
Tata és a hollandiai Alkmaar több 
mint 30 éve kötött hivatalos test-
vérvárosi kapcsolatot egymással. 
A két város számos közös projek-
ten, találkozón vett részt az el-
múlt évtizedekben, a múlt héten 
pedig az Alkmaars Uitwisselings 
Comité tagjai érkeztek városunk-
ba. A küldöttséget a Városháza 
dísztermében fogadta Michl Jó-
zsef polgármester, és dr. Beró 
Henrietta alpolgármester.

Alkmaar körülbelül 94 000 lakost 
számláló város, amely 1254-ben 
nyerte el a városi rangot, és a 
sajt, a tengerpart és a kultúra vá-
rosának is nevezik. A vendégek 
- Hans Smit elnök és felesége Ni-
colle, Wim Passtoors kincstárnok 
és felesége Radjpatie, valamint 
Ineke Radder titkár és férje Paul – 
négy napig maradtak hazánkban. 
A Városházán zajló találkozón, 
kötetlen kerekasztal-beszélgetés 

során szó volt többek között az 
oktatási rendszerről - elsősorban 
azokról az irányelvekről, ame-
lyek a tatai és az alkmaari isko-
lákban tanuló diákok egészséges 
életmódját szolgálják, kiemelt 
tekintettel a helyi sportéletre. A 
megbeszélés témái között szere-
pelt még a munkahelyteremtés és 
a munkanélküliség alakulása, a 
holland és magyar családtámoga-
tási rendszer, a városfinanszíro-

zás kérdései, valamint a testvér-
városi kapcsolat megerősítésének 
lehetőségei.
Holland vendégeink számos 
helyre ellátogattak. Program-
jukban szerepelt többek között 
iskolai óralátogatás, szakmai 
megbeszélések, séta a Fényes 
Tanösvényen, találkozás a tatai 
sárkányhajósokkal, kirándulás 
Majkra és Budapestre, valamint 
gyalogos városnézés Tatán.  - áá -
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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Április utolsó napján rendezték 
a Vízreszállás Napját az Öreg-
tó partján, ahol a szabadtéri vízi 
sportok szezonjának megnyitása 
mellett, az Új Kajakház Ökoturisz-
tikai Központ éves fennállását is 
ünnepelték.
A program minden korosztálynak 
kínált szórakozási lehetőségeket, 
és - a riói olimpia miatt - sok külön-
leges sportelemmel is kiegészült, 
valamint kiemelt szerep jutott 
benne az egészséges életmódnak. 
A nap folyamán első alkalommal 
rendezték meg a „80 lapát” nevű 
sárkányhajós versenyt, melynek 
díjait többek között dr. Beró Hen-
rietta alpolgármester adta át. Az 

alpolgármester  köszöntőjében 
elmondta, ezzel a nappal – hagyo-
mányteremtő módon -megnyílik 
az Öreg-tó a vízi sportokat képvi-
selő szervezetek, egyesületek, és 
a kikapcsolódni vágyók számára. 
A Vízreszállás Napja kifejezi a 
városunk iránti elköteleződést és 
szeretetet is, mindazt a közös erő-
feszítést, amit a tatai sportéletért, a 
vizeinkért tehetünk.
Berczelly Attila, a Városkapu Zrt. 
vezérigazgatója az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Centrum elmúlt 
egy évét összefoglalva úgy nyi-
latkozott:- a mögöttünk álló hó-
napokban számos tapasztalatot 
sikerült szerezni, hiszen a turisz-
tika egy olyan ágazat, melyben a 
kínálat óriási, és bár Tata adottsá-
gai kiemelkedőek, ezzel együtt a 
helyi szolgáltatásoknak is minél 
magasabb színvonalúaknak kell 
lenniük. Ez a nap azt szolgálja, 
hogy ünnepet teremtsünk mind-
azoknak a partnereknek, akik az 
Öreg-tavat rendszeresen használ-
ják a nyári szezonban, és remélhe-
tőleg a program úgy fejlődik majd 
tovább, hogy nemcsak a környé-
ken élők számára lesz vonzó.
A helyszínre kilátogatók többek 
között találkozhattak olimpiko-
nokkal, benevezhettek családi 
versenyekre, kipróbálhatták a 
kalandpályát, számos művészeti 
és sport bemutató mellett vízi fel-
vonulást és sárkányhajó versenyt 
láthattak, és ingyenes egészség-
ügyi szűrővizsgálatokon is részt 
vehettek.                 Ábrahám Ágnes

Holland testvérvárosi küldöttség járt nálunk

Egy éves lett az Ökocentrum
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Tatai Tv képújság

Új munkatársat keres
a könyvtár

A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár, a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet: 

Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár  

könyvtáros munkakör 
betöltésére.

További részletekről az alábbi 
linken tájékozódhat:

https://kozigallas.gov.hu/
pages/jobviewer.aspx?ID=rsv-

j0zkng3

Energia-megtakarítási versenyt 
hirdettek idén tavasszal a Green 
Dependent Intézet szervezésé-
ben „Spórolunk@kiloWattal” 
címmel a közszféra számára ki-
lenc uniós tagállamban, köztük 
hazánkban is. Magyarországon 9 
település verseng, 20 épülettel, a 
megmérettetésben a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal is részt 
vesz. A program célja: a klíma-
változás elleni küzdelem, az 
energiahasználat és szokásaink 
megváltoztatása az irodákban. 
A Kossuth tér 1. szám alatti hi-
vatali épülettel együtt a kon-
tinensen 180 középület méri 
össze erejét, hatékonyságát, 
három területen. Az egyik az 
energia-megtakarítás, az ener-
giafogyasztással kapcsolatos 
rossz szokások megváltoztatása, 
a második a legkreatívabb spó-
rolási kampány megszervezé-
se, a harmadik pedig a legjobb 
energia-megtakarítási akcióterv 
kidolgozása.
Mivel a közszférának példamu-
tató szerepe van az energiahaté-
konyságban, ezért a tatai hivatal 
fontosnak tartja, hogy jó példá-
val járjon elöl, és kampányával 
pozitív üzenetet közvetítsen a 

városban. A verseny idén már-
ciusban indult, és 2017. február 
28-ig tart.
A program tájékoztató előadá-
sokkal kezdődött, melyeken a 
hivatal munkatársai is alaposan 
megismerhették a Spórolunk@
kiloWattal kampányt. Ezzel pár-
huzamosan Tatán megalakult 
egy Munkahelyi EnergiaKözös-
ség, amelynek feladata a kam-
pány szervezése, koordinálása 
és lebonyolítása. A közösség 
létrehozott egy akciótervet, ami-
nek alapján végrehajtják majd 
a tatai kampányt, és folyama-
tosan mérik az eredményeket. 
A nemzeti projektpartner pedig 
biztosítja azt a háttértudást, esz-
közöket és támogatást, mellyel 
az EnergiaKözösség ellenőrizni 
és csökkenteni tudja az épület 
energiafogyasztását.
A kampány számos változást hoz 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal dolgozóinak minden-
napjaiba. Az EnergiaKözösség 
tagjai már megkezdték a hőmér-
séklet és a páratartalom mérését 
az irodákban, és folyamatosan 
ellenőrizni fogják a víz, a fűtés 
és az áramfogyasztási adatokat 
is. Az akcióterv nemcsak a fel-

adatokat rögzíti, hanem meg is 
jutalmazza azokat, akik aktívan 
kapcsolódnak a kampányhoz. A 
jövőben a hivatal számos terüle-
ten igyekszik dolgozói figyelmét 
a környezettudatos gondolkodás 
felé irányítani, többek között a 
következő témákban:
- tudatosabb számítógép hasz-
nálat (teljes áramtalanítás, ké-
pernyővédő megszüntetése….
stb);
- az elektronikus ügyintézés nép-
szerűsítése, ezzel csökkentve a 
felhasznált papír mennyiségét;
- kétoldalas nyomtatás;
- szelektív hulladékgyűjtés;
- lámpák leoltása ha már nincs 
rájuk szükség;
- a fűtés és a klímarendszer az 
időjárásnak és az irodai hőmér-
sékletnek megfelelő, átgondolt 
használata.
Természetesen számtalan prakti-
kus ötlettel és újdonsággal segíti 
a hivatali épületben dolgozókat 
a kampány során a helyi Ener-
giaKözösség. Így többek között 
igény szerint asztali lámpákat 
adnak a kollégáknak az alacso-
nyabb áramfelhasználás érdeké-
ben, az irodákba új növények ke-
rülnek a magasabb páratartalom 

elérése miatt, billenőkapcsoló-
kat rendelnek a munkaasztalok-
hoz, hogy a teljes áramtalanítás 
egyszerűbb legyen, új – korsze-
rű nyomtatókat és fénymásoló-
kat telepítettek, LED-es izzókat 
tesznek a világítótestekbe, beál-
lítják és ellenőrzik a hűtőszekré-
nyeket, szelektív papírgyűjtőket 
helyeznek a fénymásolók mellé, 
újrahasznosított anyagból ké-
szült irodaszereket rendelnek, 
figyelemfelhívó plakátokat és 
matricákat helyeznek el a helyi-
ségekben.
Az Önkormányzati Hivatal 
EnergiaKözössége már szorgal-
masan dolgozik, az akcióterv és 
a projekt egyes lépéseinek kivi-
telezésén, de nyitottak a kívülről 
érkező új és hasznos ötletekre 
is. A tatai közösség tagjai: dr. 
Frivaldszky Gáspár aljegyző, 
Fesselné Harsányi Marietta adó-
csoport vezető, Kiss Zsolt főépí-
tész, valamint Mürkl Levente 
környezetvédelmi és energetikai 
referens.
A verseny jövő február végén 
zárul, ezt követi majd az ered-
mények kiértékelése, aztán az 
országos, végül a nemzetközi 
díjkiosztó rendezvény.        - áá - 

A Tatai Közös Önkormányzat is „Spórol@kiloWattal”

TaTa KárTya FElHíVáS

Tisztelt Ügyfeleink!

A közelgő PATARA 
fesztiválra  

a Tata Kártya ügyintézése  
a következő:

Május 19-én 
13:00-tól 18:00-ig

Május 26-án 
13:00-tól 18:00-ig
Várjuk Önöket!

Május 13-14-én, - pénteken és 
szombaton - várja a közönséget 
az idei Tatai Nagy Sportágválasz-
tó. A program Tata Város Önkor-
mányzata, a Nemzeti Sportköz-
pontok, a Tatai Atlétikai Club és 
a Nagy Sportágválasztó Szervező 
Iroda együttműködésével jön létre 
a Tatai Olimpiai Központban,  9 
és 16 óra között.
Az esemény kapcsán rendezett 
sajtótájékoztatón a szervezők ne-
vében Michl József polgármester, 
Kovách Ákos a Tatai Edzőtábor 
megbízott vezetője, Lázár Ottó, a 
Tatai Atlétikai Club elnöke, és Dr. 
Kiss Gergely háromszoros olim-
piai bajnok vízilabdázó, a Nagy 
Sportágválasztó Szervező Iro-
da sajtószóvivője írtak alá közös 
együttműködési megállapodást a 
Városháza dísztermében. A Nagy 
Sportágválasztó idén is a gyakor-
latban igyekszik kedvet csinálni a 
mozgáshoz, a megjelenő sportá-
gak díjmentes kipróbálásának le-
hetőségével. 
Kiss Gergely az eseménnyel kap-
csolatban úgy nyilatkozott:- az 

életmód, a társadalom és a mé-
diumok, manapság egyre inkább 
fogyasztásra buzdítják a fiatalo-
kat, ami sokszor nem támogatja 
az egészséges életmód kialakí-
tását, de a szülők felelőssége el-
sődleges, hiszen ők döntik el, mit 
engednek meg a kicsiknek, és ők 
döntenek arról is, hogy sportolja-
nak-e a család legifjabb tagjai. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy 
sok túlsúllyal küzdő gyermek vá-
lik pár év intenzív sportolás után 
jó felépítésű, egészséges kamasz-
szá. Kiss Gergely hozzátette:- a 
következetes mozgásnak több cél-
ja van, egyrészt elvezethet az él-
sport irányába, másik oldalról pe-
dig megadja a mozgás örömét, a 
sikerélményt a mindennapokban.
Michl József a csütörtöki sajtó-
tájékoztatón beszélt arról, hogy 
komoly előrelépések történtek az 
elmúlt időszakban a város spor-
tinfrastruktúrájának fejlesztése 
terén, a város képviselő-testüle-
te pedig a héten fogadta el Tata 
sportkoncepcióját, amely utat nyit 
a további fejlesztéseknek. Nagy 

öröm, hogy Tatán ismét lesz Nagy 
Sportágválasztó, és a remények 
szerint idén ismét sok gyereket 
tudnak a helyi egyesületek bevon-
ni a sportéletbe. A teljes-harmoni-
kus élet alapfeltétele, hogy a lel-
künkkel és a testünkkel egyaránt 
törődjünk, ez utóbbihoz pedig a 
sporton át vezet az út-fogalmazott 
a városvezető.
Kovách Ákos, az edzőtábor meg-
bízott vezetőjeként kiemelte a vá-
ros és az edzőtábor együttműködé-
sének fontosságát, ami komolyan 
hozzájárul ahhoz, hogy a jövő 
bajnokai - most még gyermekként 
– átérezzék azt az edzőtábor adta 
életérzést és motivációt, ami szá-
mos kiváló magyar sportolónak 
segített már a sikerei elérésében.
Lázár Ottó, a TAC elnöke a ren-
dezvény céljai közül kiemelte:- 
szeretnék megszólítani azokat a 
gyerekeket, akik nyitottak arra, 
hogy rendszeresen mozogjanak és 
az egészséges életmód jegyében 
nőjenek fel. A helyi edzőtábor ki-
váló helyszín a Nagy Sportágvá-
lasztó megrendezésére, nemcsak 

a természeti környezete miatt, ha-
nem mert a korábban itt felkészült 
bajnokok eredményei, igazán jó 
példával szolgálnak a gyermekek-
nek- fogalmazott Tata legnagyobb 
egyesületének elnöke.
Az esemény pénteki napja a pe-
dagóguskísérettel érkező oktatási 
intézmények csoportjai számára 
fenntartott nap, a szombat pedig 
az egyéni látogatóké, családoké. 
A pénteki csoportos kilátogatás 
azért is fontos, mert így azok a 
fiatalok is megismerhetik a váro-
sunkban és a környéken megta-
lálható sportolási lehetőségeket, 
akik családjukkal nem tudnak el-
jutni a helyszínre, viszont így az 
élményszerű sportági kipróbálás 
lehetősége nekik is kedvet csi-
nálhat a rendszeres mozgáshoz. A 
szombati, „családi” napon pedig 
a szülőket bevonva lehet közösen 
meghozni a döntést, melyik sport-
ág legyen az, amely a későbbiek-
ben az élete részévé válik a gyer-
meknek, és persze az sem kizárt, 
hogy a szülők is rátalálnak egy 
kedvükre való mozgásformára.
A Tatai Nagy Sportágválasztón 
idén rekordszámú, több mint 30 
sportág jelenik meg interaktívan. 
A kitelepülő mozgásformák között 
ott lesznek a „klasszikus”, nagy 
hagyományokkal bíró sportágak, 
mint például az atlétika, a labda-
rúgás, a birkózás, a kézilabda, a 
kosárlabda, a röplabda, a vívás, a 
torna, az evezés, a kajak-kenu, a 
tenisz, a karate, a lovaglás vagy a 
teke. De a nem mindennapokban 
kipróbálható golf, sportlövészet, 
jóga, kerékpárlabda, művészi te-
remkerékpár, ugrókötél, thai-
boksz, közelharc, jóga, színpadi 
tánc, judo, triál, artista sportág, 
szörf, nordic walking és a sport-
horgászat is megjelenik majd.
A szervezők mindenkit vár-
nak szeretettel május 13-14-én 
a Tatai Nagy Sportágválasztón. 

Hétvégén újra Nagy Sportágválasztó

További információ:  
www.sportagvalaszto.hu/tata
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Elindult a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft. új közösségi ol-
dala, amelyet a https://www.
facebook.com/tataivarosgazda 
címen érhetnek el.
Acsai Zoltán, a cég ügyvezető 
igazgatója elmondta: - a Vá-
rosgazda Kft., amely 
a városért és annak 
minél jobb, komfor-
tosabb működéséért 
dolgozik, szeretne 
napi kapcsolatban 
lenni a tataiakkal. 
Az új kommuniká-
ciós felület segítsé-
gével az eddiginél 
is egyszerűbben és 
gyorsabban jutnak el az itt élők 
visszajelzései, tapasztalatai, vé-
leményei, ez pedig felgyorsíthat 
számos munkát, ügyintézést. Az 
eddigi tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy például sok esetben a 
helyiek nem rendelkeznek pon-
tos információkkal arról, mely 
területek, szakmai feladatok 
tartoznak a Városgazda hatás-
körébe, az ilyen félreértéseket 
is gyorsabban lehet tisztázni a 
közösségi oldal segítségével. 

Fontos a minél közvetlenebb 
kapcsolattartás, ezért a jövőben 
igyekszünk hetente többször 
frissülő információkkal, fotók-
kal beszámolni arról, mi min-
dent teszünk Tatán.
Természetesen örömmel foga-

dunk minden kritikát 
és persze dicséretet is, 
hiszen a jó indulattal, 
építő jelleggel megfo-
galmazott visszajel-
zések bennünket, és 
ezáltal az egész várost 
segítik a még jobb 
környezeti és szolgál-
tatási színvonal meg-
teremtésében-fogal-

mazott Acsai Zoltán.
A tataiak telefonon és e-ma-
ilben is elérhetik a céget, ha 
bármilyen kérdésük, informáci-
ójuk, véleményük van, hívhat-
ják a 06/34- 708-102- es vagy a 
06/30-646-7334- es telefonszá-
mokat, vagy írhatnak a varos-
gazda@tata.hu címre is.
Keressék meg és kövessék a Vá-
rosgazda új Facebook oldalát, 
kerüljünk közelebb egymáshoz, 
kerüljünk közelebb Tatához!

A Városháza dísztermében tar-
tották az Esterházy - kastély fel-
újításának tervével kapcsolatban 
a Forster Gyula Nemzeti Örök-
ségvédelmi és Vagyongazdál-
kodási Központ tájékoztatóját, 
melyen a város képviselő-tes-
tülete és a hivatal munkatársai 
mellett részt vett Bencsik János 
országgyűlési képviselő, Michl 
József polgármester, és dr. Beró 
Henrietta alpolgármester is. A 
Forster Központ szakmai irányí-
tóként vesz részt örökségi értéke-
ink védelmében, megőrzésében, 
helyreállításában, fenntartható 
fejlesztésében. A szerdai tájékoz-
tatóból kiderült, hogy a tervezés 
a befejező szakaszába érkezett, 

és a projektben a kastély főépü-
lete, illetve a kiskastély rész déli 
szárnyának egy részét is teljesen 
felújítják. A projekt során a fő-
épületben helyet kap majd egy 
diplomácia-történeti kiállítás, 
valamint az Esterházy család 
Tata és környékére vonatkozó 

életének, és fejlesztési tevékeny-
ségének bemutatása. Emellett 
pedig programok, rendezvények 
megtartására alkalmas tereket is 
kialakítanak. Teljesen megújul az 
épület díszudvara is, míg a kas-
tély egyéb részeinek, illetve a tel-
jes kertnek és a Hősök tere felőli 
épületeknek, barokk házaknak a 
felújítása egy következő projekt 
keretében valósulhat meg.
A kastély 1,5 milliárd forint Euró-
pai Uniós forrásból újulhat meg, 
ha a Forster Központ megnyeri a 
pályázatot. Ha a pályázat sikeres, 
akkor 2018 közepére készülhet el 
ez az 1. üteme az Eszterházy kas-
télyrendszer felújításának.

Városgazda Kft. már a Facebookon is  
- közelebb Tatához, közelebb a tataiakhoz!

Már hagyománnyá vált Honvéd 
Bajtársi Klub életében, hogy 
anyák napján az ünnepi műsor 
egyik felében óvodások és gye-
rekek köszöntik az Édesanyá-
kat. Sárközi József klub-elnök 
bevezető köszöntő szavai után 
az általános iskolás Dórka gi-
tár-zenével kedveskedett a ven-
dégeknek. Ezt követte az óvó-
dások szívet melengető műsora 
melyben volt vidám játék, egyé-
ni és csoportos versmondás, 
amely tele volt kedvességgel és 
szeretettel. A boldogságtól su-
gárzó gyermekarcok, a szép kö-
szöntő versek sokszor könnyet 

csaltak az ünnepeltek szemébe. 
Szinte valamennyien azt érez-
tük, amit Kósáné Etuka érzett, 
amikor a picurka kislányt ölbe 
kapta egy verse után - szeret-
tük volna egyenként megölelni 
őket. Ugyanilyen megható volt 
a kis Lakatos Csaba „Magyar 
vagyok” című verse. Az óvo-
dások a műsor mellet még egy 
szál virággal is köszöntötték az 
Édesanyákat, Nagymamákat. A 
klub az óvónéniknek egy szál 
virággal, a gyerekeknek kis 
ajándékkal kedveskedett. Az ün-
nepség második felében a klub 
szinte állandó szereplői (Kónya 
József, Bankó Róbert, Lázár 
Antalné, Máté Jánosné, Kemény 
Balázs, Básti Gyula) mondtak 

egy-egy köszöntő verset, de 
elhangzott Nagy Olga erre az 
alkalomra írt verse is. Horváth 
Dénes nagy szeretettel és meg-
hatottsággal beszélt a 102 évet 
megélt édesanyja bölcs tanácsa-
iról. Lázár Antal klarinétművész 
mély átéléssel előadott klarinét-
játéka zárta az un. helyi előadók 
színvonalas műsorát . Az igazi 
felejthetetlen élményt azonban a 
gyerekek adták.
Köszönjük, a hivatásukat és 
a gyerekeket ennyire szerető 
Éva, Gabi, és Laura óvónénik 
fáradhatatlan munkáját és azt, 
hogy ezekbe a „kis emberekbe” 
már most egy életre beleplán-
tálták a szülői tiszteletet és sze-
retetet.                Id. Bankó Róbert

A Juniorka óvoda csöppségei köszöntötték az édesanyákat

Tatán a cserkészet nem 
új keletű, hiszen már 
a két világháború kö-
zött is működött cser-
készcsapat a városban, 
amelynek Öveges Jó-
zsef piarista tanár volt 
a vezetője. Később, 
a rendszerváltás után 
alakult újjá a cserké-
szet Tatán, akkor a 
722. Szent  Imre Cserkészcsapat 
működött egészen 1998-ig. Az 
újraindítás gondolata 2015-ben 
fogalmazódott meg, majd idén 
márciusban be is jegyezték a 
722. Öveges József Cserkész-
csapatot. Az ünnepélyes alakuló 
gyűlésüket az Öveges szobornál 
tartották. A cserkészet a világ 
legnagyobb gyermek- és ifjúsá-

gi mozgalma. A világ több mint 
200 országában 38 millió cser-
kész dolgozik egy közös célért: 
segíteni a gyermekeket és a fi-
atalokat, hogy aktív és egész-
séges értékrenddel rendelkező 
felnőtteké váljanak. A Magyar 
Cserkészszövetség 300 csapatá-
ban körülbelül tízezer cserkész 
tevékenykedik az ország minden 
részén.

Az Építők parkjában szervezett 
majálist a Demokratikus Koalí-
ció helyi szervezete. Dr. Kakuk 
György a DK elnökségi tagja 
eszmecserére várta az érdeklő-
dőket május elsejei programon. 
Többek között az egymás iránti 
szolidaritás jelentőségéről volt 
szó. A politikus szerint ennek 
ma Magyarországon különösen 
nagy aktualitása van attól füg-
getlenül, hogy kinek milyen a 
politikai szemlélete.

Beszélgetés közös dolgainkról

Huszonhetedik alkalommal ren-
dezett találkozót május elseje 
alkalmából a Magyar Szocialis-
ta Párt helyi szervezete. Gerébi 
Ákos az MSZP helyi szervezeté-
nek elnöke szerint a mai rohanó 
világban fontos, hogy legyen egy 
olyan nap, amikor egymásra fi-
gyelve tudnak az emberek beszél-
getni egymással. Vendégként Lu-
kács Zoltánt, az MSZP alelnökét, 
országgyűlési képviselőt hívták 
meg, akivel a hétköznapi problé-
mákról beszélhettek a tataiak.

Országos várkonferencia a 
tatai várban
A Castrum Bene Egyesület 
XXII. vándorgyűlését múzeu-
munkkal közös szervezésben, 
2016. május 6-8. hétvégéjén 
tartotta a tatai várban, “Luxus 
és reprezentáció a középkori 
várakban” címmel. A program-
ra az ország több pontjáról ér-
keztek szakmabeliek és a téma 
iránt érdeklődők is. A hallgató-
ság nagy érdeklődéssel figyelte 
az előadásokat, melyen intéz-
ményünk régész munkatársai is 
beszámoltak tevékenységükről. 
A vár lovagterme mindkét nap 
zsúfolásig megtelt. A harma-
dik napon kiránduláson vettek 
részt, melyen megtekintették a 
környező várakat, köztük Vi-
tány várát is.

Cserkészcsapat alakult Tatán Majális az Építők Parkjában

Uniós támogatással újulhat meg az Esterházy-kastély

A Magyar Autóklub „Biztonsá-
gosan közlekedni egy életúton” 
elnevezésű programját május 
9. és 13. között rendezték meg 
Tatán. Helyszíne a Május 1. úti 
CBA mögötti parkoló, valamint 
egy napon, május 11-én a Kocsi 
úti temető parkolója volt.
A rendezvény a Gyermekbarát 
város program részeként, pre-
ventív eszközökkel segíti elő 
a kulturált közúti közlekedést, 
melynek célja elsősorban a bal-
esetek számának csökkentése. 
A programok komplex egységet 
alkotva gyakorlatorientáltak vol-
tak, elősegítve ezzel az élmény-
szerű játékos tanulási módokat. 

A rendezvény célcsoportja na-
gyon széles volt, mivel a köz-
úti közlekedés szinte minden 
polgárt érint. Kiemelt szerepet 
kapott a 6-18 éves korosztály, 
hiszen ők a közúti közlekedés 
legvédtelenebb és legkiszolgál-
tatottabb résztvevői-így számos 
iskolai osztály látogatott el a 
helyszínre. Az Autóklub emel-
lett a gyermekeket, diákokat a 
családok egységében is szerette 
volna megszólítani, így a szü-
lőket is várták a rendezvényre, 
illetve a 65 éven felülieknek 
is az életkori sajátosságoknak 
megfelelő oktatási módszertant 
dolgoztak ki.           - áá -

Fókuszban a biztonságos közlekedés
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A tatai Öreg-tóra tekintve a XVI-
II. század második felében, 1765 
és 1780 között, romantikus
történeti parkban épült fel a ké-
ső-barokk stílusjegyeit viselő, 
építészeti értékekben, díszesen
kialakított belső terekben gaz-
dag Esterházy-kastély. Esterházy 
Miklós (1711-1765), a magyar 
testőrkapitány 1762-ben kapta 
meg a tatai és gesztesi birtokot, 
és még ugyanabban az évben 
megbízta a fiatal, Tatán letelepe-
dett építőmestert, Fellner Jakabot 
tatai rezidenciája terveinek el-
készítésével. Fellner Bécsben is 
igen nagy sikert aratott a tervek-
kel, ennek nyomán vált ismert és 
elismert tervezővé.
A kastélynak jelentős történelmi 
szerepe is volt az évszázadok so-
rán: I. Ferenc osztrák császár és 

magyar király, valamint felesége, 
Ludovika királyné ide menekült a 
napóleoni harcok elől. Hetekig a 
kastélyban laktak, és az uralkodó 
itt írta alá 1809-ben a napóleoni 
háborúkat lezáró bécsi, más né-
ven schönbrunni békét. Csaknem 
egy évszázaddal később, 1897-
ben Ferenc József osztrák csá-
szár és magyar király, valamint 
II. Vilmos német császár szállt 
meg a kastélyban a Tata környéki 
„Császármanőver&quot; elneve-
zésű hadgyakorlat idején.
1921 októberében itt fogták el 
az utolsó magyar királyt, IV. Ká-
rolyt és feleségét az I. világhá-
ború utáni sikertelen visszatérési 
kísérletük után.
A II. világháborút követően a 
Magyar Állam tulajdonába ke-
rült az épületegyüttes, melyben 

a kórház pszichiátriai osztályát 
működtették. Közel negyedszá-
zada lesz annak, hogy a kastély 
üresen áll, s állaga egyre csak 
romlik. Nyaranta néhány alka-
lommal megnyitja kapuit egy-
egy közösségi rendezvény ere-
jéig a tatai polgárok számára is, 
de közösségi célú hasznosítása 
mindezidáig váratott magára.
Michl József polgármester úrral 
közösen ezért is szorgalmaztuk, 
hogy a korabeli Esterházy-kas-
tély a Nemzeti Kastély Program 
részévé válhasson. Az állami mű-
emlékek gondozását végző Fors-
ter Központ vezetőivel néhány 
nappal ezelőtt egyeztettünk a ta-
tai városházán, ahol bemutatták 
az épület felújítási és hasznosí-
tási terveit. Az Európai Unió 1.5 
milliárd forintos támogatásával 

egyelőre csak a főépület és a kis-
kastély déli szárnya újulhat meg, 
de a kiskastély épülete – a Ma-
gyar Állam finanszírozásával – is 
új tetőhéjazatot kap. Ez utóbbi 
munkálatai napokon belül meg-
kezdődnek.
A főépület rekonstrukciójára, a 
diplomáciatörténeti állandó ki-
állítás létrehozására, továbbá 
a közösségi célokat is szolgáló 
előadóterem, és a kávézó 
kialakítására a követke-
ző két évben kerül sor. 
Abban is sikerült 
megállapodnunk, 
hogy az udvar 
átépítésére 
úgy tör-
t é n i k 
m e g , 
hogy a 

tataiak továbbra is ott tarthassák 
meg nyári fesztiváljaik „borud-
vari” eseményeit.

Mikor indul a sportcsarnok építésének második üteme?

2015. június 30-án zártuk le az I. ütemet, amelyre – tervekkel együtt 
– bruttó 646 M Ft-ot költöttünk el. A Kivitelező cég 2015. július 20-án – 
szerződésének teljesítése után  - levonult, visszaadta az építési területet 
megrendelőnek.
A csarnok II. ütemének kivitelezőjére vonatkozó pályáztatási eljárást 
2016 februárban indítottuk el, amely –sajnos - 2016. március végén siker-
telenül zárult. Három ajánlattevő közül a „legkedvezőbb” árat tartal-
mazó  ajánlat is több mint  100 M Ft-tal haladta meg a rendelkezésünkre 
álló keretet. Így újabb két hónap veszett kárba.
Egy örömteli dolog azért történt ebben a két hónapban. Tata Városa, 
- ígéretéhez híven - az önerő 95%-át kitevő összeget, mintegy 146,6 M 
Ft-ot, a TAC rendelkezésére bocsájtotta.
2016. április 5-én egy új ajánlattételi felhívást küldtünk szét, immár 18 
építőipari céget megkeresve, felajánlva nekik az építkezés  befejezésének 
lehetőségét. 6 ajánlat érkezett be a TAC-hoz, melyek közül 3 ajánlat 
megközelíti azt az összeget, ami már elfogadható a számunkra. 2016. 
május 4-én leegyeztettük a megrendelő általunk elvárt pontos műsza-
ki tartalmat. Ennek függvényében 2016. május 10-én 12.00-ra várjuk 
a végső ajánlatokat. Reményeim szerint nem jön közbe semmilyen 
rendkívüli esemény és még ezen a napon, este összeül a TAC elnöksége 
és kiválasztja azt a Kivitelezőt, akivel szerződést kötünk a csarnok II. 
ütemére, aki még ebben a hónapban elkezdheti a beruházás folytatását. 
Az eredményről a Tatai TV-n keresztül nyerhetnek majd információt a 
tataiak.
Az épület állagával kapcsolatos mindenféle negatív információt cáfolni 
szeretnék. A csarnok eddig elkészült épülete a megrendelő által  elvárt 
minőségben készült el. Semmi olyan tényező nem áll fenn, hogy ez a 
létesítmény ne szolgálja majd hosszú időn keresztül a tatai testnevelés 
és sport érdekeit.
 
Válaszadó: Lázár Ottó a Tatai Atlétikai Club elnöke

OlVaSÓINK KÉrDEZTÉK

Szombathelyen rendezték a 
2015/16-os Országos Diáko-
limpia Sakk Csapatbajnoksá-
got, ahol az iskola 4 csapattal 
vett részt, s közülük a lányok 
az előkelő 4. helyezést érték 
el (egy hajszállal maradva le 
a dobogóról), a harmadik  táb-
lásuk pedig tábladíjas lett. A 
résztvevők: Bányóczki Virág, 
Tóth Kincső és Majorits Jáz-

min, felkészítőik pedig: Csólig 
Róbert és Csányi Magdolna 
voltak.
Az induló másik három csapat 
is jóval sikeresebben teljesített 
az elvártnál. Nem volt könnyű 
helyzetük a kőkútisoknak, mert 
olyan diákokkal versenyeztek, 
akik valamelyik sportegyesület 
tagjai, valamint sakkiskolában 
tanulnak.                                 - áá -

Sakk sikerek a Kőkúti Iskolában

Most, hogy érezhetően tavaszodik 
az időjárás, újra megjött a Városi 
Nyugdíjas Klub tagjainak a ked-
ve az utazáshoz. Kirándulásainkon 
kulturális és történelmi emlékeinket 
igyekszünk bemutatni a határon in-
nen és az elszakított területeken is. 
Utunk először a Hont megyei Szen-
tantal községbe vezetett. A település 
a Selmec-patak mellett épült, ahol 
egy XV. századi vár helyén Koháry 
András gróf építette fel barokk kas-
télyát 1750-ben. A naptári évre utaló 
szimbólumokat használtak a terve-
zésben: 365 ablaka, 52 szobája, 12 
kéménye, 7 bejárati íve, és 4 kapuja 
van. A Koháry-család felemelkedé-
se a 16. században kezdődött Ko-
háry Imrével, aki Csábrág-várának 
kapitánya volt. A családfők között 
főispán, hadsereg-parancsnok, több 
hősi halott és udvari királyi kancel-
lár is volt. Koháry Ferenc József 
grófi rangot kapott. Lánya Mária 
Antónia Gabriella 1816-ban férjhez 
ment Coburg György Ferdinánd-
hoz. Első fiuk Ferdinánd portugál 
király lett. Öccsének unokája Ferdi-
nánd bolgár cár lett 1887-ben. Igen 
művelt volt, 18 nyelvet beszélt. Az 
I. világháború végén megfosztot-
ták trónjától, ekkor költözött vissza 
Szentantalra, és az államosításig, 
1944-ig élt itt.1948-ban Coburgban 
halt meg. Kiváló vadász és a művé-
szetek kedvelője volt. Maga is so-
kat rajzolt, 73 éves koráig. Számos 
tudományos munkát írt. 
A Koháryak hatalmas mennyi-
ségű műkincset halmoztak fel a 
kastélyban. A gyűjteményt a Co-
burg-család tovább gyarapította. A 
Fő-lépcsőház a Schönbrunni-kas-
tély feljáratának mása, barokk 
szobrokkal és antik istenek freskó-
ival. Az ebédlőben 24 személyesre 
bővíthető asztal, és Mária-Terézia 
leányának, Mária Krisztinának a 
családtagokról készült 19 miniatűr 
portréja látható. A Vadásztermet ti-
roli népies bútorokkal rendezték be. 
A kastélykonyha 18. századi réze-
dényei Angliában készültek. A kas-
tély kápolnájának barokk freskóit a 
bécsi Schmidt Antal 1750-52-ben 
festette.A főoltárkép Mária menny-
bevitelét ábrázolja. Az Arany-sza-
lon bútorait 24 karátos arannyal 
vonták be. Ezt Mária-Terézia aján-
dékozta egykor lányának, Mária 
Antóniának, akit férjével XVI. La-
jossal együtt kivégeztek. A kastély 

folyosóinak falait képgaléria és 
több mint ezer darabos trófeagyűj-
temény díszíti. A kastély fölött 28 
hektáros Angol-kert található. 
A kastély megtekintése után a kö-
zeli Selmecbányára, az egykori 
„Ezüstvárosba” folytattuk utun-
kat, ahol a tatárjárás után IV: Béla 
honosította meg a bányászatot. A 
Szentháromság-tér gótikus házai, a 
Havas- Boldogasszony-templom és 
a Szent Katalin-templom a közép-
kor hangulatát idézi. A hangulatos, 
lejtős és kanyargós utcákon sétálva 
úgy éreztük, hogy évszázadokkal 
visszamentünk a történelemben. A 
reneszánsz polgárházak, a bányag-
rófok hivatala, a szoborcsoportok 
mind a város egykori gazdagsá-
gának tanúi. A bányalejáratok, a 
Bányamúzeum és a Klopácska: a 
Kopogtató-torony, a lakosság egy-
kori foglalkozására emlékeztet-
nek. A városra keletről letekintő, 
Európában egyedülálló csodálatos 
Kálvária is részese annak, hogy 
Selmecbánya a világörökség része 
lett. A jezsuiták kezdeményezésére 
a város tehetős polgárai, a bánya-
kamara és a nemesek anyagilag 
támogatták felépítését. A két temp-
lomból és 24 stációból álló együttes 
1951-ig búcsújáróhely volt, amikor 
az akkori rezsim a zarándoklatokat 
betiltotta. A leromlott állapotú mű-
emlék együttes felújítása 2007-ben 
kezdődött. Teljesen megújultak az 
Alsó-templom freskói. 
A város múzeumai, képtárai sok 
értéket, látnivalót kínálnak az ide 
látogató közönségnek. Említést 
érdemel a XIII. századi alapokon 
épült háromtornyú Nagyboldogasz-
szony-templom. Egy Árpád-kori há-
romhajós templomból alakították ki 
az Óvárat a török támadások idején. 
A várudvaron látható öntöttvas sí-
remlékeken többségében magyar 

nevek szerepelnek. 
A vár gyűjteményeinek megtekin-
tésére sajnos igen rövid időt bizto-
sítanak a fenntartók. Délután három 
óra után már nem engednek be lá-
togatókat. Egy kis furfanggal azért 
tettünk egy gyors sétát az udva-
ron. A Leányvárhoz kapcsolódik a 
„Leányvári-boszorkány” históriája 
Rösszer Borbáláról, aki négy férjét 
eltemette és az ötödik megszökött 
mellőle. 1554-57-ig épült a török 
betörés kivédésére. Elsétáltunk 
a leromlott állapotú Evangélikus 
Líceumhoz, ahol Petőfi Sándor és 
Mikszáth Kálmán is tanult. 
1735-ben III. Károly király meg-
bízta Mikoviny Sámuelt egy bánya-
tiszt képző iskola működtetésével. 
A világ első Bányászati Akadémiá-
ját 1764-ben Mária Terézia döntése 
értelmében hozták létre. Elméleti 
bányászatot és kohászatot oktatnak 
a tanintézetben. Az ekkor létreho-
zott Akadémiának nevezett iskola, 
gyakorlati oktatási módszere szol-
gál mintául a később létrehozott 
műszaki egyetemekben folyó szak-
irányú képzésnek. Ebből fejlődött 
ki a Trianon után több felsőfokú 
oktatási intézmény, mint a Soproni 
Erdészeti Főiskola.
A kémiai tudományos kutatás 
bölcsője 1770-ben hivatalosan is 
megkapja az akadémia rangot.
1949-ben magalakul Miskolcon 
a Nehézipari Műszaki Egyetem. 
Napjainkban számos tanszéken a 
15.000 hallgató közel több száz 
oktató előadásain bővítheti is-
mereteit. A reumás fájdalmakkal 
küszködők a közeli Szklenó-fürdő 
termálvizében találnak enyhülésre, 
amelyben már II. Rákóczi Ferenc 
is enyhítette reumáját. A kissé fá-
rasztó nap után sok élménnyel gaz-
dagodva tértek haza klubtagjaink.      
  Kun Imre klubelnök

Selmecbányán jártak a nyugdíjasok
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 Ajánló, hirdetés

TATA-Környei úti temető
BAGDÁCS MIHÁLY
VÁLY ISTVÁN
ECK NÁNDORNÉ
JANOVSZKY LÁSZLÓNÉ
BORBÉLY JÁNOS
DR.MARTON KÁLMÁN
NYÁRY GYÖRGYNÉ
GOMBIK JÓZSEF
HÉJJ ANTAL

CSÁSZKA JÁNOS
GANZLER ISTVÁN

TATA - Almási úti temető 
MÓCZ ALBERTNÉ

Kocs
JUHÁSZ KÁLMÁN
GERENCSÉR ANTAL

Baj
KOCSIS MIHÁLYNÉ

Dunaszentmiklós 
SCHÓR OTTÓ

Szomód
PAPP ERZSÉBET

Dunaalmás
KUN MAGDOLNA

Béke poraikra!

  komárom-esztergom Megyei Temetkezési kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2016. áprilisban elhunytak

A Honvéd BAjtársi 
KluB 

2016. májusi programjaiból 

Május 19. 14:00 
Köszöntjük katonáinkat a 
Magyar Honvédelem Nap-
ja alkalmából meghívott 

vendéggel (dd, vezetésből, 
illetve missziós feladatókról) 

A verseny időpontja: 
2016. május 22. (vasárnap) 09.30
Rajt, cél helye:  
Új Kajakház Ökoturisztikai Köz-
pont, Tata, Öreg-tó
távok:   
2 km - 3.5 km – 7 km – 14 km
Nevezés: az Ökoturisztikai Köz-
pont konferencia termében 8.00 
órától.
Nevezési díj:  3.5 km, 7 km és 
14 km –en  500 – 500 Ft.  
Csak helyszíni nevezés van!
Kategóriák:  
3.5 km: 11-12 év: 2005 – 2004
             13-14 év: 2003 – 2002
             15-18 év: 2001 – 1998
             19-39 év: 1997 – 1977
     40 év fölött: 1976 és  

 régebbi születésűek
7 km:   10 évig: 2006 (és fiatalabb)
            11-12 év: 2005 – 2004
            13-15 év: 2003 – 2001
            16-19 év: 2000 – 1997
            20-29 év: 1996 – 1987
            30-39 év: 1986 – 1977
            40-49 év: 1976 – 1967
            50-59 év: 1966 – 1957
            60-69 év: 1956 – 1947
            70 év felett : 1946 – 
14 km: 15 évig: 2001 (és fia-
talabb)  a többi kategória meg-
egyezik a 7 km-el.
Díjazás:    
a 2 km-es távon éremdíjazás és 
csokoládé
3.5 km-es távon korcsoporton-
ként (női-férfi) éremdíjazás, 

abszolút 1 hely (női-férfi) kupa
7 és 14 km-es távon korcsopor-
tonként (női-férfi) éremdíjazás  és  
1-3 helyezetteknek póló,  
abszolút női-férfi 1-3 helyezett kupa   
Időrend:     
 9.30     2 km rajt
10.00    7 km rajt
10.20    3.5 km rajt
11.00    14 km rajt
11.05    2 km eredményhirdetés
11.20    3.5 km eredményhirdetés
13,00    7 km és 14 km eredmény-
hirdetés.

76. Tó futás - 2016. május 22.
 

Hagyományos gálát szervezett a Vaszary János Ál-
talános Iskola Ilyenek vagyunk címmel a Magyary 
Zoltán Művelődési Központban. A program már 
hosszú évek óta szerves része az iskola életének, 
sok produkciót már a tanév kezdetétől gyakorolnak 
és tanulnak a gyerekek. Amellett, hogy játékos, ze-
nés, előadásokkal örvendeztetik meg szüleiket, a 
diákoknak remek alkalom a tapasztalatszerzésre, 
és tehetségük közönség előtti bemutatására is. A 
közel háromórás gálán bábjátékokat, szavalatokat, 
meséket táncokat és énekeket láthatott illetve hall-
gathatott a közönség.

Ilyenek voltunk



Tata nemcsak természeti kör-
nyezetének szépsége, gazdag-
sága, vizei, kertjei révén ismert 
és kedvelt kirándulási célpont, 
hanem gazdag épített öröksége 
és hagyományai okán is. A kü-
lönleges természeti adottságok-
nak köszönhetően, a vizeknek, 
a hegyeknek, a kőnek az ajándé-
kait felhasználva épült teljesen 
egyedivé a város. Tata műem-
lékekben rendkívül gazdag te-
lepülés. Utcáit járva, környékét 
bebarangolva megelevenednek a 
kultúrtörténeti, történelmi, nép-
rajzi, művészettörténeti ismere-
tek, hiszen gazdag történelme 
számos emléket hagyott ránk: a 
távoli múltból szórványosan, az 
ehhez képest akár közelmúltnak 
is tekinthető 18. századtól kezd-
ve pedig szinte összefüggő tel-
jességében tárja elénk kincseit. 
A Tata és Környéke Turisztikai 
Egyesület és a Kuny Domokos 
Múzeum munkatársai egy több 
mint egy éven át tartó előkészí-
tő és engedélyezési munka után 
2015-ben 8 kulturális sétaútvo-
nalat jelöltek ki a városban. Az 
útvonalak egy-egy jól beazono-
sítható téma köré csoportosítva 
mutatják be a város értékeit, az 

ismeretek ilyen módon történő 
rendszerezésével pedig segítik 
azok befogadását, megértését. A 
tájékozódást jelenleg áttekintő 
térképes táblák és a látnivalók 
rövid, ugyanakkor közérthető 
leírásait tartalmazó, számozott 
táblák segítik. A közeljövőben 
kihelyezésre kerülnek a séták 
egyedi jelzései, valamint nyomta-
tott térkép is készül a hálózatról.
A vizek útja – A tatai malmok 
nyomában: A „vizek városa-
ként” is emlegetett Tata varázsát 
a kristálytiszta forrásvizek je-
lentették. A hajdani mezőváros 
gazdasági életében fontos té-
nyező volt a molnár- és csapó-
mesterség. A séta tíz lisztőr-
lő illetve kallómalmot érint.
A kövek útja – Kőbányák és kő-
használat Tatán: A vörös mész-
kőből lábazati burkolókövek, 
lépcsők, könyöklőpárkányok, 
nyíláskeretek készültek, míg a 
Kálvária-domb déli oldalán fej-
tett kékkő a régebbi épületek épí-
tőköve, a keleti oldalon található 
édesvízi mészkő pedig a roman-
tikus épületek díszítőköve lett.
Mátyás király útja – A királyi vár-
kastély keleti és nyugati oldalán 
fekvő középkori városok (Tata és 

Tóváros) a királyi jelenlétnek kö-
szönhetően virágoztak fel. A séta 
a vár mellett érinti az egykori 
tatai főteret (piactér), a mai Kos-
suth teret, amely máig megtartot-
ta középkori alapját és formáját, 
valamint a Kálvári-dombot. Séta 
a képfaragóval – Schweiger Antal 
barokk szobra Tatán: Egy barokk 
városban nélkülözhetetlenek a 
köztéri szobrok. A tatai szobrok 
mestere Schweiger Antal képfa-
ragó (szobrász), aki a fajanszgyár 
mintázó mestereként érkezett 
Tatára 1768-ban. Miközben a 
fajanszgyárban alkotott, meg-
bízást kapott nagy szobrokra is.
Séta az építőmesterrel – Fell-
ner Jakab uradalmi építőmes-
ter kézjegye: Tata az Esterházy
család birtokainak központ-
ja volt. A nagy lendülettel zaj-
ló építkezések egy kiváló fiatal
építőmestert vonzottak ide, a 
morva származású Fellner Jaka-
bot. Innen Tatáról irányította a
birtok szerteágazó építkezése-
it. Séta Niki gróffal – A kastély 
és az uradalmi központ: A ta-
ta-gesztesi Esterházy-uradalom 
birtokközpontjaként Tata párat-
lan fejlődésnek indult a 18. szá-
zadban. A kastélyhoz csatlakoz-

tak vendégszárnyak, kocsiszín, 
a grófi lóistálló és az ún. Török 
fürdő. A Burgundia útja – A ta-
tai zsidóság emlékei: Tatán a 18. 
századtól kezdődően 1944-ig 
nagyszámú zsidó lakosság élt. 
Zsinagógájukhoz Fellner Jakab 
készített terveket. Az egykor 
Burgundiának nevezett város-
részben álltak a zsidó családok 
házai, üzletei, nyomdái, a fürdők 
és a zsidó iskola. 1740-ben léte-

sített, festői szépségű sírkertjük a 
Kálvária-domb tövében találha-
tó. „Körmenet” – A tatai temp-
lomok útja: A Tatán otthonra lelt 
felekezetek templomait érintő 
séta, amely nemcsak a jelen-
leg használatban álló épületek-
re, hanem a napjaikban sorsuk
jobbra fordulására váró értékek-
re (pl. kapucinus rendház, vár-
kápolna) is felhívja a figyelmet.
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Kulturális sétaútvonalak Tatán

Nyolcvan éve született Lázár Er-
vin meseíró. Ebből az alkalom-
ból meseíró pályázatot hirdetett a 

Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tár. A  vállalkozó kedvűeknek 
mindössze annyi volt a feladata, 

hogy az ő mesealakjai közül vá-
lasszanak ki egyet vagy többet, és 
írjanak róla saját mesét. A gyer-
mekkönyvtár olvasói keresgélni 
kezdtek a nagy meseíró könyvei 
között, hogy kiválasszák saját tör-
ténetük hőseit. Így keltek életre 
újra a Négyszögletű kerekerdő la-
kói, a Szegény Dzsoni és Árniká-
ból ismert tizenkét nagyon testvér, 
Ipiapacs, Rézbányai Győző, vala-
mint Kriszti királykisasszony, és 
még számos lázár ervini mesefi-
gura. A pályázat különlegességét 
adta, hogy a beérkezett meséket 
Varró Dániel értékelte, ugyanis 
író –olvasó találkozóra invitáltuk 
az ismert költőt és műfordítót, s 
így adta magát a lehetőség, hogy 

már a személyes találkozó előtt 
megismerkedjen közönsége írói 
tehetségével.
Május 4-én végre eljött a nap, 
hogy megtudjuk, kik a győzte-
sek, és Varró Dani gratulációjával 
egybekötve megkapják megérde-
melt oklevelüket, csokoládéjukat 
és egyedi kulcstartójukat, mely-
ről a gyermekkönyvtár logójának 
vidám napocskája mosolygott a 
lurkókra.
Természetesen könyvjutalomban 
is részesültek a nyertes pályáza-
tok, amit Varró Dani még kortárs 
szerzők gyermekkönyveivel teté-
zett meg. Az író-olvasó találkozó 
színes volt és hangos, mivel a 
több mint hetven gyerek kórus-

ban szavalta Varró Dani mondó-
káit és verseit a Túl a Maszat-he-
gyen, a Kerge ABC, és a Nem, 
nem, hanem című könyveiből. 
Harsány nevetéssel, frappáns rí-
mekkel telt meg a terem másfél 
órára, melyet nyüzsgő, rajongó 
dedikálás, könyvvásárlás zárt. A 
költő saját bevallása szerint érez-
te, hogy szívébe zárta őt a közön-
ség, és ez az érzés mkölcsönösre 
sikeredett. Reméljük, egyszer 
a felnőtt könyvtárban is üdvö-
zölhetjük ezt a méltán népsze-
rű, több műfajban alkotó színes 
egyéniséget, hogy költővé válá-
sáról, színházi sikereiről és mű-
fordításairól meséljen nekünk, 
olvasóknak.      Dományi Zsuzsanna

Fergeteges találkozó a könyvtárban

A városi helytörténeti vetélkedő 
előkészítő feladataként a nevező 
csapatoknak rövid életrajzokat 
kellett írni a megadott személyek-
ről, megengedve, hogy a hézagos 
történeti adatokat fantáziájuk 
segítségével, azokat tiszteletben 
tartva kiegészíthetik. Hannibál 
Tassóról szűkszavúan emlékezik 
meg a történetírás, mindössze 
annyit tudunk, hogy az olasz vár-
kapitány feladta a várat, s ezért a 
komáromi várban kivégezték. A 
gyerekek remek szövegeket al-
kottak ezzel kapcsolatban. Kép-
zelt történeti forrást tártak fel, 
amikor török követjelentésbe 
ágyazták az eseményt:
„Nagyfényességű Padisah! Hó-
dolattal jelentjük, hogy Eszter-
gom után a tatai várfokon is az 
igaz hit zászlaja lobog. Hannibal 
Tasso kapitány szabad elvonu-
lás fejében harc nélkül kezünkre 
adta a várat.
Első szóra belátta, hogy nem áll-
hat ellen a hatalmas Szulejmán 
szultán legyőzhetetlen seregének.
Allah legyen velünk! Jutalmát 
Komárom várában királyától el-

nyerte.” (Török hadijelentés a 
tatai várból, 1545 augusztusából) 
(Kőkúti iskola, Najád csapat)
Hannibal Tasso olasz zsoldos 
katona, a tatai vár kapitánya volt 
a törökkel vívott harcok idején. 
„1543-at írtunk, hajnal volt még, 
mikor egyszerre 4 ágyúgolyó 
csapódott a falba. A katonák fel 
sem ocsúdtak meglepetésükből, 
mikor egy ember elkiáltotta ma-
gát: - Támad a török! – Mindenki 
sürgölődött, felkészült az ütkö-
zetre. Én hirtelen a főkapuhoz 
rohantam és ezt kiáltottam: - Ki-
nyitom a kaput és átadom a várat, 
ha az emberek élve elmehetnek! 
– Leeresztettem a felvonóhidat. 
A törökbeözönlött, sokakat lemé-
szároltak, mégis rengetegen me-
nekültek meg. Hogy miért írom 
ezt le? - Pár óra múlva a komá-
romi vár udvarán fejemet veszik, 
és nem szeretném, ha az utókor 
gyávaként emlékezzen rám, ha-
nem úgy, mint aki emberek életét 
mentette meg. A várat valószínű-
leg úgyis bevették volna…”
Így zárul Hannibal Tasso végren-
delete, amit a tatai várban talál-

tak meg, több évvel később.
(Kőkúti iskola, Tóth Kincső, 
Engler Csilla, Vajda-Kolek 
Blanka, Szabó Gréta) Reméljük, 
Kazinczy Ferenc író bemutatása 
sem fogja elkerülni az irodalom-
történetírás figyelmét.
„Tata közelében baleset érte Ka-
zinczy Ferenc költőt 1803-ban. 
Lovai megbokrosodtak, kocsi-
ja összetört, ő maga is lesérült. 
Egy sváb asszony kelt a segítsé-
gére, aki a Szarka fogadóig kí-
sérte. Nyolc nap kellett, hogy az 
író tovább indulhasson. Az időt a 
fogadóban töltötte, ahol a segítő 
asszony és a költő között a rossz 
nyelvek szerint románc is kiala-
kult. Sajnos, a románc nyomát 
egyelőre nem lelik az irodalom-
történészek. 1831-ben pannonhal-
mi tartózkodás után Tatára vitte 
útja, ahol megnézte a várat és a 
parkot. E két látogatás emlékére 
1964 óta a Cseke-tó partján áll a 
Kazinczy-pad.”
(Vaszary iskola, Blága Bence, 
Ercoli Aron Leonardo, Halápi 
Levente, Schwaller Liliána)
       Kövesdi Mónika

Kék vetélkedő, első forduló: Ki volt Hannibál Tasso?

A tatai művész alkotásaiból a 
Református Gimnázium MIND 
Galériájában nyílt tárlat, a Tatai 
Helytörténeti Egyesület szer-
vezésében. A kiállítást Köves-
di Mónika művészettörténész 
nyitotta meg, közreműködött: 
Nagy László gitárművész.
A hosszú évek óta várt kiállítás 
anyaga olyan szobrászati alkotá-
sokból áll, melyek az iparművé-
szet anyagait felhasználva -ke-
rámiával és bőrrel- készültek. 
Mindkét anyag a mesterséghez 
vezet vissza, ami hagyományo-
san az emberiség történetében 

összefonódik a művé-
szettel.
A téma a női alakot he-
lyezi a középpontba, 
mellyel kapcsolatban 
Kövesdi Mónika hang-
súlyozta: a nőalak az 
elvont fogalmak, az 
érzések és a szépség 
kifejezőeszköze a szob-
rászatban. A művészet-

történész beszédében kiemel-
te:- Gútay János megtestesíti a 
„Homo Faber” (alkotó ember) 
kifejezést, akinek örömet okoz a 
találkozás bármilyen anyaggal, 
s a benne lévő fantáziát és szép-
séget nagyon sajátos, az ipar-
művészet-szobrászat-képzőmű-
vészet határterületein mozgó 
alkotásokban fejezi ki.
Gútay János, Szent Gellért díjas 
oktatási tanácsos, tanár kiállí-
tását június 30-ig láthatja a kö-
zönség tanítási napokon, 8 és 16 
óra között. 

Június végéig látogatható 
Gútay János kiállítása
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Egyházi ünnepeink sorában, a minden év-
ben újrakezdődő körforgásban pünkösd az 
egyik legutolsó. Ádventtel kezdődik, majd 
a pünkösd utáni vasárnapon, Szenthárom-
ság vasárnapján zárul az úgynevezett ünne-
pes félévünk. Ezek az ünnepek végigveszik 
azokat a történéseket, a várakozástól Jézus 
születésén, halálán, feltámadásán, mennybe-
menetelén keresztül a Szentlélek eljövetelé-
ig, amik hozzásegítenek minket ahhoz, hogy 
megértsük, mit tett értünk, mit adott nekünk 
Isten. Ezek közül talán számunkra a legke-
vésbé megfogható a pünkösd ünnepe, hiszen 
néhány külső jeltől eltekintve, mint amilyen 
a leszálló lángnyelvek, láthatatlan, belső 
ajándékokat kaptak a tanítványok Jézus fel-
támadása után 50 nappal.
Pünkösd ünnepe a korábbi időkben ugyan-
olyan jeles nap volt, mint karácsony, vagy 
húsvét. Mutatja ezt az is, hogy naptárunkban 
nem csupán egy nap szerepel ennek az ün-
nepnek a méltó megtartására, hanem a má-
sik két nagy ünnephez hasonlóan, két napot 
szántak rá eleink. Kiemelt voltát jelzik az 
ünnephez kötődő népszokások is, amelyek a 
pünkösdi-király választásban, a párválasztási 
jelképekben, táncos mulatságokban öltöttek 
testet. Ezek azok, amelyeket városunkban is, 
és több más településen is felelevenítettek.
A múlt irányából a jelenbe lépve azt láthat-
juk, hogy a Lélek megfoghatatlansága miatt 
nem nagyon tudunk mit kezdeni pünkösd ün-
nepével. Templomaink, amelyek karácsony-
kor, húsvétkor még megtelnek, ilyenkor nem 
mutatnak ünnepi jelenlétet. A nagyünnepi 
hagyományok, amelyek közül egy-kettő még 
szokásban van, gondolhatunk a karácsonyi 
családlátogatásra vagy a húsvéti locsolásra, 
pünkösdhöz kapcsolódóan már nem tartogat-
nak semmit. Úgy érzem sokszor, hogy kiürült 
ez az ünnep és inkább csak a hosszú hétvége 
jelleg erősödött meg benne. Ennek ellenére 
mégis érdemes egy kicsit elgondolkodnunk, 

hogy miért is ünnep pünkösd?
Az ide kapcsolódó bibliai történet leírja, 
hogy azon a napon, a keresztyén hagyomány 
szerint a feltámadást követő 50. napon, Jé-
zus tanítványai egy helyen voltak, és akkor 
szélzúgáshoz hasonló zaj támadt, majd pe-
dig lángnyelvek jelentek meg a tanítványok 
előtt, amelyek szétoszlottak és egyenként 
leszálltak rájuk. Ekkor megteltek Szentlélek-
kel és különböző nyelveken kezdtek szólni.  
Ezt követően mondta el Péter azt a nagyhatású 
prédikációt, aminek hallatán Jézus követőjévé 
vált több, mint 3000 ember. Éppen ezért pün-
kösdkor nem csak a Szentlélek eljövetelét ün-
nepeljük, hanem az egyház születésnapját is.
A pünkösdi történet legfontosabb üzenete az, 
hogy Isten Lelke olyan dolgokkal ajándékoz 
meg minket, amikkel korábban nem rendel-
keztünk. A tanítványok általuk nem ismert 
nyelveken szóltak, a 3000 ember pedig olyan 
tanítást fogadott el, amivel korábban nem ta-
lálkozott. Valami egészen új, szokatlan, kü-
lönleges történt az első pünkösdkor.
Ezt az ünnepet tehát nem épület felújítás-
hoz, hanem teljesen új épület építéséhez ha-
sonlíthatjuk. Nem javítgatott csupán Isten a 
tanítványokon, hogy legyenek kicsit bátrab-
bak, hanem bátorrá, határozottá tette őket. A 
3000 ember pedig nem azt gondolta végig, 
hogy akkor miként utazzanak ismét haza, és 
folytassák tovább az életüket ott, ahol abba-
hagyták, hanem azt a kérdést tették fel, hogy 
mit tegyenek, mit változtassanak meg az éle-
tükben, vagyis hogyan legyen egészen új az 
életük?
Pünkösd tehát az újjá formált élet ünnepe. 
Előttünk is az a lehetőség nyílik meg, hogy 
Isten Lelkének tüzével, erejével a sokszor 
nehézségekkel, fájdalmakkal küzdő életünk 
erős, békés, nyugodt életté váljon. Legyen 
mindnyájunknak ilyen pünkösdi ünnepe!

Dr. Szabó Előd  
református lelkipásztor

Pünkösdi gondolatok
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Május 14. szombat 9.30, 11.30
Tatai AC – Oroszlány
Női U-17 csökkentett pálya
Május 14. szombat 14.00
Környe  – Tatai AC
Megyei I. osztályú bajnokság
Május 14. szombat 17,00
Tatai AC – Nyergesújfalu
Május 21. szombat 9.30, 11.30
Lábatlan  – Tatai AC
Női U-17 csökkentett pálya
Május 21. szombat 14.00
Tatai AC – Vértessomló
Megyei I.osztályú bajnokság
Május 22. vasárnap 17.00  
Ete – Tatai AC
A hazai mérkőzéseket az 
Edzőtáborban játsszák.

ÓVODÁS SPORT
Május 19. csütörtök
10.00 Oviolimpia a Bartók 
Óvodában
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Április utolsó hétvégéje a ballagá-
sok időszaka. A TAC U-19-es csa-
patában többen is érdekeltek voltak, 
így az Esztergom ellen esedékes 
bajnoki meccset hét közben játszot-
ták. Egész napos- hol csepergős, hol 
zuhogó- eső nehezítette a játékosok 
dolgát, mivel mérkőzés közben is 
esett. Gól is esett szép számmal. Az 
Esztergom jutott vezetéshez, aztán 
a TAC 2-1-re fordított. A vendé-
geknek sikerült az egyenlítés, de 15 
perccel a vége előtt a hazaiak meg-
szerezték a győztes gólt. Öt forduló-
val a bajnokság vége előtt a TAC 15 
pontos előnnyel áll az első helyen.
Tatai AC –FC Esztergom 3-2(1-1)
Góllövő: Járóka 26, Sasvári 56, 
Nagy 72. Edző: Kele Zoltán
A legutóbbi fordulóban idegenben, 
Vértesszőlősön szerepelt a csapat. 
Nem volt vita ki a jobbik és ki nyer 
majd. Már az első félidőben eldőlt a 
találkozó. A bajnoki címet megszer-
ző TAC magabiztosan 7 gólt rúgva 
gyűjtötte be a három pontot.
Tatai AC – Vértesszőlősi SE 7-0 
(3-0)  Vezette: Széplábi G. Góllövő: 
Sasvári 33, Holecz 42,59, Szekeres 
44, Járóka 53, Lakatos 60, Jónási 80
Szép időben gólzápor
Hazai pályán játszott a TAC U-14 
és U-16 csapata. Ragyogó napsü-
tésben, ideális labdarúgó időben fo-

gadták a Bábolna együtteseit. A 14 
évesek álltak jobban, a tabella má-
sodik helyéről kezdték a meccset. 
Az elején csak helyzetek voltak, az-
tán a 13. perc meghozta a vezetést 
és jött sorba a többi gól is. A vége 
nagyon sima lett, így a hazaiak to-
vábbra is a második helyen állnak, 
de még van esélyük akár a bajnoki 
címre is.
Tatai AC – Bábolna 10-0 (4-0)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Visnyovszki 13, Gelencsér 
20,47,75,76,77, Kiss 22,29,72, Ta-
kács 49. Edzó: Schweininger Ferenc
- Azt mondtam a fiúknak játszanak 
nyugodtan, élvezzék a jó időt, a jó 
pályát. Szép dolgokat csináltak, 
szép gólokat rúgtak.
A nagyok sem akartak lemaradni a 
kicsik mögött, bár az U-16-os ta-
bellán a TAC csak a negyedik, de a 
Bábolna előtt 32 pont előnye volt. 
Nagyon készültek a fiúk, szerették 
volna feledtetni az előző heti bal-
szerencsés idegenbeli  4-3 - as ve-
reséget. Az első félidőben 5-0-val 
mentek pihenni a csapatok. A máso-
dik játékrészre 1-1 gól maradt, így 
fölényes hazai győzelem született.
Tatai AC – Bábolna 6-1 (5-0)
Vezette: Eipl J. Góllövő: Jónás 
14,38,45, Sziranidisz 37, Vágási 82. 
Edző: Kisék Szabolcs.

A hétvégén Kecskéden játszottak  a 
TAC U-14 és U-16 csapatai. A na-
gyok a tabellán mögöttük álló haza-
iaktól 3-1-es vereséget szenvedtek. 
A TAC gólját az 50. percben Nagy 
szerezte.
Az U-14-es együttesnek sikerült a 
győzelem. Kiss és Eckhardt 2 gól-
jával biztos 3-0 arányban nyertek, 
így továbbra is versenyben vannak 
a bajnoki címért.
Fejben és fejjel is jobb volt az 
Esztergom
A megyei  I. osztályban a 25. for-
dulóban a TAC hazai pályán fogad-
ta az Esztergom együttesét. Ősszel 
idegenben is nyerni tudott a TAC 
2-0-ra. Nehéz meccsre számítottak 
a hazaiak, hiszen a rengeteg sérü-
lés miatt már az U-19-ből is többen 
kerültek a csapatba. Az első táma-
dásból betaláltak a vendégek, így 
biztos dugába dőlt minden amit a 
taktikai értekezleten Wéber edző 
elmondott a fiúknak. Sőt alig vala-
mivel az első 30 perc letelte után 
meg is duplázták előnyüket. Ha gólt 
nem is lőttek a hazaiak, a 34. perc-
ben az esztergomi Szlovák kiállítá-
sával emberelőnybe kerültek. Aztán 
a második félidő első támadásából 
sikerült a szépítés. Ahelyett, hogy 
összejött volna az egyenlítés, növel-
te előnyét a vendégcsapat. A végére 

kicsit hitehagyott lett a TAC, így 
három fejes góllal az Esztergom el-
vitte a 3 pontot Tatáról.
Tatai AC–FC Esztergom 1-3 ( 0-2)
Tata: 100 néző.   Vezette: Erdélyi D.
Góllövő:  Kun 47
Kiállítva: Szlovák (Esztergom) 34
Edző: Wéber Roland
- Úgy kezdtük a meccset mint a 
múlt héten. Sajnálom a vereséget. 
Sok a sérültünk, de nincs mese, dol-
gozunk tovább.
Iksz Vértesszőlősön!
Megismételték a csapatok az őszi 
eredményt, hiszen október 24-én 
Tatán sem bírtak egymással a 3-3-
as eredményt hozó találkozón. Úgy 
tűnik, hogy mostanában minden 
meccset 0-2-ről kezd a TAC, azu-
tán vagy sikerül visszahozni  mint a 
Bana ellen, vagy nem mint az Esz-
tergom ellen. Ezúttal hősies küz-
delemben legalább az egyik pontot 
sikerült megmenteni. A második fé-
lidőben 0-2 és 1-3 után a 89. percben 
Szúcs gólja jelentette a döntetlent.
Tatai AC–Vértesszőlősi SE 3-3
(0-0)
Vezette: Tamási P. Góllövő: Purgel 
74, Tóth 78, Szűcs 89
Női U-17 Bábolnai SE – Tatai AC 
3-1 (2-1)
Vezette: Horváth I. Góllövő: Barta 13. 
Edző: Schaffer Péter.           - ta -

Hazai pályán fogadta a KSI-t a 
TAC női kézilabda csapata. Igazá-
ból nem volt tétje a mérkőzésnek, 
legfeljebb annyi, hogy megőrizze 
hazai veretlenségét a tatai együttes. 
Különböző okok miatt többen hiá-
nyoztak. A vendégek három gyors 
góllal igazolták, hogy nem rosz-
sz csapat. Ősszel is csak két gólos 
TAC győzelem született Budapes-
ten. Felébredtek a lányok és az első 
félidő közepére sikerült négy gólos 
előnyt összehozni. Mégis a pihenő-
re döntetlennel vonultak a csapa-
tok. A második játékrészben a KSI 
nagyon erőszakosan védekezett és 
a hazaiak hibáit kihasználva, lero-
hanásokból egyre növelte előnyét. 
A TAC-nak semmi nem jött össze, 
így az utolsó hazai mérkőzésen el-
vesztették hazai veretlenségüket.
Tatai AC - KSI Kézilabda Aka-
démia 23-29 (16-16)
Vezette: Gácsig D., Sárközi M.
Góllövő: Kulcsár 9, Sajó 5, Szőts 
5, Mayer 3, Sajdli 1.Edző: Csányi 
Gábor
- Kicsit álmosan kezdtünk, de az-
tán jobban játszottunk. Több seb-
ből vérzünk és ez meglátszott a 
második félidőben. Sajnálom hogy 
az utolsó hazai meccsen nem sike-
rült nyerni. Köszönjük hogy a szur-
kolók egész évben velünk voltak.
Junior:  Tatai AC – KSI Kézilab-
da Akadémia 17-30 (9-16)

Vendégként nem sikerült
A legutóbbi hazai győzelem után 
két meccset is idegenben játszott 
a TAC férfi NBI/B-s kézilabda 
csapata. Sajnos egyik mérkőzésen 
sem sikerült a pontszerzés.
Balatonfüredi KSE U23 – Tatai 
AC 28-23 (12-11)
Vezette: Baranyai N., Baranyai Zs.
Góllövő: Basky 8, Kanyó Bence 
5, Himer 3, Szám 2, Endrédi D.2, 
Kanyó Á. 2, Szövérdffy 1.
Junior: Balatonfüredi KSE – Ta-
tai AC 24-36 (11-18)
Vezette:  Réger R., Vandróczki G.
Góllövő: Tóth 9, Csics 5, Szö-
vérdffy 5, Sajóvölgyi 4, Czil-
lahó 4, Körmendi 3, Gálfi 2, 
Kállai 2, Borsos 1, Lévai 1. 
Edző: Márton Ádám
Kiszenvedték!
Vasárnap este hazai pályán az 
Alba Regia ellen játszott  a TAC. 
Nagyon kellett volna a győzelem, 
mert a gyenge tavasz miatt eléggé 
hátra csúszott a csapat a tabellán. 
A TAC a 9., míg a vendégek a 12. 
helyen várták a mérkőzést. Ez volt 
az utolsó hazai meccs, szerették 
volna a fiúk győzelemmel megkö-
szönni a szurkolóknak a kitartást. 
Czérna ezúttal sem játszhatott sé-
rülés miatt. Végig kemény, néha 
durva mérkőzésen nem nagyon 
tudtak elszakadni egymástól a 
csapatok Az Alba kezdett jobban, 

4-0-ra vezettek az elején. Hazai 
időkérés után javult a védekezés 
és a szünetre már 13-11-es TAC 
vezetéssel mentek az együttesek. 
A második játékrész ha lehet, még 
izgalmasabbra sikerült. Hiába ve-
zetett a TAC általában 2-3 góllal, 
a vendégek mindig fel tudtak zár-
kózni. Az utolsó percen belül az 
Alba támadhatott az egyenlítésért. 
Edzőjük időt kért, megbeszélték a 
figurát, de elsiették a támadást, a 
lövést Varga védte így megszüle-
tett a hazai győzelem.
Tatai AC-Alba Regia 26-25 (13-
11)
Vezette: Felhő F., Öcsi T.
Góllövő: Juhász 5, Himer 4, Le-
hőcz 4, Kállai 2, Kanyó Bence 2, 
Kanyó Balázs 2, Basky 2, Vaskó 2, 
Szám 1, Kanyó Á. 1.
Junior: TAC a TAC ellen!
Meglepődhettek a nézők a junior 
meccsen, hiszen mind a két együt-
tes TAC mezben játszott. Az ok 
nagyon prózai: a vendégek otthon 
felejtették a sajátjukat. A mérkő-
zésen aztán az „igazi” TAC maga-
biztos játékkal, néha 5-6 góllal is 
vezetve győzött.
Tatai AC – Alba Regia 33-29 (18-
13)
Vezette: Gyimesi Zs., Tóth L.
Góllövő:Szövérdffy 8,  Czillahó 7, 
Csics 6, Fodor 3, Tóth 2, Farkasdi 
2, Gálfi 2, Becze 1.                 - ta -

Vége a hazai veretlenségnek

Vasárnap délben a TAC csar-
nokban  a Veszprémet fogadta a 
TAC együttese. A párosok után 
1-1 volt az eredmény. Egyéni-
ben a hazaiak 8 győzelemmel 
számoltak és akkor a döntetlen-
nel maradnak a 6. helyen. Be-
reczki és Szikora Bence hozta 
is a kötelezőket és még Senkál 
Lajos is hozzátett egy győzel-
met. Most Szikora Mártonnak 
nem sikerült  a pontszerzés 
mint ahogy végeredményben a 
TAC-nak sem. A Veszprém 10-
8-ra nyerte meg a mérkőzést. A 
hazai pontokat a Bereczki, Szi-
kora Bence páros és Bereczki 3, 
Szikora Bence 3, Senkál 1 sze-
rezték.                      - ta -

A KEM  Diáksport és Szabadidő Egyesület az 
elmúlt héten rendezte meg az atlétika Diáko-
limpia megyei döntőit valamennyi korcsoport-
ban. Az időjárás nem fogadta kegyeibe sem a 

szervezőket, sem a versenyzőket, szinte min-
den nap megáztak sőt szerdán jégesőben feje-
ződött be a verseny.
Az utóbbi években a tatai iskolák jól szerepel-

nek és ezúttal is értékes helyezésekkel térhet-
tek haza a versenyzők. Az országos döntőbe 
jutásért szinte valamennyi korcsoportban 
nagy küzdelem  volt.  A megyei döntő győz-
tes csapatai:
II. korcsoport fiúk: Kőkúti Általános Iskola 
1793 pont
lányok: Kőkúti Általános Iskola 1926 pont
2. Vaszary János Általános iskola 1926 pont
A lányoknál az döntött, hogy a Kőkúti leg-
jobb versenyzője több pontot gyűjtött.
III. korcsoport fiúk: Kőkúti Általános Iskola 
2809 pont
lányok: Kőkúti általános Iskola  3132 pont

IV. korcsoport fiúk: Kőkúti Általános Iskola 
4038 pont.                - ta -

Lassan befejeződik a női amatőr 
kosárlabda NB I/B küzdelemsoro-
zata. A TSE a 17-20. helyért ját-
szik. Legutóbb a Szolnok gárdáját 
fogadta, akikkel azonos mutatók-
kal álltak a tabellán. Nehéz mérkő-
zésre számított Szabó Judit edző, 
mert mint a találkozó előtt elmond-
ta, két új játékos is van a vendégek-
nél, akik erősítést jelentettek. Jól is 
kezdtek a szolnokiak és a TSE csak 
4-14 után ébredt fel. Az első ne-
gyedet még egy ponttal elbukták, 
de aztán potyogtak a hazai kosarak, 
keményedett a védekezés. Tulaj-

donképpen a harmadik negyedben 
dőlt el, hogy nyernek a hazaiak. 
Tatai SE – Szolnoki MÁV SE 79-
45 ( 16-17,14-6,29-9,20-13)
Vezette: Gaál I., Major Á. Legjobb 
dobók: Strupka 19/6, Kiss Judit 3, 
Takács 19/6, Lendér 16/3, Sudár 8, 
Kiss Csenge 6, Horváth 4, Pálmai 
4. Edző: Szabó Judit
- Nagyon jól játszottunk. A kezde-
ti emberfogás nem jött be, gyorsan 
kellett váltani. Jól védkeztünk, jól 
is dobtunk. Nagyon örülök a ne-
gyedik győzelmünknek a bajnok-
ságban.                              - ta -

TSE öröm, szolnoki bánat

Győzelem esőben

A Tataiak idei első megméretteté-
se Bécsben volt az osztrák szerve-
zésű nemzetközi maratoni jellegű 
versenyen. Április utolsó napján 
tíz versenyző indult kortól füg-
gően rövidebb illetve hosszabb 
távon melyet serdülő versenyzők-
nél futószakaszos kiszállással is 
nehezítettek. Szép eredményeket 
értek el kajakosaink, Almási Lili 
és Kovács Sára I. helyezést, Ori-
sek Viktória, Pazár Anna és Cso-
kor Erik II.helyezést, Mikó Áron 
III. helyezést ért el. A csapat többi 
tagja is az élmezőnyben végzett, 
Flaskár Fruzsina 4.helyen, Hav-
ranszki Levente 8.helyen, Nagy 
Ádám 9. helyen, Németh Mátyás 

14. helyen és Almási Roland 18. 
helyen végzett.
Kajakosaink rengeteg tapasztalat-
tal gazdagodtak, amiket a közelgő 
győri országos maratón bajnoksá-
gon jól tudnak majd hasznosítani.

Bővebb információk:
www.tataiac.hu
www.tata.hu                                     
Tatai Tv képújság

Jól szerepeltek Bécsben a tatai HÓDY SE kajakosai

asztalitenisz

Atlétika: Újabb eredményekkel büszkélkedhet a Kőkúti

A Megyei Diákolimpia Atlétika Csapatbajnokságon a Kőkúti iskola összesen 6 csapattal versenyezhetett. A megyei döntőben végül 
négy csapattal országos döntőbe jutott a Kőkúti, négy első helyezéssel.


