk meg. Ez a húsvéti alka-
lom arra ösztönözhet minket, hogy 
felfedezzük a lelki megújulás iste-
nes örömét. Mert a hétköznapok 
küzdelmeihez szükséges nekünk 
az erő. A mi erőnk megfogyatko-
zik, de onnan föntről, a világosság 
atyjától, aki fehér színben tündö-

köl, alászáll az 
ő kegyelme. Az a 
kegyelem, amely 
megjelent közel 
2000 évvel ez-
előtt, húsvét tit-
kában. Az örök-
kévalóság színe a 
fehér és ha a lel-
künket kitisztítjuk 
és fehérré válik 
az isteni kegye-
lem által, mint a 
hó, akkor meg-
tapasztalhatjuk 
újra és újra, hogy 
isten országa az 
itt van közöttünk 
és bennünk misz-
tikusan, a lélek 
mélyén és közöt-

tünk, amikor az ő parancsolata 
szerint cselekedjük a jót. Franko 
Mátyás evangélikus lelkész 

A húsvéti ünnepek az év legkiemel-
kedőbb eseménye, ezek azok az ün-
nepek, amik nélkül a mi vallásunk 
nem képzelhető el. Hiszen a mi 
vallásunk a kereszténység, az 2000 
évvel ezelőtt Jézus üres sírjától 
indult el. Jézus feltámadása az az 
esemény, aminek az apostolok az 
első tanítvány és aztán az ő tanít-
ványai lettek a hirdetői, és mi va-
gyunk az ő leszármazottjai. Ezért a 
húsvét a mi vallásunknak az alapí-
tó eseménye. Húsvét egy összetett 
ünnep. Nemcsak Jézus feltámadá-
sát, hanem az, hogy szenvedését, 
halálát, temetését és feltámadását 
ünnepeljük ezekben a napokban. 
Így alakult ki a húsvéti három szent 
napnak a szertartása. Nagycsütör-
tökön emlékezünk az utolsó vacso-
rára, mikor Jézus megajándéko-
zott bennünket az eukarisztiával, 
a szentmise ünneplésével illetve az 
oltári szentséggel. És ekkor emlé-
kezünk arra is, hogy ennek ünnep-

lésére nekünk ajándékozta az egy-
házi rend szentségét, a papságot. 
Nagycsütörtök éjszakáján már a 
getszemáni kertben vérrel verejté-
kező Jézussal együtt imádkozunk, 
az a virrasztásnak a jámbor szoká-
sát alakította ki. Nagypéntek az Úr 
szenvedésének az ünnepe, amikor 
egyrészt a keresztút járással, más-
részt a szent kereszt előtti hódolat-
tal fejezzük ki hálánkat megváltó 
Jézus felé és köszönjük neki, hogy 
keresztje által megváltott bennün-
ket. Nagyszombat az Úr sírban 
való nyugvásának a napja. Ősi 
hagyomány szerint ezen a napon 
semmiféle szertartást nem ünnep-
lünk, itt nálunk a mi vidékünkön, 
mondhatnám az Osztrák-Magyar 
Monarciában a szent sír állításá-
nak és látogatásának a szokása 
fejlődött ki. Ezzel mintegy lélek-
ben elzarándokolunk Jeruzsálem-
be, és időzünk az értünk meghalt, 
az értünk kínhalált szenvedett és 
az értünk eltemetett Krisztus sír-
jánál. És erre a nagy nagyszom-
bati csöndre, erre a halotti nyuga-
lomra épül aztán a nagyszombat 
éjszakáján kezdődő húsvéti vir-
rasztás, az Úr feltámadásának az 
ünneplése, a legszentebb éjsza-
ka, aminek nagyon ős és nagyon 
szép szertartásai vannak. Talán 
a legszebb és legkülönlegesebb a 
húsvéti örömnek a megéneklése, 
az exultet, ami kifejezi a maga 
szép szövegével és ujjongó dalla-
mával az egyház örömét a szent 
éjszakán, hogy Jézus feltámadt. 
Megtörtént az, ami sem előtte, 
sem azóta nem történt meg, hogy 
ember legyőzte a halált. Jézus ezt 
azért tehette meg, mert ő nemcsak 
ember, hanem az értünk emberré 
lett isten. Ezzel az ünneppel tette 
teljessé a megváltásunkat. Ő, aki 
vállalta az emberi életet, a kezde-
tétől a végéig, a fogantatástól, a 
magzati kortól egészen a halálig, 
ő mint valóságos ember, mindezt 
elszenvedte értünk. És mint való-
ságos isten az értünk emberré lett 
isten legyőzte a halált és ezzel ne-
künk is megnyitotta a feltámadás 
lehetőségét. Mi az ő feltámadásá-
nak vagyunk a tanúi. Ezért olyan 
örömteli, reményteli ünnep a hús-
vét, mert bízunk abban, hogy mi, 
akik a keresztség által részesülünk 
Jézus halában, részesülni fogunk 
az ő feltámadásában és az örök 
boldogságban. Havassy Bálint 
László plébános

Húsvéti gondolatok

VÉRADÁS ÁPRILISBAN:
Tata, Magyary Zoltán 

Művelődési  Ház

2016.04.07-én, 12-18 óráig      
2016.04.11-én, 12-18 óráig

Április 4. hétfő, 17 óra
A MAGYAR IRODALOM 
TÖRTÉNETE III. sor.
Tresánszky Józsi Jenő – 
Helyszín: Tatai Református 
Gimnázium (Kossuth tér 11.)

április 6.  szerda 17:00 óra 
TEST ÉS LÉLEK SOROZAT
Téma: A nem hagyományos 
gyógyítás módszerei, eszközei, 
lehetőségei és korlátai
Helyszín: Tata, Művelődési 
Központ (Váralja u. 4) 

április 8. péntek 12:00 óra 
Művelődési Központ
A GERECSE NATURPARK 

TERMÉSZETI ÉRTÉKEI c. 
sorozat

április 8. péntek 18 óra
A MAGYAR IRODALOM
TÖRTÉNETE III. sorozat
Ráadás program a Költészet 
Napja alkalmából –
Helyszín: Tarjáni Római Kato-
likus Plébániatemplom terme 
(Rákóczi F. u. 12.)

Április.11 hétfő, 17 óra
A MAGYAR IRODALOM
TÖRTÉNETE III. sorozat
Helyszín: Tatai Református 
Gimnázium (Kossuth tér 11.)

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság  2016. 
áprlisi programjai

Húsvéti festmény a Kuny Domokos 
Múzeum gyűjteményéből

Bővebb információk:   

www.tata.hu       Tatai TV



Sport 2016. március 31. II. évfolyam, 7. szám

PROGRAMAJáNlÓ

Kézilabda

Férfi NB I/B Nyugati csoport
Március 20.vasárnap 17,00
Tatai AC – Várpalota
Április 3. vasárnap 18,00
Dabas – Tatai AC

Női NB II. Északi csoport
Április 2.  szombat 11,00
Vasas II – Tatai AC
Április 10. vasárnap 11,00  
Tatai AC - Solymár 
A hazai mérkőzéseket a nők és a 
férfiak is az Eötvös Gimnázium 
Sportcsarnokában játsszák

labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Április 2. szombat 16,00,  
Tatai AC – Oroszlány
Női U-17 csökkentett pálya
Április 2. szombat 11,00
Fortuna – Tatai AC
Április 9. szombat 14,00
Tatai AC – Szákszend
A mérkőzéseket az Edzőtábor-
ban játsszák.
Kiemelt U-16 és U-14
Április 9. szombat 10,30, 11,30
TASK – Tatai AC

Asztalitenisz

NB II Észak-nyugat
Április 2. szombat 15,00
Tatai AC – Váci Reménységek
NB III Közép-Dunántúl
Április 3. vasárnap 11,00
Tatai AC II – Szár
A mérkőzéseket a TAC 
Sportcsarnokban játszák.

8
Április 2-án, szombaton

KRIsZTINA EMlÉKTORNA
pénzdíjas, női foci a 
FOCIKERT-ben. 

Meghívott csapatok:                      
- Bláthy Ottó szakképző iskola 
Tata
-  Eötvös József Gimnázium 
Tata
-  Jávorka sándor Mg-i szak-
képző Iskola Tata
-  Református Gimnázium 
Tata

Kezdés 9 órakor, a torna győz-
tese vándorkupát nyer, a csapa-

tok pénzdíjban részesülnek.

MINDEN sPORTBARáTOT 
és az IsKOláK sZURKO-

lÓIT  sZERETETTEl 
VáRUNK!
Információ: 

VáMOsI lásZlÓ 
30-941-3473

„Minden labdaérintés, a labdarú-
gás ünnepe.”                                                                                         

(Albert Flórián)

Tatabányán rendezték a sakkozók 
megyei diákolimpiájának egyéni 
és csapatversenyét, ahol megyénk 
fiatal sakkozói mérték össze a tu-
dásukat. A versenyen a Kőkúti 
Általános Iskola történelmet írt, 
hiszen minden korcsoportban 
megnyerték az első helyezést.
Négy korcsoportban szerepeltek a 
Kőkútisok, ami már önmagában 
is kivételes teljesítmény, hiszen 

egyedüliként tudtak minden kor-
csoportban versenyzőket indítani, 
s ráadásul mindegyikben aranyér-
met is szerezni. Ezzel kivívták a 
jogot az országos versenyen való 
indulásra.
Csányi Magdolna sakkpedagógus, 
tanító elmondta, hogy a felkészü-
lés folyamatos a tanév folyamán, 
de nemcsak a versenyekre, ugyanis 
a sakkot eszközként is használják, 

mivel a figyelmet, a logikus gon-
dolkodást éppúgy fejleszti, mint a 
gyerekek egész személyiségét.
A Kőkúti Iskola sakkozóinak csa-
pata nemcsak az iskola vezetésé-
től kap támogatást, komolyan se-
gítenek a szülők is a versenyekre 
való eljutásban, és a DSE szintén 
támogatja a diákokat.  A felkészí-
tés annyira tudatos, hogy nemcsak 
első osztályban kezdik a sakkok-
tatást, hanem azt megelőzően már 
óvodások is tanulják a sportágat a 
környékbeli intézményekből. Az 
egész éves folyamatos munka és 
gyakorlás mellett a szezon minden 
augusztusban egy sporttáborral in-
dul, valamint a tanév zárásaként 
egy nagyszabású sakktábort is 
szerveznek.
Gratulálunk a Kőkúti Általá-
nos Iskola sakkozóinak, és fel-
készítő tanáraiknak: Csányi 
Magdolna és Csólig Róbert pe-
dagógusoknak!                 - áá -

A megye legjobbjai a Kőkúti Iskola sakkozói

Jól szerepeltek a tatai dandár katonái

A közelmúltban Szentendrén a 
Magyar Honvédség Altiszti Aka-
démiáján rendezték meg a IV. Ki-
nizsi Közelharc Kupát. A verseny 
díszvendége volt a 7. Dan-os  Shi-
han Furkó Kálmán nyugállomá-
nyú ezredes a Magyar Kyokushin-
kai Karate egyik alapítója.
Bozó Tibor Dandártábornok az 
Akadémia parancsnoka méltatta 
versenyzők helyt állását a küzdel-
mekben, valamint kiemelte, hogy 

a katonáknak a közelharcban is 
jártasnak kell lenniük ugyan úgy, 
mint a fegyverhasználatban. Di-
csérte még a versenyzőket azért 
is, hogy a napi szolgálati fel-
adatok ellátása mellett a szabad 
idejükben készülnek az ilyen és 
ehhez hasonló versenyekre. Záró 
beszédében biztatta az alegységek 
parancsnokait, hogy támogassák 
a katonák felkészülését a hasonló 
versenyekre.

Sima győzelem 
hazai pályán

Újabb hazai mérkőzését is bizto-
san nyerte meg a TAC NB II-es 
női csapata. Az ellenfél  az el-
múlt idény bajnoka volt. Persze 
sokat változott a játékoskeret 
és most inkább középcsapatnak 
számít. A TAC továbbra is a má-
sodik helyért hajt.
Tatai AC – szent István sE II  
46-30 (26-10)
Tata: 50 néző. Vezette: Gácsig, 
Sárközi
Tatai AC: Halasi – Sajó 5, Völ-
gyi 5, Kulcsár 14, Lengyeltóti, 
Szőts 6, Antal 5. Csere: Siklósi 
(kapus), Zsótér 3, Horváthné , 
Németh, Mayer 8, Sajdli .
Vezetőedző: Csányi Gábor
- Ezúttal is magabiztosan játszot-
tunk és győztünk. Jönnek majd a 
nehezebb meccsek is, de amit le-
het meg kell nyerni.
Junior: Tatai AC – szent Ist-
ván II 38-29
Góllövők: Sajdli 13, Antal 9, 
Kurcsik 4, Stodola 3, Szórádi 3, 
Nyitrai 2, Krupánszki 2, Szabó 
2. Edző: Gubicza István     - ta-

Gyémánt Fürdő U 14 Kiemelt 
csoport
TAC – lábatlan 10-0 (3-0)
Vezette: Drexler
Tatai AC: Csákány – Brinks, Vis-
nyovszki, Kiss, Józsa, Zeőke-Sző-
ke, Ombódi, Gelencsér, Putnoki. 
Csere: Tóth, Szikszai, Nagy, He-
ge,Scheffer, Gesztesi
Gólszerző: Hege 9, Visnyovszki 
25,51,60, Brinks 29, Gesztesi 71, 
Schaffer 72,79, Nagy 76, Kiss 77
Edző: Schweininger Ferenc
Esztergom – Tatai AC 0-3 (0-3)
Vezette: Gabala Zs.
Tatai AC: Csákány – Brinks, Vis-
nyovszki, Kiss, Józs, Gesztesi, 
Eckhardt, Gelencsér, Putnoki. Cse-
re: Schaffer, Szikszai,Hege, Nagy, 
Tóth, Ombódi, Zeőke-Szőke.
Gólszerzők: Gelencsér 4,37, Kiss 
30. Edző: Schweininger Ferenc
Gyémánt Fürdő U 16 Kiemelt 
csoport
Remek mérkőzésen bajnokesé-
lyest vert meg a TAC.
TAC – lábatlan  2-1 (2-0)
Vezette: Vankó
TAC: Marosi – Széles, Dományi, 
Nagy(Szűcs 91), Cziczeri, Ko-
ronczi,  Hauzer,Lázár, Vágási, Pe-
kár, Tóth(Jónás 51).
Góllövők:  Koronczi 25, Nagy 44.

Edző: Kisék Szabolcs
Esztergom – Tatai AC 1-5 (0-1)
Vezette: Hamza R.
Tatai AC: Marosi – Széles, Do-
mányi, Nagy, Cziczeri, Koronczi, 
Hautez, Vágási (Pásztor 82), Jó-
nás, Szűcs, Lázár
Góllövők: Nagy 13, Hauzer 61,81, 
Jónás 80, Pásztor 88. Edző: Kisék 
Szabolcs
Atlasz-Geodézia megyei I. osztály
A múl heti győzelem után újabb 
sikerre készült a TAC. Több sérült 
is van a keretben, de ezzel együtt 
is csak a 3 pont lehetett a cél. Saj-
nálatos esemény miatt lesz emlé-
kezetes a mérkőzés. A 13. percben 
a vendég térfél közepén fejelni 
ugrottak fel ketten és Goldschmidt 
arcát fogva maradt a földön. Aztán 
letámogatták a láthatóan szédülő 
játékost. Kisvártatva a mentő is 
megjött és kiderült, hogy szilánkos 
arccsont törést szenvedett a tataiak 
támadója. Ami még emlékezetes-
sé tette a meccset az már a sport 
része, hiszen Rába mesterhárma-
sával hozta az elvárt győzelmet a 
csapat.
Tatai AC – Vértessomló 3-1 (2-0)
Tata: 100 néző. Vezette: Szeibert
Tatai AC: Sándor – Csordás Dé-
nes (Járfás 66), Kisék, Csor-

dás Gergő, Bujdosó Balázs(I-
pi 66), Tóth, Purgel, Korcsok, 
Csapó, Rába, Goldschmidt (Kun 
16) Gólszerző: Rába 37,41 61  
Vezetőedző: Wéber Roland
- A sérülés után egy darabig a já-
tékosok fél szemmel az oldalvonal 
mellett ápolt Goldschmidtet fi-
gyelték. Sajnálom Tibort, most so-
káig nem számíthatok rá. Szünet-
ben azt mondtam kapott gól nélkül 
kell lehozni a meccset, sajnos nem 
figyeltünk eléggé és nem sikerült.
U 19 Tatai AC – Vértessomló 5-0 
(1-0) Vezette: Barta
Tatai AC: Battka – Dácher, Jóná-
si(Szekeres 80), Fekete(Kövessy 
74), Holczer, Sasvári, Suhai, Já-
róka(Lakatos 67), Bartus, Molnár, 
Mészáros(Nagy 77), Dragonya. 
Gólszerző: Járóka 29, Jónási 64, 
Mészáros 72, Lakatos 75, Suhai 
76 Edző: Kele Zoltán
Tokod – Tatai AC  0-2 (0-2)
Vezette: Tomacsek
Tatai AC: Battka – Dacher( Kö-
vessy 46), Korcsok, Fekete (Ko-
ronczi 46), Holczer, Lakatos 
(Szekeres 83), Suhai(Nagy 88), 
Járóka (Ipi 88), Molnár, Mészáros, 
Dragonya( Bartus 87) Góllövők: 
Járóka 33, Újvári(öngól 44) Edző: 
Kele Zoltán          - ta-

Labdarúgó bajnokságok eredményei
Hazai bravúr
Bravúros győzelem, ezúttal ha-
zai pályán. A női amatőr NB 
I-ben szereplő TSE csapata 
szomszédvári rangadón fogadta 
a Tatabánya együttesét. A helye-
zések miatt nem érdemelte volna 
ki ezt a titulust a meccs, hiszen a 
vendégek a második, míg a TSE 
a kilencedik helyről várta ezt a 
fordulót. A hazaiak mindenkép-
pen meg akarták mutatni, hogy 
nem volt véletlen a pécsi győze-
lem. Sikerült, hiszen nagyszerű-
en játszva végül biztosan nyerték 
meg a mérkőzést.
Tatai sE – Tatabányai KC 71-
60 (20-12,25-22,14-13,12-14)
Tatai SE:  Sudár 13, Takács 24/6, 
Lendér 14, Strupka 15/3, Kiss J. 
5/3 Csere: Kiss Cs.,Pálmai.
Vezetőedző: Szabó Judit
- A pénteki edzésen végig a gyors 
labdakihozatalt gyakoroltuk. Úgy 
éreztem ezzel lehet esélyünk. A 
lányok nagyon odatették magu-
kat. Az utolsó néhány percben jól 
szedtük a védőlepattanókat.  - ta-

Ismét megrendezésre kerül a 
sportágak nagy seregszemléje. 
Immáron harmadik alkalommal 
várja a sportot szerető kicsiket 
és nagyokat a Tatai Edzőtáborba 
a Nagy Sportágválasztó. Az ese-
ményre május 13-14-
én kerül sor. Az első 
napon, pénteken az 
iskolákat szervezetten 
várják a rendezők, míg 
szombaton a családok-
nak szeretnék megmu-
tatni a sportágak által 
nyújtott lehetősége-
ket. Eddig mindig sikerről szá-
molhattak be a szervezők, Tata 
Önkormányzata, az Edzőtábor, 
a TAC és a Nagy Sportágválasz-
tó Iroda. Az iskolák előzetesen 
jelezzék részvételi szándékukat 
a sportreferens@tata.hu címen. 
Amennyiben igénylik, autóbusz-
szal segítik a rendezők az eljutá-
sukat a rendezvényre.
Szabadidősport rendezvények a 

közeljövőben.
Ahogy már megszokhatták ápri-
lis harmadik szombatja a Gere-
cse 50 dátuma. Az elmúlt évben 
már hétezer körül járt a részve-
vők létszáma. A rendezők, azért 

hogy minél többen tú-
rázhassanak rövidebb 
távokat is beiktattak, 
így 10-20-30 km-en 
is járhatják a hegyet, 
völgyet.
December 31-én na-
gyon sokan futottak 
az Öreg-tó körül és 

akkor úgy búcsúztak  egymástól 
a futók, hogy a tavaszi Tó-fu-
táson találkozunk. Nos, az idő 
gyorsan elszaladt és itt a lehe-
tőség: május 22-én (vasárnap) 
délelőtt mindenki készülhet a 7 
vagy a 14 km teljesítésére. Igaz, 
hogy pünkösd vasárnap lesz, de 
a futónaptár olyan sűrű hogy 
nem sikerült jobb időpontot ta-
lálni.           - ta-

Nagy Sportágválasztó
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