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A Kuny Domokos Múzeum és 
a Tatai Helytörténeti Egyesület 
szervezésében május 10-én nyi-
tották meg a „Tata-Tóvárosi Ipar-
testület emlékei” című időszaki 
kiállítást a várban.
Idén a múzeumnak ez a második 
időszaki kiállítása, amely a jelen-
leg is működő egyesületek, testü-
letek és a múzeum összefogásá-
val jött létre több mint egy éves 
közös munka nyomán. A tárlaton 
olyan tárgyak, dokumentumok, 
gondolatok jelennek meg, melyek 

egyrészt még a 60-70-es években 
lettek összegyűjtve, de találunk 
olyan emlékeket is, amelyeket 
az elmúlt évek során sikerült a 
múzeum munkatársainak felku-
tatniuk. A kiállítás különlegessé-
ge, hogy nagy számban mutat fel 
jelenleg magántulajdonban lévő 
darabokat, amelyek csak erre az 
alkalomra kerültek hozzáférhető-
vé a nyilvánosság számára.
Dr. Schmidtmayer Richárd, a 
Kuny Domokos Múzeum meg-
bízott igazgatója a megnyitón 

köszöntőjében kiemelte, hogy a 
kiállítás mind létrejöttében, mind 
pedig témájában jól szimbolizál-
ja a cselekvő közösségeket, azt a 
lehetőséget mellyel a társadalmi 
együttműködésnek minden terü-
letét be lehet mutatni, ez pedig 
különösen aktuálissá teszi a tár-
latot.
A helyszínen a különböző ipa-
rosokhoz és mesterségekhez kö-
tődő tárgyak, dokumentumok 
mellett szerepel többek között 
egy térkép, amely az egykori mű-
helyek elhelyezkedését mutatja, 
valamint látható egy válogatás a 
Tatai Televízió korábbi felvétele-
iből, amelyek a régi mesterségek-
ről mesélnek.
Dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytör-
téneti Egyesület elnöke felidéz-
ve a Tata és környéki iparosság 
évtizedeit a helyszínen elmond-
ta:- a Tata és Vidéke Ipartestület 
megalakulásának 130. évfordu-
lóját ünnepeljük idén. A testület 
jelentősége azért is óriási, mert 
összefogta az iparosokat, segítet-
te munkájukat, előrejutásukat és 
továbbképzésüket is.

A kiállítást Michl József nyitotta 
meg. A polgármester kiemelte: - 
az iparosok munkájáról megszer-
zett és bemutatott tudás nem csu-
pán egy történet vagy egy névsor, 
hanem egy kultúra, amit a helyi 
és a magyar iparosság hozott lét-
re és tartott meg, ráadásul a kul-
túrának az a fajta csodája is, ami 
közösséget teremt, összegyűjt-
ve a szakma mestereit, akik így 
együtt tudtak életben maradni.
A kiállítást Busa Mónika népraj-
zos muzeológus mutatta be a kö-
zönségnek hangsúlyozva, hogy 
a tárlaton végighaladva számot 
vethetünk a saját mindennapja-
inkkal, azzal, hogyan változott 
meg az életünk az elmúlt 50-
100 évben, mit vesztettünk el, és 
mennyivel lett könnyebb az éle-
tünk, mint elődeinknek.  
A kiállítás megnyitóján közremű-
ködött a Kőkúti Általános Iskola 
Fazekas utcai Tagintézménye, 
és a Menner Bernát Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói. A „Ta-
ta-Tóvárosi Ipartestület emlékei” 
című tárlatot június közepéig lá-
togathatja a közönség.         - áá -

A helyi ipartestület emlékeiből nyílt kiállítás a várban

Tizedik alkalommal is óriási siker-
rel rendezték meg a Tatai Patarát, 
Európa legrangosabb török kori 
történelmi fesztiválját. Mint min-
den évben, ezúttal is hazai és a 
külföldi hagyományőrző csoportok 
hada vette birtokba a várat és az 
Esterházy-kastély környékét, hogy 
együtt elevenítsék fel a XVI. szá-
zad varázslatos világát. 
A harmadik alkalommal megrende-
zett Diák Patara programjai az idén 
rekordszámú fiatalt –közel hatszáz 
diákot –vonzottak a rendezvény 
helyszínére. A gyerekek eredeti 
török kori környezetben ismerked-
hettek a korszak különlegessége-
ivel, tradicionális programjaival, 
sőt egy igazi virtus próbán is bizo-
nyíthatták rátermettségüket. A MH 
25. Klapka György Lövészdandár 
egy teljes haditechnikai bemutatót 
szervezett nemcsak a Diák Patara, 
hanem a fesztivál egész idejére. 

Péntek estére pedig már sátrat 
vertek a hagyományőrök is, ki-ki 
a maga helyén: az oszmán vagy 
a keresztény táborban. Az idén is 
több mint ezer hagyományőr gon-
doskodott a korabeli hangulatról. 
A hivatalos megnyitót szokott he-
lyén, a várudvarban tartották, ahol 
megkoszorúzták Pálffy Miklós 
emléktábláját. Majd péntek este a 
megjelent hagyományőrzők felvo-
nulást szerveztek, ezzel köszöntve 
a tatai lakosokat.
A rendezvény szervezői nagy hang-
súlyt fektetnek a történelmi hiteles-
ségre. Ebben szakértők segédkez-
nek. A haditervek kidolgozásában 
–mint minden évben– dr. Négyesi 
Lajos hadtörténész segédkezett. A 
szakemberek és a hagyományőrök 
elmondása alapján a cél, hogy ez a 
fesztivál egy kerek képet mutasson 
a török korról, hogy egyfajta rend-
hagyó történelemóra is legyen. 

Akik végigjárják a háromnapos 
fesztivál programjait, azok egy va-
lóságos időutazáson vesznek részt. 
A bemutatókon megismerkedhet-
nek a hadi eseményekkel, amiket 
kiegészítenek különféle kulturális 
rendezvények. Ezek jól illusztrál-
ják a török kori szokásokat. A ha-
gyományőrzők ezt nagyon komo-
lyan veszik, ők valóban az általuk 
megszemélyesített, a történelmi 
szereplők életét mutatják be. Ne-
kik ez nem csupán egy játék, ha-
nem egy életforma. Az oszmán és 
keresztény csapatok tagjai is egész 
évben készülnek a fesztiválra. A 
történelmi háttér és a haditervek 
ismerete elengedhetetlen ahhoz, 
hogy hitelesen tudják visszaadni a 
korszak eseményeit. Ahhoz pedig, 
hogy a csaták minél látványosab-
bak legyenek, rengeteg edzésre és 
gyakorlásra is szükség van.
Persze a fesztivál kísérő program-

jairól sem szabad megfeledkez-
ni. A Tatai Patara keretében már 
negyedik alkalommal szervezték 
meg a Sarkantyú peng, szoknya 
lebben néptánc találkozót, ahol az 
érdeklődők a Pötörke Népművé-
szeti Egyesület csoportjainak évzá-
ró bemutatóját láthatták az Ester-
házy-kastély udvarán berendezett 
borudvarán. 
A Patarával egyidős a Katonazene-
kari fesztivál, amelyet a tavalyihoz 
hasonlóan most is a kiváló akuszti-
kájú Kossuth téren szerveztek meg. 
A Tatai Patarának és kísérőprog-
ramjainak idén is nagy sikere volt. 
A több nyíltszíni csatával, fegyver-
bemutatókkal, korabeli istentisz-
telettel és keresztelővel tarkított 
fesztivál utolsó napján a keresz-
tény csapatok végül ismét vissza-
foglalták a törököktől a várat, a kor 
különleges fegyverének, a petárdá-
nak bevetésével.        Prokl Violetta

A 10. Tatai Patara
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A Tatai Rendőrkapitányság lo-
pás szabálysértés elkövetése 
miatt folytat szabálysértési el-
járást egy 50 éves tatabányai 
lakos ellen.
A férfi 2017. május 20-án 17 óra 
40 perckor Tatán, a Tópart-sé-
tányon engedély nélkül horgá-

szott, majd négy pontyot akart 
ellopni, azonban a halászati 
őrök tetten érték. A Police.hu 
információi szerint a rendőrök 
megállapították, hogy a szabály-
sértő az Öreg-tó és az Által-ér 
torkolatánál két horgászbottal 
több mint 3,5 kg halat fogott, 
és egy szákba rejtette. A járőrök 
a férfit a rendőrkapitányságra 
előállították, a horgászfelszere-
léseit lefoglalták, majd gyorsí-
tott bírósági eljárás lefolytatása 
céljából szabálysértési őrizetbe 
vették. Az ellenőrök a halakat 
visszaengedték a vízbe. 
A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 
halőrei a rendőrséggel együtt-
működve folyamatosan, és szi-
gorúan ellenőrzik az Öreg-tó 
partját.

Előzetesben az orvhalász 
-szigorúan ellenőrzik az Öreg-tó partját!

Balesetmegelőzési nap

A Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság május 
30-án 10:30-kor Tatán, a Városi 
Sportcsarnoknál baleseti szimulá-
cióval egybekötött „Balesetmen-
tes napot” szervez. A szimulációs 
gyakorlat mellett a helyszínen 
szolgálati jármű és kutyás bemu-
tató is várja az érdeklődőket.

Megújul a TSZC Bláthy Ottó 
Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolájának kollégiuma Tatán, a 
Bercsényi utca 7. szám alatt. A 
projekt nyitórendezvényét a kol-
légium udvarán rendezték, ahol 
elhangzott: Európai Uniós pályá-
zati forrásból 102.290.869 forin-
tot nyertek energetikai felújításra, 
amely magában foglalja az épü-
let teljes hőszigetelését, a külső 
nyílászárók cseréjét, valamint 
egy 50kW teljesítményű napele-
mes háztartási méretű kiserőmű 
felszerelését. A projekt mellett a 
felújítást a tervek szerint a Tata-
bányai Szakképzési Centrum is 
segíti, támogatásukkal ugyanis a 
belső terek is megszépülnek, töb-
bek között a fürdők felújításával 
és új bútorok beszerzésével. A 
korszerűsödött épületet várha-
tóan még idén birtokba vehetik 
majd a diákok.         - áá -

Megújul a Bláthy kollégiuma

Orbán-napi ünnepség

Május 27-én délelőtt 10 órától 
már 15. alkalommal elevenítik 
fel a régi néphagyományt, az 
újhegyi Szőlősor utcában lévő 
Szent Orbán szobornál.
Szent Orbán a szőlőművesek, 
borászok, vincellérek, kocsmá-
rosok védőszentje. A régi szokás 
szerint, ha Orbán nem hozott 
fagyot, az emberek hálából bor-
ral locsolták meg Szent Orbán 
szobrát. Ha fagyot hozott, akkor 
vízzel locsolták, vagy akár meg 
is vesszőzték.
A szombati tatai rendezvény ün-
nepséggel kezdődik, majd bor-
versennyel és kóstolással foly-
tatódik, a szervezők szeretettel 
várnak minden érdeklődőt.

A személysérüléses motorke-
rékpáros balesetek csaknem két-
harmadát! - mintegy 62%-a - a 
sebesség nem megfelelő alkal-
mazására vezethető vissza.
A motorkerékpárosok által oko-
zott közúti baleseten belül átla-
gosan számítva minden tizedik 
balesetben a motoros ittas volt.
A legtöbb motoros baleset a nyári 
hónapokban, a hét napjain belül 
szombaton, a nap órái szerinti 
bontásban 16 és 18 óra között 
történik.
A motorkerékpáros balesetek 
kétharmada lakott területen belül 

történik, a motorosok által oko-
zott, valamint a halálos kimene-
telű motoros balesetek többsége 
mégis a lakott területen kívüli út-
szakaszokon következik be.
Riasztó, hogy a motorkerékpáros 
balesetben megsérültek, meg-
haltak sorában magas a fiatalabb 
korosztály (24 év alattiak) érin-
tettsége.
Fontos kijelenteni, hogy a moto-
ros balesetek és tragédiák alap-
vetően emberi hibára vezethető 
vissza, így ezek a balesetek a kel-
lő körültekintéssel, a szabályok 
megtartásával megelőzhetők, el-

kerülhetők!
A passzív védelemről
Közúti baleset bekövetkezése 
esetén a motorkerékpáros testé-
nek védelmére alapvetően a bu-
kósisak és a motoros védőruházat 
szolgál. Egy motorkerékpáros 40 
%-kal nagyobb valószínűséggel 
hal meg közlekedési balesetben, 
amennyiben bukósisakot nem vi-
sel.
A bukósisak 70 %-kal képes 
csökkenteni az agykárosodás 
Általános használatra a komplex 
védelmet nyújtó, állat is védő bu-
kósisak viselése ajánlott. Kizáró-
lag a becsatolt, megfelelő méretű, 
repedés- és balesetmentes bu-
kósisak nyújthat kellő védelmet. 
Az évek kedvezőtlenül befolyá-
solják a bukósisak által nyújtott 
védő hatást, ezért időnként cseré-
re szorul, A motoros védőruházat 
nagyon fontos a sérülések meg-
előzése, illetve súlyosságának 
csökkentése szempontjából. Első 
sorban megfelelő szellőzésű, pro-
tektorokkal ellátott védőöltözet 
(hosszú ujjú ruha, hosszú nad-
rág), valamint motoros csizma és 
kesztyű viselése ajánlott!
Magyarországon motorkerékpá-
rozás közben a motorkerékpáros 
bukósisak használata kötelező, a 

védőruházat viselése ajánlott!
A vezetéstechnika továbbfejlesz-
tésének fontossága
A vezetéstechnikai továbbképzé-
sek a járművezető képzés hasznos 
kiegészítői, szerepük és fontos-
ságuk megkérdőjelezhetetlen. A 
gyakorlati járművezető képzés az 
alapokat nyújtja a leendő motor-
kerékpárosok számára. Ugyanak-
kor a képzés ideje alatt lehetetlen 
valamennyi forgalmi szituációval 
találkozni, a veszélyekkel szem-
besülni, azok elkerülését elsajátí-
tani, továbbá speciális körülmé-
nyek közötti vezetéssel a jármű 
kezelését továbbfejleszteni. Ezért 
a biztonságos motorkerékpározás 
további elméleti és gyakorlati is-
meretek megszerzését, a gyakor-
lati fogások készség szintre való 
fejlesztését teszi szükségessé. 
Különösen indokolt a már megta-
nultak átismétlése, a vezetéstech-
nikai ismeretek továbbfejleszté-
se tavasszal, a motorkerékpáros 
szezon megkezdése előtti idő-
szakban. Vezetéstechnikai to-
vábbképzéseken való részvételre 
nem csak a kezdőknek, hanem a 
rutinos motorkerékpárosoknak is 
szükségük van.

Komárom-Esztergom Megyei  
Rendőr-főkapitányság Sajtó

KRESZ-tanácsok
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye

Illusztráció

a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. • alapján pályázatot 
hirdet Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár könyvtáros munkakör 
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: 
határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony                 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 
2890 Tata, Váralja út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: tájékoztató és ol-
vasószolgálati munka
Pályázati feltételek: Főiskola,         
közművelődési könyvtárban el-
töltött, gyakorlati tapasztalat - 
1 év alatti szakmai tapasztalat,          
Felhasználói szintű internetes 

alkalmazások,         büntetlen 
előélet, jó kommunikációs és 
kapcsolatteremtő készség
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2017. június 26.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár 
címére történő megküldésével 
(2890 Tata, Váralja utca 4. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 2017/1 , vala-
mint a munkakör megnevezését: 
könyvtáros.         Elektronikus 
úton Sinkó Ildikó igazgató ré-
szére a konyvtar@mzsvktata.hu 
E-mail címen keresztül

A részletes pályázati kiírás 
további közzétételének helye: 
www.mzsvktata.hu 
www.tata.hu   

Munkatársat keres a Városi Könyvtár



FOGADÓÓRA
MIchl JÓzSeF 
Tata Város Polgármestere
és a 7. egyéni választókerület 
képviselője

2017. május 29-
én hétfőn 13.00 
- 15.00 között 
fogadja a hozzá 
forduló polgáro-
kat a Városházán 
hivatali helyiségé-

ben, Tata, Kossuth tér 1. I. em. 
101.szoba.
A lakosok fogadása előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján 
történik, amelyre a 34/588-611-
es telefonszámon van lehetőség.
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Bővebb információk:
www.tata.hu                                     
Tatai Tv képújság

A Footour Futó, Kerékpáros és Tri-
atlon Sportegyesület valamint Tata 
Város Önkormányzatának közös 
szervezésében, 2017. augusztus 
18-19-én Tatán rendezik az Old 
Lake Man Középtávú Triatlon 
Amatőr Magyar Kupát. Az ese-
ményről a szervezők a Városháza 
dísztermében rendeztek sajtótájé-
koztatót.
A triatlon sport az elmúlt években 
világszerte, így Magyarországon 
is hatalmas lendületet vett, a rö-
videbb távoktól egészen a hosszú 
távú (ironman) versenyekig. Ha-
zánkban egyre nagyobb teret hódít 
profik illetve amatőrök között egy-
aránt, hiszen szinte kortalanul lehet 
űzni. Ezt bizonyítja az a nagy elő-
relépés is a sportág számára, hogy 
a riói olimpián már négy magyar 
versenyző vívta ki magának az 
indulás jogát, ezzel is még inkább 
tovább növelve a sportág népsze-
rűségét. A tatai triatlonsport tör-
ténete a 90-es évekre nyúlik visz-
sza, de az akkori sikerek után egy 
időre háttérbe szorult városunkban 
a sportág, pedig Tata hazánkban 
az Öreg-tónak és környezetének 
köszönhetően az egyik leginkább 

alkalmas terepe ennek a sportnak: 
különlegesen szép hátteret és kör-
nyezetet biztosít a versengéshez, és 
könnyen meg is közelíthető.
A sajtótájékoztatón Michl József 
polgármester elmondta: - nagy 
öröm amikor egy új sportág jelenik 
meg a városban, különösen amikor 
egy ilyen izgalmas, részben tech-
nikai és főként komolyan erőnléti 
sportágról van szó. Mivel a ver-
senyzők egészen Naszályig eljut-
nak majd, így az eseménynek kis-
térségi szinten is nagy jelentősége 
van. A polgármester hozzátette: - 
Tata csodás környezetet biztosít az 
indulóknak és a szurkolóknak, így 
már most nagy a valószínűsége an-
nak, hogy ebből a versenyből soro-
zat lesz. Az esemény lebonyolítá-
sának összetettségére utalva Michl 
József külön köszönetet mondott 
a Tatai Rendőrkapitányságnak, a 
Közterület-felügyeletnek, a Pol-
gárőrségnek, a Magyar Közútnak, 
a Tatai Városkapu Zrt.-nek, vala-
mint Naszály Önkormányzatának a 
jó együttműködésért, és mindazon 
erőfeszítéseikért, amelyek lehetővé 
teszik egy ilyen nagyszabású spor-
tesemény megszervezését, kivite-

lezését.
A verseny férfi/női egyéni, vala-
mint férfi/női és vegyes váltóban 
(3 fő) is teljesíthető a juniortól (16 
év) a veterán korosztályig.
A verseny távjai:
-1,9 km úszás a tatai Öreg-tó vizé-
ben,
-90 km kerékpározás és
-21 km futás.
Limitidő: 7 óra 30 perc a célba ér-
kezéshez.
A versenyen chipes időmérés lesz, 
melyet az EVOCHIP csapata vé-
gez majd. Minden szintidőn belül 
befutó egyéni és váltó középtávú 
versenyző, érmet és egyedi Finis-
her pólót kap ajándékba. Az egyéni 
kategóriák dobogósai külön érmet 
és tárgyjutalmat, a győztesek kupát 
kapnak. A versenyen az egyéni ab-
szolút 1-3.(férfi és női) helyezett-
jei pénzdíjazásban részesülnek. A 
szervezők a versenyen az egyéni 
nevezők létszámát 400 főben, a 
váltó csapatok létszámát 100 csa-
patban maximalizálták. Nevezni 
az: oldlakeman3athlon.hu oldalon 
lehet, a nevezés július 31-én zárul.
A nevezési díj tartalmazza:
-Finisher pólót a szintidőn belül 

célba érkező versenyzőknek,
-Rajtcsomagot,
-Komplett frissítést (HIGH-5),
-Chipes időmérést,
-Orvosi felügyeletet a verseny ide-
je alatt,
-Teljes útlezárást a kerékpáros pá-
lyán,
-Részvételt a pénteki tészta partin,
-Egyedi befutóérmet, és
-Ingyenesen letölthető képeket a 
verseny után az oldlakeman3ath-
lon.hu-ról. 
A tatai verseny megrendezésével a 
Footour SE régi álma válik valóra, 
az egyesület több mint 3 éves mun-
kájával mára kivívta azt a szakmai 
szintet és elismerést, amely alap-
ján alkalmas egy ilyen verseny 
szervezésére. A sajtótájékoztatón 
Róth Balázs, a Footour SE elnöke 
elmondta:- a versenyközpontot a 
Kastély-téren fogják kiépíteni. A 
rajt az Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központtól indul majd az úszással. 
Az Öreg-tó vizében egy úszósávot 
alakítanak ki bólyákkal és kaja-
kokkal, egészen a Keresztelő Szent 
János szoborig. A vízi szakaszt 
követően a versenyzők kerékpárra 
szállnak, és Tata valamint Naszály 
között 6 körön át teljesítik a 90 km-
es távot, majd lefutják a félmarato-
ni távot 4 körben, a tóparton kije-
lölt útvonalon.
A verseny különleges látványossá-
got nyújt nemcsak a versenyzők, 
hanem a szurkolók, érdeklődők 
számára is. A megmérettetés ideje 
alatt számos program is szolgálja a 
kikapcsolódást, a Kastély téren egy 
Triatlon Expóval várják a vendé-
geket különböző bemutatókkal és 
vendégekkel, emellett pedig WBO 
gyerekfutást is szerveznek majd. 
Az Old Lake Man Kupán több is-
mert sportoló és magyar bajnok is 
indul, a tervek szerint Flander Már-
ton és Zelinka Gabriella magyar 
bajnokok, valamint Kovács Kokó 
István olimpiai és világbajnok 
ökölvívó is teljesíteni fogja a távot.
A versenyről további aktuális in-
formációkat az oldlakeman3ath-
lon.hu weboldalon találnak.   - áá -

Május 23-án a Városháza díszter-
mében került sor az idei oktatási, 
kulturális, szociális, egészségvé-
delmi és sport alapok támogatási 
szerződéseinek aláírására. Tata 
Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésében az alapokra 

összesen 8 500 000 Ft-ot különí-
tett el, a beérkezett pályázatokat 
a Humán és Ügyrendi Bizottság 
bírálta el: 88 pályázat érkezett, 
melyből 60 kapott támogatást.
Az oktatási és kulturális alapra 
idén 3 millió forint volt a kere-

tösszeg, összesen harmincegy 
pályázat érkezett be, a bizottság 
ebből huszonkettőt támogatott. 
Az alapból a város közművelő-
dési rendeletében meghatározott 
közművelődési feladatok ellá-
tásának segítésére, tatai alkotók 

irodalmi és helytörténeti műve-
inek kiadására, városi közneve-
lési, ifjúsági programok, rendez-
vények megvalósítására lehetett 
támogatást kérni. Az egészség-
védelmi, szociális és sport alap-
ból az önkormányzati szociális, 
egészségvédelmi és sport felada-
tellátását segítő rendezvények, 
programok megvalósítására le-
hetett pályázni. A szociális alap-
ra 1 millió forint keretösszeg állt 
rendelkezésre, tíz pályázat érke-
zett, melyekből hetet támogatott 
a bizottság. A sport alapra 4,5 
millió forint volt a keretösszeg, 
melyre összesen negyvenhét pá-
lyázat érkezett, ebből harminc-
egy kapott támogatást.
Michl József polgármester a 
helyszínen elmondta, hogy a 
pályázatok értékelésénél a leg-
fontosabb szempont most is a 
tataiság volt. Figyelembe vették, 
hogy a beérkezett ötletek, prog-
ramtervek mennyiben szolgálják 
az itt élők érdekeit, hány tatainak 
szolgáltatnak, és milyen hozadé-
kuk van városunk számára.

A Városházán Robozné Schőn-
feld Zsuzsanna is köszöntötte a 
sikeresen pályázókat. A Humán 
és Ügyrendi Bizottság elnöke 
kiemelte:- az elbírálás során kü-
lönösen figyeltek arra, hogy a 
beérkezett pályázatok hogyan il-
leszkednek a fontos tatai progra-
mok és nagyrendezvények sorá-
ba, és mennyire kapcsolódnak a 
városi prioritásokhoz. Mindezek 
alapján az értékelési szempon-
tok között nagy jelentősége volt 
a sport, gyermek és művészeti 
programoknak, a különböző ver-
senyekre való felkészüléseket 
támogató projekteknek, és a fia-
talok számára prevenciós céllal 
szervezett kezdeményezéseknek.
Az Önkormányzat a civilek 
munkáját a 8,5 millió forintnál 
jóval nagyobb mértékben támo-
gatja, hiszen például a sport terén 
idén is több mint 50 millió forin-
tot adott célzottan, közvetlenül a 
helyi sportegyesületeknek, de év 
közben számos más kulturális, 
sport és gyermekprogramot lét-
rejöttét is segítik.                     - áá -

8,5 millió a civil szféra támogatására

Újabb izgalmas sportág talál otthonra Tatán

Old Lake Man Triatlon Amatőr Magyar Kupa
Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Lomtalanítás

Továbbra is igénybe vehető 
az ősszel bevezetett lomta-
lanítási rendszer Tatán. Tele-
fonon keresztül, minden tatai 
háztartás megrendelheti, és 
megszervezheti 1 köbméter 
mennyiségig évente egyszer 
a már nem használt tárgyai-
nak az elszállítását. 
(A házhoz menő szolgáltatást 
az Oroszlányi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Zrt.-től 
lehet kérni, a 34/361-411-es 
telefonszámon.) 
Ezzel a szolgáltatással min-
den tatai saját igényeihez 
igazodva, rugalmasabb mó-
don kezelheti a megunt, nem 
használt tárgyainak elszál-
lítását, és nem kell a városi 
lomtalanítás idejére várnia. 
Természetesen a jól bevált, 
régi rendszer sem szűnik 
meg, hiszen a Városgazda 
Kft. is rendszeresen szervez 
lomtalanítást.
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Az 1800-as évek végéhez kö-
zeledve – a Kiegyezést követő 
gazdasági és társadalmi fejlődés 
ellenére – Tatán csak egy háro-
mosztályos katolikus iskola mű-
ködött, mely a leányok számára 
nem tette lehetővé a képzésben 
való részvételt. Az egyre na-
gyobb gondot jelentő problémát 
gróf Esterházy Miklós ismerte 
fel, s 1877-ben építtetett egy né-
gyosztályos leányiskolát, mely-
nek vezetését a Szent Vincéről 
elnevezett irgalmas nővérekre 
bízta.
Évtizedeken keresztül ez az in-
tézmény töltötte be a leány nép-
iskolai képzés szerepét, mert bár 
Tata mezőváros képviselőtestü-
lete a millenniumi ünnepségek 
idejére egy új elemi népiskolát 
szándékozott építeni, de arra 

végül még sem került sor. A két 
világháború közötti időszakban 
a nővérek által irányított isko-
lának tanévenként mintegy 200-
250 tanulója volt.
Az 1948-as államosítást köve-
tően tanonciskolának adott he-
lyet az épület, de miután a ta-
tabányai vájárképzésnek helyet 
adó épületet alábányászták, az 
egykori zárda- és iskolaépületet, 
1950-1963 között a Tatai-me-
dence vájárképzése foglalta el.  
A Bercsényi utcai iskolában 
bányagéptan, szakrajz, geoló-
gia-számtan, magyar-történe-
lem és bányaműveléstan tanter-
meket alakítottak ki. A tanulók 
száma ebben az időszakban 
meghaladta az 500-at, ezért két-
műszakos tanrendet vezettek 
be. Az 1950-es évek végétől itt 

készítették azokat a tanterveket, 
amelyeket az ország minden vá-
járiskolájában használtak. 
Az 1960-as évek közepétől 
kezdve villamos- és textilipari, 
majd később autószerelő kép-
zésre helyeződött át a hangsúly. 
A korábbi kápolna épületből 
tornaterem, a szolgálati laká-
sokból újabb tantermek szület-
tek. 1976-ban az iskola átköl-
tözhetett a szomszédos, egykori 
szolgabírói hivatalba, s 1987-
ben felvette a város tudós szü-
löttjének, Bláthy Ottó Titusznak 
a nevét. 1999-ben, a Város Ön-
kormányzatának segítségével az 
iskola megvásárolta az egykori 
központi épületét a Bercsényi 
utcában, s ott kollégiumot hoz-
tak létre.
Külön öröm számomra, hogy 

a Bercsényi utcai épület meg-
építésének 140. évfordulóján, 
továbbá abban az esztendőben, 
amikor a Tatai-medencében el-
indult szénbányászat 120. év-
fordulóját ünnepeljük, az Euró-
pai Unió és a Magyar Kormány 
társfinanszírozásában meg-
újulhat e városképi jelentő-
séggel is bíró épület. Az új 
tanév kezdetéig kicse-
rélik az elöregedett 
ablakokat, szigete-
lik a falakat, kor-
szerűsítik a fű-
tési rendszert, 
továbbá a 

Tatabányai Szakképzési Cent-
rum saját költségvetéséből a 
kollégiumi szobák és foglalkoz-
tatók felújításáról is gondosko-
dik.

 OlVASÓINK KÉRDezTÉK
“Lesz-e idén is napközis tábor a Fényesen?” 
Kérdező: Bakonyi Dezsőné

Az idei évben a napközis tábort felváltó nyári táboroztatást a Város-
kapu Zrt. szervezi és bonyolítja.
További információt és bővebb felvilágosítást tőlük kaphat minden 
érdeklődő.
Telefon: (34) 589-555, email-cím:info@tataivaroskapu.hu 
Válaszadó: Városkapu szerk.

A Tatai Református Gimnázium-
ban évek óta magas szakmai szín-
vonalon tartanak olyan foglalko-
zásokat és bemutató előadásokat, 
amelyeken az intézmény oktatói 
és diákjai Lego Robotokat építe-
nek és programoznak. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
támogatott pályázat lehetővé tette 
az iskolának, hogy terepasztalt és 
robotokat vásároljon, illetve már-
ciusban megrendezésre került egy 
robotprogramozási tábor is. 
Az elmúlt héten került sor a Nem-
zeti Tehetség Program keretein 

belül megvalósított robotprogra-
mozási foglalkozások záró-bemu-
tatójára. Az eseményen részt vet-
tek a tatai Vaszary János Általános 
Iskola által szervezett levelezős 
matematika verseny legjobbjai is, 
a matematika tábor 5. és 6. osztá-
lyos diákjai. Az alkalmon az intéz-
mény informatika szakos tanárai 
és a programban részt vevő diákok 
röviden bemutatták a Lego Robot 
részeit, a programozás alapjait, 
valamint a különböző feladatok 
megoldására épített komolyabb 
robotokat, azok működését. 

Lego Robotok a Tatai Református Gimnáziumban

Súr összetartó közösség a Bako-
nyalján-ahogy a tatai klub baj-
társi szellemű tagjai. Az Életet 
az éveknek nyugdíjas mozgalom 
szervezésében került sor  a me-
gyei nyugdíjasok találkozójára 
Magyarország  legszebb fekvé-
sű településén 2017.május 13-
án.Klubunkat az édesanyák,a 
mamák  képviselték Tata város 
Polgármestere  által biztosított 
keretből,ajándékként anyák nap-
ja alkalmából. A település pol-
gármestere Sógorka Miklós és a 
település Művelődési Házának 
vezetője  és Miklós Enikő fogad-
ta a 30  fős kiránduló csoportot. 

Nagy érdeklődéssel hallgattuk a 
település  központjában felállított  
„Életfa történetét” Semes-Bogya 
Eszter fafaragóművész aki itt 
nőtt fel és ma is kötődik a tele-
püléshez a faluért szeretett volna 
tenni,ezért az ő kezdeményezésé-
re Súr lakossága  együttesen vett 
részt az Életfa kialakításában. A 
polgármester úr bemutatta a most 
kialakítandó túraútvonalakat is, a 
horgásztó. a szép panorámát ígé-
rő kilátópontra és egy a lombko-
rona-sétányhoz vezet. Ez utóbbit 
kalandparkként kell elképzelni, 
ahol heveder,és sisak nélkül vé-
gig lehet majd sétálni, a hálóval 

biztosított fákat összekötő légi 
úton,ahonnan remek kiállítás 
nyílik a falura. A Polgármeste-
ri Hivatalban megtekintettük a 
grafikai kiállítást, majd  kezde-
tét vette a Művelődési Házban  a 
megyei nyugdíjas klubok találko-
zója,ahol az etei, az ászári, móri, 
a tárkányi és a súri nyugdíjasok 
színes, vidám műsorral tették 
emlékezetessé  ezt a napot,a  részt 
vevők a Repülj páva helyi vetél-
kedőjét nézhették nagy érdeklő-
déssel. A nagy sikerű bemutatón 
ott volt Troják Frigyes az Életet 
az éveknek megyei mozgalom 
vezetője. A vendéglátók a közel 
3 órás műsor közben finom,é-
des,sós süteménnyel és italokkal 
láttak el bennünket. A  találko-
zón fellépett a tataiak részéről 
Lázár Antal klarinét művész,aki 
magas szintű játékával tette fe-
lejthetetlenné ezt a napot minden 
jelenlévőnek. A súri nyugdíja-
sok a találkozó végén tombolát 
szerveztek,ahol a tatai lányok is 
értékes ajándékokat szereztek. 
Többen elhatároztuk, hogy  még 
visszatérünk ide a lombos fákkal, 
sziklás hegyoldalakkal, a Vértes-
sel keretezett csodaszép termé-
szeti környezetbe. 

Sárközi József klubelnök, 
nyugállományú ezredes

A Honvéd Bajtársi Klub Súron    

A Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ), Tata Város Önkor-
mányzata, a Humanitas SE és a Collegium Pannonicum Alapítvány Tatán, a Városi Sportcsarnokban ren-
dezte az I. Szabó Szonja Para Boccia Emlékversenyt. A helyszínen 10 egyesület közel 60 versenyzője 
mérte össze tudását.

 I. Szabó Szonja Para Boccia Emlékverseny

Horváth Kristóf „Színész Bob” tar-
tott slam poetry műhelyt középisko-
lás fiataloknak a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárban. A program egy 
rendhagyó irodalomórára emlékez-
tetett, ahol ugyan előkerültek nagy 
költőink versei is, de fontosabb 
volt a diákok részvétele, az alkotó 
együttgondolkodás. A slam poetry 
olyan szóbeli irodalmi műfaj, mely 
aktuális problémákról, érzésekről 
szól. Sajátossága még, hogy a szö-
vegek alkotóik szájából hangzanak 
el, és az előadásmód is hozzáad a 
mű értékéhez.
A többszörös slam poetry-bajnok 
Színész Bob minden tudását beve-
tette, hogy megtalálja a közös han-
got a fiatalokkal. Nem csak költőktől 

– Weöres Sándortól és József Attilá-
tól – idézett, hanem saját szövegeit 
is beemelte a műsorba. Mindezek 
azonban csak előkészítették a közös 
munkát. A diákok érdekes, humoros 
módon ismételték az irodalomórák 
anyagát. Közelebb kerülhettek a 
szövegalkotás titkához és a vers fo-
galmához, miközben megszületett 
egy közös mű. A slam poetry ha-
gyományához híven mindez szóban 
történt, az előadás begyakorlásával.  
A műfaj iránt érdeklődést mutató 
közönség nagyon élvezte az él-
ményszerű foglalkozást, értékelték 
a nem szokványos pedagógiai mód-
szert. Reméljük, hogy az iskolai ma-
gyarórákon sokszor előkerül még az 
előadás emléke.            Makuvek Nóra

Találkozás egy profi slammerrel

Fotó: Tatai Református Gimnázium

Fotó: Ábrahám Ágnes
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Tizedik alkalommal is óriási sikerrel 
rendezték meg a Tatai Patarát, Euró-
pa legrangosabb török kori történelmi 
fesztiválját. Mint minden évben, ezút-
tal is hazai és a külföldi hagyományőr-
ző csoportok hada vette birtokba a 
várat és az Esterházy-kastély környé-
két, hogy együtt elevenítsék fel a XVI. 
század varázslatos világát. A Patara 
részeként idén is megrendezték a Ka-
tonazenekari fesztivált, amely szintén 
sokakat mozgatott meg.

Fotók: Ábrahám Ágnes/Baranyai Tibor/Domokos Attila
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Az óvoda alapítási évét 1884. jú-
lius 22-ben állapította meg az esz-
tergomi levéltár vezetője, a hiteles 
dokumentumok alapján.
1908-ban már működött Tatán 
óvoda, melyet gróf Eszterházy 
Miklós létesített az akkori Úri ut-
cában (ma Rákóczi utca). Szűk kis 
udvarral, és két csoporttal rendel-
kezett. Ebben az épületben egy 
dadus néni lakot a szolgálati la-
kásban, akinek egyben házmesteri 
feladatokat is el kellett látnia. Az 
akkori időnek megfelelően katoli-
kus óvoda volt, így az óvónői fel-
adatokat képesített irgalmas nővé-
rek látták el. A gyerekek részére a 
zárdában főztek. 

1941-ben gróf Eszterházy Ferenc-
né megvásárolta a Fürdő utcai 
Wenninger házat, s ezt óvodának 
alakították át. Tágas, nagyablakos 
termeivel, angol wc-ivel, szökő-
kutas mosdójával Tata legmoder-
nebb óvodája lett. Nagy előszoba, 
2 utcai terem, 1 udvari nagyterem, 
ahol műsorokat adtak elő. Ehhez 
külön öltözőt is kialakítottak. Ez a 
terem egyben az óvoda ebédlője is 
volt, a terem végén található tálaló 
ablakon keresztül adták be az ételt.
A nagyobbik utcai terem volt a 
foglalkoztató, a kisebbik a háló, 
ahol a gyerekek ebéd után pihen-
hettek. Az épülethez nagy konyha 
és mosókonyha is tartozott, de ezt 

nem használták, mivel az ételt to-
vábbra is a zárdából kapták.
A kapu mellett házmesteri lakás 
állt, ahol az óvodában dolgozó da-
dus néni lakott. 
Fizetést nem kapott, hanem a szol-
gálati lakásért cserébe az egész 
óvodát takarítani és fűtenie kellett.
A háború alatt az óvoda mögött 
lévő zárdakertben földalatti fu-
tóárkot ástak, légiriadó esetén ezen 
keresztül menekítették ki a gyere-
keket és vitték a zárdába.
1944-45 telén és tavaszán az óvo-
da nem működött, mivel a sebesült 
katonák részére korháznak alakí-
tották ki. A mosdóhelységbe kötöt-
ték be a lovakat, és a mosdókagy-

lót használták jászolnak.
A felszabadulás után újra megin-
dult az élet, az óvodát rendbe tet-
ték. Továbbra is apácák tanítottak. 
Az udvari nagyteremből válaszfal-
lal két kisebb termet hoztak létre. 
1947-ben ide helyezték a zárda in-
ternátusát, 17 lány lakott bent. Az 
első rész maradt csak óvoda.
1948-ban államosították az óvodát. 
A zárdát feloszlatták, az internátus 
a zárda épületébe helyezték át.
Az akkori óvodai Felügyelő Bi-
zottság sokat segített abban, hogy 
az óvodai élet újra beindulhasson, 
hiszen pótolniuk kellett az idő-
közben „eltűnt” játékokat, illetve 
eszközállományt. Eleinte csak 

nagyon kevés 30-40 gyerek járt 
óvodába, mert féltek a szülők egy 
haladó szellemű óvónőre bízni 
gyermekeik nevelését.
Ez a tévhit rövidesen eloszlott, 
így 1948 őszére már 100 kisgyer-
mek járt az óvodába.
Az egyfős óvónő-dajka már nem 
győzte erővel a gyermekek ellátá-
sát, így folyamatosan emelkedett 
az óvónők illetve a dajkák száma.
Mára már 5 csoportos óvoda 
működik a helyén, saját főző-
konyhával, 11 ódapedagógussal, 
1 pedagógiai asszisztenssel, 1 
óvodatitkárral, 5 szakképzett daj-
kával, 3 konyhai dolgozóval, és 
1élelmezésvezetővel.

Tata Fürdő Utcai Óvoda története

A TIT Posztoczky 
Károly 

Csillagvizsgáló és 
Múzeumban

2017. május 26-án 
(péntek) 19:30  

órakor
az EGY SZELET 
UNIVERZUM 
sorozat ötödik 

előadásán

„Találjuk meg!” 
címmel

Nagy Sándor tart 
előadást.

 Ajánló
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Pesty-Nagy Kati rendező irányításával a Magyary Zoltán Művelődési 
Központban rendezték a Vörös Rébék musical ballada castingját. Az 
alkotók még márciusban hirdettek felhívást tatai és környéki fiatalok 
számára a válogatásra, amelynek legeredményesebb szereplői egy 
nyári zenés-színházi tábort követően részt vesznek majd az előadás-
ban. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
idén nyáron mutatja be a „Vörös Rébék” című musical balladát, Arany 
János születésének 200. évfordulója alkalmából. Az előadás próbái 
hamarosan megkezdődnek, a darab ősbemutatója július 28-án, 21:00 
órától lesz a tatai szabadtéri színpadon.                 - áá -

Már dolgoznak a Vörös Rébék alkotói

Közeledik a gyermeknap, és 
ebből az alkalomból a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtára író-olvasó 
találkozóval lepte meg a gyer-
mekeket 2017. május 17-én. A 
könyvtár vendége Nyulász Péter 
író volt, akinek Helka című triló-
giája 2011-ben elnyerte a Gyer-
mekkönyvek Nemzetközi Taná-
csának díját. Vendégünket arra 
kértük, hogy mutassa be a regény 
keletkezési körülményeit és vá-
zolja a cselekmény főbb állomá-
sait. A nyár küszöbén, a Balaton 
hallatán mindenki szíve nagyot 
dobban. A regény helyszínei pe-
dig a Balaton és környéke.
Mielőtt elindultunk volna Helka 
útján, az író a közönség sorai-
ban megpillantott óvodás korú 

gyermekeket, és az ő kedvükért 
a Miazami című kötetéből mon-
dókákat tanított. Néhány perc 
múlva már a közönség kívülről 
tudta az arc részeinek elmutoga-
tását a hozzá fűződő versikével.
Ezt követően máris egy tündér-
világba csöppentünk, de vajon 
hogyan nézhetett ki Helka, mi-
lyen egyáltalán egy tündér? Erre 
a kérdésre a gyermekek sorolták 
az általuk elképzelt alakokat, 
egyik diák szerint hosszú barna 
hajú, másik szerint van ruhája, 
és olyan is volt, aki azt mondta, 
hogy bizony lábak helyett hal-
farokkal rendelkezik. A kalan-
dos regényfolyam helyszíneit 
fotókon láthattuk, a cselekmény 
sorsfordító történéseit pedig 
szándékosan nem árulta el Nyu-

lász Péter, hanem azt mondta, 
hogy, ha érdekel, akkor „olvas-
sátok el!” Az előadás interaktív 
volt, ugyanis a cselekmény sze-
rint Tramini és Furmint a ma-
nóhősök azon vitatkoztak, hogy 
palacsinta avagy túrógombóc 
lesz-e az ebéd azon a herceg-
női felvonuláson, amelyre igye-
keztek. Ezt a párbeszédrészletet 
olvasta fel két gyermek az író 
közreműködésével, beleélve 
magukat a történésekbe.
Az előadás után természetesen 
dedikált is vendégünk. Megle-
petésként az általa hozott ku-
kucskálós paraván mögé állva, 
és fejünket a lyukon kidugva, 
mintha mi lennénk a regény 
hősei, Helka és Kamor, fotóz-
kodhattunk.      Goldschmidt Éva

Balatoni körút Nyulász Péterrel és hőseivel
Középiskolás fiatalok mutatták 
meg művészi tehetségüket a tatai 
várban. A különböző rajzi felada-
tok elkészítésére igen rövid idő 
állt a rendelkezésükre. Az első 
feladat a portrérajzolás volt, amit 
húsz perc alatt kellett elkészíte-
niük. A második feladatra, egy 
egész alakos kompozíció megraj-
zolására szintén húsz perc volt. 
A harmadik feladat volt talán a 
legnehezebb. A rajzoló fiatalok-
nak 15 perc alatt kellett a mozgás 
fázisait megörökíteni, szó sze-
rint lépésről-lépésre, miközben a 
modellek lassú mozgását, lépteit 
tanulmányozták a feladat kivite-
lezéséhez. A negyedik feladatra 
csak 10 perc volt megadva. Itt a 

kis művészek választhattak, hogy 
ez idő alatt portrét rajzolnak vagy 
megpróbálkoznak egész alakos 
kompozícióval. A nehézség nem 
csak az idő rövidsége volt, hanem 
főként az, hogy ellenkező kezük-
kel kellett rajzolniuk. Végül a 
fiatalok jó kedvűen, egy vidám 
élménnyel gazdagodva távoztak.
Ez a program csupán egy kísérleti 
bemelegítés volt a szervezés alatt 
álló nagy nyári rajzversenyre! 
Remélem többeknek már most 
felkeltette az érdeklődését, hogy 
egy vidám rajzversenyen meg-
mutassa művészi tudását. Aki 
nem riad vissza a kihívásoktól 
hamarosan értesülhet a verseny 
részleteiről.

„Ki a leggyorsabb időutazó? Ki 
a király leghűségesebb híve? Ki 
ismeri legjobban Tatát?”
Ezekre a kérdésekre keresték a 
választ a diákok a két fordulós 
várostörténeti vetélkedőn. A vá-
ros iskoláinak csapatai királyaink 
nyomát keresve végigjárták azo-

kat helyszíneket, ahol a Napóleon 
elől menekülő I. Ferenc király, 
a katonai parádéra ide érkező 
Ferenc József, és a Monarchia 
összeomlása után trónját vissza-
szerezni szándékozó IV. Károly 
király is megfordult annak idején. 
A nagytemplom kriptájában meg-

keresték az 1809-ben itt elhunyt 
Károly Ambrus hercegprímás 
sírját, aki a katonai táborban tom-
boló tífusz áldozata lett. Az Ester-
házy-kastélyban megismerkedtek 
a gróf lovászával és magával a 
grófnővel is, hiszen segíteniük 
kellett a kerti ünnepség szerve-
zésében, amit a házigazdák az itt 
pihenő Ferenc József tiszteletére 
rendeztek, sőt részt kellett ven-
niük a királyt fogadó díszkapu 
tervezésében is. Ezután megpró-
báltak egyesült erővel csatlakozni 
az utolsó magyar király mellett 
gyülekező sereghez, végül nekik 
kellett megtalálni és letartóztatni 
a királyt. Az 1809-től 1921-ig tar-
tó időutazásban egy régi térkép, 
és az időutazásra jogosító útlevél 
segítette a csapatokat.

A kérdések és feladatok tovább 
folytatódtak a döntőben. Művelt-
ségi kérdések, képes feladatok, 
szerepjátékok váltották egymást, 
míg a csapatok előtti sakktáblák-
ra felkerültek a helyes válaszo-
kért járó sakkfigurák, kinek több, 
kinek kevesebb. A legnagyobb 
izgalommal járó feladat a tóvá-
rosi Károly király utca megke-
resése volt. Az utcát azóta átne-
vezték, az utcanevet elfelejtették. 
Ennél az egy feladatnál lehetőség 
volt rá, hogy felhívjanak valakit, 
egy előre beszervezett, külső, 
„pártoló tagot”, aki esetleg tudja 
a választ.
Mindenki nyertes volt a vetélke-
dőn, és nemcsak a megszerzett 
élmény és tudás miatt, hanem az 
ajándékba kapott, a császármanő-
ver képével díszített emlékpohár, 
a jól megérdemelt sakkjáték és 
a csokoládé birtokosaként is. A 
fődíj, a múzeum által az utóbbi 
években rendezett várostörténeti 

vetélkedők hagyománya szerint, 
a múzeum nyári táborában való 
részvétel volt. A benevezett 10 
csapat között, a nyolcadikos, he-
tedikes, hatodikos csapatok so-
rában egyetlen ötödik osztályos 
csapat is indult, és éppenséggel 
ők lettek a vetélkedő abszolút 
győztesei: Kakas Imre, Juhász 
Bence, Eberhard Richárd, Jenei 
Dénes, a Kőkúti Iskola Fazekas 
utcai tagintézményéből, felké-
szítő tanáruk Paulovitsné Guoth 
Zsófia. Ugyancsak a Fazekas ut-
cai iskolából a hetedik osztályo-
sok csapata lett a második: Bron-
dos Zsófia, Dienes Gréta, Füstös 
Zsófia, Schek Janka, felkészítő 
tanáruk ugyancsak Paulovitsné 
Guoth Zsófia. A harmadik he-
lyen a Kőkúti iskola hatodiko-
sainak gratulálhattunk: Kováts 
Roland, Lévai Dominik, Tamás 
Dávid, Török Szabolcs csapatá-
nak, felkészítő tanáruk Henzer 
Zsuzsanna.           Kövesdi Mónika

Királyok és katonák 

Rajzolás modell után

Fotók: www.kunymuzeum.hu

Fotó: Domokos Attila
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Arany János éve van, születésé-
től számítva a 200. esztendő. A 
Gútay Jánosné tanárnő vezette 
Tatai Versbarátok Köre „Arany 
útján” járva, most Nagyszalon-
tára kapott meghívást. Nagysza-
lonta Város Önkormányzata és 
a Nagyszalontai Verskör meghí-
vását fogadtuk el, mikor is 2017. 
04. 28-tól 30-ig két református 
templomban is lehetőséget kap-
tunk, kizárólag Arany-versek 
előadására.  Vittük a „Családi 
kört”, a Petőfivel való barátságot,  
a „Toldit”, a csodálatos balladá-
kat, a nemzetőr-verseket, a szü-
lőföld- és a család szeretetéről 
szóló költeményeket, az „Epilo-
gust” és nem utolsó sorban Arany 
versbe szőtt humorát, ami nem 
más, mint a humor Aranya. Ve-
lünk volt az Arany János verseket 
megzenésített dalok énekese és a 
kritika hangja is, akinek tulajdo-
nosa mindig ügyelt a minőségre 
és már most készítgeti parafrázi-
sait. Az autóbuszt Sinkó Anikó 
vezette nagy biztonsággal, szol-
gálatkészen, aki korábban 4 éven 
át nemzetközi kamionsofőr volt.  
Összegezve tehát: Kincseket vit-
tünk és kincseket hoztunk. El-
hoztuk a vendégfogadók – így 
Pelok Gabriella a nagyszalontai 
verskör vezetője és munkatár-
sai – barátságát, önzetlen gon-
doskodásukat, az első perctől az 
utolsóig megnyilvánuló szülő-
föld- és magyarság szeretetüket. 
Meghívóink jogos büszkeséggel 
tárták elénk Nagyszalonta neve-
zetességeit: a templomot, ahol 
Arany György és Megyeri Sára 
10. gyermekét – Jánost – a refor-
mátus vallás szerint 1817.03. 08-
án megkeresztelték, a majdnem 
mellette lévő iskolát, ahol később 
Arany János tanult és maga is ta-
nított. Jutott eszünkbe, hogy Re-
ményik Sándor milyen bölcsen 
mondta, hogy:  „Ne hagyjátok a 
templomot és az iskolát…” mert 
„a koldusnak, a páriának, a jött-
mentnek is van joga Istenéhez 
apái módján és nyelvén fohász-
kodnia.” Láttuk Arany Jánosnak 
a tűzvész folytán leégett szülőhá-
za helyét, a később odaépült pa-
rasztházat, ez idő szerint tájház-
ként berendezve. A gémeskutat 
és az eperfát, amelynek lombja 
most is „feketén bólingat”.
A jelenleg 18.000 lakost számláló 
Nagyszalontát nem kifejezetten a 
gazdasága, hanem az ott született 
kiemelkedő személyiségei tet-
ték naggyá. Mert Nagyszalonta 
olyan Istentől megáldott fészek, 
melyben számos olyan ember 
látta meg a napvilágot, akinek 
munkássága, érdeme messze túl-
mutat az alföldi kisváros határa-
in. Közülük méltán a legnagyobb 
Arany János, de itt vannak: Sinka 
István és Erdélyi József, Zilahy 
Lajos költők és író, továbbá Földi 
János orvos, nyelvtudós, Lovassy 
László jogász, politikus, Székely 
László műépítész, Kiss Ferenc 
orvos, anatómus, Kulin György 
csillagász és Kiss István szob-
rász. Szobraikat a nagyszalontai 
emlékparkban tekinthettük meg, 
illetve a házakon kifüggesztett 
táblák alatt emlékezhettünk. És 
a szoborparkban ott volt Kossuth 
is, „aki kalap nélkül is kalapot 
emel Szalontára.” Kenéz Ferenc 

költő szerint, a szoborparkból 
csak a nép hiányzik, „de hát a 
népnek soha nincs szobra, a nép 
az, ki itt van velünk, s ahány em-
bere, annyi tornya”.
Büszkeséggel szemléltük meg 
a Bocskay-emlékművet, amely 
ennyi idő távlatából is hirdeti, 
hogy Bocskay István fejedelem 
– a székelyek grófja  - a Tol-
di Györgytől vásárolt földeken 
1606-ban – a Bécsi-békekötés 
után – Nagyszalonta területén 
telepített le 300 hajdút. Nemes-
séget adományozott nekik azzal, 
hogy „az ország védelmében 
részt venni köteleztetnek”.
És ma is meg van a hajdúk által 
– hajdan Nagyszalonta és kör-
nyéke védelmét szolgáló – épített 
csonka torony, amely most – a 
kiváló Darvasi Zoltán igazgató 
által vezetett – Arany János Mú-
zeumként működik. Valóban úgy 
van az, ahogy a költő mondja: 
„Áll a torony, mint valami Bábel, 
rajt’ az idő nyomtalanul jár el”.
Szereplésünkre mind a nagy-
szalontai-, mind az árpád-i – az 
utóbbi település a nevét Árpád 
fejdelemről kapta – templomok-
ban a lelkészek által végzett is-
tentisztelet keretében került sor. 
Felemelő érzés volt Arany János 
verseket úgy előadni, hogy előt-
te a prédikációkban elhangzott, 
hogy a magyarok itt történő meg-
maradását erős hitük is segítette, 
mert erős hit kellett ahhoz, hogy 
az árpád-i templomot akkor épí-
tették fel, mikor a mindennapi 
kenyeret megteremteni  - a szó 
szoros értelmében - csak nagy 
fáradtság árán lehetett. És elgon-
dolkodtató volt az is, hogy mit 
jelent – akár a mai ember szá-
mára is – a prédikációnak az a fő 
mondata, hogy: „Mélységemből 
tehozzád kiáltok Uram!”
Ezek után jelenítettük meg a 
„Családi kör” hangulatát, a csa-
lád esti beszélgetését, a közös 
vacsorát, a „jobb ízű a falat, ha 
mindnyájan esznek” varázslatát. 
Ez a családszeretet folytatódott 
az „Itthon” című versben, mikor 
a költő azt mondja, hogy: „Itt, 

enyelgő kis családom közt van az 
én jó világom, künn borong bár 
a magasban: itt örökké csillagos 
van”.
Vers szólt Arany és Petőfi legen-
dás barátságáról, amit Arany Já-
nos „Válasz Petőfinek” című köl-
teményében így örökített meg: 
„Most, mintha üstökös csapna 
szűk lakomba, éget és világít lel-
kemben leveled: oh mond meg 
nevemmel, ha felkeres Tompa, 
mily igen szeretlek téged, s őt is 
veled”.
A versek között ott van „Toldi”. 
Ez nem maradhatott ki, hiszen 
Arany János ezzel a 12 éneket 
tartalmazó költeménnyel „rob-
bant be” az irodalmi életbe és ez 
által nyerte el Petőfi Sándor ba-
rátságát is. A 12. éneket jó volt 
hallani, mert olyan ez mint a 
mese, ahol győz az igazság. Toldi 
Miklós – a bajnok – elnyeri méltó 
jutalmát, Toldi György – a róka 
lelkű bátya – pedig, elnyeri mél-
tó büntetését. Arany János Toldi 
Miklóst – a mesehőst – örökre 
hallhatatlanná tette, amikor azzal 
zárta le, hogy Toldi Miklós „nem 
hagyott sok marhát, földet és kin-
cseket, de kivel nem ér fel egész 
világ ökre, dicső híre-neve fenn-
maradt örökre”.
A verskör több tagja szavalt bal-
ladát. Életre kelt Ágnes Asszony, 
Zách Klára, a Walesi bárdok, a 
Tetemrehívás, a Vörös Rébék. 
Ma is csodálattal adózunk azért, 
hogy a levert és kegyetlenül 
megtorolt szabadságharc utáni 
időkben a költőnek milyen bá-
torsága és hazaszeretete nyilvá-
nul meg annak kimondásában, 
hogy: „Ötszáz bizony dalolva 
ment lángsírba velsi bárd: de egy 
se bírta mondani, hogy: Éljen 
Eduárd!” A „Zách Klára” című 
– ugyancsak történelmi – balla-
dában megelevenedett a Károly 
Róbert és családja ellen elköve-
tett merénylet tragikus következ-
ménye. A merénylőt és családját 
különös kegyetlenséggel végez-
ték ki, áldozatul esett a megbecs-
telenített Zách Klára is. Mert va-
lóban úgy van az, ahogy Arany 

János mondta, hogy: „Rossz idő-
ket érünk, rossz csillagok járnak. 
Isten ója nagy csapástól mi ma-
gyar hazánkat”.
A Kapcsos-könyv híres balla-
dáiban Ágnes Asszony és Kund 
Abigél gyilkos tettének hatására 
megőrül. Ágnes Asszony „a pa-
takban fehér lepedőjét mossa, fe-
hér leplét, véres leplét a futó hab 
elkapdossa”. Kund Abigél pedig 
„szeme szokatlan lángot lövell, 
kacag és sír”, … s vércse-vison-
gással rohan el”.
 Az egyszerű nép életéből vett 
történetek ezek, miként a „Vörös 
Rébék” című balladában bemuta-
tott babonás hit, naiv látomás, a 
varjú mint halálmadár, ez az ártó 
gonosz pedig halhatatlan, nem le-
het elpusztítani. Arany János ezt 
utánozhatatlanul mutatja be úgy, 
hogy: „Vörös Rébék által ment a 
keskeny pallón: most repül; egy 
varjúból a másikba száll a lelke, 
vég’nekül; s kinek Ő azt mond-
ja: kár! Nagy baj éri és nagy kár. 
Hess, madár!”
Nem maradhattak el Arany János 
nemzetőr évei és a nemzetőr-da-
lok sem. 1848-49-ben részt vesz 
a forradalomban és a szabadság-
harcban. Bátor, lelkesítő, buzdító 
versek születtek, mint a „Nem-
zetőr-dal” ahol magáról ír: „Nem 
kerestek engemet kötéllel, zászló 
alá magam csaptam én fel. Szü-
lőanyám, te szép Magyarország, 
hogyne lennék holtig igaz hoz-
zád!” Úgy, mint az „Egy életünk 
és halálunk” című versben is, 
ahol a hazáért való bátor kiál-
lás pusztán a refrénben is végig 
nyomon követhető: „Egy éle-
tünk egy halálunk: a veszéllyel 
szembe szállunk, …a bitanggal 
síkra szállunk, …jaj nekik ha 
mi kiállunk, …a cudarral szem-
beszállunk, …jaj nekik ha síkra 
szállunk, …szép hazánkért kard-
ra hányunk!” De mind hiába! A 
haza elveszett. Magyar sors! És 
mint annyiszor, - Arany János 
életének is része lett a bujdo-
sás. A madár a szabadság szim-
bóluma, de a „Rab gólya” című 
versben a madár már nem repül, 
„mert ha tolla nő is szépen, rossz 
emberek elmetélik”.
Előadtuk Arany János „Vágy” 
és „Örökség” című verseit, ahol 
a költő a szülőföld – Nagysza-
lonta – utáni örök vágyódását, a 
haza- és a nemzet iránti feltétlen 
és végtelen szeretetét fejezi ki. És 
mindezt, felelősséggel. Milyen 
gyönyörűen hangzik, hogy: „Ott 
van” – tehát Nagyszalontán – „az 
én egyszerű tanyácskám, mintha 
most is szemem előtt látnám”, 
mert: „földi ember kevéssel beéri, 
vágyait ha kevesebbre méri”. És 
mint ha itt is megelevenedne az 
örök szózat, hogy: „A haza min-
denek előtt”, - súlyosan hangzik 
az, hogy: „E becses zászlónak, 
a hazának védelmében hányan 
elhullának! Vérökben a rúdját 
hányszor megfereszteték régi ős-
apáink, de el nem ereszték. Így a 
zászló ránk örökbe maradt, ránk 
hagyták azt erős átok alatt.” Ezért 
aztán: „A zászlót, a zászlót ne 
hagyjátok”
Figyelemre méltó, hogy Arany 
János számos versében és elbe-
szélő költeményeiben jelen van 
a humor. Ennek egy darabká-

ját is be kívántuk mutatni, a „Fü-
lemile” című vers előadásával. 
Szinte minden sora maga volt a 
kacagtató humor, amely a vers 
végén finom, elegáns iróniává 
nemesedett. Péter és Pál szom-
széd-viszálya a múlté, hiszen a 
költő azt mondja, hogy: „Mi-
lyen szép dolog, hogy már ma 
nem történik ilyes lárma, össze a 
szomszéd se zördül, a rokonság 
csupa jóság, magyar ember fél a 
pörtül… Nincsen osztály, nincs 
egyesség hogy szép szóval meg 
ne essék, a testvérek összeférnek, 
felebarát mind jó barát: Semmi-
ségért megpörölni, vagy megen-
ni, vagy megölni egymást koránt 
sem akarja. De hol is akadna 
ügyvéd aki a fülemile füttyét mai 
napság felvállalja!?”
És úgy ahogy illik, a végére ma-
radt az „Epilogus”. Az ember az 
idő elhaladtával mérleget von. 
Ezt tette Arany János is. Sok-sok 
bölcsességet hagyott ránk, ezzel 
a verssel. Úgy van az valóban, 
hogy: „Hiszen az útfélen itt-
ott egy kis virág nekem nyitott: 
Azt leszedve, megvolt szívem 
minden kedve”. Reá oly jellem-
ző szerénységgel, mégsem elé-
gedetlenül állapítja meg, hogy: 
„Az életet ím, megjártam: nem 
azt adott, amit vártam. Néha töb-
bet, kérve, kellve, kevesebbet.” 
A vágyott értékek, mit a költő 
kért: „egy kis független nyugal-
mat, melyben a dal megfogan-
hat”, „csöndes fészket zöld lomb 
árnyán, hova múzsám el-elvár-
nám, mely sajátom: benne én és 
kis családom”, „munkás, vidám 
öregséget, hol mit kezdtem, ab-
ban véget… Ennyi volt csak; s 
hogy megint ültessek, oltsak”.
Bár Arany János nem egészen 
így látta, de mi tudjuk, hogy ez 
az életmű sikerült.
Miért szeretjük és csodáljuk 200 
év távlatából is Arany Jánost? 
Mert a miénk, a magyarságé! A 
történelem már bebizonyította, 
hogy halhatatlan. Szerb Antal 
és Bartók Béla jellemezték úgy, 
hogy nélküle nincs magyar iroda-
lom és nincs magyar nyelv. Köl-
tészetének szépsége és nyelveze-
te ma is bámulatba ejt bennünket.
És még valami! Ő mondta, – a 
„Domokos napra” című versében 
– hogy:  „Legnagyobb cél pedig 
itt e földi létben, ember lenni 
mindég, minden körülményben”. 
Nemzedékek indultak el ballagá-
si szalagokra írva ezzel az idé-
zettel. Vajon betartottuk, - betart-
juk-e!? Arany János betartotta. 
Nem csak költőfejedelem volt, 
de élete minden szakaszában, 
nehéz családi- és történelmi kö-
rülmények között is, mindvégig 
Ember volt és maradt. Hiteles, 
igazi példakép.
 Nem csak fiára-, hanem nemze-
tére is igaz értékekből, minden 
vagyonnál többet érő kincset ha-
gyott: költészetet, család- és ha-
zaszeretetet, erős hitet és ahogy 
szerényen Ő mondta „Fiamnak” 
című versében: „egy mocsokta-
lan nevet”.
Arany János, a haza nagy köl-
tője! 200. születésnapodon egy 
nemzet hajt fejet előtted.

dr. Sopovné dr. Bachmann Katalin
             a versbarátok krónikása

Arany Jánossal versben és dalban
- Nagyszalontán jártak a Tatai Versbarátok -



PROGRAMAJáNlÓ

LABDARÚGÁS
május 27. szombat 9.30  
Tatai AC – Piliscsév U-14
15.00 Tatai AC – Fortuna női 
U-18
A mérkőzéseket a Jávorka pá-
lyán játsszák.
június 3. szombat 11.30 
Tatai AC – Alapítvány U-16
A mérkőzést a Jávorka pályán  
játsszák.

KÉZILABDA
június 3. szombat 15.00 
Kőkúti Sasok DSE –Komárom 
VSE II. férfi megyei
A mérkőzést az Ádám Sándor 
Sportcsarnokban játsszák.
16.00 Tatai AC – Ács női megyei
A mérkőzést a Városi Sportcsar-
nokban játsszák.

Bővebb információk:

www.tataiac.hu                 
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A TAC férfi kézilabda csapata 
újabb hazai győzelmével a tabel-
la 7. helyére kapaszkodott. Talán 
az idény legdurvább meccsét ját-
szották a Pécs ellen. Ősszel ide-
genben 27-27 lett, most minden-
képpen kellett a két pont.
Remekül kezdett a TAC és pil-
lanatok alatt 3-0 –ra vezetett. 
Szokatlan módon a vendégek 
edzője már a 3. percben időt kért. 
Jól játszottak a hazaiak, kemény 
volt a védekezés és a kihagyott 
helyzetek ellenére jelentős előnyt 
szereztek az első félidőben. A 
második játékrész közepe gyen-
gébbre sikerült, a Pécs három 
gólra feljött, de Czérna néhány 

bravúrjával és Kanyó Á. sikeres 
büntetőivel ismét nőtt az előny.  
A vendégek nagyon megnyomták 
a mérkőzés végét, hazai oldalon 
kicsit lankadt a figyelem,de sike-
rült a győzelem.
Tatai AC – Pécsi VSC 26-24 
(15-8)
Tata: 400 néző            
Vezette: Sándor L., Szikszay Cs.
Góllövő: Kanyó Á. 7, Jancsó 5, 
Szövérdffy 4, Kanyó B., Győrffy, 
Kállai 2-2, Jóga, Kisék B., Szám, 
Csalló 1-1
Edző: Sibalin Jakab
-számítottunk rá hogy ilyen 
meccs lesz, a pécsieknek ez a 
kemény, néha durva játék az eré-

nyük. Fontos volt a jó kezdés és 
amit mindig mondok a védekezés 
az alapja a jó játéknak.
A bajnokság utolsó fordulóját 
idegenben játszotta a csapat. Az 
ETO-SZESE Győr volt az el-
lenfél akitől az őszi utolsó hazai 
mérkőzésen vereséget szenvedett 
a TAC. A tabellán nagy változást 
sem a győzelem, sem a vereség 
nem jelenthetett a 7-8-9. hely va-
lamelyike lehetett a vége. Nyerni 
ezúttal sem sikerült, ez pedig azt 
jelentette hogy a 8. helyen vég-
zett a tatai csapat.
ETO_SZESE Győr – Tatai AC 
28-24 (16-12)
Vezette: Murvai-Buzogány L., 

Szilvási G.
Férfi megyei: Kőkúti Sasok 
DSE – Kisbér KC 31-28
Vezette: Csalló Á., Győrffy M.
Edző: Vadász Gergő
 Grundfos tatabánya KC II – Kő-
kúti sasok DSE 0-10 (játék nél-
kül)
Női megyei: Tatai AC – Környe 
SE 29-10 (18-3)
Vezette: Budai L., Szövérdffy Sz.
Dorogi SE II - Tatai AC 24-18 
(12-8)
Vezette: Erdélyi P.,  
Gengeliczky D.
Góllövő:  Zink 9, Stodola 5, Ivá-
dy 2, Kurcsik, Metka 1-1
Edző: Gubicza István            -ta -

A 8. helyen végzett a TAC

A megyei labdarúgó bajnokság 
rájátszásában az 1-5. helyért a 
TAC Kecskéden játszott a má-
sodik fordulóban. Egy győzelem 
és a Vértesszőlős veresége esetén 
még a bajnoki címre is volt esé-
lye a tataiaknak. Ez az esély el-
szállt egyrészt azzal hogy a mér-
kőzés gólnélküli döntetlen lett, 
mí g a Szőlős hozta a kötelező 
győzelmet, így három forduló-
val a rájátszás vége előtt bajnok 
lett. A TAC,ahogy Wéber Roland 
az előző héten is mondta győz-
ni megy Kecskédre. A lehetőség 
megvolt, hiszen számtalan hely-
zetet kidolgoztak a játékosok és 
ki is hagytak. De az is igaz hogy a 
hazaiak kapusa ihletett formában 
védett.
Kecskéd KSK – Tatai AC 0-0
Vezette: Miráki G.
Kecskéd utána következő fordu-
lóban  hazai pályán az Oroszlány 
ellen játszott a csapat. Az alap-
szakaszban ősszel idegenben és 
otthon is a TAC nyert, mindkét 
meccsen három gólt szerezve. 
Ezúttal is győzni kellett ahhoz, 
hogy biztos legyen a 2. hely. Nem 
is hagytak sok lehetőséget a ven-
dégeknek arra hogy reményked-
hessenek a pontszerzésben. Rába 
két gólja még az első félidőben 

eldöntötte a mérkőzést. 
Tatai AC – Oroszlány 2-0 (2-0)
Vezette: Juhász D.
Góllövő: Rába 23, 38
Edző: Wéber Roland

Gólzápor Etén
Ahogy a felnőtt, úgy az U-19-es 
együttes is az 1-5. helyért játszik 
a rájátszásban. Mivel az alapsza-
kaszt az élen zárták az első fordu-
lóban pihentek, a második körben 
pedig Etén léptek pályára. Ahogy 
várni lehetett nem sok kétséget 
hagytak arról hogy idegenben is 
nyerni akarnak. Tulajdonképpen 
11 perc alatt eldőlt a meccs, már 
akkor 3-0-ra vezetett a TAC.
Etei SE – Tatai AC 2-8 (2-6)
Vezette: Csejtei Cs.
Góllövő: Holecz 8,9,36, Ko-
ronczi 11, Dácher 23, Jónás 35, 
Hauser 52, Járóka 90
Ezúttal hazai pályán a Sárisáp ellen 
folytatták a fiúk. Sokkal nehezebb 
meccs lett belőle mint ahogy vár-
ni lehetett. Ilyen nagy hátrányból 
még nem kellett felállni a csapat-
nak, de most sikerült. Az 57. perc-
ben 0-3 volt, innen 18 perc alatt 
szerzett 4 góllal itthon maradt a 
három pont. Egyre inkább úgy tű-
nik hogy utolsó fordulóban hazai 
pályán a Lábatlan elleni meccsen 

dől el ki nyeri az U-19-es bajnok-
ságot.
Tatai AC – Sárisápi BSE 4-3 (0-2)
Vezette: Jurák F.
Góllövő: Holecz 60, Járóka 
68, Sziranidisz 70, Jónás 78 ill. 
Bauer 12,57, Kosznovszki 38
Edző: Kele Zoltán
Eredmények:
U-16 Koppánymonostori SE – 
Tatai AC 6-1 (3-0)
Vezette: Balogh I.
Góllövő: Grónai 28,49,52, Nagy 
48, Csonka 81, Németh 88 ill. 
Nádolszky 68
Tatai AC – Pilismarót KSK 12-0 
(5-0)
Vezette: Lovas G.
Góllövő: Nádolszky 3,5,70, Vá-
gási 15,42, Asztalos 39, Eck-
hardt50,57, Turza 68,83, Kugler 
81, Kiss 86
Edző: Kisék Szabolcs
U-14 Koppánymonostori SE – 
Tatai AC 3-2 (2-2)
Vezette: Hegedűs R.
Góllövő: Menyhárt 3, Pirik 17, 
Méri 44 ill. Bognár 34, Farkasdy 37
Női U-18 Környe SE – Tatai AC 
0-2 (0-0)
Vezette: Szűcs S.
Góllövő: Horváth 52, Szekeres 79
Női U-16 Tatai AC – Kecskéd 
KSK 0-0 Edző: Schaffer Péter -ta -

Biztos az ezüstérem

Újabb TSE győzelem
Az amatőr női NB-s bajnokság 
a végéhez közeledik. A 17-20. 
helyért folyó rájátszásban utolsó 
hazai mérkőzését játszotta a Tatai 
SE. Az ellenfél a Szolnok együt-
tese volt, akiket idegenben már 
legyőztek a tataiak. Így most arra 
készültek hogy oda-vissza siker-
re vigyék a párharcot. Ilyenkor a 
bajnokság vége felé már minden 
mérkőzés nehéz, hiszen minden-
ki fáradt, hosszú volt a szezon. 
Nehezen is indult a meccs, a ven-
dégek nyerték az első negyedet. 
A második  tíz percben beindult 
a hazai henger és sikerült 10 pont 
alatt tartani a Szolnokot, úgy hogy 
10 ponttal nyerték a negyedet. A 
harmadik, negyedik játékrész ne-
hezen ment, de mindkettőt hozta 
a TSE. Különösen a büntetők ér-
tékesítésében 
volt nagy különbség a hazaiak 
javára. Az eddigi mérkőzéseken 
mindössze egyetlen vereséget 
szenvedett el a csapat és már csak 
a Kiss Lenke együttes ellen ját-
szanak.
Tatai SE – Szolnoki MÁV SE 65-
54 (13-17,18-8,16-12,18-17)
Vezette: Szakáll I., Bódis L.
Pontszerzők: Lendér 25/12, 
Strupka 16/3, Kiss J. 9/3, Takács 
9, Kiss Cs. 4, Pálmai 2
Edző: Szabó Judit                   -ta -

Csodás Csenge!
Jelentős sikert könyvelhetett 
el a múlt héten a TAC asztali-
tenisz szakosztálya. Mohácson 
rendezték meg az újonc orszá-
gos bajnokságot, ahol Adamik 
Csenge a tataiak üdvöskéje is 
asztalhoz állt. Mit állt, végig 
verte a mezőnyt és a 13 éves 
korosztályban magyar bajnoki 
címet nyert. A válogatottban is 
szereplő Csenge ismét bizonyí-
totta hogy tehetséggel és sok 
munkával jönnek az eredmé-
nyek.  
Felnőtteknél az NB II-ben baj-
nok lett a TAC. Az ő szereplé-
süket következő számunkban 
értélkeljük.           -ta -

A Diákolimpia IV. korcsoportos fiú 
kézilabda országos döntőjét Deb-
recenben rendezik. Előtte több he-
lyen országos elődöntőkben dől el, 
hogy mely csapatok végeznek az 
első helyen és jutnak el oda. „Deb-
recenbe kéne menni…” énekelhet-
ték volna a kőkútis fiúk,hiszen fel-
tett szándékuk volt hogy a Kőkúti 
Sasok DSE együttese bekerüljön 
az országos döntőbe. Ehhez  két 

mérkőzést kellett megnyerni. Nem 
akármilyen mezőny jött össze a 
Tatán megrendezett országos elő-
döntőben: budapesti, alsóörsi és 
győri csapatok igyekeztek megne-
hezíteni a dolgukat. Amit akartak 
megcsinálták. Ha kellett nagyot 
küzdve, ha kellett okosan játszva 
nyerték a két meccset, így ott le-
hetnek Debrecenben.
Kőkúti Általános iskola – End-

rődi Sándor Ref. Általános Isko-
la (Alsóörs) 27-21 (16-10)
Góllövők: Takács 8, Willi 5, Bo-
lyán 4, Szi-Benedek 3, Vámosi 3, 
Nagy M.3,Szelőczei 1
Kőkúti Általános Iskola – Török 
Flóris Általános Iskola (Buda-
pest) 25-15 (12-8)
Góllövő: Vámosi 9, Szi-Benedek 
8, Bolyán 3, Takács, Zubek 2-2, 
Nagy P 1 Edző: Gaál Szabolcs - ta -

Döntőbe repültek a Sasok!

A kajak-kenu igazi évadnyitója 
a Győrben megrendezésre kerü-
lő Maraton Magyar Bajnokság. 
Ezen természetesen a Hódy SE 
versenyzői is rajthoz állnak. Az 
egyesületi pontversenyben az 
utóbbi években mindig az első 
10-ben van az egyesület év vé-
gén, amihez az is kell hogy ezen 
a versenyen jól szerepelnek. Az 
idén sem volt másképp, hiszen 
érmek és pontszerző helyezések 
szép számmal születtek. Egyéni-
en és párosban mind a fiatalok, 
mind a masters kategóriában áll-
tak dobogón tatai versenyzők.
Eredmények: 
5 km:1. Klugmann Maja- Wittner 
Kitti,  3. Dedinszki Ádám- Nagy 
Ábel, Bublovics István
10 km: 3. Almási Lili
15 km: 2. Heitz Franciska- Pazár 
Anna Luca
Masters:
1. Horváth Ilona - Herendi László
Apagyi Róbert- Nagy Gábor
Haller Katalin-  Horváth Ilona
Csabai Ágota
Végh Krisztina            -ta -

Tóparti futóparti
Igazán mozgalmasra sikerült 
május első hétvégéje a sport 
szempontjából. a péntek-szom-
bati Sportágválasztó után vasár-
nap a Tó-futást rendezték. Az 
idő kedvezett a versenynek és 
ismét több mint 400 futó gon-
dolta úgy hogy az Öreg-tó part-
ján tölti el a vasárnap délelőttöt. 
A kisebbek és a kevésbé edzet-
tek 2 és 3.5 km-en próbálhatták 
ki magukat. A két klasszikus 
Tó-futás távon, a 7 és 14 km-en 
háromszáznál is többen álltak 
rajthoz.         -ta -

Tatai Nagy 
Sportágválasztó

Május 12-13-án immár 4. alka-
lommal rendezték meg a sport-
ágak seregszemléjét Tatán. Most 
a időjárás is kedvezett, hiszen 
leszámítva a szombat délelőtt 
kis csepergést, igazán szép-né-
ha kimondottan meleg- idő vár-
ta a résztvevőket. Több mint 
30 sportágba nézhettek bele 
és próbálkozhattak pénteken a 
gyerekek, szombaton pedig a 
családi napon mindenki. Pén-
teken a buszok megállás nélkül 
hozták az Edzőtáborba az isko-
lásokat, óvodásokat. Szombaton 
sem volt üresjárat, reggel 9-16 
óráig több mint 1300 látogató-
ja volt a Sportágválasztónak. A 
szervezők jóleső fáradtsággal 
mondhatták szombaton délután 
hogy megérte, hiszen a két nap 
alatt közel 3500 aktív résztvevő 
kapcsolódott be a programokba. 
Jövőre jöhet az 5. Tatai Nagy 
Sportágválasztó!            -ta -

Hódy sikerek Győrben


