
65 elismerést nyújtottak át már-
cius 16-án reggel a tatai Kossuth 
téren, a magyar zászló és címer 
napja alkalmából rendezett ünnep-
ségen, melyen a város legkiválóbb 
tanulói, és végzős diákjai vettek 
részt.
Tata Város Önkormányzata min-
den évben ezen a napon nyújtja át 

az elismeréseket azoknak a tatai 
tanulóknak és felkészítő tanára-
iknak, akik az előző tanévben or-
szágos vagy nemzetközi tanulmá-
nyi versenyeken elsőtől hatodik 
helyezést értek el, vagy felsőfokú 
intézményekben történő felvételi-
nél többletpontszámot adó tanul-
mányi versenyeken voltak ered-

ményesek.
A helyszínen ünnepi köszöntőt 
mondott dr. Beró Henrietta. Az 
alpolgármester a téren felsorako-
zott fiatalokhoz szólva kiemel-
te: - mi magyarok a közös múltat 
megtanultuk, közös jelenünket 
pedig megbecsüljük, de a jövőnk, 
a  21. század már a fiatal diákoké, 

nekik kell továbbvinni értékein-
ket, hagyományainkat. Dr. Beró 
Henrietta hozzátette: - „Ma azért 
vagyunk itt, hogy kifejezhessük 
azt a megbecsülést, amit irántatok 
érzünk, köszönjük a munkátokat, 
és az eredményeiteket, melyeket 
nemcsak magatoknak, hanem a 
szüleiteknek, a tanáraitoknak, és 
nekünk, tataiaknak is hoztok.
Az ünnepségen a 65 elismerő dí-
jat és oklevelet Bencsik János or-
szággyűlési képviselő, és dr. Beró 
Henrietta alpolgármester adták át.
A díjazottak 2017. március 16-án:
A Kőkúti Általános Iskolából:
-Cziráki-Lantai Marcell az Or-
szágos Honismereti Tanulmányi 
Versenyen történelemből első he-
lyezést ért el. 
-Tompa Anna az Országos Honis-
mereti Tanulmányi Versenyen tör-
ténelemből első helyezést ért el.
-Busa Hanna az Országos Honis-
mereti Tanulmányi Versenyen tör-
ténelemből első helyezést ért el.
-Mészáros Blanka az Országos 
Honismereti Tanulmányi Verse-
nyen történelemből első helyezést 
ért el.
-Nagy Péter az Országos Honis-
mereti Tanulmányi Versenyen tör-
ténelemből első helyezést ért el.
Folytatás a 3. oldalon.
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Tatán, a Városháza dísztermében 
került sor az idei sportolói ösz-
töndíjak átadására március 23-án. 
2017-ben öt tatai fiatal sportoló 
nyerte el a támogatást, melyet Dr. 
Szabó Tünde sportért felelős ál-
lamtitkár, Bencsik János országy-
gyűlési képviselő és Michl József 
polgármester adott át.
Az ösztöndíj odaítélésének célja 
azoknak a Tatán élő vagy itt spor-
toló sikeres fiataloknak a támoga-
tása, akik válogatott kerettagként 
nemzetközi rangadókon vesznek 
részt. A megmérettetésre való fel-
készülés és a külföldi versenyekre  
utazás komoly anyagi terhet ró a 
fiatal sportolók családjára, ezért 
ennek viseléséhez járul hozzá a 
város. Az ösztöndíj adományo-
zásával így biztosítható, hogy 
legeredményesebb sportolóink 
továbbra is tatai színekben tudja-
nak elindulni a versenyeken. Az 
elmúlt két évben négyen nyerték 
el az ösztöndíjat, az idén azonban 
már öten kaphatták meg, kiemel-
kedő eredményeik nyomán. Az 
ösztöndíj egy éven át havi 40 000 

Ft-ot biztosít a jutalmazott sporto-
lóknak.
Michl József elmondta: - az ösz-
töndíjat azért hozták létre, hogy a 
Tatán fiatalon válogatott kerettag-
gá váló sportolókat itt tarthassuk 
a városban, és ne kerüljenek át 
fővárosi egyesületekhez, hanem 
Tatát is képviselhessék a sportélet-
ben. A polgármester az ösztöndíjra 
utalva hozzátette: - olyan összeget 
állapítottak meg, amely túlmutat a 
jelképességen, és növeli a csalá-
dok biztonságát abban, hogy van 
értelme a gyermeküket a sportban 
tovább támogatni.
Az önkormányzat által 2015-ben 
alapított, a „Sportolók ösztöndí-
járól” szóló  rendelet alapján Tata 
város polgármestere sport ösztön-
díjat adományozott 2017-ben  az 
alábbi személyeknek:
Esztergályos Patrik (párbajtőrö-
ző), az OMS Tata Iron Trade Ví-
vóegyesület sportolója, edző: Par-
tali Csaba, vezetőedző, egyesület 
elnöke: Plásztán Attila. Legjobb 
eredmény 2016-ban: Junior Euró-
pa Bajnokság csapat 1. hely, Juni-

or Világbajnokság csapat 2. hely
Kecskeméti Ronald (ökölvívó), a 
Tatai Tömegsport és Tájfutó Hon-
véd Sportegyesület sportolója, 
edző: Flórián Béla, Kuzma Csaba, 
egyesület elnöke: Mészáros Ká-
roly. Legjobb eredmény 2016-ban: 
Országos Diákolimpia 1. hely, Eu-
rópa Bajnokság 3. hely, Országos 
Bajnokság 1. hely
Kovács Petra Sára (kajakozó) a 
Tatai Hódy Sportegyesület ver-
senyzője, edző: Czina László, 
vezetőedző, egyesület alelnöke 
Császár Attila. Legjobb eredmény 
2016-ban: Síkvízi Magyar Baj-
nokság K-2 500 m 2. hely, K-2 
200 m 2. hely, Olimpiai Remény-
ségek Versenye K-2 500 m 2. hely, 
K-2 200 m 2. hely
Kun Anna (párbajtőröző), az OMS 
Tata Iron Trade Vívóegyesület 
sportolója, edző: Partali Csaba, 
vezetőedző, egyesület elnöke: 
Plásztán Attila. Legjobb ered-
mény: Magyar Bajnokság egyéni 
3.hely, Magyar Bajnokság csapat 
2. hely, Suzhou Világ Kupa egyéni 
12. hely, Európa Bajnokság csapat 

4. hely, összesített U 23 európai 
körverseny 1. hely
Pazár Anna Luca (kajakozó), a Ta-
tai Hódy Sportegyesület verseny-
zője, edző: Czina László, vezető-
edző, egyesület alelnöke Császár 
Attila. Legjobb eredmény 2016-
ban: Síkvízi Magyar Bajnokság 
K-1 500 m 2. hely, Olimpiai Re-
ménységek Versenye K-1 500 m 
4. hely
Az ösztöndíjak átadását követően 
a helyszínen írták alá a Tata Város 
Önkormányzata, és a kiemelt tatai 
sportegyesületek között létrejött 
támogatási szerződéseket is:
-az OMS Tata Iron Trade Ví-
vóegyesülettel,
-a Tatai Sportegyesülettel,
-a Kőkúti Sasok Diáksport Egye-
sülettel,
-a Tatai Atlétikai Clubbal,
-valamint a Tatai Hódy Sportegye-
sülettel.
Dr. Szabó Tünde sportért felelős 
államtitkár az ösztöndíj átadása 
előtt megtekintette az új városi 
sportcsarnok, a jégsátrat, és Mi-
chl József polgármesterrel vala-
mint Bencsik János országgyű-
lési képviselővel ellátogatott az 
edzőtáborba is, ahol egyeztettek 
a Tatai Olimpiai Központ terve-
zett fejlesztéséről. Az államtitkár 
tatai programja végén a sajtónak 
elmondta: - az a sportszeretet ami 
a városban és a városvezetés köré-
ben érzékelhető, példaértékű Ma-
gyarországon. Ezt látva a fejlesz-
tések nem állhatnak meg, hiszen 
biztosítani kell minden lehetősé-
get Tatán az egészséges életmód-
hoz, az utánpótlás neveléshez és 
az élsporthoz egyaránt.         - áá -

Sportolói ösztöndíj a legjobbaknak
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Elkezdődött a kőrisfák 
metszése

Tavalyelőtt a város a Kos-
suth-térre és a környező utcákba, 
valamint a Kodály térre összesen 
50 db nagyobb méretű gömbkő-
rist ültetett el. A kőrisek a kiül-
tetést követően még nem rendel-
keznek megfelelő gyökérzettel 
a lombkoronájuk ellátásához, 
ezért a koronájuk tavaszi visz-
szametszésére van szükség azért, 
hogy a fák továbbra is jól fejlőd-
hessenek. A metszések kedvező 
hatása, hogy a növények sokkal 
dúsabb lombkoronát növeszte-
nek majd.

A Jázmin utcai iskolában tar-
tott lakossági fórumot a volt 
Szőnyeggyári sziget tervezett 
beépítéséről Michl József pol-
gármester. Az érintett körzet 
lakói és az érdeklődők tavaly 
egy korábbi fórumon már szá-
mos kérdésben egyeztettek, és a 
területet fejlesztő cég is bemu-
tatta a részletes terveket, melyek 

nyomán a szigeten lakóövezetet 
alakítanak ki, közművesített tel-
kek létrehozásával.
Michl József a helyszínen tá-
jékoztatott arról, hogy a beru-
házók a szigetről egy új hidat 
fognak építeni, a Mikovényi 
út-Gesztenye fasor felé, az ott 
jelenleg meglévő öt garázst át-
helyezik, ehhez az Önkormány-

zat ad majd területet, az ingat-
lanfejlesztő cég pedig megépíti 
őket. A malom melletti új híd 
segítségével az építkezés folya-
mata is biztonságosabban és ké-
nyelmesebben megoldható lesz. 
A Mikovényi út - Jázmin utca - 
Gesztenye fasor találkozásánál 
egy körforgalmi jellegű közle-
kedési rendet alakítanak ki, ami 

lelassítja a forgalmat, kényel-
mesebbé teszi például a Jázmin 
utca felőli ráhajtást is az útra, 
és sokkal biztonságosabbá teszi 
a haladást a csomópontban. A 
sziget beépítésével kapcsolatos 
szerződésről március 29-én tár-
gyalt Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete.
A fórumon a beruházó Land In-
gatlanfejlesztő Kft. képviseleté-
ben Buza József ügyvezető úgy 
nyilatkozott: - nem épületeket 
építenek a szigetre, hanem össz-
közművesített telkeket alakíta-
nak ki. A projekt során elkészí-
tik az új hidat, megépítenek egy 
belső utat, bevezetik a közműve-
ket, majd a telkeket minél keve-
sebb leendő lakó számára fogják 
értékesíteni. A cég a munkála-
tokat a tervek szerint még idén 
befejezi.                                - áá -

Idén elkészülnek a közművesített telkek a volt Szőnyeggyári szigeten

A Városháza dísztermében tar-
totta soros ülését Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete, 
amely 19 napirendi pontban dön-
tött március utolsó szerdáján.
Az ülés kezdetén Michl József 
köszöntötte V. Smídt Róbert 
szőgyéni fafaragóművészt, aki-
nek oklevelet adományozott ab-
ból az alkalomból, hogy „Him-
nusz” című táblaképét először 
Tatán mutatta be.
A napirendek sora rendelet-alko-
táshoz és településrendezéshez, 
városfejlesztéshez kapcsolódó 
előterjesztésekkel kezdődött, 
többek között a településfejlesz-
tési koncepcióhoz, a városunk 
építészeti és városszerkezeti ér-
tékeinek helyi védelméről szóló 
önkormányzati rendelethez, és a 
Települési Arculati Kézikönyv-
höz kapcsolódóan. Utóbbiról 
Michl József az ülést követő 
sajtótájékoztatóján elmondta: 
- az arculati kézikönyv elkészí-
tésével kapcsolatban lakossá-
gi fórumot is rendeznek majd, 
hogy összefoglalhassák azokat 
a stílusbeli eszközöket és lehe-
tőségeket, melyeket a tervezők 
és építtetők használhatnak a jö-
vőbeni építkezéseknél. Ebben a 
témában fontos, hogy a tataiak 
és a szakma is elmondhassák a 
véleményüket, s végül egy olyan 
arculati kézikönyv jöhessen lét-
re, amelyet használhatnak majd 
az építkezők.
A testület módosította az Ön-
kormányzat által alapított ta-
nulmányi ösztöndíjakról szóló 
rendeletét is, így a jövőben a 

felsőoktatásban tanulók részére 
kiírt Öveges József Ösztöndíjra 
már a mesterszakon tanulók is 
jelentkezhetnek.
A városüzemeltetéshez kap-
csolódó előterjesztések között 
kapott helyet a Középnyu-
gat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. beszámolója, a tár-
saság Tata Város 2016. évi helyi 
közszolgáltatási tevékenységére 
vonatkozóan. A tavalyi évről 
szóló beszámoló nyomán idén 
9 millió forintot kell az Önkor-
mányzatnak kifizetnie a társaság 
részére, veszteségének pótlásá-
ra. Erre törvényi kötelezettség 
van azokon a településeken, ahol 
helyi járatú autóbuszok közle-
kednek. A város ezzel együtt 
évente 40 millió forintot ad a 
Zrt.-nek, ennek az összegnek 
jelentős részéből buszbérletet 
vásárol az Önkormányzat a ta-
tai diákok számára. A veszteség 
azáltal csökkenhetne, ha többen 
utaznának tömegközlekedéssel 
Tatán. A napirendhez kapcsoló-
dik az is, hogy a Tesco közölte: 
- a jövőben nem kívánja támo-
gatni azt a buszjáratot, amely a 
vásárlókat az üzlethez és vissza 
szállítja a városban, így való-
színűleg ez a járat nem tud majd 
üzemelni. Michl József a témá-
val kapcsolatban úgy nyilatko-
zott: - kiemelten kezelik az Ipari 
Parki tömegközlekedést, mert 
fontos, hogy mindazok, akik az 
iparterületeken működő cégek-
nél dolgoznak, időben és minél 
rugalmasabban elérjék munka-
helyeiket. Ezen a területen sze-

retnének továbblépni, valamint 
az iskolai járatokat pontosítani 
és finomítani, hogy lehetőség 
szerint minél többen eljussanak 
buszokkal munkába és iskolába 
egyaránt.
A márciusi ülésen tájékozta-
tó hangzott el a Tatán működő 
közműszolgáltatók 2017. évi 
fejlesztési terveiről, valamint az 
önkormányzati intézményekre 
vonatkozó energia megtakarítási 
intézkedési terv készítéséről is.
A vagyongazdálkodáshoz kap-
csolódó előterjesztések között a 
képviselők szavaztak az új Vá-
rosi Sportcsarnok tulajdonjogára 
és üzemeltetésére, valamint  az 
Újhegyben található lőtér jövő-
beni hasznosítására vonatkozó 
döntésekről is. A sportcsarnok-
ról szóló megállapodást hosszas 
tárgyalássorozat előzte meg, 
melynek eredményeként a csar-
nok tulajdonosa Tata Város Ön-
kormányzata lett. A létesítmény 
építéséhez szükséges önerőt 
korábban az Önkormányzat biz-
tosította, míg az építtető TAC 
gyűjtötte hozzá a TAO támoga-
tásokat. A város most átveszi az 
ingatlant, melyben a TAC bérelni 
fogja a számára szükséges teret 
és időt. Ugyancsak fontos döntés 
volt az a hosszú távú együttmű-
ködési megállapodás, melynek 
értelmében az Önkormányzat 
15 éven át, évi 45 millió forin-
tos támogatás nyújt a TAC-nak, 
a biztonságos sportegyesületi 
működés érdekében. A megálla-
podás keretében a TAC vállalja, 
hogy 800 főre növeli az olimpiai 

sportágakban versenyzői számát, 
és 2020-ig nemcsak férfi, hanem 
női csapatsportban is működtet 
országos bajnokságban legalább 
második ligában játszó csapatot. 
Az újhegyi lőtérrel kapcsolatban 
Michl József tájékoztatott arról, 
hogy az Önkormányzat vásá-
rolt a lőtér mellett területeket, 
melyekre korábban városrészi 
központot terveztek, mára azon-
ban inkább lakóterületnek hasz-
nálnák őket. A tervek szerint az 
Újhegyi út mentén lehetne létre-
hozni egy kis központot, ahol a 
jövőben egy óvodát, vagy helyi 
találkozóhelyet is lehetne létesí-
teni. Az erre vonatkozó koncep-
ció megalkotását elfogadták a 
képviselők.
Az ülésen több napirendi pont is 
foglalkozott a Kuny Domokos 
Múzeummal, például az intéz-
mény által használt ingatlanok-
kal, és a múzeum digitalizálási 
stratégiájának jóváhagyásával 
kapcsolatban. Az intézménynek 
egy informatikai fejlesztést kell 
végrehajtania, melynek során 
digitalizálják a meglévő tárgyi 
állományukat. Az általuk őrzött 
múzeumi tárgyak a magyar ál-
lam tulajdonát képezik, s most 
egy precíz, összefoglaló leltárt 
kell róluk készíteni.
A testület döntött arról az együtt-
működési megállapodásról is, 
melyet városunk az Edutus Főis-
kolával írt alá. Ezzel együtt Tata 
már 5 felsőoktatási intézménnyel 
működik együtt, melyek közül 
kiemelkedik a Soproni Egye-
temmel és az Edutus Főiskolával 
kötött szerződés. Szeptember-
ben biztosan elindul a soproni 
együttműködés kapcsán Tatán a 
csecsemő és kisgyermeknevelő 
képzés a Piarista Rendházban, 
míg az Edutus Főiskola közre-
működésével egy gazdasági jel-
legű képzés valósul majd meg, 
ennek részleteiről tárgyaltak a 
képviselők.
Az ülés végén a testület szava-
zott még többek között a Szak-
mai Képzésért Közalapítvány 
megszüntetéséről, illetve a köz-
területek és magánutak elneve-
zéséről is. A március 29-i ülés 
aktuális képviselői kérdésekkel 
zárult.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete áprilisban foly-
tatja munkáját.        - áá -

Ülésezett a Képviselő-testület



Kőkúti Általános Iskola
Székhely címe: 2890 Tata, 
Kőkút köz 2. OM azonosító: 
031836
Ágnes út,  Akácos út, Aradi vérta-
núk útja, Arany János utca,
Balassi Bálint utca, Balogh Fe-
renc utca, Bercsényi utca, Berke-
nye utca, Bláthy Ottó utca, Budai 
Nagy Antal utca, Cser út, Csever 
utca, Dadi út, Diós puszta, Dob 

utca, Dózsa György utca, Eötvös 
utca, Erzsébet út, Esze Tamás 
utca, Fácános kert, Fazekas utca,
Fekete út, Fellner Jakab utca,   
Fenyves út, Fürdő utca, Galago-
nya utca, Gerle köz, Gyertyános 
út, Hajdú utca, Hamari Dániel 
utca, Határutca Hedvig út, Hősök 
tere, Hullám utca, II. János Pál 
tér , Ida út, Iskola utca, Ilona út, 
Irén út, József Attila utca, Judit 

út, Juszkó Béla utca, Kakas utca, 
Kálvária utca, Kastély tér, Katona 
József utca, Kazincbarcikai  utca, 
Keszthelyi utca, Kinizsi Pál utca, 
Kiss Emő utca, Klapka György 
utca, Klára út Kocsi utca, Kocsi 
út, Koltói Anna utca, Kossuth 
tér, Komáromi utca, Kosztolányi 
Dezső utca, Környei köz, Kör-
nyei utca, Kőkútköz, Levendula-
kert  utca, Lombos út, Magdolna 
út, Margit út, Május l. út páros 
24-től végig Május l. út páratlan 
35-től végig, Mária puszta, Mária 
út, Mocsai utca, Mókus tér, Móra 
Ferenc utca, Móricz Zsigmond 
tér, Nagykert utca, Nagysándor    
József utca, Naplókert, Naplókert 
utca, Naszályi út Naszályi út ta-
nya, Nefelejcs utca, Nyúl út, Őz 
út, Pálóczi Horváth Ádám utca, 
Perczel Mór utca, Piarista köz, 
Platános tér, Rákóczi utca, Reme-
teség puszta, Stransky János utca, 
Szarvas út, Szemere Bertalan 
utca, Szántó Kovács János utca, 
Tanoda tér, Táncsics Mihály utca, 
Thury György utca, Toldi Miklós 
utca, Tölgyes utca, Új út páros 
42-től végig páratlan  17-töl vé-
gig, Veres Péter utca, Vécsey Ká-
roly utca

Kőkúti Általános Iskola Fa-
zekas Utcai Tagintézménye 
Tagintézmény  címe: 2890 
Tata, Fazekas utca 47. OM 
azonosító: 031836
Tagozatos osztályokkal működik 

Ady Endre utca, Agostyáni utca, 
Almási utca, Alkotmány utca, 
Árpád utca, Bacsó Béla út páros 
2-24., Bacsó Béla út páratlan  1-7. 

Bajcsy-Zsilinszky utca, Baji út,
Baji úti Téglagyár lakótelep, Bar-
tók Béla utca, Bárányutca
Bem József utca, Béke utca (Agos-
tyán), Boglárka utca, Boróka utca,
Bottyán János utca, Csongor utca, 
Kristály köz, Damjanich utca, 
Dankó Pista utca, Deák Ferenc 
utca, Diófa utca, Dobozi Mihály 
utca, Dobó István utca, Dob-
roszláv Lajos utca, Egység utca,
Erkel Ferenc utca, Erzsébet ki-
rályné tér, Eszperantó tér, Építők 
útja Fáklya utca, Fenyő tér,
Fűzfa utca, Gábor Áron utca, 
Gárdonyi Géza utca,  Gombkötő 
utca, Görgey Artúr utca, Gyárut-
ca Hattyúliget utca, Irinyi János 
utca, Jókai sor (Agostyán), Jókai 
utca, Kazinczy utca, Kert utca 
{Agostyán), Kisfaludy Sándor 
utca, Kossuth Lajos utca (Agos-
tyán), Kölcsey utca, Kukoricza 
dűlő (Agostyán), Lázár Vilmos 
utca (Agostyán), Lovassy Lász-
ló utca, Lóverseny utca, Malom 
utca,  Május út  1-33. 2-22., Má-
tyás király utca, Mikszáth Kálmán 
utca, Munkásutca Művész utca, 
Nagyréti út, (Agostyán), Neu-
gebirg utca (Agostyán), Nyárfa 
utca, Nyírfa utca, Országgyűlés 
tér, Öveges  József utca, Patakköz, 
Petőfi Sándor utca, Petőfi Sándor 
utca (Agostyán), Piactér Révai 
utca,  Rózsa utca, Somogyi Béla 
utca, Sport utca, Szabadság utca 
(Agostyán), Szarka köz, Szegfű 
utca, Széchenyi István utca, Szé-
kely Bertalan utca, Szélkút utca,
Szilágyi Erzsébet utca, Tópart 
utca, Tárkányi Lajos utca  Tímár 
utca, Tivold köz, Tompa Mihály 
utca, Tócsőszház, Tópartsétány,-

Tóvárosi korzó, Török Ignác utca 
(Agostyán), Tulipán utca, Tünde 
utca Új út   1-15. 2-40.,  Újré-
ti utca, Újvilág utca, Vágó utca, 
Váralja utca, Vasútállomás, II. 
Vasvári köz (Agostyán), Vaszary 
János utca, Vértesszőlősi út Vö-
rösmarty utca, Wass Albert utca,  
Zilahy György utca

Vaszary János általános Isko-
la Jázmin Utcai Tagintézmé-
nye címe: 2890 Tata, Jáz-
min utca 23. OM azonosító: 
031834
1-4. évfolyam
56-os őrház 60-as őrház, Akác-
fa utca, Bacsó Béla út páros 
26-66., Bacsó Béla út páratlan 
7/B-45., Bezerédi utca,  Corvin 
utca, Csapó utca, Csokonai utca, 
Darnyai Béla utca, Faller Jenő út, 
Fényes fasor tanya, Feszty Árpád 
utca, Frankel Leó utca, Gesztenye 
fasor, Honvéd utca, Jázmin utca, 
Juharfa utca, Kalló utca, Karinthy 
Frigyes utca, Madách utca, Mi-
kovényi utca, Mindszenty József 
tér, Munkácsy Mihály utca, Nagy 
Lajos utca, Nyár utca, Pálffy utca, 
Perényi utca, Rozgonyi utca, Szent 
István utca, Szomódi út, Szőgyéni 
utca, Tavaszutca Temesvári István 
utca, Újhelyi dűlök:
IV. dűlő: Nádas utca
V. dűlő: Benczúr Gyula utca
VI. dűlő: Szélkút utca
VII. dűlő: Zichy Mihály utca
VIII. dűlő: Barcsay Jenő utca
IX. dűlő: Hársfa utca
X. dűlő : Szőlősor utca Újhegyi út,  
Váci Mihály utca, Vasútköz, Vas-
útutca, Vasútállomás,  Zrinyi utca, 
Zsigmond utca, Zsellér utca
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Nyílt nap a Tatai bartók 
béla Óvodában

„Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt 2017. 04. 11-én, ked-
den, 9 – 11 óra között. Lehe-
tőséget biztosítunk arra, hogy 
közelebbről megismerhessék az 
óvodát, meglátogassák a csopor-
tokat, találkozzanak az ott dolgo-
zó óvónénikkel, dajka nénikkel.” 

Nyílt nap a Tatai Kertvá-
rosi Óvodában
„Szeretettel meghívunk szüleid-
del együtt 2017. 04. 13-án dé-
lelőtt 10 – 12 óra között a Tatai 
Kertvárosi Óvodába, nyílt nap-
ra, ahol megismerkedhetsz az 
óvodánkkal, találkozhatsz Judit 
nénivel, Klári nénivel, és Zsani 
nénivel egy játékos délelőttön!”

Folytatás az 1. oldalról.

-Vajda-Kolek Blanka az Orszá-
gos Honismereti Tanulmányi 
Versenyen történelemből első he-
lyezést ért el. Felkészítő tanáruk 
Henzer Zsuzsanna volt.
-Keresztes Ádám a Hermann 
Ottó Környezetismereti Verse-
nyen környezetből ötödik helye-
zést ért el, felkészítő tanára Ko-
zári Miklósné volt.
-A Kőkúti Általános Iskola Faze-
kas Utcai Tagintézményének ta-
nulója, Bodnár Balázs a Kalmár 
László Matematikaversenyen ne-
gyedik helyezést ért el. Felkészí-
tője Kenderné Fonda Ágnes volt.
A Vaszary János Általános Isko-
lából:
-Blága Bence, a Kálti Márk Tör-
ténelemversenyen első helyezést 
ért el, míg Fekets Anna az Arany 
János Magyarversenyen hatodik 
helyezést ért el. Felkészítőjük 
Lázár Katalin volt.
-Bánhidi Botond az Arany János 
Magyarversenyen hatodik helye-
zést ért el. Felkészítője Mesterné 
Lupták Mariann volt.
-Nagy Balázs a Bolyai Termé-
szettudományi Csapatversenyen 
biológiából első helyezést, Mé-
száros Mátyás a Bolyai Termé-
szettudományi Csapatversenyen 
kémiából szintén első helyezést 
ért el. Felkészítőjük Lászlóné 
Cziráki Erzsébet volt.
-Kugler Ábel a Bolyai Termé-
szettudományi Csapatversenyen 
fizikából első helyezést ért el. 
Felkészítője Csalai Lajos volt.

-Horváth Bence a Bolyai Termé-
szettudományi Csapatversenyen 
földrajzból első helyezést ért el. 
Felkészítője Réti András volt.
-Veisz Andor a Jedlik Ányos Fi-
zikaversenyen negyedik helye-
zést, Nagy Balázs a Jedlik Ányos 
Fizikaversenyen ötödik helyezést 
ér el. Felkészítőjük Csalai Lajos 
volt.
-Veisz Andor a Kalmár László 
Országos Matematikaversenyen 
ötödik helyezést ért el. Felkészí-
tője Csalainé Csengődi Judit volt.
-Fekets Virág a Jedlik Ányos 
Matematikaversenyen negyedik 
helyezést, Bilszky Márk pedig a 
Jedlik Ányos Matematikaverse-
nyen első helyezést ért el. Fel-
készítőjük Avrancsevné Hegedűs 
Ildikó volt.
-Bari Zsolt a Titok London 
Bridge Angolversenyen hatodik 
helyezést ért el. Felkészítője Né-
meth Katalin volt.
Az Eötvös József Gimnázium-
ból:
-Schleier Vera Izabella a XX. 
Nemzetközi Magyar-Matema-
tikaversenyen dicséretet kapott. 
Felkészítője Tóth Zsuzsanna 
volt.
-Makranczi Dorottya Ilona az 
Arany János Tehetséggondozó 
Program XV. Országos Irodalmi 
Versenyen negyedik helyezést, 
valamint az Aranytoll Helyesírá-
si Versenyen negyedik helyezést 
ért el. Felkészítője dr. Horváthné 
Lőrincz Mária volt.
-Vastag Adrián a Cornides Ist-
ván Matematika-fizika Emlék-

versenyen hatodik helyezést ért 
el. Felkészítője Krisztin Németh 
Andrea és Ádám Árpád volt.
-Lévai Marcell a Hóditsd meg a 
biteket! Nemzetközi Informati-
kai Verseny magyarországi for-
dulóján hatodik helyezést ért el. 
Felkészítője Gálik András volt.
-Krisztik Bálint a Jedlik Ányos 
Országos Fizikaversenyen ne-
gyedik helyezést ért el. Felkészí-
tője Ádám Árpád volt.
-Hegedűs Péter a Konkoly-The-
ge Miklós Matematikaversenyen 
hatodik helyezést ért el. Felké-
szítője Krisztin Németh Andrea 
volt.
-Takács Márton a Konkoly-The-
ge Miklós Matematikaversenyen 
harmadik helyezést ért el. Felké-
szítője Ádámné Dúcz Vilma volt.
-Jakabovics Luca a Kon-
koly-Thege Miklós Matematika-
versenyen hatodik helyezést ért 
el. Felkészítője Tóth Zsuzsanna 
és Almádyné Orova Edit volt.
A Talentum Iskolából:
-Szeidemann Márton, a Bend-
egúz Tudásbajnokságon mate-
matikából első helyezést ért el. 
Felkészítője Horváthné Alföldi 
Mónika volt.
A Tatai Református Gimnázium-
ból:
-Somlyay Anna az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verse-
nyen földrajzból hatodik helye-
zést ért el.  Felkészítője Szakál 
Ferenc volt.
-Hargitai Áron a Bonus Intra Or-
szágos Történelemversenyen má-
sodik helyezést ért el. Felkészítő-

je Muhi Barnabás volt.
-Engelbrecht Patrícia a Reformá-
tus Középiskolák Országos Ké-
miaversenyén harmadik helye-
zést ért el, valamint az Országos 
Dürer versenyen kémia kategó-
riában hatodik lett. Felkészítője 
Szabó Ildikó volt.
-Jób Csongor a Református Isko-
lák Országos Informatikai Verse-
nyén programozás kategóriában 
második helyezést ért el, míg 
Pető Attila Péter a Református 
Iskolák Országos Informatikai 
Versenyén programozás kategó-
riában hatodik lett. Felkészítőjük 
Koros Gábor volt.
-Pető Attila Péter a Keszthelyi 
Helikon Ünnepségen vers- és 
prózamondó kategóriában bronz 
fokozatot ért el. Felkészítője Sü-
vegh Szilvia volt.
-Kristóf Kíra és Szikszai Sára a 
Soli Deo Gloria Bibliaismereti 
Versenyen harmadik helyezést 
értek el. Felkészítőjük Szabó 
Elődné volt.
-Szikszai Sára a Budai József 
Biológiaversenyen harmadik, 
Heitz Katalin Éva pedig a Budai 
József Biológiaversenyen ötödik 
helyezést ért el. Felkészítőjük 
Nagyné Kristó Erzsébet volt.
-Gábriel Péter a Református Is-
kolák Országos Matematika Ver-
senyén negyedik helyezést ért el. 
Felkészítője Szabóné Salgó Má-
ria volt.
Az ünnepségen közreműködött 
Petrozsényi Eszter színművész, 
és Tihanyi Dániel, a Magyarock 
Dalszínház művésze.        - áá -

BÖLCSŐDEI FELVÉTEL 
 a 2017-18-as nevelési évre

Tájékoztatjuk a bölcsődei ellátás 
iránt érdeklődő Szülőket, hogy 
a Felvételi kérelmeket a Csillag-
sziget Bölcsődébe (Új út 14/a) az 
alábbi időpontokban adhatják be:
április 24-én    08:00 – 16:00
április 25-én    08:00 – 16:00
április 26-án    08:00 - 16:00
Amit feltétlen hozni kell:
A gyermek iratai (TAJ kártya, 
lakcímkártya)
A szülők lakcímkártyája
Bölcsődei felvételi kérelem 
letölthető: tata.hu
Betekintő a Csillagsziget 
Bölcsődébe  
április 3-án, hétfőn 15.30-tól 
17.00 óráig

Tatai általános iskolák felvételi körzetei

Elismerés a legkiválóbb tatai diákoknak
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Tisztában vagyok azzal, hogy a 
Tata és Tóváros közötti terüle-
teken élők számára elképesztő-
en lassúnak tűnhet a hatóságok 
reagálása arra az egyre inkább 
elhatalmasodó problémahal-
mazra, melyet a visszatérő 
karsztforrások idéznek elő. Ez-
zel együtt az elmúlt napokban 
egy újabb fontos kormányzati 
szintű döntés született. A Kor-
mány a 1110/2017. (III. 7.) 
Kormányhatározat keretében 
elfogadta a Nemzeti Vízstraté-
giát, mely részletesen is foglal-
kozik a közép-dunántúli karszt-
vízrendszer visszatöltődésével 
együtt járó veszélyhelyzetek 
elhárításával kapcsolatos kér-
désekkel. 
A március 7.-én elfogadott kor-
mányhatározatban a követke-
ző olvasható: “A Kormány a 

Vízstratégia végrehajtása érde-
kében, a 3. pontban foglaltakkal 
összhangban intézkedési tervet 
fogad el, amelynek keretében 
felhívja a belügyminisztert, 
hogy a Dunántúli-középhegy-
ség karsztvíz-készletgazdálko-
dási állapotértékelése kereté-
ben vizsgálja meg az emelkedő 
karsztvízszint okozta jelensé-
gek környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és földtani okait, 
valamint határozza meg a szük-
séges vízkészlet-gazdálkodási 
feladatokat azzal a céllal, hogy 
ez alapján beavatkozási javaslat 
készülhessen a karsztvízszint 
emelkedése miatt problémás 
helyszínekre. Felelős: belügy-
miniszter. Határidő: 2017. de-
cember 31.”  
Minden bizonnyal vannak olyan 
Tisztelt Olvasók, akik számára 

most nehézkes lehet a jogi bikk-
fanyelven megfogalmazott szö-
veg értelmezése. A lényeg az, 
hogy a Kormány végre tudo-
másul vette, hogy a bányászat 
beszüntetését követően rege-
nerálódó karsztvizek valós ve-
szélyforrást jelentenek azokon 
a területeken – köztük Tatán -, 
ahol a mögöttünk hagyott ötven 
esztendőben elépítették az egy-
kori források kürtőit.
Hosszú út vezetett el idáig, hi-
szen Tata Város Önkormányza-
ta közel tíz esztendővel ezelőtt 
kezdett el foglalkozni a kér-
déssel. Képviselővé választá-
somat megelőzően – a Magyar 
Földtani és Geofizikai Intézet 
igazgatóhelyetteseként – átfogó 
vízföldtani felmérést rendel-
tem el a Tatai-medencét illető-
en. Képviselővé választásomat 

követően e tanulmány alapján 
készülhetett el az a stratégiai 
dokumentum, amely segítségé-
vel a Belügyminisztérium egy 
évvel ezelőtt Operatív Munka-
bizottság felállításáról döntött. 
Időközben a képviselőcsopor-
tom megbízásából én kaptam 
a feladatot, hogy a Belügymi-
nisztériummal egyeztessem az 
elkészült Nemzeti Vízstraté-
gia Kormány elé kerülő 
szövegét, s a végre-
hajtásáról szóló ha-
tározattervezetet. 
Így aztán közös 
döntésünk kö-
vetkeztében 
épülhe-

tett be a fent már ismertetett 
határozati pont, melynek pénz-
ügyi fedezeteként 400 millió 
forintot biztosított a pénzügyi 
kormányzat. Itt tartunk most.

 OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Lesz-e idén is környezetvédelmi alap által kiírt pályázat?
Kérdező: Szegedi Jánosné

Igen, a benyújtási határidő: 2017. május 9. (kedd) 16:00 óra
Elbírálás: 2017. május 31-ig.
Támogatási forma: Vissza nem térítendő támogatás
A benyújtott pályázatnak a következőket kell magában foglalnia:
Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot, mely tartalmazza a 
pályázó nevét, címét, a pályázat témájának pontos megnevezé-
sét, az igényelt támogatás összegét, valamint a pályázó bank-
számlaszámát.
Kitöltött pályázati költségvetési űrlapot, mely tartalmazza a 
pályázatban foglaltak megvalósításával kapcsolatban felmerü-
lő kiadásokat és bevételeket (a megadott bontásban), valamint 
az igényelt támogatás összegét.
A pályázatokat postai úton vagy ügyfélfogadási időben  
(H: 8:00-16:00, Sze: 12:00-15:30, P: 8:00-12:30) személyesen 
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalba, a környezetvédelmi és 
energetikai referensnek címezve kell eljuttatni (2890 Tata, Kos-
suth tér 1. 202. szoba. tel: 34/588-644) A borítékon fel kell tün-
tetni a “Környezetvédelmi Alap pályázat 2017.” megnevezést. 
Részletek: www.tata.hu E-mail: varos@tata.hu
Válaszadó: Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai 
referens

A Bolyai természettudományos csapatverseny országos döntőjén

Március 11-én, szombaton a Kőkúti 
Általános Iskola 7. osztályos csapa-
tával komoly megmérettetésen vet-
tünk részt. 
Februárban a Pannónia északi kör-
zeti fordulóját nyertük meg, öt me-
gye legjobbjaiként jutottunk az or-
szágos döntőbe, a legjobb 12 csapat 
közé. 
Komplex verseny, mert a termé-
szettudományok mindegyik ágát 
átfogja, hiszen biológiai, fizikai, 
kémiai és földrajzi témakörökből 
kellett a kérdésekre felkészülni.  
Csapatverseny, mert az számít ér-

téknek, hogyan tudunk együttmű-
ködni, feladatot megosztani, egy-
mással kommunikálni. Mi ezt már 
több versenyen, több tantárgyból 
megélhettük, de talán itt kamato-
zott igazán a befektetett energiánk.
Budapesten a Sashegyen, az Arany 
János Általános Iskolában volt a 
döntő. Délelőtt írásbeli forduló 
volt, 14 kérdéssel, és egy hosszú 
választ igénylő kifejtős feladattal. 
Míg a feladatokat javították, mi 
megebédeltünk, majd kihirdették az 
eredményt: az induló 12 csapatból 
6 juthatott a szóbeli fordulóba.  15 

perc felkészüléssel kellett megol-
danunk tulajdonképpen egy kémi-
ai rejtvényt, a periódusos rendszer 
elemeire vonatkozó információk 
alapján, majd a víz fizikai-kémiai 
tulajdonságaiból a vízi élőlényekre 
gyakorolt hatását kellett bemutatni.  
A villámkérdésre rögtön válaszolni 
kellett: Mikor volt a „Párizsi Klí-
macsúcs” és mi volt a jelentősége? 
A válaszokban azt is pontozták, 
hogy mindenki részt vett, hogyan 
osztottuk meg a feladatokat, ho-
gyan adtuk elő.
Nagyon izgultunk, mire az ered-
ményhirdetésre bevonult minden 
csapat kísérőivel. Ahogy a 6. , 5., 
4.,… helyezetteket ismertették, ok-
leveleiket átadták, a feszültség egy-
re nőtt. Nagy örömünkre a dobogó 
legfelső fokán az aranyérmet és a 
jutalmat mi vehettük át!
A győztes csapat tagjai: Engler 
Csilla, Koch Balázs, Tóth Kincső
Varga Dániel – mindnyájan a 7. a 
osztály diákjai. 
Felkészítőik: Barsiné Pirityi Mária,  
Lengyelné Hohl Márta, Selmeci 
Attiláné, Czink Erzsébet.

Városunk nyugdíjas klubjainak 
vezetői arra törekednek, hogy az 
immár hagyományos rendezvé-
nyek, ünnepségek mellett klub-
délutánok formájában nem min-
dennapi témákkal szak-előadók 
meghívásával elégítsék ki a 
tagság ez irányú érdeklődését. A 
Honvéd Bajtársi Klub márciusi 
programjában a „Víz világnapja” 
alkalmával Musicz László kör-
nyezetvédelmi  referens, az „Ál-
tal ér bizottság szakmai vezetője 
tartott filmvetítéses előadást Tata 
vizeiről, a visszatérő forrásokról. 
Az érdeklődésre jellemző volt, 
hogy az előadáson a Tatai Taná-
ri Nyugdíjas Klub képviselői is 
eljöttek. Az előadás során meg-
ismerkedhettünk Tata felszíni vi-
zeivel (Öreg tó, Cseke tó , Derítő 
tó , Réti tavak) és a legismertebb 
újra feltörő forrásokkal, - múlt-
jukról és jelen állapotukról. For-
rásainkra jellemző 16-22 C. fo-
kos hőmérséklet. Ezt nagyon jól 
igazolta Fényes forrásról készí-
tett festői szépségű téli kép. Azt 
is jó volt látni, ahogy a búvárok 
közelről hogy figyelik a feltörő 

víz „munkáját”. Egyre nagyobb 
az érdeklődés a „Fényes tanös-
vény„ iránt, - a látogatók szá-
ma évről évre megduplázódott. 
A Cseke tavi Angyal forrás egy 
angyal szobrocskáról kapta a ne-
vét, ami már sajnos nincs meg. A 
200 éves platán parknál lévő kis 
forrás ma már kisebb tóvá duz-
zadt. A várárokban a várfalból 
feltörő  vizeket egy levezetőcsö-
vön összegyűjtve vezetik vissza 
a várárokba. Hallhattunk a Tü-
kör, Pokol és az Ördög források-
ról is.  Nem sok város mondhatja 
el magáról,hogy a város közepén 
több tízezer vadlúd telel ki és jön 
vissza minden évben.   A vadlúd 
sokadalomról levetített képek 
után hozzászólások következ-
tek. Többen visszaemlékeztek 
gyermekkori emlékeikre,vagy 
elmondták a nagyszülők élmé-
nyeit a meleg-víz forrásokról, a 
„Kis- és Nagymosóról. A szín-
vonalas  előadás után többünk 
számára is új ismeret-anyaggal 
tértünk haza, jobban megismer-
ve településünket a „Vizek Váro-
sát”                   Id. Bankó Róbert

Újra feltörnek a tatai források

Egy nagy-
s z a b á s ú 
városi kez-
d e m é n y e -
zéshez in-
v i t á l j u k 
Tata Város 
p o l g á r a i t , 
közösségeit, 

melynek célja, hogy városunk 
lakossága kifejezhesse megbe-
csülését azon tagjai iránt, akik 
jellemük, elhivatottságuk, tenni 
akarásuk okán tiszteletet vívtak 
ki környezetükben munkájuk, te-
vékenységük során.
Veszprém és Tatabánya sikeres, 
a helyi közösséget megmozgató 
kezdeményezése után, a Tata és 
Térsége Civil Társulás úgy gon-
dolta, hogy itt is helye van egy 
„Mindennapok Hősei” díj mega-
lapításának.
A díjakat nem az önkormányzat, 
a szakma, a cégek vezetői oszt-
ják ki, hanem a tatai emberek, az 
itt élő közösségek ítélhetik oda 
az arra méltóaknak. A program 
lebonyolításának hagyománya 

szerint, a kezdeményezés civil 
keretek között alulról szervező-

dik, ahol városunk civil önkén-
tesei segítenek a szervezésben, 
a lebonyolításban, valamint a 
program támogatásában, így a 
díjak felajánlásában is városunk 
megkeresett vállalkozásaira szá-
mítunk.
A díjátadásra április 11-én a 
Menner Bernát Zeneiskolában, 
ünnepélyes keretek között ke-
rül sor, mind az öt kategóriában. 
A SZAVAZÓK KÖZÖTT IS 
AJÁNDÉKSORSOLÁST TAR-
TUNK!
Médiapartnereinknek köszönhe-
tően a Tata Televízió képernyő-
jén, a „Városkapu” újság hasáb-
jain, valamint, a Tata és Térsége 
Civil Társulás Facebook oldalán 
megjelenő felhívás segítségével 
kaphat mindenki tájékoztatást a 
kezdeményezésről.
Tatán is élnek hősök!
Köztünk járnak, értünk dolgoz-
nak, minket szolgának!
Ismerjük meg őket, ismerjük el őket!
Szavazzon ön is a Mindennapok 
Hőseire! 

Tata és Térsége Civil Társulás

Szavazzon Ön is a Mindennapok Hőseire!

A tatai „Mindennapok Hősei” 
szavazást 2017. március 1-én 

hirdettük meg, öt kategóriában:
- közösségépítés
- egészségügy

- szociális szektor
- honvédelem,
- rendvédelem

- és városüzemeltetés/közfoglal-
koztatottak.

SZAVAZZON ONLINE, a  
www.mindennapokhosei.hu Tata 

oldalon!
Nyílt szavazási helyszínek:

Polgármesteri Hivatal
Rehabilitációs Rendelő Intézet

An-ZSU Bisztró
Művelődési Ház
Városi Könyvtár
Tourinform Iroda
Sooters Fotólabor
Kormányhivatal

Est Mozi
Gottwald Önkiszolgáló Étterem

Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központ

Agostyán Mazsola ABC
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Tata Város Önkormányzata és 
a Tatai Versbarátok Köre kép-
zőművészeti pályázatot hirdet 
tatai általános és középisko-
lás diákok számára ARANY 
INSPIRÁCIÓK I. címmel, 
Arany János versei által ihle-
tett, tetszőleges technikájú és 
méretű képzőművészeti alko-
tások létrehozására, két kor-
csoportban. 
Pályázni az alábbi művek ál-
tal ihletett alkotásokkal lehet:
•    általános iskolai tanulók 
(10-14 évesek) – Arany János: 
Toldi
•    középiskolás diákok (14-
19 évesek) – Arany János va-
lamelyik balladája.
A pályázatok benyújtásának 
helye és határideje: Városhá-
za (Tata, Kossuth tér 1.)   
120-as szoba (Osgyáni   

Zsuzsanna)  
2017. április 28. péntek, 12 
óra.
Az alkotásokat szakmai zsű-
ri bírálja el, és dönt a díjak 
odaítéléséről. A pályázatra 
beérkezett legjobb művek-
ből kiállítást rendezünk a 
Magyary Zoltán Művelődési 
Központban. A pályázat ered-
ményhirdetésére várhatóan a 
kiállítás megnyitóján, 2017. 
május 12-én, pénteken 15:00 
órakor kerül sor. A zsűri által 
külön elismerésre méltónak 
ítélt alkotások készítői könyv-
jutalomban részesülnek – kö-
zülük a legkiválóbbak meghí-
vást kapnak a 2017. augusztus 
7-től 12-ig tartó XV. Tatai 
Tehetséggondozó Művésze-
ti táborba, melyet Tata város 
Önkormányzata szervez.
További információk a www.
tata.hu weboldalon olvasható-
ak.
http://tata.hu/16609/kepzo-
muveszeti_palyazatot_hirdet-
unk_tatai_iskolasoknak

Képzőművészeti pályázat tatai iskolásoknak

A tatai TIT  Posztoczky 
Károly  Csillagvizsgáló 
és Múzeum
2017. áprilisi programjai

április 1. 
Messier maraton Agostyánban
április 7. 
Hogyan használjam a távcsö-
vemet?
április 14
Égi történetek - Híres csilla-
gok
április 21. 
Egy szelet Univerzum - 
Ködök, csillaghalmazok - 
Megfigyelése
április 28.  
Egy szelet Univerzum -
Ködök, csillaghalmazok - 
Felfedezése, katalógusok

TATA-Környei ú. 
temető
Séllei Antalné
Szalai József
Petrisor Erzsébet 
Bosnyák Józsefné 
Fazekas Sándorné
Dávid Gézáné
Varga János 
Lepcsényi Gyuláné

TATA- Almási úti t.
Szelőczei Józsefné 
Mészáros Ferenc
Mészáros Ferencné
Gábor István
Solymosi László
Solymosi Lászlóné
Halmosi József

SZOMÓD
Fesszer György

Ligacs Tibor
Csicsai Antal
BAJ
Kocó Dárius
Rittgaszer Mihály
Horváth Csaba Pál
K O C S
Horváth János

NASZÁLY
Szalóki András

Valakovics József
DUNASZENTMIK-
LÓS
Bihacker János

DUNAALMÁS
Lóczi Lajosné
NESZMÉLY 
Erdélyi János
BéKe poraiKra!

  Komárom-esztergom Megyei Temetkezési Kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2017. márciusban elhunytak

65 elismerést nyújtottak át 
március 16-án reggel a 
tatai Kossuth téren, a 

magyar zászló és címer 
napja alkalmából rendezett 
ünnepségen, melyen a város 

legkiválóbb tanulói, és 
végzős diákjai vettek részt.

 Ajánló
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Az UNESCO döntése alap-
ján - Kodály Zoltán halálának 
50. évfordulója tiszteletére - a 
2017-es esztendő nemzetközi 
Kodály-év. 
A zeneszerzőre emlékeztek 
március 22-én azok is, akik részt 
vettek a tatai Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Csil-
la von Boeselager Gondviselés 
Háza Idősek Napközi Otthona 
közös szervezésében megtartott 
rendezvényen.
Eősze László: Kodály Zoltán 
életének krónikája és Kodály 
Zoltán élete képekben és doku-
mentumokban, valamint Kodály 
Zoltán: A zene mindenkié című 
kötetek nyomán végigkövethet-
ték a zeneszerző életútját. Nem 
csupán műveit, publikációit és 
elismeréseit, de megismerhet-
ték a magánembert, Kodály 
Zoltánt is lejegyzett gondola-
tain keresztül. A művészt, aki 
„előbb énekelt mint beszélt”, 
akit – bár zeneszerető családban 
nőtt fel – szülei mégsem zenei 
pályára szántak. Bartók Béla és 
Móricz Zsigmond barátját, a „Jó 
magyar ejtés” versenyek elindí-
tóját… Zeneakadémiai meghur-
coltatását, menekülését felesé-
gével, Schlesinger Emmával a 
nyilasok elől…. 
A programon számos közismert 
mű hangzott el: a Toborzó, az 
Esti dal, a Kállai kettős, Sík 
Sándor Te Deuma…, melye-

ket a résztvevők – ki halkan, ki 
hangosabban – együtt énekelt 
az előadókkal.
A Kodály-módszer immár az 
UNESCO „szellemi kulturális 
örökség”-ének része. Annak 
ellenére, hogy a zeneszerző 
szerint „…kultúrát nem lehet 
örökölni… Kultúra annyi, mint 
tanulás; megszerezni, színvo-
nalon tartani nehéz, elveszteni 
könnyű.”
A programokat szervező intéz-
mények munkatársai – a kö-
zösségépítésen és a szabadidő 
hasznos eltöltésén túl - e kultú-
ra szinten tartásán munkálkod-
nak a résztvevők igényeinek, 
érdeklődésének figyelembe 
vételével, régi ismereteik fe-
lelevenítésével. Közös prog-
ramjaik egyre több érdeklődőt 
vonzanak.
Szeretettel várunk mindenkit 
következő, április 19-i ren-
dezvényünkre is (10.00 órai 
kezdettel), melyen – a húsvéti 
ünnepkörhöz kapcsolódva - a 
nemrég felújított jeruzsálemi 
Szent Sír bazilikát mutatjuk 
be.            Kerekesné Fuli Anikó

„Legyen a zene mindenkié!”

A beszélgetés, Nagy János szob-
rászművész várbeli kiállításának 
záró rendezvénye, a mester lo-
vasszobrai között zajlott. Szóba 
került természetesen Tata lovas 
múltja, a „magyar Newmarket” 
telivérjei, Esterházy Ferenc lipi-
cai ménjei, amelyek a Ben Hur 
(a némafilm, Ramon Novarróval) 
kocsiversenyének fogatát adták. 
Szóba kerültek a magyar történel-
men végigszáguldó lovasok, an-
nál is inkább, mert a lovasszobor 
a történelmi hősök megörökítésé-
re legalkalmasabb, legreprezen-
tatívabb műfaj. „Az mégse járja, 
hogy egy lovas nemzet nagyjai 
gyalog álljanak” – mondta Mik-
száth Kálmán az Andrássy Gyu-
la-lovasszobor kapcsán.
Nagy János Búcson álló, Bulcsú 
vezért megörökítő szobra (amely-
nek feles modellje volt látható 
a kiállítótérben) ebbe a hagyo-
mányba illeszkedik. Nagy János 

szobrász és éremművész, számos 
köztéri szobor és emlékmű alko-
tója monumentális feladatokra 
termett. „Mint a legtöbb építész 
álma templom építése, a szobrász 
álma a lovasszobor” – vallja. A 
mester szobor- és emlékműtervei, 
illetve önálló szobrai a ló és lovas 
alakját felhasználva fogalmazzák 
meg a szobrász üzenetét embe-
ri érzelmekről, a harcos moz-
dulatán keresztül küzdelemről, 
helytállásról, a történelmi hősök 
lovas figurájában történelmünk-
ről. Szent István lovasszobrának 
bókoló lova a megzabolázott ma-
gyarság metaforája. Prutkay Zol-
tán, aki a lovak és lovasok olda-
láról közelített az alkotásokhoz, 
érzékeny szemmel vette észre a 
lovasszobrok szédületes dinami-
káját, a beszédes mozdulatok, az 
ágaskodó lovak expresszivitását, 
kifejező erejét. Prutkay Zoltán 
vérbeli lovasember: agrármér-

nök, lótenyésztő szakmérnök, 
sportlovas és lovasedző, koráb-
ban a dióspusztai ménesbirtok 
vezetője, majd a nemzeti ménes 
igazgatója. Egy nagyon katonás, 
és nagyon lovas családot képvi-
sel, amelyben a régi történetek 
szerint a család őse a trencséni 
várban, vitézséggel szerzett ne-
mességet. Az utódok ehhez tar-
tották magukat. „Azért végeztem 
agráregyetemet, hogy magas 
szinten foglalkozhassak a lóval” 
– mondta.
A beszélgetés célja az volt, hogy 
a helytörténeti érdeklődés (lovas-
hagyományok) kérdéseit, szem-
pontjait különleges kiállításunk 
értékeinek fényében vessük fel és 
hozzuk végre szóba. Eközben a 
magas művészetről beszéltünk, a 
reprezentatív megfogalmazásról, 
a művészet nyelvéről, a szobrász-
munka mibenlétéről, és a lóról, a 
lóról, a lóról.       Kövesdi Mónika

A várba érkezőt fogadó plakát 
„L” iniciáléja akár a Lévai Ádám 
munkásságának szóló tisztelet 
gesztusa is lehetne. A kiállítás 
címe rejtőzik ugyanakkor ebben 
az egyetlen betűben, az ötvene-
dik születésnap alkalmából ren-
dezett, ünnepi, jubileumi tárlat 

címe.
Lévai Ádám érett művészként 
lép át ebbe a második fél évszá-
zadba, a magyar grafika élvona-
lába tartozó alkotóként, sajátos 
képi világ teremtő mestereként, 
tevékeny szervezőként, kiállí-
tó művészként, pedagógusként. 

Boldogulását a vidéki lét elszi-
geteltségét, nehézségeit vállalva 
találta meg. Az ünnepi kiállítás 
vernisszázsának ritkaság számba 
menő, nyüzsgő forgataga az is-
mert és elismert művésznek szólt.
A falakon az utóbbi évek termé-
se, új rajzok, és a néhány évvel 
korábbi, már ismert, sikeres 
grafikai ciklusok darabjai: rino-
céroszokok, lovak, faunok. Majd 
a szeretet-csengettyűvel jelt adó 
teremtmény, a mester szép és 
nemszép kreatúrái sorban, való-
ságosak és valóság mögöttiek, 
maszkban és maszk nélkül, az 
elvont vonalrendszerben életre 
kelők és magukat egyértelműen 
megmutatók, ösztönösen szüle-
tettek de tudatossá válók, kreatú-
rák, akik a síkból teret szorítanak 
ki maguknak, és elbeszélik lelki 

történéseiket, rezdüléseiket, 
mozzanataikat – a mi magunk 
pokoljárásait, küzdelmeit.
A megnyitón nyüzsgő látoga-
tók pályatársak, tanítványok, 

barátok, közelről és távolról ér-
kezők. Nem igazán lehet meg-
hatottság nélkül részt venni az 
ünnepen. A csengettyűk szól-
nak.                   Kövesdi Mónika

Lévai Ádám kiállítása, „Ötven”

Lovak, lovasok, lovasszobrok
Fotó: Kuny Domokos Múzeum

Fotó: Kuny Domokos Múzeum

Április 9-én rendezi meg a Ken-
derke a Száz virágszál vasár-
napja elnevezésű hagyományél-
tető programot a Kossuth téren.
A Kenderke Református Alap-
fokú Művészeti Iskola szer-
vezésében a böjti karikázó vi-
rágvasárnap, a tíz órai miséket 
követően, előre láthatóan 11 óra 
után kezdődik. A tavaly is nagy 
sikert arató programnak több 
különlegessége is van. 
A böjt hagyományosan táncti-
lalmi időszak volt, zenés tánc-
mulatságot nem lehetett tarta-
ni, ez alól csak az úgynevezett 
faluhossza járások, karikázók, 

női táncok jelentettek kivételt, 
de zenei kíséretük ezeknek sem 
volt. Így most sem lesz. A lá-
nyok, asszonyok fognak éne-
kelni, akik között vendégként 
a Pötörke Néptáncegyesület  
hölgyei is ott lesznek. A kariká-
zók egyik legfontosabb eleme 
egyébként is a dal, illetve annak 
számtalan strófája.
A rendezvény célja, hogy együtt 
éljék át és adják tovább autenti-
kus formában őseink hagyomá-
nyait. A közösségi élménynek 
szánt program végén az érdek-
lődők be is állhatnak táncolni.

Szűr Annamária

Fotó: A szerző felvétele
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Tata a szülővárosom, szeretem, s 
érdekel a története, történelme. Ha 
kíváncsiak vagyunk, és szeretnénk 
utánanézni könyvtárban, (vagy ne-
tán az interneten most már) egy-egy 
dolognak, három-négy név kerül 
elő, akiknek a művei megkerül-
hetetlenek. Az első kettő biztosan, 
hogy a „Mohladolf” és a „Rohr-
bacher” s csak utána következnek 
a későbbi, fiatalabb szerzők. De ki 
is volt Rédey (Rohrbacher) Miklós, 
akinek jövőre lenne a 150. szüle-
tésnapja, s aki nagyon szép fővá-
rosi karriert tudhatott magáénak, 
de mindig ragaszkodott szülőváro-
sához, s foglalkozott helytörténe-
tével? (Remélem „illetékes” is ol-
vassa majd ezt a kis írást, s tényleg 
megünnepeljük.)
Rédey Miklós Rohrbacher Miklós 
néven látta meg a napvilágot Tatán, 
1868. december 7-én, a Fazekas u. 
57. sz. alatt. (Emlékét ma a házon 
emléktábla őrzi.) Édesapja, Rohr-
bacher Vendel (1838 – 1910) adó-
hivatali segédtiszt Tatán. Édesany-

ja a tatai születésű Horváth Ágnes.
A nevét  1892-ben változtatta Ré-
dei-re, 1927-től már Rédey alakban 
használta. Elemi iskoláit szülővá-
rosában, Tatán, a piactéri római ka-
tolikus fiúiskolában végezte, majd 
1878-1882 között a piarista atyák 
négy osztályos kisgimnáziumában 
tanult. A gimnázium 5-8. osztályát 
1887-ben a győri bencések gim-
náziumában végezte el. 1891-ben 
szerzett jogi diplomát a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyete-
men. 
Győrben lett rendőr. Itt írta első 
munkáját (Magyarország városi 
rendőrsége és annak újjászerve-
zése), melyre hamar felfigyelt a 
szakma is. Ennek köszönhetően 
Sélley Sándor, a budapesti rend-
őrség főkapitányának meghívására 
1893-tól Budapesten lett rendőrsé-
gi fogalmazó. 1896-ban lett a rend-
őrségi sajtóiroda vezetője, 1899-től 
kerületi kapitány, majd 1922-től a 
budapesti rendőrfőkapitány helyet-
tese. 1926-ban vonult nyugdíjba. 
1931-ben hunyt el. A Farkasréti 
temetőben temették el. Elismert 
szakember és szakíró, 1916-ban 
elnyeri a Ferenc József rend lovag-
keresztjét.
Pályafutása során számtalan hely-
történeti, jogi és rendőrségi szak-
cikke és írása jelent meg. Munka-
társa volt a Budapesti Újságnak, 
a Komárom megyei Közlönynek, 
a Győri Közlönynek, 1899. május 
végétől július végéig szerkesztette 
a Tata-Tóvárosi Híradót is.! Tárcá-
kat, kisebb történelmi, archeológiai 
és heraldikai cikkeket írt; később 
a Rendőrségi Lapok főmunkatársa 

tíz éven át. Bockelberg Ede ren-
dőrfelügyelővel együtt szerkesz-
tette a Budapesti Útmutató című 
rendőrségi zsebkönyvet, melyet a 
legénység az utcán útbaigazításul 
használt. A fentebb említett lapok-
ban mintegy 400 szakcikke jelent 
meg, önálló kiadványainak száma 
meghaladja a tucatot!
Helytörténeti munkái:
Mi volt Tata a rómaiak alatt. - In: 
Tata-Tóvárosi Híradó 1886. VII. 
évf. 51. szám
Tata város pecsétei és czímerei. 
- In: Tata-Tóvárosi Híradó 1887. 
VIII. évf. 4 -7. szám.
Tata története. Tata, 1888. A szer-
ző kiadása. Engländer C. Könyv-
nyomdája. 244 p. – Hasonmáski-
adás kísérő tanulmánnyal. Tata, 
2010.
Adalékok Tata történetéhez. - In: 
Tata-Tóvárosi Híradó 1913. 34. 
évf. 37-41., 43., 47-48., 50. és 52. 
szám.
A tatai majolika. - In: Holics, Tata, 
Stomfa. Írták: Divald Kornél, Sik-
lóssy László, Rédey Miklós, Török 
Kálmán. - Bp. 1917. (A magyar 
keramika története sorozat. Szerk. 
Siklóssy László)
A török fürdők. - In: Tata-Tóvárosi 
Híradó 1925. 46. évf. 20. szám.
Tata vidéke a történelem előtti 
időkben. - In: Tata-Tóvárosi Hír-
adó 1926. 47. évf. 1. szám.
A tatai hőforrások szerepe a római 
korban. - In: Tata-Tóvárosi Híradó 
1926. 47. évf. 7-8 szám.
A Tatában levő római em-
lékek. - In: Tata-Tóváro-
si Híradó 1926. 47. évf. 13. 
    Szabó Szerafina

Egy közelgő évforduló kapcsán

A Hold éS Az univerzum energiá-
jánAk HAtáSA életünkre 
április 1, 9:30  
Művelődési ház (Váralja u. 4.)
 
A mAgyAry zoltán néPfőiSkolAi 
tárSASág közgyűléSe 
április 4.,  16:00
Fischer ház (Bercsényi u. 1. – városháza mellett)

A történelmi ProteStánS egyHá-
zAk A világbAn, nAPjAinkbAn 
április 5.
Tatai Református Gimnázium (Kossuth tér 11.)

A tAtAi verSbArátok köre ArAny 
jánoS emlékműSorA  
április 10., 1:00  
Tatai Református Gimnázium, Kossuth tér 11.

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
áprilisi programjaiból

Arany János születésének 200. 
évfordulója alkalmából a Tatai 
Versbarátok Köre

„ARANYOK ARANYA”

című verses-zenés összeállí-
tásával várja az érdeklődőket 
2017. április 24-én, hétfőn 17 
órakor, a Magyary Zoltán Mű-
velődési Központ emeleti galé-
riáján. (Váralja u. 4.) 
Az irodalmi műsorban Arany 

János legszebb versei, dalai 
hangzanak el.
A műsort szerkesztette:  
Gútay Jánosné
Zenei szerkesztő:  
Horváthné Benkő Ibolya
A Tatai Versbarátok Köre ál-
tal Arany János születésének 
200. évfordulója alkalmából 
szervezett rendezvénysorozat 
fővédnöke Michl József pol-
gármester.

MEGHÍVÓ

április 2. – Az autizmus világnapja

Az autizmus problémájának 
figyelemfelkeltésére indult el 
egy világszintű kezdeményezés 
2007-ben. Az ENSZ akkor je-
lölte ki április 2-át az autizmus 
világnapjának azzal a céllal, 
hogy felhívja a világ figyel-
mét az autizmusra, az autizmus 
spektrum zavarra, amely tízmil-
liókat érint a földön. A világnap 
arra ösztönzi a tagállamokat, 
hogy tegyenek lépéseket annak 
érdekében, hogy az autizmust 
minél szélesebb körben meg-
ismerjék a társadalmaikban. 
Az elsődleges cél, hogy ösz-
tönözzék az államokat a korai 
diagnózis és a fejlesztő be-
avatkozások kidolgozására. Az 
Autisták Országos Szövetsége, 
hasonlóan a többi nemzetközi, 
országos, és regionális szerve-
ződéshez minden évben csat-

lakozik a Ragyogj Kéken 
Kampányhoz. Április 2-án 
a kampány keretében, a már 
hagyományos módon a Par-
lament kupoláját világítják 
kékre, mellette pedig szá-
mos épületet is kivilágíta-
nak országszerte.
A programhoz minden év-
ben csatlakozik a tatai szék-
helyű Esőemberekért Egye-
sület is. A korábbi évekhez 
hasonlóan az egyesület idén 
is egy közös sétára várja a 
tataiakat a várudvarban, 
ahol a résztvevők a kék 
fénnyel megfestett Tatai 
Várat fogják körbesétálni. 
A helyi szervezet legfőbb 
célja a figyelemfelkeltő ak-
cióval, hogy az autista em-

berek ne kerülhessenek hátrá-
nyos helyzetbe. Schenk Erika, 
az egyesület elnöke szerint egy-
re fontosabb, hogy széles kör-
ben beszéljünk az autizmusról, 
mert ez mára olyan problémává 
vált, ami nagyon sok embert 
érint.  A problémák megoldásá-
hoz pedig összefogásra, figye-
lemfelhívásra van szükség. Az 
autista emberekhez való helyes 
hozzáállás tanulható, amelynek 
első lépése a megismerés.
A világ 22 országa több száz 
épülettel csatlakozott a nem-
zetközi kezdeményezéshez, így 
az idén is kék lesz például Lon-
donban a Big Ben, Prágában a 
Károly híd, Párizsban az Eiffel 
torony, Rómában a Colosseum, 
New Yorkban pedig az Empire 
State Building.
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ASZTALITENISZ

április 2. vasárnap 11.00  
TAC – Vértesszőlős NB II. férfi
A mérkőzést a TAC csarnokban 
játsszák.

KÉZILABDA

április 2. vasárnap 13.00  
TAC – Dorog II. női megyei
15.00, 17.00 TAC _ Dabas férfi 
NB I/B junior és felnőtt
április 5. szerda
17.20 TAC – Esztergom  fiú 
OSB
A mérkőzéseket a Városi Sport-
csarnokban játsszák.
április 9. vasárnap 14.00  
Kőkúti DSE – Esztergom férfi 
megyei
A mérkőzést az Ádám Sándor 
Sportcsarnokban játsszák.
16.00 TAC – Esztergom női 
megyei
A mérkőzést a Városi Sportcsar-
nokban játsszák.

LABDARÚGÁS

április 1. szombat 9.00  
Krisztina Kupa női kispályás 
torna
A torna a Focikertben kerül 
megrendezésre.
9.30, 11.30  
TAC – Zsámbék U-14 és U-16
14.00 TAC – Vértessomló női 
U-18
A mérkőzéseket a Jávorka iskola 
pályáján játsszák.
április 8 (szombat) 9.30, 11.30 
TAC – Erőmű U-14 és U-16
A mérkőzéseket a Jávorka iskola 
pályáján játsszák.
14.00, 16.00 TAC – Ács megyei 
I. oszt..ifi és felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtábor-
ban játsszák.

Bővebb információk:

www.tataiac.hu                 

Tatai futballemlékeket 
keresünk

Az év első félévében átadás-
ra kerül a Tatai Atlétikai Club 
(TAC) új labdarúgó öltözője, a 
Jávorka Sándor Iskola mögöt-
ti területen. A létesítményben 
kapna helyet, egy Tata Város 
labdarúgó sportjának történetét 
bemutató állandó kiállítás.
Kérjük, akinek tatai labdarú-
gással kapcsolatos:
- régi dokumentum, újságcikk, 
a tatai labdarúgással kapcsola-
tos kézirat, egyéni és csapatfo-
tók,
- kupa, jelvény, érem, oklevél, 
TAC zászló, mezek vannak 
birtokában, ajánlja fel azokat a 
Tata labdarúgását reprezentáló 
gyűjtemény részére, hozzájá-
rulva ezzel a tatai labdarúgás 
népszerűsítéséhez, eredménye-
inek és halhatatlanjainak be-
mutatásához.                                        
                        
Információ, érdeklődés:
vámosi lászló  
30-941-3473

A megyei női kézilabda bajnok-
ság tavaszi 2. fordulójában a TAC 
Környére kellett volna látogasson. 
A vendégek a tatai Sportcsarnok-
ban akartak játszani, így az a fura 

helyzet állt elő, hogy a TAC a sa-
ját csarnokában vendégként lépett 
pályára. A múlt heti Tarjánban ara-
tott győzelem akkor ért sokat ha 
ezúttal is begyűjtik a lányok a két 

pontot. Ahhoz hogy dobogós he-
lyen végezzenek a mögöttük álló 
csapatokat le kell győzni. A Kör-
nye pedig az 5. helyen áll. Mivel 
a TAC a Tarján mögött 2 ponttal 

lemaradva harmadik, a győzelem 
és a Tarján dorogi veresége azt je-
lentheti hogy pontszámban beérik 
múlt héten legyőzött ellenfelüket. 
A TAC nyert, a Tarján kikapott 
Dorogon, így pillanatnyilag a 2. 
és a 3. helyezett azonos ponttal áll 
a tabellán.
környe Se – tatai AC 22-24 
(10-11)
Vezette: Gengeliczki D., Horváth 
K.
Góllövő: Zink 5, Kurcsik, Stodo-
la 4-4, Nyitrai, Szórádi 3-3, Sza-
bó,Kőhalmi 2-2, Lehoczki 1
Edző: Gubicza István
-nem volt könnyű meccs, de erre 
számítottunk. Ha dobogóra aka-
runk kerülni minden találkozón 
végig koncentrálni kell, mert csak 
így nyerhetünk. A bajnokságban 
nincs könnyű meccs.
Előző fordulóban: tarján Se – 
tatai AC 18-19 (7-7)
Vezette: Gengeliczki D., Öri E.
 Góllövő: Kurcsik 8, Zink, Stodo-
la 4-4, Nyitrai 2, Szabó 1.     - ta -

Eddig nem úgy sikerült a ta-
vasz a TAC NB I/B- s kézilab-
da csapatának ahogy a club és a 
szurkolók várták. Legutóbbi ha-
zai meccsen a Pénzügyőr ellen 
végre megszületett az első győ-
zelem. Vasárnap a Vecsés volt a 
vendég és nagyon kellett volna 
a két pont. Az ellenfél jóval elő-
rébb áll a táblázaton és rutinos, 
volt NB I-es játékosok is játsza-
nak a csapatban. A TAC nagy 

akarással, jól védekezve, he-
lyenként jól is játszva hozta az 
elvárt győzelmet.  Az első félidő 
elejét leszámítva végig vezetve, 
biztosan nyert a hazai gárda. A 
második félidőben mindössze 
10 gólt kaptak.
tatai AC – vecsés Se él-team 
27-23 (13-13)
Tata: 300 néző                   
Vezette: Bócz L., Wiedemann V.
Góllövő: Győrffy 9, Galambos 
6, Kisék B. 4, Kanyó Á., Kállai 
3-3, Szám, Szövérdffy 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- számunkra szinte sorsdöntő 
mérkőzésen jó játékkal fektet-
tük kétvállra a rutinos Vecsé-
si csapatot. A fiúk átérezték az 
elvárást és végég koncentrálva 
nyertünk. Bízom benne, hogy 
ez a győzelem lendületet ad a 
továbbiakra.          - ta -

A múlt heti elvesztett rangadó 
után ismét hazai pályán játszott 
a TAC labdarúgó csapata. Az 
ellenfél –Vértessomló- a 12. he-
lyen áll a tabellán, így szinte kö-
telező volt a győzelem. Mindig 
ezek a legnehezebb meccsek és 
ez most is beigazolódott. Hiába 
játszott nyomasztó mezőnyfö-
lényben a TAC nem sikerült egy 
korai góllal megtörni az ellent. A 
vendégek betonfalat húztak a ti-
zenhatos előtt, de egy-egy hosz-
szú indítással igyekeztek veszélyt 
teremteni a hazaiak kapujánál. A 
nagy akarás végül eredményre 
vezetett mert igaz hogy büntető-
ből de a 88. percben megszületett 
a várva-várt gól. Az ellenfél he-
vesen reklamált az ítélet ellen, de 
a 11-es az amit a bíró megad. Ezt 
követően az 5 perc hosszabbítás 
alatt akár 2-3 gólt is szerezhetett 
volna a TAC.
tatai AC – vértessomló kSk 
1-0 (0-0)
Tata: 100 néző, Vezette: Jurák F.
Góllövő: Rába (11-ből) 88
Kiállítva: Szomolya (Vsomló) 95
Edző: Wéber Roland
- Gratulálok a csapatnak, sokat 
tettek a fiúk a győzelemért. Na-
gyon nehéz az így védekező csa-

patok ellen játszani. Ha a meccs 
elején sikerült volna gólt szerez-
ni, szerintem fölényesen nye-
rünk, így viszont nehéz volt.
ifjúsági: tatai AC – vértessom-
ló kSk 6-0 (5-0)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Dácher 9, Nagy 15, Ho-
lecz 24, 36, Suhai 31, 50
Edző: Kele Zoltán
u -16  tatai AC – vértesszőlősi 
Se 16-0 (7-0)
Vezette: Sirokmán A.
Góllövő: Nádolszky 6, 54, 65, 
76, Vágási 7, 11, Putnoki 21, 
Eckhardt 35, 41, Eck 44, Halápi 
52, 62, 74, Kiss 70, Kugler 78, 
Krecsmájer 80
Edző: Kisék Szabolcs
u -18 női  tatai AC – bánolna 
Se 2-0 (2-0)
Vezette: Kovács M.
Góllövő: Szikszai 2, Barta 12 
Edző: Schaffer Péter
u -16   tatai AC – Pilismarót 
4-2 (1-1)
Vezette: Büki G.
Góllövő: Barta 16, 31, 42, Hartai 
43 ill. Kiss 15, 32
fortuna Se – tatai AC 0-2 (0-1)
Vezette: Németh R.
Góllövő: Barta 30, Filp 60
Edző: Schaffer Péter        - ta -

Otthon, mégis idegenben

Büntető kellett a győzelemhez

A TSE női kosárlabda csapata 
hazai pályán fogadta a PINKK 
együttesét. A vendégek állnak 
jobban és ez ki is jött a mérkőzé-
sen. Jól kezdtek a hazaiak és a 6. 
percig vezettek is, 7-0, 10-2 volt 
az állás. Pécsi időkérés után for-
dult a kocka, bár az első negyed 
csak 2 pontos vendég előnnyel 
zárult. A második negyedet 28-
10-re hozták a pécsiek és innen-
től csak a győzelem aránya volt 
kérdéses. Időnként szép dolgokat 
csináltak a tatai lányok de ez csak 
ennyire volt elég. A PINKK csak 
6 játékossal érkezett, de többen 

az „A” csoportos csapatból ját-
szottak vissza.
tatai Se – Pinkk Se 54-88 ( 
19-21, 10-28, 12-19, 13.20)
Vezette: Szilágyi B., Gyurka T.
Legjobb dobók: Lendér 22/6, 
Kiss J. 10/6, Kiss Cs. 6/6 ,Takács 
5, Strupka 4, Pálmai 4, Somkuti 3
Edző: Szabó Judit- jól kezd-
tünk, aztán a vendégek erősza-
kosabban védekeztek, a játék-
vezetők pedig ritkán fújták be 
a faultokat. Nekünk is meg kell 
tanulni verekedni ha úgy hozza a 
játék. Több is lehetett volna eb-
ben a meccsben.          - ta -
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Fotó: facebook.com/tacnoikezilabda


