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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 

Tata Város Önkormányzata április 
12-én rendezte a Felvidékről kitele-
pítettek emléknapja, valamint Tata 
és Szőgyén testvértelepülési kap-
csolatának 20. évfordulója alkal-
mából szervezett megemlékezését.
A „csehszlovák-magyar lakosság-
csere” keretében 1947. április 12-
én, 70 éve indultak el Felvidékről 
az első vasúti szerelvények Ma-
gyarország felé, s ezzel kezdetét 
vette a szlovákiai magyarok elűze-
tése szülőföldjükről. 2012 decem-
berében az Országgyűlés április 
12-ét országgyűlési emléknappá 
nyilvánította, hogy méltó módon 
emlékezzen meg a Benes-dekrétu-
mok következtében a Csehszlovák 
Köztársaságból kizárt, Magyaror-
szágra telepített mintegy százezres 
magyarságról. Az Országgyűlés-
hez csatlakozva, az emléknapi ren-
dezvények megszervezésével Tata 
Város Önkormányzata is tisztelet-
tel adózik azon családoknak, akik 
állampolgárságuktól, közössé-
güktől, vagyonuktól megfosztva, 
szülőföldjükről elűzve, kemény 
akarással otthont teremtettek ma-
guknak, és nagyrabecsülését fejezi 
ki mindazoknak, akiket csehorszá-

gi kényszermunkára deportáltak, 
és ebben a szenvedésekkel teli 
helyzetben is igyekeztek megőriz-
ni magyarságukat.
A program délelőtt ünnepi szent-
misével kezdődött a Kossuth 
téri Szent Kereszt-templomban, 
ezt követően a Tatai Református 
Gimnáziumban tartottak megem-
lékezést az iskola diákjainak köz-
reműködésével, majd szőgyéni 
vendégeinknek a Városháza dísz-
termében Smídt Róbert fafaragó 
művész mutatta be „Himnusz” 
című alkotását.
16 órakor ünnepi megemlékezés-
sel és koszorúzással folytatódott 
a program a szőgyéni emlék-
keresztnél a Mindszenty téren. 
A helyszínen Michl József Tata 
polgármestere ünnepi beszédé-
ben elmondta: - A tragédiát, a ke-
gyetlenséget elfelejteni, elfedni 
nincs jogunk. Nincs jogunk azért, 
mert a történelem során minden 
korosztálynak mindenkor ebből 
kell tanulnia, és figyelmeztetnie 
önmagát, a vele élőket, valamint 
a jövőt. A 20 éves testvérvárosi 
jubileum kapcsán Michl József ki-
emelte:- A világ csak a szeretetből 

tud épülni, a gazemberségből, és 
kegyetlenségből csupán rombolás 
származik. Ezért nekünk az a fel-
adatunk, hogy ebből a barátságból, 
két évtizedes testvériségből tovább 
építkezzünk, s a munkánkban min-
denkinek feladata van: a szeretet, 
valamint  családunk és gyermeke-
ink további erősítése és nevelése 
úgy, hogy a történelemből tanulta-
kat, a jó irányába tudjuk fordítani.
A megemlékezés a nap végén a 
Magyary Zoltán Művelődési Köz-
pontban folytatódott, ahol Szőgyén 
Község Önkormányzata bemu-
tatta a „Lapratettek” című doku-
mentumfilmet, mely a Szőgyéni 
Televízió gondozásában készült, 
a községből kitelepített családok 
tagjainak közreműködésével. A 
helyszínen Vígh Gábor Szőgyén 
polgármestere, és Melecsky Beáta, 
a Szőgyéni Televízió szerkesztője 
mondott bevezetőt. Vígh Gábor 
elmondta, hogy a film több éves 
munka eredményeként fejeződhe-
tett be a közelmúltban, azokkal a 
szereplőkkel, akik részesei voltak 
a kitelepítésnek. A polgármester 
hozzátette: -Tata és Szőgyén kap-
csolata azóta is töretlen, s 20 évvel 

ezelőtt tovább erősödött, a jövő-
ben pedig még tovább fejlődhet a 
közös munka, az együttműködés. 
A filmvetítést követően Vígh Gá-
bor személyesen nyújtotta át a film 
DVD változatának egy-egy példá-
nyát a szereplőknek, és az egykori 
szereplők hozzátartozóinak.
Ezt követően diavetítésre került sor 
„Képek Szőgyén és Tata testvér-
kapcsolatának 20 évéből” címmel 
Michl József felvezetésével, majd 
az estet a Vadkerti Imre – Zsapka 
Attila – Sipos Dávid trió koncertje 
zárta. A zenekart Menyhárt József, 
a Magyar Közösség Pártja elnöke 
ajánlotta a közönség figyelmébe. 
Ahogyan Menyhárt József fogal-
mazott: - az a minőség és az a lé-
lek, ami az ő játékukban és előadá-
sukban benne van azért szerencsés 
dolog, mert belőlük árad ránk, és 
mi nézők visszasugározhatjuk rá-
juk. A trió nagy sikerű koncertet 
adott, melyben a közönség is aktív 
szerepet vállalt.
Az ünnepi programsorozatban 
közreműködött Berényi Kornélia, 
Kovács Kincső, Petrozsényi Esz-
ter, Nágel Balázs, Jenei Márta, Dé-
kány Norbert és Metz Alíz.    - áá -

Újabb pályázatok beadásáról döntött a képviselő-testület

Megemlékezések 
a Felvidékről 
kitelepítettek 
emléknapján

Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete április 26-
án tartotta soros ülését a Vá-
rosháza dísztermében, ahol 24 

napirendi pontról döntöttek.
A képviselők, munkájukat 
rendelet-alkotáshoz kapcso-
lódó előterjesztések megvi-

tatásával kezdték a 2017. évi 
költségvetésről, valamint a 
városi közterület - használat 
helyi szabályozásáról szó-

ló rendeletek módosításával 
kapcsolatban.

Folytatás a 2. oldalon. 
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Értesítjük Tata város lakóit, hogy a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. (Tata, Belterület 
460/143. hrsz., tel.: 34/708-102) ingyenes ta-
vaszi  lomtalanítást végez a következő idő-
pontokban:
II. körzet: Bartók B. u. lakótelep – Ady E. u. 
– Petőfi S. u. – Egység u. – Sport u. – Malom 
u. és az ezekből nyíló utcák – Vértesszőlősi 
u. – Baji u. – vasút által határolt kertvárosi 
városrész.
Időpont: 2017. április 26-28-ig.

III. körzet: Május 1 út, Komáromi u. és a 
Környei út által határolt terület a Cifra-ma-
lomtól – Rákóczi u. – Kocsi u. – Fazekas u. 
és a rácsatlakozó utcák, azaz az Öreg-tó felé 
eső részek.
Időpont: 2017. május 2-5-ig. 

IV. körzet: Május 1. út  – Új út – Komáromi 
út – Mocsai út – Veres P. u. - József A. u. – 
Kocsi út – Dadi u. és a rácsatlakozó utcák.
Időpont: 2017. május 8-10-ig.

V. körzet: Tata Újhegy utcái és a IV. dűlőtől a 
VIII. dűlőig – Agostyáni városrész
Időpont: 2017. május 11-12-ig és május 15-én. 

A lomtalanítás intézményekre, üzemekre 
nem vonatkozik.
Az üdülő területeken: 2017. május 17-től  
2017. május 26-ig végezzük a lomtalanítást.
Elszállításra kerülnek a magáningatlanoknál 

keletkezett lomhulladékok (1 m3 térfogat ha-
tárig), egyéb, daruzást nem igénylő berende-
zési tárgyak.
Nem kerül elszállításra az ingatlanok elé kira-
kott veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, 
stb.), elektronikai hulladék (TV, számítógép, 
monitor, mosógép stb.), autógumi, zöld hulla-
dék és építési törmelék.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSE:
2017. április 25.  
Tata Agostyáni úti  parkoló 10 órától  17 óráig.
2017. május 3.  
Tata Környei úti  parkoló 10 órától  17 óráig.
Elektronikai eszközökből csak a megbontat-
lan, egész készülékek kerülnek átvételre.
Az elektronikai hulladék leadása-átvétele a Köz-
terület-felügyelet ellenőrzése mellett történik.
Egy-egy utcában a gyűjtő kocsi csak egyszer 
halad el! A kihelyezést (a megadott időpont 
előtt 24 órával, legkésőbb reggel 6 óráig) és 
a szállítás rendjét a Közterület Felügyelet el-
lenőrzi, ha szabálytalanságot észlel, helyszíni 
bírságot szabhat ki.
Kérjük a tatai ingatlantulajdonosokat, hogy 
csak a megadott időpontokban helyezzék ki a 
lomokat.
A lomtalanítás ideje (2017. április 20. – 2017. 
május 15.) alatt a „zöld járat”, a zöld hulladék 
elszállítása szünetel!
Segítő közreműködésüket köszönjük:

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.

A tavaszi lomtalanítás menetrendje

Újabb pályázatok beadásáról döntött a képviselő-testület
Folytatás az 1. oldalról
Ezt követően három kérdésben 
is egyeztettek az Önkormányzat 
és a rendőrség közötti együttmű-
ködés témájában, ezek között 
szerepelt egy beszámoló a tatai 
közbiztonság helyzetéről, a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal és 
a Megyei Rendőr-főkapitányság 
közötti együttműködési megál-
lapodás felülvizsgálata, valamint 
tájékoztató a térfigyelő kamera-
rendszer működéséről. A napi-
rendekkel kapcsolatban Michl 
József, az ülést követő sajtótájé-
koztatóján elmondta:- az elmúlt 
évben tovább javult Tata közbiz-
tonsága annak ellenére is, hogy 
rendőreink folyamatosan részt 
vesznek a határvédelmi felada-
tok ellátásában. A polgármester 
hozzátette: a rendőrséggel való 
együttműködés területén három 
kiemelt feladatról is egyeztettek 
Farkas Gábor r. dandártábor-
nokkal, a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
kapitányságvezetőjével, vala-
mint a Tatai Rendőrkapitányság 
vezetőjével dr. Friedrich Gábor 
r. ezredessel. A tatai kapitány-
ság épületének felújítása, mo-
dernizálása remélhetőleg hama-
rosan elkezdődhet, s a felújítást 
az Önkormányzat is támogatni 
fogja, a tervek szerint annak a 

teleknek az értékével megegyező 
pénzösszeggel, amelyet koráb-
ban ajánlottak fel egy teljesen új 
rendőrségi épület felépítésére. 
Emellett a város továbbra is minél 
több lakhatási lehetőséget szeret-
ne biztosítani a rendőrségnek az 
ország más részéből idevezényelt, 
vagy itt dolgozni kívánó rendőrök 
számára, valamint szeretnék to-
vábbfejleszteni a térfigyelő kame-
rarendszert is.
Az ülésen hat napirendi pont is 
kapcsolódott gazdasági társasá-
gokhoz, ezek között szerepelt 
a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. idei üzleti terve, a Tata és 
Környéke Turisztikai Egyesület 
2016. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolója, valamint a Város-
gazda Kft. ügyvezető igazgató-
jának, illetve a Városkapu Zrt. 
vezérigazgatójának prémiumfel-
adatai. Utóbbival kapcsolatban 
Michl József tájékoztatott arról, 
hogy az önkormányzati cégek 
vezetői számára minden évben 
külön feladatokat szoktak meg-
határozni a megszokott, normál 
munkafolyamatok mellé, és meg-
köszönte Acsai Zoltánnak vala-
mint Berczelly Attilának azokat 
a plusz vállalásaikat, melyeket 
tavaly sikeresen elvégeztek.
A vagyongazdálkodáshoz kap-
csolódóan több önkormányzati 

ingatlanra vonatkozóan született 
döntés a szerdai ülésen. Közöt-
tük volt a Váralja utca 6. szám 
alatti épület, a régi rendelőinté-
zet is, melynek tulajdonosi jogait 
jelenleg az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ gyakorolja. A 
képviselők most arról döntöttek, 
hogy a város - saját kérésére - át-
veszi az épület vagyonkezelését, 
s a helyszínen a jövőben helyet 
biztosít a Kuny Domokos Múze-
um irodájának és könyvtárának, 
emellett továbbra is megtartja a 
fogászati szakrendeléseket, és a 
Nevelési Tanácsadó működését. 
Ezzel az épület egy többfunkciós 
irodaház-jelleggel működhetne 
tovább.
A képviselők első olvasatban 
tárgyalták a tatai helyi járatú 
buszok menetrendjének módo-
sítására benyújtott előterjesztést 
is. Michl József a témával kap-
csolatban úgy nyilatkozott:- egy 
komolyabb változtatásra van 
szükség a városi tömegközleke-
dés menetrendjében, hiszen az 
autóbusz hálózatra nagy szük-
ség van, viszont komplexen kell 
megvizsgálni, hogyan lehet egy 
a jelenleginél praktikusabb, és 
olcsóbb menetrendi rendszert 
kialakítani. Éppen ezért várják 
azoknak a tataiaknak a leveleit, 
e-mailjeit, akik a témával kap-

csolatban javaslatokkal élnek, 
vagy véleményüket szeretnék 
kifejezni, hiszen az új menetrend 
megalkotása során a buszokat 
használó tataiak érdekei a leg-
fontosabbak.
A képviselők öt napirendi pont-
ban tárgyaltak pályázatokhoz 
kapcsolódó előterjesztésekről. 
Miután megkezdődött a Piarista 
Rendház felújítása, az épület-
ben, mint a Tatai Közösségi Fel-
sőoktatási Képzési Központban, 
szeptemberben indul a csecse-
mő- és kisgyermeknevelő BA 
képzés. A rendházhoz kapcsoló-
dóan két új pályázatot is szeret-
nének idén beadni, az egyik egy 
modern zeneiskola létrehozására 
vonatkozik, ahol könnyűzenei 
hangszeres oktatás folyik majd, 
valamint egy meseközpontot is 
alapítanának. Mindezek- nyertes 
pályázatok esetén - jól kiegészí-
tenék azt a tevékenységet, amely 
az őszi felsőoktatási képzéssel 
elindul az épületben, egy városi 
oktatási bázisként működve.
Humánszolgáltatásokhoz kap-
csolódóan a képviselők elfo-
gadták a Tata Város Sportkon-
cepciójában foglalt feladatok 
végrehajtásának 2017. évi in-
tézkedési tervét. Ebben az év-
ben újdonságként három nagy 
sporteseménynek is helyet ad 

majd Tata. Májusban a Városi 
Sportcsarnokban rendezik az I. 
Szabó Szonja Para Boccia Em-
lékversenyt, a Víz, Zene, Virág 
Fesztiválon kerül sor az Orszá-
gos Strandröplabda bajnokság 
első fordulójára, és augusztus 
19-én Tata ad otthont egy féltávú 
Ironman versenynek is.
A testület a napirendi pontok 
végén véleményezte a Menner 
Bernát Alapfokú Művészeti Is-
kola, a Kőkúti Általános Iskola, 
valamint a Komárom-Eszter-
gom Megyei Óvoda, Általános 
iskola, Szakiskola, Készség-
fejlesztő Iskola és Kollégium 
vezetői tisztségeire beérkezett 
pályázatokat. Az önkormányzat 
a zeneiskola kapcsán a jelenle-
gi megbízott igazgató Robozné 
Schőnfeld Zsuzsanna, a Kőkúti 
Iskola kapcsán Kőhalmi Zoltán, 
a szakiskola kapcsán pedig Sző-
ke Éva pályázatát támogatta. Az 
igazgatói kinevezésekről nem a 
város dönt, de a kinevezési fo-
lyamat részeként kifejezheti vé-
leményét a pályázatokkal, pályá-
zókkal kapcsolatban.
Áprilisi ülésüket a képviselők a 
két ülés között történt fontosabb 
események beszámolójával, és 
képviselői kérdésekkel zárták. A 
testület májusban folytatja mun-
káját.                 Ábrahám Ágnes



FOGADÓÓRA
MIcHL JÓzSEF 
Tata Város Polgármestere
és a 7. egyéni választókerület 
képviselője

2017. április 27-én 
csütörtökön 13.00 
- 15.00 között 
fogadja a hozzá 
forduló polgáro-
kat a Városházán 
hivatali helyiségé-

ben, Tata, Kossuth tér 1. I.em. 
101.szoba.

Dr. KóróSI EmőKE 
jegyző

2017. május  3-án 
szerdán
9.00 -11.00 között
fogadja a hozzá 
forduló polgárokat 
a Városházán, hiva-
tali helyiségében, 

Tata, Kossuth tér 1. 108. szoba.
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Bővebb információk:
www.tata.hu                                     
Tatai Tv képújság

Április 21-22-én Tatán ren-
dezték a Néphagyományőrző 
Óvodapedagógusok Egyesü-
letének XIX. Tavaszi Szakmai 
Találkozóját „Tiszta, mint a for-
rás…” címmel. 
A találkozón közel háromszáz 
óvodapedagógus vett részt, több 
mint ötvenen a határainkon 

túlról érkeztek városunkba. A 
kétnapos rendezvény fő témája 
a gyermeki viselkedéskultúra 
alapozása volt, a néphagyo-
mány-éltetés módszereivel.
Fiú Ferencné, a programot 
szervező Fürdő Utcai Népha-
gyományőrző Óvoda vezető-
je a találkozóval kapcsolatban 

elmondta: az a céljuk, hogy az 
óvodáikba járó gyermekeket 
megismertessék a népi kultúrá-
val, és átmentsék, valamint él-
tessék mindazt a hagyományok-
ban rejlő tudást és értéket, ami 
felnőttkorban majd a gyerekek 
személyiségét gazdagítja.
A találkozó pénteki megnyitóján  

Michl József, Tata polgármeste-
re köszöntőjében kiemelte:- a 
város óvodáinak nemcsak az 
infrastrukturális fejlesztése fon-
tos, hanem az is, hogy az intéz-
ményekben dolgozók minél in-
kább  megerősödjenek abban a 
szakmában, hivatásban és szere-
tetszolgálatban, amit a gyerme-
keinkért végeznek. Az óvodape-
dagógusoknak óriási szerepük 
van abban, hogy a családok, a 
közösségek erősek maradjanak, 
s ebbe beletartozik a szülőne-
velés is, amelynek legfonto-
sabb bázisa az óvoda. Az óvodai 
szakembereknek ezért nélkülöz-
hetetlenül fontos a munkájuk, és 
nagy felelősségük van egy-egy 
település közösségi életében, ér-
tékeinek továbbadásában.
Bencsik János országgyűlési 
képviselő a megnyitón hangsú-
lyozta:- a legfontosabb az élő 
szépség, az élő szeretet, a terem-
tett világ és a teremtés rendjének 
ismerete. Az óvodapedagógusok 
ezt értik és érzik, ezt hordozzák 
a szívükön, és ezt adják tovább 
nap mint nap, s ez valósul meg 
akkor, amikor a gyerekek szá-
mára elhozzák a nemzedékeken 
átívelő, hagyományokra alapo-
zódott tevékeny, élő életgyakor-
lat lehetőségét. Fontos az anyagi 

biztonság, de fontosabb, hogy a 
mindennapi betevő kenyér mel-
lett ott legyen az az érzelmi és 
szellemi táplálék is, amely arra 
ösztönöz bennünket, hogy mer-
jük jól érezni magunkat, mer-
jünk szeretni és erős megtartó 
erejű közösségeket építeni - erre 
irányul az óvodapedagógusok 
szolgálata is, fogalmazott Ben-
csik János.
A program pénteken a Magyary 
Zoltán Művelődési Központban 
kezdődött, ahol a megnyitót 
követően szakmai előadáso-
kat hallgathattak a résztvevők, 
akik délután Tata nevezetessé-
geivel is megismerkedhettek, 
majd a szervező Fürdő Utcai 
Néphagyományőrző Óvoda lát-
ta vendégül a szakembereket, 
akik a helyszínen kipróbálhat-
ták többek között a mézeskalács 
díszítést, a patkókészítést és a 
gyékényfonást is. A szombati 
napon, az egyesület közgyű-
lését követően a program az 
edzőtáborban folytatódott, ahol 
tanítványaival fellépett Kovács 
Ibolya citeraművész, valamint 
a Kenderke Berzenye és Fonó-
ka csoportja, s az újabb szak-
mai előadások után a találkozó 
vendégei sétát tettek a Cseke-tó 
partján is.                           - áá -

Városunk vendégei voltak a néphagyományőrző óvodák pedagógusai

A tatai Csillagsziget Bölcsőde 
és a Juniorka Bölcsőde szerve-
zésében Neszmélyen tartották 
a Bölcsődék Napja ünnepi ren-
dezvényét április 21-én. 
Az idei találkozó szakmai kö-
zéppontjában a közösség, és 
az abban rejlő összetartó erő 
fontossága állt, melynek meg-
határozó jelentősége van a 
mindennapok során. Egy jó kö-
zösségben vidámabbak, kreatí-
vabbak a dolgozók, s ez hatással 
van munkájukra, a hivatásukat 

szerető, kiegyensúlyozott fel-
nőttek között pedig a gyermekek 
fejlődése is harmonikusabb, ér-
zelemviláguk gazdagabb.
Fekete Éva, a Csillagsziget 
Bölcsőde vezetője elmondta: 
- mára a bölcsődei dolgozók 
is a megérdemelt helyükön le-
hetnek, nagy öröm, hogy be-
kerültek a pedagógus életpálya 
modellbe. Fontos ez a nap, mi-
vel egyre nagyobb szükség van 
a bölcsődékre, melyek Tatán 
kiemelten nagy teret kapnak, 

hiszen egyedülálló személyi 
feltételekkel tudnak dolgozni. 
A Csillagsziget Bölcsődében 
dolgozók száma nagymértékben 
segíti azt a munkát, amely által 
a gyermekek magas színvonalú 
ellátásban részesülnek-nyilat-
kozta az intézményvezető.
A rendezvényen minden év-
ben lehetőség van arra, hogy a 
Bölcsődék Napján egy dolgozót 
kiemelkedő munkájáért jutal-
mazzanak. Idén Bősze Istvánné 
kisgyermeknevelő kapta az elis-
merést, magas színvonalú szak-
mai munkájáért. Az oklevelet 
Michl József polgármester adta 
át, aki a helyszínen köszöntötte 
az ünnepi rendezvény minden 
résztvevőjét. Bősze István-
né Julika,1981 óta dolgozik a 
Csillagsziget Bölcsődében. Az 
évek során folyamatosan képez-
te magát, nem megelégedve a 
korábban megszerzett tudással. 
A szakmai változásokat mindig 
nyomon követi, ezért a minél 
magasabb színvonalú bölcsődei 
nevelés megvalósítása, a gyer-
mekek fejlődésének segítése 
érdekében, gyakran önként vesz 
részt továbbképzéseken, szak-
mai tanácskozásokon. Ezáltal 

naprakész, friss ismeretekkel 
rendelkezik, melyeket munkájá-
ba beépítve hasznosít. Kapcso-
lata a gyermekekkel, szülőkkel 
kiegyensúlyozott, példaértékű. 
Nyugodt személyiségéből adó-
dóan a szülők szívesen fogadják 
nevelési módszereit, vélemé-
nyét, tanácsait. 2014-ben a Csil-
lagsziget Bölcsődének lehetősé-
ge nyílt a sajátos nevelési igényű 
gyermekek részére egy speciális 
csoport indítására. Julika önként 
vállalta ezt a szép, de egyben na-
gyon nehéz feladatot, melyet a 
mai napig kiemelkedő empátiás 
képességének köszönhetően tü-
relemmel, és odaadással végez. 
További munkájához jó egész-
séget, kitartást és még sok-sok 
örömteli pillanatot kívánunk!
Az idei szakmai találkozón ün-
nepi zenei műsorral lépett fel a 
Tatabányai Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola, valamint 
Vastag Csaba Fonogram-dí-
jas énekes. A nap folyamán a 
helyszínen Dr. Sándor Ildikó 
néprajzkutató tartott szakmai 
előadást „Közösségteremtő 
néphagyomány napjainkban” 
címmel, a programban közre-
működött Jenei Márta.       - áá -

Neszmélyen rendezték az idei Bölcsődék Napját

A rendőrök a tatai Vaszary János 
Általános Iskolában hívták fel az 
alsó osztályos tanulók figyelmét a 
szabálykövető közlekedésre.
A Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság és a Tatai 
Rendőrkapitányság munkatársai 
balesetmegelőzési előadást tartot-
tak 2017. április 25-én a tatai Va-
szary János Általános Iskola első 
és negyedik osztályos diákjainak.
A rendőrök az intézmény kö-
zelében lévő körgeometriás 
csomópontnál magyarázták el 
a gyerekeknek a kijelölt gyalo-

gos-átkelőhelyen történő áthala-
dás szabályait.
A közúti közlekedési szabályok 
tisztelete mellett hangsúlyozták 
a biztonságos kerékpározás és a 
láthatóság, védőfelszerelések fon-
tosságát.
A rendőrök a szabálykövető ta-
nulóknak a felejthetetlen délelőtt 
végén ajándéktárgyakat adtak, 
illetve a „bátrabbak” az iskola 
udvarán kiállított szolgálati gép-
kocsi és a rendőrmotor megkü-
lönböztető hang-és fényjelzéseit 
is kipróbálhatták.

Balesetmegelőzési előadás diákoknak
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Első körben 2.5 milliárd forintot nyertünk

4

Kihirdették a Megyei Területi 
Operatív Program felhívásai-
ra benyújtott, s a feltételeknek 
megfelelt nyertes pályázatokat. 
Megvalósításukat az Európai 
Unió és a Magyar Állam, továb-
bá az érintett helyi önkormány-
zat finanszírozza. A mögöttünk 
hagyott kettő esztendőben, a 
Megyei Önkormányzat és az 
érintett települések vezetőivel 
arra törekedtünk, hogy olyan fej-
lesztési célokhoz találjuk meg a 
külső finanszírozás lehetőségét, 
melyek egyszerre segítik elő az 
életminőség, a foglalkoztatás és 
a turizmus fejlődését. 
Miután Tatabánya önálló fejlesz-
tési kerettel rendelkezik, így a 
most megítélt 2.5 milliárd forint-
ból Tata, Szárliget és Vértessző-
lős részesedik. Szárligeten 70 

millió forint értékben valósul-
hat meg a csapadékvíz elvezető 
hálózat kiépítése. Vértesszőlős 
pedig 150 milliót nyert egy új 
óvoda megépítéséhez, miután 
a növekvő gyermeklétszám fo-
gadására a meglévő öreg épület 
nem alkalmas.
Tata városát két útfelújítási prog-
ram érinti. A Magyar Közút NZrt. 
111 millió forint felhasználásá-
val újíthatja fel a Komáromi út 
Május 1. utca és Kakas utca kö-
zötti szakaszát. Az Önkormány-
zat kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a Papp Pál kocsmánál lévő 
kereszteződésben rendőrlámpa 
kiépítését támogatja. Átépítés-
re kerül a Tata-Környe országút 
ipari parki körforgalom és Kör-
nye közötti szakasza is, melynek 
bekerülési költsége megközelíti 

az egymilliárd forintot. 
Az Építők Parkjában mintegy 
450 millió forint támogatással 
a kisgyermekes családok kikap-
csolódását szolgáló – játszóte-
reket is magában foglaló – sza-
badidőpark létesül. A beruházás 
során részben orvoslásra kerül a 
kertvárosi lakóterület vízelveze-
tési gondja is. 350 millió forintot 
kap a város arra, hogy az egykori 
Kőfaragó-házból kézműves- és 
aktív ökoturisztikai központot 
hozzon létre, továbbá arra, hogy 
a Kálváriadombon található mű-
emlékeket is felújítsa.
Ismét vissza kerülhet a piac oda, 
ahol annak a legjobb helye van, 
Tata és Tóváros határára. A he-
lyi agrárgazdaság erőforrásaira 
épülő piac és elsődleges zöld-
ség-gyümölcs feldolgozó léte-

sítésére 225 millió forintot kap 
az önkormányzat. Végül a Csil-
lagsziget Bölcsőde munkatársai 
is örülhetnek, hiszen 150 millió 
forint felhasználásával korsze-
rűsödhet az intézmény. A fenti 
fejlesztések közbeszerzési eljá-
rásait immáron elindíthatja Tata 
Város Önkormányzata.
A városházi munkatársakkal 
már dolgozunk a második 
körben benyújtandó 
pályázatok előkészí-
tésén. Bízom ben-
ne, hogy annak 
keretében foly-
tathatjuk 

az Angol-kert megújítását, s 
megépülhet a Tata-Agostyán kö-
zötti kerékpárút is.

 OLVASÓINK KÉRDEzTÉK
Mikor nyit a Fényes?
Kérdező: Nemes Piroska

A Fényes Fürdő területén május elsejétől jól felszerelt szállá-
sok (apartmanok, faházak, motelszobák) várják a látogatókat, 
és természetesen a kemping is nyitva áll a vendégek előtt. Csa-
ládok, csoportok és magánszemélyek is foglalhatnak a 
www.fenyesfurdo.hu oldalon szeptember 30-ig.
A strandfürdő pedig június 1-én nyitja meg kapuit a látogatók 
előtt. Az amorf medence a teljes család számára nyújt kikap-
csolódási lehetőséget, az úszók pedig a sportmedence adott-
ságait élvezhetik. A fürdő területén található Fényes Szauna 
is folyamatosan várja a vendégeket, ahogy a szauna mellett 
fekvő, az állandóan aktív források táplálta Grófi-tó is, amely az 
idén teljesen megújult. Június 1. és augusztus 31. között az idő-
járás függvényében számos programmal készülünk látogatóink 
számára. Csoportok és Tata kártyával rendelkezők számára az 
idén is kedvezményt biztosítunk.

Válaszadó: Zalányi Balázs fürdővezető

2017 április 11-én délután a ta-
tai Honvéd Bajtársi Klub tagjai 
a Magyary Művelődési Házban 
találkoztak dr. Szilvási Csaba ta-
tabányai középiskolai tanárral,-
költővel, íróval, műfordítóval és 
nyelvésszel, aki Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyeinek vallja 
magát, szülei, testvérei, tanárai, 
barátai, és tanítványai lelke ál-
tal formálódott, Tatabányán, ahol 
most él csak gazdagodott, pillana-
tok alatt oldott hangulatot terem-
tett, saját  idézeteivel a hallgatóság 
figyelmét lekötötte, Ikerszó-vá-
sár kötetéből A csiga hangzott el: 
Ikerpárt vett el a csiga, nyakán 
kettős csiga-iga, így tudta meg 
szegény, mi a csigabiga-bigámia. 
Megismertük mély kötődését 
Szatmárhoz, elmondta, hogy élt 
Fehérgyarmaton, Csekében, ahol 
Kölcsey Ferenc írta nemzeti imád-
ságunkat, a Himnuszt, és élt Ti-
szabecsen is. Méltatta Móricz ért-
hető stílusát, utalt arra, hogy Ady 
Endre hogy köszöntötte írótársát. 
A Hét  krajcár megjelenésekor: 
„Bölcs világ ez, legmagyarabb 
világa a világnak. Itt az emberek 
nem hazudnak akarattal, ha keserű 
a szájuk köpnek, ha viszket a te-
nyerük ütnek.” Tiszavirágzás után 
című novelláskötetéből  a jelenlé-
vők választottak 2 novellát, ezt be-
mutatta a tanár úr. Mindenki a szí-

vébe zárta Kurcsit,a talált kutyust, 
aki hosszú évekig Tatabányán élt 
családjával. Az ember és az állat 
tiszta, őszinte mindennapjai közel 
álltak a jelenlévőkhöz. A kis Túr,  
cserfes Tisza és a Szamos emlékei 
személyesek voltak, mert többen 
ott születtek, ott éltek és szolgáltak 
a jelenlévők közül. Tatabányán írt 
verséből is idézett a költő: „Azért 
rakta kissé félre fészkét, a Vér-
testől védve, egy völgyben, hol 
árnyék borul mindenre, a fényes 
Turul, hogy fiókáját  ne csenje el 
Gerecs  kerecsenje. A  költészet 
napján saját versét mondta el Ke-
mény Balázs és Máté Jánosné, ezt 
követően Nemes János katonaíró 
beszélt eddig kiadott műveiről, 
Egri harangok című művéhez 20 
évig gyűjtött anyagot, ezt követ-
te időrendben Eger veszedelme, 
majd a Betyárkirály Rózsa Sándor 
életéről szól, 3 éve mutatta be a 
Fanyüvő unokája című regényét 
,ami Görgey tábornok katonai  
elképzeléseit méltatja, tavaly az 
Idősek Hetén pedig A Hajnal Ara-
don a honvédtábornokoknak állít  
emléket. Jelenleg a doni témán 
dolgozik. Szilvási Csaba Sárközi 
Józsefnek  A Barangolás a labda-
rúgás szókincstárában című mű-
vét ajándékozta a találkozón,ami 
2017.januárjában jelent meg. 
  Sárközi Józsefné

A húsvéti ünnep szellemében tar-
totta a tatai Móricz Zsigmond Vá-
rosi Könyvtár következő,  április 
19-i előadását a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Csilla von Boe-
selager Gondviselés Háza Idősek 
Napközi Otthonában. 
Az ünnep előtt fejeződtek be 
ugyanis a jeruzsálemi Szent Sír 
templom szentélyének felújítási 
munkálatai. Erről, s a templom 
történetéről, látnivalóiról hall-
hattak érdekességeket, láthattak 
képeket a program résztvevői.
A bevezetőben Mircea Eliade 
román vallástörténész, filozófus 
gondolatai hangzottak el arról, 
hogy „valójában nincs profán 
létezés”, az ember kriptovallá-
sos. Számára a tér nem homogén 
vagy semleges. Ezt bizonyítja 
„az otthon szentsége”, vagy az 
átmeneti szimbólumok: a kü-
szöb, az ajtó… melyek megtö-
rik a tér homogenitását. S hogy 
minden kultúrában léteznek kü-
lönösen szent helyek, ún. „világ-

tengelyek”, melyek kapcsolatot 
teremtenek a kozmikus régiók 
(ég-föld-alvilág) között. Az ide 
épített templomok „a földöntúli 
minta evilági utánzatai”. Ilyen 
templom pl. a jeruzsálemi Szent 
Sír templom is, melyen jelenleg 
hat vallási közösség osztozik: a 
római katolikus, a görögkeleti, 
az örmény, a kopt, a szír és az 
etióp. 
A templomot I. Constantinus, az 
első keresztény császár építtette, 
s Kr. u. 335-ben szentelték fel, 
de a történelem viharai közepette 
többször is újjá kellett építeni (a 
600-as években, majd a keresztes 
hadjáratok során). A folyamatos 
hozzáépítések miatt a templom-
ban mára a kisebb-nagyobb ter-
mek és kápolnák több emelet 
magasságban torlódnak egymás-
ra és egymás mellé. 
Az előadás során e helyiségeket 
igyekezett bemutatni az előadó, 
különös tekintettel a keresztút 
X-XIV. stációjára: a Frank ká-

polnára, a Keresztreszegezés 
kápolnájára, a Keresztfölma-
gasztalás kápolnájára, a Stabat 
Mater-oltárra és a Szent Sír szen-
tély kápolnájára.
Bár digitális társadalmunkban 
az információk bárki számára 
könnyen hozzáférhetők, a prog-
ramsorozat előadásain a közösen 
megélt élmény a lényeg. Az is-
meretek felelevenítésén, esetleg 
új információk szerzésén túl le-
hetőség van a megélt élmények, 
tapasztalatok másokkal való 
megosztására. Az adott témákról 
való interaktív beszélgetésre. 
Szeretettel várunk mindenkit 
2017. május 17-i rendezvé-
nyünkre (10.00 órai kezdettel), 
melyen a kereszténység és az 
iszlám XVI. századi együttélé-
sén túl a Tatai Patara idei ren-
dezvényeivel, s egy könyvújdon-
sággal, Hrubos-Takács Róbert: 
A tatai patara című könyvével 
ismerkedhetnek meg az érdeklő-
dök.            Kerekesné Fuli Anikó

A jeruzsálemi Szent Sír templom

A költészet napján

A Vakok Állami Intézetének Tatai 
Rehabilitációs telephelyén idén 
márciustól nyílt lehetőség önkén-
tesek foglalkoztatására, amitől azt 
remélik, hogy segítségével nő a 
kliensek számára kimozdulási le-
hetőséget jelentő szabadidős prog-
ramok száma, pl: a séták, a városi 
rendezvényeken való részvétel, a 
sporttevékenységek végzése, vagy 
akár a kirándulások, színház- és 
koncertlátogatások.
Az intézményen belül is nagy 
szükségét érzik az önkéntesek je-
lenlétének, akik beszélgetéssel 
vagy felolvasással, illetve kézmű-
ves foglalkozásokon való közre-
működéssel, zeneoktatással, tan-
tárgyi korrepetálással, vagy akár a 
kert ápolásában való közreműkö-
déssel tudják segíteni az ott folyó 
munkát, és tartalmasabbá tenni a 
kliensek szabadidejét. 

Az intézmény fontosnak tart min-
den kapcsolatteremtési lehetősé-
get, melyek által integrálódhatnak 
Tata életének mindennapjaiba, ez-
zel is elősegítve az ott élők befoga-
dását, későbbi önállósodását. Ilyen 
fontos kapcsolatteremtési lehető-
ségnek tekintik az önkéntesek fo-
gadását is, s bíznak abban, hogy ez 
a tevékenység kölcsönös előnyök-
kel jár az intézmény és a segíteni 
vágyó tataiak számára egyaránt. 
Az önkéntesek jelentkezését tele-
fonon vagy e-mailben várják an-
nak megjelölésével, hogy milyen 
feladatokat és milyen időkeretek 
között vállalnának szívesen. A 
jelentkezést követően az érdeklő-
dőket meghívják egy személyes 
találkozóra, ahol a kölcsönös meg-
ismerkedés közben az intézményt, 
és annak tevékenységeit is bemu-
tatják. Az önkéntesekkel önkén-

tes szerződést kötnek, mely tar-
talmazza a vállalt feladat leírását, 
valamint mindkét fél feladatait és 
kötelezettségeit. 
Az önkéntes tevékenység meg-
kezdése előtt az önkénteseknek 
egy ún. érzékenyítő programot 
szerveznek, melynek során megis-
merhetik a látássérült emberekkel 
való kapcsolatteremtés és kom-
munikáció alapjait, a kísérésük 
során használatos ún. látó vezető 
technikát, illetve feltehetik kérdé-
seiket a velük való bánásmóddal, 
együttműködéssel kapcsolatban, 
melyekre szakembereik a gyakor-
latban is jól alkalmazható válaszo-
kat adnak. 
Az önkéntes tevékenységet vállaló 
érdeklődők jelentkezhetnek a +36-
34/658-844-es telefonszámon, 
vagy a nemeth.orsolya@vakokin-
tezete.hu e-mail címen.

Önkénteseket keres a VÁI tatai telephelye
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A tatai TIT  Posztoczky  Károly  Csillagvizsgáló és Múzeum   
2017. májusi programjai
május 5. 
Járdacsillagászat a Pötörke malomnál
május 12. 
Égi történetek - Érdekes felfedezések
május 26. 
Egy szelet Univerzum - Ködök, csillaghalmazok - Találjuk meg

Képriport

Tata Város Önkormányzata április 12-én 
rendezte a Felvidékről kitelepítettek 
emléknapja, valamint Tata és Szőgyén 
testvértelepülési kapcsolatának 20.  
évfordulója alkalmából szervezett 

megemlékezését.



1970. április 22-én Denis Hayes 
amerikai egyetemi hallgató moz-
galmat indított el a Föld védel-
mében. Azóta a diákból az alter-
natív energiaforrások világhírű 
szakértője lett. Már mozgalmá-
nak megindításakor több mint 
25 millió amerikai állt mögé, ma 
pedig szinte az egész Földre ki-
terjed az általa kezdeményezett 
mozgalom. Ezernél több szer-
vezet vesz részt benne. A FÖLD 
NAPJA célja, hogy különféle ak-
ciókkal hívják fel a figyelmet a 
környezetvédelem fontosságára. 
Magyarországon 1990 óta rende-
zik meg. Tatán is minden évben 
szerveznek programokat, ame-
lyeken elsősorban a város föld-
történeti érdekességeit mutatják 
be az érdeklődőknek. Az idén két 

geológiai sétát is szerveztek. Áp-
rilis 22-én reggel Márkus Ferenc 
természetvédelmi ökológus ve-
zetésével a Tata Kincse sorozat 
folytatódott, amely az Új Kajak-

ház Ökoturisztikai Központtól 
indult. A résztvevők a szakem-
ber idegenvezetésével az Öreg-
tó partját követve jutottak el a 
Geológus kertig, amelyet szintén 

végigjártak. A délutáni órákban 
pedig a Kuny Domokos Múze-
um által szervezett geo-sétára 
Kürthy Dóra geológus várta a 
tataiakat. A Kálvária-domb tövé-
nél kezdődött az időutazás. Tata 
földtani szempontból is jelentős, 
nem véletlen, hogy itt kapott 
helyet a Geológus kert, amelyet 
1984-ben létesítettek. Geológi-
ai és paleontológiai (földtani és 
őslénytani) szempontból jelen-
tős bemutatóhelyek közé tartozó 
hely a tatai Kálvária-domb Geo-
lógiai Természetvédelmi Terület. 
A bemutatóhely a nagy földtör-
téneti korszakok közül a triász, 
jura és kréta rétegeket jeleníti 
meg. Jól nyomon követhető e 
régió mezoikumának, a föld geo-
lógiai középkorának alakulása. 

A geológiai szabadtéri múzeum-
ban a földtani látványosságokat 
mintegy hatszáz növénycsoport-
ból álló telepített botanikai gyűj-
temény egészíti ki. Az egykori 
kőfejtőben, a fehér, vörös és 
zöldesszürke mészkő-, tűzkő-, 
homokkő- és márgarétegekben 
felfedezhetők a kőzetekben talál-
ható ősmaradványok (Megalo-
dus-kagylók, Congéria-kagylók, 
csigák.). E korszak nagy kiterje-
désű tengerének fejlődéstörténe-
tét tükrözik a bemutatóhely üle-
dékes mészkő kőzetei. A parkból 
termálkarszt-barlang bejárata 
nyílik, amelyet felfedezői Meg-
alodus-barlangnak neveztek el a 
járatok falán nagy számban kip-
reparálódott triászkori élőlények 
– a Megalodus-kagylók nyomán.
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 Látkép

Kultúra

A Föld napja

Péterfy Gergely regényének állítá-
sát gondolatébresztőnek szánták a 
24. Arany János Irodalmi Verseny 
szervezői, az Eötvös József Gim-
názium magyartanárai. Az egész 
tanévet felölelő tehetséggondo-
zó program − amelyet a Nemzeti 
Tehetség Program pályázata tá-
mogatott − az olvasást kedvelő 9. 
és 10. osztályos középiskolásokat 
szólította meg.
Április 7-én az az ötven diák érke-
zett a vizek városába, Tatára, akik 
a novemberi első, iskolai forduló-

ban a legjobb eredményeket érték 
el Arany János: Katalin, Nathaniel 
Hawthorne :A hétormú ház, Amb-
rus Zoltán: Midas király, Rejtő 
Jenő: Vesztegzár a Grand Hotel-
ben, Szabó Magda: Mondják meg 
Zsófikának, Rónaszegi Miklós: A 
rettenetes Kartal és az idézett re-
gény, a Kitömött barbár című re-
gény ismeretéről.
Bár az időjárás nem volt kegyes 
az ideérkezőkhöz, mégis városi 
sétával kezdték a tatai napokat 
a versenyzők. Lévai Ádám mű-

vésztanártól sok érdekes dolgot 
tudhattak meg Tatáról az ország 
21 középiskolájának döntősei és 
kísérőik. Szombaton, az ünne-
pélyes megnyitón Michl József 
polgármester köszöntötte az iro-
dalom barátait, s kedves szavak-
kal invitálta a vendégeket arra, 
hogy térjenek vissza máskor is a 
városba. Miután Barsi Éva igaz-
gató megnyitotta a versenyt, már-
is az írásbeli forduló feladatán 
töprenghettek a kis irodalmárok. 
Szövegalkotásukban az olvasott 

művek közül kellett kiválaszta-
niuk két-három alkotást, amire 
hivatkozva fejthették ki gondola-
taikat a cikk címében idézett Pé-
terfy-állításról.
Sokat nem pihenhettek a verseny-
zők, hiszen a háromórás írásbelit a 
szóbeli fordulók követték. A Sza-
bó Magda-regénybeli mondatról - 
„az emberek legtöbbjének folyton 
meg kell mondani, hogy szeret-
jük…, vagy meg kell mutatnunk 
úgy, hogy megértsék” – szép, el-
gondolkodtató szóbeli feleleteket 
hallhattak a zsűri tagjai, valamint 
a versenyzőknek szurkoló felké-
szítők, hozzátartozók. A délutáni 
második fordulóban A hétormú 
ház központi motívumára kellett 
reflektálniuk a diákoknak, s erre 
a szóbeli kifejtésre is, mindössze 
két perc állt rendelkezésükre.
A vasárnapi, harmadik szóbeli 
forduló meglepetésvendége Pé-
terfy Gergely író volt. Az olvasó 
és a szerző találkozása emléke-
zetes marad mindkét fél számára. 
A versenyzők az idegenség prob-
lémájának megjelenési formáit 

emelték ki a regényből, értően, 
okosan érveltek állításaikkal. A 
záró fordulót követően előkerül-
tek az Aegon-díjjal kitüntetett 
regény kötetei, s az író derűs mo-
sollyal fogadta a dedikálást kérők 
kígyózó sorát.
Arany János születésének 200. 
évfordulója és a közelgő költészet 
napja alkalmából Petrozsényi 
Eszter színművész „Az életet már 
megjártam” című Arany János 
verseiből összeállított műsorát 
hallgathatták meg a résztvevők.
Az eredményhirdetésen  hatan 
arany-, öten ezüst- és kilencen 
bronzdiplomát kaptak az ösz-
szesítésben legjobban szereplők. 
Közülük tizenegyen budapesti, 
kilencen vidéki középiskolák ta-
nulói. Sajnos, ezúttal a döntőnek 
Komárom-Esztergom megyei ta-
nulója nem volt.
A résztvevők elkészítették az 
ajánlott olvasmányok listáját 
a következő, 25. versenyhez, 
amelynek az előkészületei már el 
is kezdődtek. Csúzyné Harasztosi 
Julianna

„Emberré kizárólag a többi ember szemében válhat valaki”

„Hazajöttem” – mondta felfény-
lő mosollyal Császár Angela, aki 
a Tatai Helytörténeti Egyesü-
let meghívására látogatott most 
Tatára, „Játszva – magyarul” c. 
műsorával. Meghívásának ap-
ropója egyrészről az idei Arany 
bicentenárium, amelyről szeret-
tek volna méltóképpen megem-
lékezni az egyesületben. Más-
részt, hogy a THE céljai között 
kiemelt helyen szerepel a tatai 
kötődésű, városunkból elkerült 
neves személyek meghívása 
egy-egy találkozóra. Így történt, 
hogy felkérték a művésznőt, le-
gyen az egyesület vendége egy 
áprilisi délutánon, s aki örömmel 
tett eleget a felkérésnek. Mindig 
szívesen jön a városba, sosem 
tagadta tatai gyökereit, s szere-
tettel emlékezik az itt eltöltött 
diákévekre, osztálytársakra, ta-
nárokra. 
Császár Angela Kolozsváron 
született, s gyermekéveit töltöt-
te Tatán. Testvére a mai napig itt 
él városunkban. A Vaszary János 

Általános Iskola tanulója volt, 
majd az Eötvös Gimnáziumban 
érettségizett. 1964-1968 között a 
Színház- és Filmművészeti Főis-
kola hallgatója volt. 1968-tól a 
Nemzeti Színház, majd 2000-től 
a Pesti Magyar Színház tagja. 
1986-tól az Új Nemzeti Színház 
Alapítvány ügyvezető elnöke. 
1993 óta a Nemzeti Színiaka-
démia, 2000-től pedig a Pesti 
Magyar Színiakadémia oktatója. 
Legnagyobb színházi sikere a 
Budapest Orfeum 10 éves soro-
zata (1980), amelyből lemez és 
könyv is született. 
A számtalan film, tv-játék, zenés 
produkció és szórakoztató film 
mellett rendszeresen rádiós- és 
szinkronszerepeket is kapott. 
Művészi munkáját ezekben a 
műfajokban többször nívódíj-
jal ismerték el. Önálló estjeivel 
és más színházi produkciókkal 
turnézott Skandináviában, Izra-
elben és Ausztráliában, játszott 
Torontóban, Chicagóban és St. 
Louis-ban. 3 évet élt Ameriká-

ban. Jelenleg nyugdíjas, de rend-
szeresen játszik az Új Színház-
ban, a Pesti Magyar Színházban 
és önálló estjeivel járja az orszá-
got. 
Kitüntetései:
Farkas Ratkó-díj (1979), (1981) 
Színikritikusok különdíja (1982)
Rajz János-díj (1983) Jászai Ma-
ri-díj (1984) A Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Kiskeresztje 
(1997).
A művésznő műsora címéül – s 
mintegy mottóként is – Kányádi 
Sándortól kölcsönözte a Játszva 
magyarul elnevezést. Tömör, de 
annál elgondolkodtatóbb a kis 
négysoros, talán nem haszon-
talan megosztanunk: Kányádi 
Sándor: Játszva magyarul
aki megért
s megértet
egy népet
megéltet
E szép gondolat mentén építette 
fel a művésznő műsorát, válo-
gatva Tóth Árpád, Somogyvári 
Gyula, Kodály Zoltán s a nagy 

magyar írók, költők műveiből: 
írásaiból, verseiből. Természe-
tesen nem maradhatott ki Arany 
János sem, balladáiból nyújtott 
át egy kis csokrot Angela az őt 
hallgató szép számú hallgató-
ságnak, mely a műsor végén kér-
déseivel bombázta a készséges, 
szívesen és őszintén válaszolga-
tó művésznőt. Miután kö-
zösen számba vették az 
osztálytársakat, meg-
jelent ismerősöket, 
a közös emlékeket, 
szó esett a „Nagyi” 
lét örömeiről, az új 
feladatokról, a régi 
és új szerepekről, fel-
adatokról, fiatalságról 
– öregségről, sok min-
denről. 
Végül – ráadásként, és 
méltó befejezéseként a 
délutánnak, még egy 
hátborzongató „Vö-
rös Rébék”-et ka-
pott ajándékba a 
lelkesen tapsoló 

közönség. Nevükben és az egye-
sület nevében Dr. Kis Tiborné 
elnök köszönte meg egy nagy 
csokor virággal a gondolatokkal 
és érzésekkel teli műsort, s az 
együttlétet Császár Angelának, a 
kiváló színésznek s a rokonszen-
ves embernek.       Szabó Szerafina

„Hazajöttem” 
Császár Angela színművész előadói estje Tatán

Fotó: Kuny Domokos Múzeum
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A verseny célja:  
sportolási alkalom a futás nép-
szerűsítésére. 
Felkészülési lehetőség a Tatai 
Minimaratonra  és  egyéb verse-
nyekre. 
A verseny rendezője: 
Tata Város Önkormányzata, Ta-
tai Atlétikai Club Atlétikai Szak-
osztálya, Fiatal Utazók Klubja, 
KEM Sportszövetségek Szövet-
sége, Szabadidősport Szövetség 
A verseny időpontja: 
2017. május 14. 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 Központ konfe-
rencia termében 08.00 –tól.
Nevezési díj:  
3.5 km, 7 km és 14 km –en  
500 – 500 Ft. 
Csak helyszíni nevezés van!!!
Kategóriák:  
2 km :   0 – 8 év                 
              9 -  10 év   2008 - 2007
3.5 km: 11-12 év   2006 – 2005
              13-14 év   2004 – 2003
              15-18 év   2002 – 1999
              19-39 év   1998 – 1978
              40 év fölött  1977 és ré - 
  gebbi születésűek
7 km:   10 évig  2007 (és   
  fiatalabbak)
                11-12 év       2006 – 2005
                13-15 év       2004 – 2002
                16-19 év       2001 – 1998
                20-29 év       1997 - 1988
                 30-39 év       1987 – 1978
                 40-49 év       1977 – 1968
                 50-59 év       1967 – 1958
                 60-69 év       1957 – 1948
              70 év felett   1947 – 
14 km:  15 évig 2002 (és fiatalabb)

A többi kategória megegyezik a 
7 km-rel.
Díjazás:   
a 2 km-es távon éremdíjazás és 
csokoládé                 
3.5 km-es távon korcsoporton-
ként (női-férfi) éremdíjazás, ab-
szolút 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 helye-
zett 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.

Információ: 
Lentulai Mária 
06-34-384-791 (esti órákban)
Tompa Andor 
06-30-7497343

TATA-Környei ú. 
temető
Borbély Jánosné
Juhász Márton
Valakovics József
Tallián János
Burdi Zsuzsanna
Dik Pál
Kisék Istvánné

Suszter Csaba

TATA- Almási úti 
temető
Tolner Ferenc
Szednár Béla
Bognár József

SZOMÓD
Hugl Józsefné

BAJ
Szita István
Nagy Lászlóné

KOC S
Katalenik Kálmán
Petermann 
Lajosné

NASZÁLY
Molnár Béla

DUNASZENT-
MIKLÓS
Dr. Karsics Attila

BéKe 
poraiKra!

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

78. Tó -futás - 2017. május 14. Kedves Sportbarátok!

2016. végén megépült városi sportcsarnokunk, mely elsődlegesen a kézilabda 
utánpótlás és felnőtt csapatok otthona. Úgy gondoljuk, hogy a városunkban élő  

gyerekeknek, fiataloknak, a jövő kézilabdásainak fontos, hogy tiszteljék 
elődeiket, megismerjék azok eredményeit.

Ebből a megfontolásból - több hónapos gyűjtőmunka eredményeképpen -  
a városi sportcsarnokban, a tatai kézilabdasport évtizedeit bemutató kiállítás nyílik,  

melynek megnyitó ünnepségére ezúton tisztelettel meghívjuk.
A megnyitó ideje: 2017. május 4. (csütörtök) 16.00 óra

A megnyitó helye: Güntner Aréna, Városi Sportcsarnok aulája
Cím: 2890 Tata, Kőkút köz 2.

PROGRAM:
Köszöntőt mond: Michl József Tata Város polgármestere,

Avatóbeszéd: dr. Szabó Lajos, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum igazgatója,
A kiállítás megtekintése.

Az eseményt követően, a Tatai Olimpiai Baráti Kör Egyesület tisztelettel meghívja 
Önt, a Kőkúti Általános Iskola aulájában tartandó beszélgetésre, melynek előadója 
dr. Szabó Lajos igazgató úr, témája: az olimpiai mozgalom és a magyar olimpiko-

nok sikerei az olimpiákon.
Szíves érdeklődésére és megjelenésére számítunk!

Michl József                                                     Lázár Ottó
         Tata Város polgármestere     Tatai Atlétikai Club elnöke

Szent György története A for-
rások szerint a római hadsereg 
magas rangú tisztje Kappadóci-
ából, Törökország keleti részé-
ből származott. 305-ben már-
tírhalált szenvedett Diokletian 
idejében. Már az 5. században 
úgy tisztelték Szent Györgyöt, 
mint a keresztény bátorság jel-
képét. Tiszteletére számtalan 
templomot építettek. A gö-
rög-katolikus egyház a „katona-
szentek” közé sorolja, és „vasz-
szentnek” nevezi, mivel oly sok 
kínt szenvedett el. Szent György 
életéről sok legenda született. A 
legismertebb közülük, mely egy 
sárkánnyal vívott harcról szól, 
csupán a 11-12. században ke-
letkezett, főleg a keresztes lo-
vagok körében volt népszerű, 
egészen a 19. századig.
Élt egy tóban, Líbia Silena nevű 
városának kapui előtt egy ret-
tenetes sárkány. Ha éhes volt, 
egészen a városfalig hatolt, és 
mérgező leheletével úgy meg-
rontotta a levegőt, hogy sokan 
belehaltak. A lakók úgy döntöt-
tek, hogy minden nap két bá-
rányt tesznek a tó mellé, hogy e 
csapást megszűntessék. Amikor 
alig volt már bárány a környé-
ken, azon tanakodtak, hogyan 
lakassák jól a szörnyeteget. Vé-
gül megegyeztek abban, hogy 
minden nap egy bárányt és egy 
embert áldoznak föl. Sorsot 
húzva döntik majd el, hogy férfi 
vagy nő, szegény vagy gazdag 
legyen-e az áldozat. Egyik nap 
a király lányára került a sor. A 
király keservében kegyelemért 
esedezett a népéhez. Aranyat, 
ezüstöt, fele királyságát ígér-
te, ha megkímélik lányát. Erre 
mérgesen így szólt a nép a ki-
rályhoz: „Oly sok gyermekein-
ket veszítettük el, te pedig meg-
tartanád lányodat?” Még azzal 
is fenyegetőztek, hogy megost-
romolják a várat, és erőszakkal 

viszik el a királylányt. Amikor a 
király észrevette, hogy népe ko-
molyan beszél, nyolc nap hala-
dékot kért, hogy lányától búcsút 
vehessen. Ez a kívánsága telje-
sülhetett.
A nyolcadik nap reggelén össze-
gyűltek a városlakók, és a lány 
átadását követelték. A király-
lány sírva elköszönt szüleitől, és 
királyi öltözetben, egyedül ment 
el a tóhoz. Ott leült egy kőre, 
sírva, keseregve várta a sárkány 
érkezését. Éppen arra lovagolt 
Szent György, és meghallotta a 
kesergést, leszállt a lóról, oda-
ment a lányhoz és megkérdez-
te, miért búslakodik. A lány így 
felelt: „Nemes lovag, menekülj 
erről az átkozott helyről, külön-
ben velem halsz, mert mindjárt 
jön a sárkány, hogy megegyen!” 
Azonban György így válaszolt: 
„Bízzál bennem, és én Isten ne-
vében megsegítelek.”
Miközben még egymással be-
szélgettek, sziszegve előkúszott 
a sárkány a vízből. György ek-
kor fölpattant a lovára, keresztet 
vetett, és bátran vágtatott a ször-
nyeteg felé. Lándzsájával úgy 
megsebesítette a sárkányt, hogy 
az földre hullott. A királylány-
hoz pedig így szólt: „Vesd le 
övedet és kösd az állat nyakára. 
Szelíd kutya módjára fog követ-
ni téged.” Amikor a város lakói 
meglátták a szüzet és a sárkányt, 
rémületükben felkiáltottak és 
menekülni akartak. Azonban 
György ezt mondta: „Ne félje-
tek, mert Jézus Krisztus küldött 
engem hozzátok, hogy megsza-
badítsalak titeket a sárkánytól. 
Ezért higgyetek Istenben és 
keresztelkedjetek meg, akkor 
megölöm a szörnyeteget.” Erre 
megkeresztelkedett a király, a 
lánya és az egész népe. Négy pár 
ökör kellett a sárkány tetemének 
elvontatásához. A király pedig 
arannyal és ezüsttel halmozta el 

Györgyöt, aki azonban mindent 
szétosztott a szegények között. 
Még egy ideig a városban ma-
radt, prédikált, megkeresztelte 
az embereket és jótetteket haj-
tott végre. Végül a lakók min-
den kérésének ellenére tovább 
akart lovagolni. De előtte még 
átölelte királyt, sok jó tanáccsal 
látta el, és továbbállt, hogy se-
gíthessen a szegényeken, az el-
nyomottakon, és hogy hirdesse 
a kereszténységet.
Szent Györgyöt általában ló-
val, piros kereszttel egy fehér 
zászlón, pajzzsal és lándzsával, 
a sárkányt ölve ábrázolják. A 
bajban segítő 14 szentek közé 

tartozik, átkok, nehéz helyze-
tek, lelki vívódások, háborús 
veszélyek és szerencsétlenségek 
esetén könyörögnek hozzá. Szá-
mos lovagi rend, ország, város, 
valamint a cserkészek, parasz-
tok, lovak és háziállatok védő-
szentje. A művészek, pintérek, 
puskaművesek, lovaglók, nyer-
gesek, katonák és fegyverková-
csok is mint segítőjüket tisztelik 
Szent Györgyöt. A parasztok 
gazdag hagyományokkal ren-
delkeznek Szent György ünne-
pével kapcsolatban.
Szent György napját Európa 
nagy részében a tavasz kezde-
teként tartották számon. A ró-

maiak ezen a napon ünnepelték 
a Paliliát, amikor a pásztorok 
kiseperték az istállókat, meg-
hintették vízbe mártott babérá-
gakkal, és a szalmatűz füstjé-
vel megfüstölték magukat és 
jószágukat. A tűzön a nyájat is 
áthajtották, maguk háromszor 
ugrottak át rajta, hogy a boszor-
kányok rontását elkerüljék. A 
pásztorok áldozatot is mutattak 
be, majd kezet mostak a reggeli 
harmatban.
A keresztény egyház a legen-
da szerinti sárkányölő Szent 
György névünnepét tette erre a 
napra. A hiedelmek és a népszo-
kások azonban nem a szentre, 
hanem a római pásztorünnep 
rítusaira emlékeztetnek. Nálunk 
és a szomszéd népeknél egyfor-
mán ezen a napon történt az ál-
latok első kihajtása, amely legy-
gyakrabban zöld ággal történt, 
amely a hit szerint ez az állatok 
gyarapodását szolgálja („Úgy 
zsendüljön a jószág, ahogyan 
a zöld ágon a levél”). A nyírfa 
vagy rózsafaággal történő kihaj-
tás rontáselhárító magyarázatot 
is kapott. A jószág tűzön át haj-
tásának, ill. füstölésének első-
sorban rontáselhárító célja volt. 
Az Ipoly mentén a karácsonyi 
aprószentek-vesszővel hajtották 
ki az állatokat először a csor-
dára. A marha kapuba fektetett 
láncon át hajtása országszerte 
általános volt, de gyakori volt a 
fejszén, ekevason, tojáson, ill. a 
gazdasszony kötényén, kifordí-
tott szoknyáján stb. való áthaj-
tás. A magyar népi hitvilágban 
Szent György napjára elsősor-
ban a boszorkányok és más ron-
tók felfokozott tevékenysége 
jellemző, amely elsősorban a 
tehénre, ill. a tejre irányul. Ki-
füstölték vagy kiforrázták a te-
jesköcsögöket.

Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon

Április 24. Szent György napja

Ajánló

raffaello: Szent György legyőzi a sárkányt



PROGRAMAJÁNLÓ

ATLÉTIKA
május 8-11 (hétfő-csütörtök)
13.00 Megyei általános iskolai 
Diákolimpia
A versenyek az Edzőtáborban 
kerülnek megrendezésre.
KÉZILABDA
április 29 (szombat)
9.00 Leány U-11-es torna
A mérkőzéseket a Városi Sport-
csarnokban játsszák.
11.00 Kőkúti Sasok DSE – Ko-
márom I. megyei férfi
A mérkőzést az Ádám Sándor 
Sportcsarnokban játsszák.
május 3 (szerda)
17.20 Tatai AC – Pénzügyőr fiú 
Országos Serdülő Bajnokság
május 6 (szombat)
9.00 Fiú U-11 –es torna
május 7 (vasárnap)
14.00 Tatai AC – Tarján SE női 
megyei
A mérkőzéseket a Városi Sport-
csarnokban játsszák.
LABDARÚGÁS
április 29 (szombat)
9.30, 11.30 Tatai AC – Nyerge-
sújfalu U-14 és U-16
május 8 (hétfő)
16.00 Tatai AC – Fortuna leány 
U-16
A mérkőzéseket a Jávorka pá-
lyán játsszák.
Tatai Olimpiai Baráti Kör ren-
dezvénye
május 5 (péntek)
16.00 „Tata kézilabda története” 
sportgyűjtemény megnyitója a 
Városi Sportcsarnokban.
17.00 Beszélgetés az olimpiák 
rendezéséről a Kőkúti iskola 
aulájában.
Meghívott: Dr Szabó Lajos 
az Olimpiai és Sportmúzeum 
igazgatója
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A Nagy Sportágválasztó Szervezőiroda, Tata Vá-
ros Önkormányzata, a Nemzeti Sportközpontok, 
a Tatai Olimpiai Központ és a Tatai AC szerve-
zésében 2017. május 12-13-án, 9 és 16 óra kö-
zött ismét megrendezik a Nagy Sportágválasztót 
a Tatai Edzőtáborban, ahol az érdeklődők több 
mint 30 sportágat próbálhatnak ki.
A Nagy Sportágválasztó rendezvények a gyakor-
latban igyekeznek kedvet csinálni a sportoláshoz, 
a megjelenő sportágak díjmentes kipróbálásának 
lehetőségével. A bemutatkozó mozgási lehetősé-
geket sportszakemberek, edzők képviselik, hite-
lesen bemutatva az adott mozgásforma lényegét, 
és információt adva a sportág gyakorlásának le-

hetőségeiről, feltételeiről.
Az idei tatai esemény pénteki napja a pedagó-
guskísérettel érkező oktatási intézmények cso-
portjai számára fenntartott nap, a szombat pedig 
az egyéni látogatóké, családoké lesz. A pénteki 
csoportos kilátogatás azért is fontos, mert azok a 
gyermekek is megismerhetik a Tatán és környé-
kén megtalálható lehetőségeket, akiknek a szülei 
esetleg nem orientáltak a sport felé, viszont ezen 
a rendezvényen az élményszerű sportági kipró-
bálás lehetősége ezeknek a fiataloknak is nagy 
eséllyel kedvet csinál a rendszeres mozgáshoz. 
A szombati, családi napon pedig a szülőket be-
vonva lehet közösen meghozni a döntést, melyik 
sportág legyen az, amely a későbbiekben az élete 
részévé válik a gyermeknek.
A Tatai Nagy Sportágválasztón több mint 30 
sportág jelenik meg interaktívan, a látogatók szá-
mára díjmentesen kipróbálhatóan. A kitelepülő 
mozgásformák között ott lesznek a „klasszikus”, 
nagy hagyományokkal bíró sportágak, pl: az at-
létika, a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, 
a röplabda, a triatlon, a judo, a vívás, az evezés, 
a tenisz, a karate, a lovaglás vagy a teke. De a 
nem mindennap kipróbálható golf, sportlövészet, 
jóga, kerékpárlabda, művészi teremkerékpár, kö-
télugrás, thai-boksz, taktikai közelharc, színpadi 
tánc, cirkuszi akrobatika sportág, hegy és sport-
mászás, rádió távirányítású repülő modellek, 
triál, zumba, swing, szörf, természetjárás, nor-
dic walking, teqball valamint a sporthorgászat 
is megjelenik. Emellett a helyszíni színpadon 
látványos bemutatók adnak majd további élmé-
nyeket, a sportolókkal, sportági képviselőkkel 
készített riportok pedig hasznos információkat a 
látogatóknak.
A szombati napon pontgyűjtő-füzet is várja a 
gyerekeket, amivel értékes és hasznos ajándéko-
kat is nyerhetnek.
További információ: www.sportagvalaszto.hu/tata

Tatai Nagy Sportágválasztó 2017-ben is!

Április 23-án már negyedik alka-
lommal hirdettük meg a futók kö-
rében a Cseke 4x2 km-es 20 per-
cenkénti újraindított nagy kihívást 
jelentő, kőkemény futóversenyt a 
festői környezetű Cseke-tó part-
ján. Az eső és a hóvihar szerencsé-
re elkerülte Tatát, de így is rizikós 
volt, nem rondít-e bele a szeszé-
lyes április a TAC szakosztálya 

versenyébe.
A Liget-Sörkert felújított épülete 
adott otthont a versenyközpont-
nak, a Teniszklub biztosította az 
öltözési lehetőséget. A nevezési 
időpont kezdetétől folyamatosan 
jöttek a futni vágyók , végül 91 
fő futó regisztrált és vágott neki a 
korosztályának megfelelő számú 
ismétlődő kilométereknek.

A felnőttek rajtoltak elsőnek  10 
órakor,  Taci-Maci egyesületünk 
kabalafigurája „rajtszavára”. Első-
nek Róth Balázs kiváló triatlonis-
ta, a tatai Footour S.E. versenyzője 
érkezett be. Őt sorban követték a 
többiek sorozatban „csipogtatva„ 
meg a tájfutók kedvelt SPORTIdent 
chiprendszerét. 20 percenként újabb 
korosztályok álltak be a futáshoz és 
teljesítették a 2000 méteres távot. 
Ahogy újra nőtt a versenyzők szá-
ma, úgy vált egyre izgalmasabbá 
– kinek sikerül majd a legrövidebb 
idő alatt a legjobb körátlag elérésé-
vel befejezni a verseny.
A utolsó futam után amíg az ered-
ménylistára vártunk, meleg teával 
és lilahagymás zsíroskenyérrel kí-
náltuk futótársainkat, kísérőiket és 
a hozzátartozóikat is. A holtidőben 

a szponzoraink által felajánlott 
1500 forint értékű kuponok sorso-
lását kezdtük meg. Nagy örömmel 
vették át a szerencsés kihúzottak a 
Barta Cukrászda, a Mahagóni Piz-
zéria és a Gottwald Étkezde aján-
dék jegyeit. Végre meglett a vár-
va-várt lista.
Az eredményhirdetésnél kicsik és 
nagyok büszkén álltak a képzelet-
beli dobogó különböző fokain, és 
vették át városunk polgármesterétől 
a megérdemelt jutalmukat – kupá-
kat, érmeket és a verseny pólóját.
A két legeredményesebb ezen a 
versenyen Farkas Erika és Róth 
Balázs volt, mindketten a Footour 
S.E. sportolói. Fáradtan ugyan-
akkor boldogan ígérték meg töb-
ben is, hogy eljönnek jövőre is.  
          Sándor Péter szakosztályvezető

TAC Cseke 4x2 km-es futás negyedszer a Cseke partján

A TAC labdarúgó csapata A Vér-
tesszőlős elleni vereség óta há-
rom győzelmet aratott és ezeket 
a meccseket kapott gól nélkül 
hozta (10-0). A Zsámbék ellen 
idegenben nem várt könnyű mér-
kőzés a tataiakra, hiszen ősszel 
hazai pályán is csak 3-3-as dön-
tetlenre futotta. Ezúttal is iksz 
lett, bár csak 1-1 gól született. 
Ezzel a döntetlennel továbbra is 
biztos ezüstérmes helyen áll a 
TAC.
Zsámbéki Sportklub – Tatai 
AC 1-1 (1-0)
Vezette: Balázs K. 
Góllövő: Káldi 33 ill. Rába 64
Kiállítva: Csapó (TAC) 87
U-19  Zsámbéki Sportklub – 
Tatai AC 2-7 (1-3)
Vezette: Jurák F.

Góllövő: Karai 35, 66 ill. Szé-
les 10, Koronczi 11, 51, 59, 80, 
Nagy 12, Suhai 74
Pont nélkül ment haza a 
Bábolna
A zsámbéki döntetlen után hazai 
pályán a nagy „mumus” Bábolna 
ellen lépett pályára a TAC. Ősz-
szel idegenben 2-2 lett, így nem 
várt könnyű meccs a hazaiakra. 
Nagy küzdelem jellemezte a ta-
lálkozót, inkább a TAC játszott 
mezőnyfölényben. A vendégek 
a gyors Róthban bíztak és főleg 
kontrákra építettek. A TAC vé-
delme jól zárt és tavasszal már 
4 mérkőzésen nem kapott gólt 
a csapat. A kapuban Valakovics 
ismét bizonyította hogy lehet rá 
számítani. Az alapszakasz utolsó 
hazai meccsén egy védőn meg-

pattant lövésből született a ta-
lálkozó egyetlen gólja. Vasárnap 
Esztergomban játszik a csapat
Tatai AC – Bábolna SE 1-0 (1-0)
Tata: 100 néző          Vezette: 
Csejtei Cs. Góllövő: Rába 18
Edző: Wéber Roland
- Küzdelmes meccsre számítot-
tunk és ez be is jött. Több helyze-
tünk volt, de az egy gólos győze-
lem is 3 pontot ér. Dicséret illeti 
a védelmet, biztosan állt a lábán.
U-19- A bajnoki címvédő TAC 
számára nem jelentett akadályt 
a Bábolna csapata. Gyakorlati-
lag az első 30 percben eldőlt a 
mérkőzés
Tatai AC – Bábolna SE  5-1 (3-0)
Vezette: Lovas A.
Góllövő: Fekete 23, Hauzer 26, 
Nyári 28, Széles 54, Koronczi 87 

ill. Szabó 83
Edző: Kele Zoltán
U-14 Tatai AC – Sárisápi BSE 
10-0 (3-0)
Vezette: Büki G.
Góllövő: Kovács 13, 64, 67, 
Hoczek 16, 51, Szabó 32,53, 
Ombódi 55, Barzsó 77, Roz-
mann 79
Edző: Schweininger Ferenc
Női U-18  Tatai AC – Környe 
SE 1-0 (0-0)
Vezette: Dávid R.Góllövő: Sze-
keres 77
Női U-18 rájátszás az 1-4. he-
lyért  Tatai AC – Környe SE 
2-1 (1-0)
Vezette: Horváth I.
Góllövő: Barta 18, Sekk 78 ill. 
Hartai 25. 
Edző:Schaffer Péter             - ta -

zsámbéki iksz

A női amatőr NB –s bajnokságban 
a csapatok már a rájátszásban ér-
dekeltek. A TSE gárdája a 17-20. 
helyért játszik. Eddig három for-
duló ment le és a lányok három 
győzelemnél járnak. Úgy tűnik 
az alapszakasz után összekapták 
magukat és minden meccsen van 
olyan játékos , vagy olyan játéko-
sok aki(k) extrát nyújtanak. Leg-
utóbb hazai pályán szerepeltek és 
az NKE SE csapata ellen Somkuti 
és Lendér vezetésével nyertek.
TSE – Kiss Lenke KS 93-72 (32-
22, 20-14, 16-17, 25-19)
Vezette: Kéri L., Pécsi Zs.
Pontszerzők: Lendér 30/3, Takács 
26/3, Somkuti 25, Strupka 5, Kiss 
J. 5, Kiss Cs. 2
Szolnoki MÁV SE – TSE 57-74 

(15-16, 15-17, 17-22, 10-19)
Vezette: Földi L., Arató B.
Pontszerzők: Takács 22, Lendér 
18/3, Kiss J. 15/3, Pálmai 10, 
Strupka 7/3, Kiss Cs 2
TSE – Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem SE 70-54 (24-16, 15-
17, 8-11, 23-10)
Vezette: Lövei L., Nepp L.
Pontszerzők: Lendér 17/3, Som-
kuti 17, Takács 16, Kiss J. 9/3, 
Strupka 6, Kiss Cs 3, Pálmai 2
Edző: Szabó Judit
-Megérdemelten győztünk. Sokat 
mond a lepattanó statisztika: 51-32. 
Tudtuk a gyors játékunkat játszani, 
igaz hogy elég sokat is hibáztunk 
támadásban. Az utolsó negyedben 
magabiztosan játszottunk. Legköze 
lebb május 12-én játszunk itthon.

Hazai pályán a csurgó U23-as 
csapatát fogadta a TAC kézilabda 
együttese. Ha a bajnokság végén 
a 9. helynél előrébb akarnak vé-
gezni a fiúk a hátralévő három 
meccsből kettőt hozni kell. Ide-
genben játszik a csapat a MÁV 
Előre és a Győr ellen, míg a Pécs 
együttesét Tatán fogadja. A Csur-
gó ellen szinte kötelező volt a 
győzelem. Ősszel idegenben ve-
reséget szenvedett a TAC. Most 
a mérkőzés elején együtt haladt 
a két csapat, de a 11. percben 
történtek döntőnek bizonyultak. 
Egy rossz mozdulat közben meg-
sérült a vendégek kapusa és mi-
vel nem volt cseréje egy mezőny-
játékos állt a kapuba.Innentől 
kezdve nem volt kérdéses a tatai 

győzelem csak az aránya.Hangu-
lattalan, mérkőzésen  könnyed –
néha túl könnyű- játékkal tartotta 
itthon a két pontot a TAC.
Tatai AC – Csurgói KK U23 35-
28 (16-13)
Vezette: Medve R., Tarnavölgyi 
G.
Góllövők: Kállai 7, Jóga 5, Szö-
vérdffy 4, Kanyó Á. 4,  Kisék B. 
3, Jancsó 3, Galambos 3, Szám 2, 
Győrffy 2, Kanyó B. 1, Cslló 1
Edző: Sibalin Jakab
- ez a győzelem is két pontot ér, 
bár sajnálom a vendég kapus sé-
rülését. Nehéz egy ilyen meccsen 
koncentrálta játszani, tudat alatt 
benne van a fejekben hogy úgy is 
nyerünk. Tudtunk kisérleztezni, a 
fiúk mindent megtettek.        - ta -

TSE tripla

meghajoltak a csurgói fiatalok


