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Április 28-án a tatai Városi Sport-
csarnokban rendezték a Komá-
rom-Esztergom Megyei Rendőr 
és Tűzoltó Napot abból az alka-
lomból, hogy Szent György nap-
ján április 24-én ünneplik Ma-
gyarországon a Rendőrség, míg 
május 4-én, Szent Flórián napján 
pedig a Tűzoltóság Napját. 
A helyszínen ünnepi állomány-
gyűlést rendeztek, valamint szak-
mai és civil elismeréseket adtak 
át. Farkas Gábor r. dandártábor-
nok, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Rendőr-főkapitányság kapi-
tányságvezetője elmondta: - az 
eseményen megemlékeznek vé-
dőszentjeikről, és ebből az alka-
lomból mindazok, akik kiválóan 

teljesítettek az elmúlt egy évben, 
elismeréseket kapnak valamint 
előléptetésben részesülnek. A 
helyszínen 50 rendőr kapott ju-
talmat, kinevezést vagy előlép-
tetést. Rajtuk kívül hat civilt is 
kitüntetett a rendőrség, támogató 
munkájuk elismeréseként.
Németi László, a Komárom-Esz-
tergom Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója a 
helyszínen úgy nyilatkozott: - a 
tűzoltóknak nemcsak a lakosság 
elismerésére van szüksége, fon-
tos, hogy az igazgatóság és a me-
gyei települések vezetői is elis-
merjék őket akkor, amikor Szent 
György és Szent Flórián napját 
ünneplik. A Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság a helyszínen 41 elis-
merést adott át.
Az ünnepi állománygyűlésen 
először Popovics György, a Ko-
márom-Esztergom Megyei Köz-
gyűlés elnöke mondott köszön-
tőt, melyben a rendőrség és a 
katasztrófavédelem munkájával 
kapcsolatban kiemelte:- amikor 
bevetésre indulnak, amikor tüzet 
oltanak, vagy amikor egy bűnö-
zővel szemben eljárnak, minden 
esetben hazánk, és embertársaink 
biztonságát tartják szem előtt. 
Védenek minket, védik a nem-
zetet, és szolgálják a hazát belső 
meggyőződésből, valamint a hit 
erejével. Ezért kívánom önök-
nek, hogy társadalmilag és anya-

gilag is egyre megbecsültebb 
tagjai legyenek nemzetünknek, 
és nyugodt körülmények között 
tudjanak szolgálni-fogalmazott a 
közgyűlés elnöke.
Michl József, mint az ünnepség-
nek helyt adó Tata Város polgár-
mestere elmondta: -köszönettel 
és tisztelettel tartozunk a megye 
rendőreinek-akik közül sokan 
vesznek részt a határaink védel-
mében-, a katasztrófavédelem 
munkatársainak, és természete-
sen a katonáinknak is. Munkájuk 
azt szolgálja, hogy mi itt Tatán 
nyugodtan és biztonságban él-
hessünk. Városunk önkormány-
zata külön elismerésben része-
sítette Hufnágel Ákost, a Tatai 
Rendőrkapitányság r. alezrede-
sét, valamint Balázs Zsolt tűzol-
tó őrnagyot, áldozatos munkáju-
kért.
A prohramban ünnepi műsorá-
val közreműködött az MH. 25. 
Klapka György Lövészdandár 
Zenekara. Az állománygyűlés 
végén az esemény meghívott-
jait egy közös fogadáson látták 
vendégül, ahol pohárköszöntőt 
mondott Ströcker Zoltán a Ko-
márom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal igazgatója, vala-
mint Michl József polgármester.  

A tatai középiskolák végzősei a Kossuth téren sorakoztak fel

Városi ballagást szerveztek a tatai 
középiskolákban tanuló végzősök 
számára. A legtöbb iskolaváros-
ban már működő hagyományt 
Tatán is szeretnék meghonosítani. 
Korábban már többeken felve-
tődött az ötlet, hogy a város fia-
taljait egységesen búcsúztassák, 
most végül a Jávorka iskola egyik 
végzős osztályfőnöke, Zsebők 
Zoltán kezdeményezésére meg is 
valósult. Michl József polgármes-

ter elmondta lapunknak, hogy az 
önkormányzat szívesen állt a kez-
deményezés mellé, hiszen így a 
város is elköszönhet a végzősök-
től. –Jó dolog az, ha a diákjaink-
nak minél több olyan alkalmat te-
remtünk, amelyben a tataiság egy 
kicsit megerősödik. Mi egy lokál-
patrióta város vagyunk. Nagyon 
szeretik az itt élők a városukat, 
és folyamatosan keresik azokat 
az alkalmakat is, ahol önmagukat 

és a gyerekeiket még jobban a vá-
roshoz lehet kötni –magyarázta a 
polgármester.
A lazább hangulatú városi balla-
gást a Kossuth téren szervezték 
meg, ahova az iskolák irányából 
vonultak be a diákok. Az ünnep-
ségen Michl József polgármester 
mellett Bencsik János országy-
gyűlési képviselő is köszöntötte 
a fiatalokat. A ballagáshoz egy 
meghitt szertartást is párosí-

tottak: a végzősök a történelmi 
egyházak képviselőinek áldását 
is fogadták, valamint jelképesen 
minden osztály fáklyáját megy-
gyújtotta a polgármester, szim-
bolizálva az erőt, amellyel a fia-
talok hamarosan új útra lépnek. 
A rendezvényen közreműködött 
a városi fúvószenekar. A fúvósok 
Varju László karnagy ballagási 
dalok átiratait játszották a diákok 
tiszteletére.              Prokl Violetta
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Csaszi célba érésének rövid összegzése:
A sportoló  esetében a  mérhető teljesít-
mény mögött minden esetben ott áll az 
adott egyén fizikai, szellemi és lelki tu-
lajdonságainak összessége, a szülőktől 
örökölt tehetség, az edzők, pedagógu-
sok, szülők nevelő munkája és nem utol-
só sorban a környezet, ahol élünk. Egy 
sportolót nevelő ember, jelesül edző,  
esetében viszont, a közvetlen teljesít-
mény már csak a tanítványok teljesít-
ményén keresztül mérhető, értékelhető. 
Elhunyt sporttársunk, Császár Attila 
esetében azonban nemcsak egy ered-
ményes sportolót, kiváló edzőt és  szakvezetőt, hanem egy igaz embert és jó 
barátot veszítettünk el.
Almanach szerű felsorolásban Csaszi (Dínó), azaz az 1958-ban Tatán szü-
letett Császár Attila sportolói múltja, eredményei:
1970-ben kezdett kajakozni Tatán. 1976-ban a Prágai IBV-n  ifi válogatott, 
K-1 500 m  III. helyezés. Ezt követően bekerült a felnőtt válogatottba, ahol 
több mint 60 nemzetközi viadalon képviselte hazánkat.
Felnőtt Világbajnokságokon elért helyezései :
1978-ban  K-4 500 m IV. helyezett, 1979 -ben K-2 500 m.  V., 1981-ben K-2 
500  V.  K-4 500  VI. , 1982-ben K-2 500 m. VII. K-4 500 IX., 1983.-ban K-4 
500 m. III. Az olimpiai szerepléstől 1980-ban egy  kapitányi döntés, 1984-
ben a los angelesi bojkott fosztotta meg.
A sokszoros Magyar Bajnok az eredményes versenyzői pályafutását 1985-
ben fejezte be. Csaszi, azonban a jelen világ teljesítménycentrikus szemléle-
te és más egyéb elembertelenedő viszonyai között minden esetben megma-
radt, még halálában is embernek, mégpedig hős embernek.
A  pályafutása és az élete során szerzett tapasztalatokat és tudást mindig 
önzetlenül továbbadta a következő generációknak, családjának és tágabb 
családjának a kajakosainak, növendékeinek, barátainak. 
Feladatait és munkáját Császár Attila a Hódy Sport Egyesület vezetőedzője 
és az MKKSZ edzői szakmai bizottságának tagja pedig  maradéktalanul és 
becsülettel ellátta és nevelte a jövő, sőt a jelen sikeres versenyzőit és olyan 
közösséget teremtett maga körül, amelyben a sokszor vérverítékes munka 
is pontos értelmet és célt nyert. Ha az ő személyiségétől teljesen idegen 
pátosszal fogalmazunk, akkor bátran mondhatjuk, hogy a jelenben és a mai 
napon bekövetkezett halálakor is végig hű maradt önmagához, sportolói 
voltához és példaértékű emberi  tartásához, bátorságához. 
Eredményes szakmai munkáját és edzői tevékenységét tanítványai országos 
és világversenyeken elért eredményei támasztják alá, a sportág iránti elkö-
telezett szervezőkészségét a folyamatosan fejlődő tatai kajakház és a  magas 
színvonalú hajópark igazolja, míg a közösségi ember voltát a munkatársai, 
versenyzői, a „kajakos szülők”, vagy csak az olykor le-le látogató hobbi 
sportolók is egy emberként véleményezik.
Céltudatos személyisége , határozottsága, az edzésekben való keménysége 
és munkaszeretete, a nyílt, szókimondó gondolkodása hiteles emberré tette 
Császár Attilát. 
Régóta tudta, hogy a rajtpisztoly utoljára dördült el számára. „De az az 
egészben a rossz, hogy nem látom hol a cél…” – mondta néhány napja. 
Utolsó óráiban pontosan tudta, hogy mennyi van még hátra a távból és 
összeszorított fogakkal, de mosolyogva és bátran ért be a végső célba!
Köszönjük a barátságodat és a példamutatásodat mindannyian!!! Célba ér-
tél, de nem mentél el örökre, mert mindannyiunknak adtál életre szóló útra-
valót, amire büszkék vagyunk és hordozzuk magunkkal és merítünk belőle. 
Te szoktál így elköszönni tőlünk, ahogy most mi tőled: „Az Úr legyen veled, 
a nap süssön rád!” 
„Lux perpetua luceat ei!”               
                Horváth Zoltán

A tapasztalatok alapján sokan 
nem tudják, hogyan és milyen 
esetekben kell használni az ülés-
magasítót. Nekik kívánunk segít-
séget nyújtani a hatályos szabá-
lyozás bemutatásával.
Mostanában több olyan állam-
polgári megkeresés is érkezett 
az ORFK Közlekedésrendészeti 
Főosztályára és az ORFK-Orszá-
gos Balesetmegelőzési Bizottsá-
gához, amelyben az érdeklődők 
a gyermekbiztonsági rendszerek-
kel, köztük az ülésmagasítókkal 
kapcsolatosan szeretnének infor-
mációt.
A megkeresések arra mutatnak 
rá, hogy sokan nincsenek tisztá-
ban a passzív biztonsági eszkö-
zök, és azokon belül is a gyer-
mekbiztonsági rendszerekhez 
tartozó ülésmagasító használa-
tával. Ezért ebben a cikkben ki-
emelten az ülésmagasítót érintő 
szabályozást mutatjuk be, a hatá-
lyos KRESZ előírások alapján, a 
joghelyek megjelölésével,
A cikk végén egy hasznos linket 
is talál, melyre kattintva további 
információk szerezhetők a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság hon-
lapjáról.
De először tekintsük át a hatályos 
szabályozást:
A gyermekbiztonsági rendszer 
gépkocsiban történő elhelyezés 
feltételeiről a közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II, 5.) 
KPM-BM együttes rendelet (a 
továbbiakban: KRESZ) 48, §-a 
tartalmaz előírásokat.
A 48. § (7) bekezdés alapján „A 

gépkocsiban vagy a mopedautó-
ban - a (8) bekezdésben foglalt 
kivétellel - 150 cím¬nél alacso-
nyabb gyermek csak a testmé-
retéhez és testsúlyához igazodó 
kialakítású gyermekbiztonsági 
rendszerben rögzítve szállítható. 
A gyermekbiztonsági rendszert 
a jármű e célra gyárilag kialakí-
tott rögzítési pontjaihoz, vagy az 
üléshez tartozó biztonsági övhöz 
kell a gyártója által megadott 
szerelési információknak megfe-
lelően rögzíteni. A jármű szoká-
sos haladási irányával ellentétes 
irányban a jármű első üléséhez a 
gyermekbiztonsági rendszer csak 
akkor szerelhető be, ha az ülés-
hez légzsákot nem szereltek fel 
vagy a légzsák m űködésbe lépé-
sét előzetesen megakadályozták. 
A 3 évnél fiatalabb gyermek csak 
gyermekbiztonsági rendszerben 
rögzítve szállítható. A gyermeket 
a gyermekbiztonsági rendszerhez 
tartozó hevederekkel (pántokkal) 
is rögzíteni kell.”
A KRESZ 48. § (8) bekezdés a) 
pontja alapján a gyermeket nem 
kell gyermekbiztonsági rend-
szerben rögzíteni „ha a gyermek-
biztonsági rendszer beszerelésé-
re a gépkocsi a gyári kialakítása 
alapján nem alkalmas (az ilyen 
kialakítású M1, N1, N2 és N3 
kategóriájú gépkocsiban a 3 év-
nél fiatalabb gyermek nem szál-
lítható, illetve a 3. életévét már 
betöltött és 150 cm-nél kisebb 
testmagasságú gyermek az első 
ülésen nem szállítható)”.
A KRESZ 1, számú függelék „II. 

A közúti járművekkel kapcsola-
tos fogalmak” rész wb) alpontja 
szerint „nem integrált gyermek-
biztonsági rendszer: részleges 
biztonsági rendszer, amely a 
felnőttek számára szolgáló biz-
tonsági övvel együtt használva 
- amely körbeveszi a gyermek 
testét, vagy biztonságosan rög-
zíti azt a szerkezetet, amelyben 
a gyermeket elhelyezik - teljes 
gyermekbiztonsági rendszert ké-
pez”.
A KRESZ 1. számú függelék III. 
részének j) pontja tartalmazza a 
gyermekbiztonsági rendszer test-
súly szerinti csoportba sorolását, 
a benne elhelyezhető gyermek 
testsúlya szerint:
,,j/a) 0, csoport: 10 kg testsúly 
alatt,
j/b) 0+. csoport: 13 kg testsúly 
alatt,
j/c) I. csoport: 9-18 kg testsúlyig, 
j/d) II. csoport: 15-25 kg testsú-
lyig, 
j/e) III. csoport: 22-36 kg testsú-
lyig.1
Ha az ülésmagasító megfelel az 
előírásoknak, akkor az „nem in-
tegrált gyermekbiztonsági rend-
szernek” minősül, a II. és III. 
tömegcsoportba tartozó gyermek 
szállítható a gépkocsiban az elő-
írásoknak megfelelő ülésmaga-
sítót használva (ENSZ-EGB 44. 
számú előírása).
Az Európai Unióban jelenleg két 
szabályozás van érvényben pár-
huzamosan a gyermekbiztonsági 
rendszerek jóváhagyására, ami 
annyit jelent, hogy az R44 vagy 
az R129 számú ENSZ-EGB elő-
írás követelményeinek megfelelő 
gyermekülésekkel is találkozhat 
a boltokban. A jóváhagyott gyer-
mekbiztonsági rendszer címké-
jén szerepel a jóváhagyási szám, 
amely tartalmazza az ENSZ-
EGB előírás számát, a módosí-
tássorozat számát és a sorozat-
számot. Megtalálható egy körben 
lévő nagy „E” betű is, mellette 
pedig egy szám, ami arra az or-
szágra utal, ahol a jóváhagyást 
kiadták. A megfelelő kiválasztást 
segítő adatokat is fel kell tüntet-
ni ezen a címkén, ezek eltérnek a 
két előírás tekintetében. 

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

Nekrológ a barátomhoz
Császár Attila 1958 - 2017

„Szeretek mindenkit gyerekek........................ennyi!!!” Horváth Gábor dandártá-
bornok, az MH 25. Klapka 
György Lövészdandár pa-
rancsnoka kíséretében Michl 
József úr, Tata polgármestere 
látogatást tett a határon szol-
gáló tatai állománynál április 
24-én.
Első állomásuk a kelebiai 
határvédelmi bázis volt, ahol 
a bázis századparancsnoka 
előadása során ismertette 
a katonák feladatait, szol-
gálati körülményeit. A bá-
zisbejárás során láthatták a 
katonák klimatizált, fűthető 
körleteit, valamint a jól fel-
szerelt szociális helységeket, 
találkozhattak a katonákkal. 
Ezt követően az étkezdében 
gyűlt össze az állomány, ahol 
Horváth Gábor dandártábor-
nok köszöntötte az állományt, 
majd a polgármester szólt a 

katonákhoz: „Minden tatai 
üdvözletét hozom Önöknek! 
Otthon a családjaink, a város 
polgárai azért tudják bizton-
ságban élni az életüket, mert 
Önök mindent megtesznek ha-
táraink védelme érdekében. 
Ezt köszönöm minden tatai 
katonának!” A polgármester 
úr átadta ajándékát a kato-
nák részére, társasjátékokat 
hozott a közösségépítés növe-
lésére, a szabadidő hasznos 
kitöltésére.
A kelebiai határvédelmi bá-
zisról az Ideiglenes Biztonsá-
gi határzárhoz autóztak, ahol 
a szolgálatban lévő katonák 
jelentést tettek az aktuális 
helyzetről.
A program második részében 
a madarasi határvédelmi bá-
zis meglátogatása szerepelt. 
Az itt szolgálatot teljesítő tatai 

katonák közösségépítéséhez is 
hozzájárult – társasjátékok-
kal – a Tatai Önkormányzat. 
A polgármester úr tájékoztat-
ta a katonákat a Tatán zajló 
fejlesztésekről, és biztosítot-
ta az állományt, hogy az ön-
kormányzat részéről mindent 
megtesznek a tatai katonák 
esetleges hazai gondjainak, 
problémáinak orvoslása érde-
kében. Mielőtt zárásként a lá-
togatók megtekintették a Ma-
darason települt tatai század 
által biztosított határszakaszt, 
Michl József polgármester és 
Horváth Gábor dandártábor-
nok dandárparancsnok az ál-
lománnyal együtt fogyasztot-
ták el ebédjüket.

Kapás Viktor István, 
MH 25. Klapka György 

Lövészdandár, mb. 
kommunikációs tiszt

Minden tatai üdvözletét hozta

Illusztráció
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FogADóóRA

DR. FRIEDRICH gáboR 
r. ezredes 

2017. május 23-
án, 10.00-12.00 
óra között tartja 
fogadónapját hi-
vatalában, Tata,  
Ady Endre u. 27. 
szám alatt.

Bővebb információk:
www.tata.hu                                     
Tatai Tv képújság

Tatán tartotta országjáró kere-
kasztal-beszélgetéssorozatának 
újabb állomását a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége (KÉSZ), 
„Aki a jövőben akar olvasni, an-
nak a múltban kell lapozgatnia” 
címmel, április utolsó szerdáján.
A rendezvénysorozat - mely 
idén lépett történetének 21. évé-
be - nem először várta a tatai 
érdeklődőket, akik hasonlóan 
a korábbi eseményekhez, most 
is nagy számban vettek részt a 
beszélgetésen. A programsoro-
zat részeként minden helyszínen 
aktuális politikai, közéleti, társa-
dalmi kérdéseket vitatnak meg 
egy politikus és egy politológus 
segítségével, valamint megvála-
szolják a nézők kérdéseit is.
A Magyary Zoltán Művelődési 
Központban rendezett esten Dr. 
Lanczendorfer Erzsébet, a győri 
KÉSZ tiszteletbeli elnökének 
vendége ezúttal Dr. Völner Pál 
parlamenti államtitkár, és Mráz 
Ágoston politológus, a Néző-
pont Csoport vezetője volt.
Dr. Lanczendorfer Erzsébet, a 
beszélgetéssorozat elindítója és 
szervezője a program előtti saj-
tótájékoztatón elmondta: - ez 
már a 243. beszélgetés, ám kez-
dettől fogva ugyanazok az elvek 
vezetik a szervezőket és résztve-

vőket: megismertetni a valósá-
got, világosan és egyértelműen 
fogalmazni, és bátran képviselni 
az igazságot.
Mráz Ágoston a tájékoztatón 
hangsúlyozta: - aki csak elmé-
letben ismeri a politikát, de az 
emberekkel nem találkozik és 
nem érti meg, hogy mi foglal-
koztatja a társadalmat, az nem 
ismeri az országot és nem tud 
helyes döntéseket hozni. Ezért a 
program célja az, hogy valóban 
találkozhassanak azokkal az em-
berekkel akik szeretik az orszá-
got, érdeklődnek a politika iránt, 
és egy közös beszélgetés során 
meg tudják válaszolni a kérdé-
seiket is.
Dr. Völner Pál a beszélgetésso-
rozat kapcsán úgy nyilatkozott:- 
a program azért egy üde színfolt 
Magyarországon, mert ezeken az 
estéken nevén nevezik a dolgo-
kat, és világosan, egyértelműen 
fogalmaznak a mindenkit körül-
vevő aktuális politikai, közéleti 
kérdésekről.
A tatai rendezvényen először a 
meghívott vendégek osztották 
meg véleményüket a nézőkkel 
fél-fél órában aktuális kérdé-
sekről és eseményekről, majd a 
közönség kérdéseire válaszol-
tak.                                   - áá -

Tatán, a Városháza dísztermében 
rendezték az idei Nagy Sportág-
választó sajtótájékoztatóját, ame-
lyen kiderült: a rendezvényen 
2017-ben 35 sportágat ismerhet-
nek meg testközelből az érdeklő-
dők május 12-13-án, 9 és 16 óra 
között.
A Nagy Sportágválasztó Szerve-
zőiroda, Tata Város Önkormány-
zata, a Nemzeti Sportközpontok, 
a Tatai Olimpiai Központ és a Ta-
tai AC szervezésében idén is meg-
rendezik a Tatai Nagy Sportágvá-
lasztót az edzőtáborban, ahol az 
érdeklődők 35 sportágat próbál-
hatnak ki. A kétnapos rendezvény 
a megjelenő sportágak díjmentes 
kipróbálásának lehetőségével 

igyekszik évről-évre kedvet csi-
nálni a sporthoz, a rendszeres 
testmozgáshoz. A bemutatkozó 
mozgási lehetőségeket sportszak-
emberek, edzők képviselik, infor-
mációt adva a sportág gyakorlásá-
nak lehetőségeiről, feltételeiről.
Dr. Kiss Gergely háromszoros 
olimpiai bajnok vízilabdázó, a 
Nagy Sportágválasztó szóvivő-
je a sajtótájékoztatón elmondta: 
- az esemény olyan lehetőség a 
gyerekek számára, ami korábban 
elképzelhetetlen volt, hiszen in-
gyenesen, egy helyszínen tudnak 
kipróbálni 35 sportágat, melyek 
Tatán és környékén megtalálható-
ak, és aktívan űzhetőek.  Kiss Ger-
gely hozzátette: - nagyon fontos, 

hogy kisgyermekkorban a szülők 
lehetőséget adjanak gyermekeik-
nek a mozgásra, és az alapmozgá-
sok, a koordináció elsajátítására. 
Ennek során kiderül, hogy a gye-
rek alkata és mentalitása alapján 
milyen mozgásformában találja 
meg igazán önmagát, és érhet el 
sikereket.
Az idei tatai esemény pénteki 
napja a pedagóguskísérettel ér-
kező oktatási intézmények cso-
portjai számára fenntartott nap, 
a szombat pedig az egyéni láto-
gatóké, családoké lesz. A pénteki 
csoportos kilátogatás azért is fon-
tos, mert  ezen a rendezvényen az 
élményszerű sportági kipróbálás 
lehetősége a sport iránt eddig nem 

érdeklődő fiataloknak is nagy 
eséllyel kedvet csinál a rendszeres 
mozgáshoz. A szombati, családi 
napon pedig a szülőket bevonva 
lehet közösen meghozni a döntést, 
melyik sportág legyen az, amely a 
későbbiekben az élete részévé vá-
lik a gyermeknek.
A Tatai Nagy Sportágválasztón 
kitelepülő mozgásformák között 
ott lesznek a „klasszikus”, nagy 
hagyományokkal bíró sportágak, 
pl: az atlétika, a labdarúgás, a ké-
zilabda, a kosárlabda, a röplabda, 
a triatlon, a judo, a vívás, az eve-
zés, a tenisz, a karate, a lovaglás 
vagy a teke. De a nem mindennap 
kipróbálható golf, sportlövészet, 
jóga, kerékpárlabda, művészi 
teremkerékpár, kötélugrás, thai-
boksz, taktikai közelharc, színpa-
di tánc, cirkuszi akrobatika sport-
ág, hegy és sportmászás, rádió 
távirányítású repülő modellek, 
triál, zumba, swing, szörf, termé-
szetjárás, nordic walking, teqball, 
rúd fitness, valamint a sporthor-
gászat is megjelenik. Emellett a 
helyszíni színpadon látványos 
bemutatók adnak majd további 
élményeket, a sportolókkal, sport-
ági képviselőkkel készített ripor-
tok pedig hasznos információkat 
a látogatóknak. A szombati napon 
pontgyűjtő-füzet is várja a gyere-
keket, amivel értékes és hasznos 
ajándékokat nyerhetnek.
További információ: www.spor-
tagvalaszto.hu/tata                - áá -

35 sportág mutatkozik be az idei Nagy Sportágválasztón

KÉSZ kerekasztal-beszélgetés

TATA KáRTYA FELHÍVáS

Tisztelt Ügyfeleink!

A közelgő PATARA Fesztiválra 
a Tata Kártya ügyintézése, 
érvényesítése a következő:

2017. május 15-én 

8:00-12:00 vagy 13:00-17:30;

2017. május 17-én 

8:00-12:00 vagy 13:00-18:30;

2017. május 18-án 

13:00 – 17:30

Várjuk Önöket!

Komárom-Esztergom megye 
képviseletében a Tatai Reformá-
tus Gimnázium csapata bekerült 
a Földművelésügyi Minisztérium 
által szervezett Nemzeti Értéktár 
- Hungarikumok vetélkedő nem-
zeti döntőjébe.
A felkészülés egyik állomásaként 
május 9-én a hungarikumokkal 
kapcsolatos gyakorlati bemuta-
tót és beszélgetést szervezett a 
Gottwald Kávézó, ahol vendé-
gül látták a tatai csapat tagjait. A 
helyszínen a diákokat Popovics 
György, a Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés elnöke, és Mi-
chl József, Tata polgármestere is 
köszöntötte.
A közelgő döntő előzményeként 
„Megismerem – Megszeretem - 
Megőrzöm” címmel szervezett 
vetélkedőt a Komárom-Eszter-
gom Megyei Önkormányzat, a 
József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár szakmai segítségével. 
A vetélkedő döntőjén idén feb-

ruárban 3-3 megyei általános és 
középiskolás csapat mérte össze 
tudását a megyei értékek, a hun-
garikumok témakörében Tatán, a 
Városháza dísztermében, ahol a 
középiskolák között a tatai Re-
formátus Gimnázium végzett 
az élen, majd ugyancsak meg-
nyerték az országos elődöntőt is. 
A nemzeti döntőt május 19-én 
rendezik a Parlamentben, ahol a 
tatai csapat számot adhat majd 
a jelenlegi több mint 60 hunga-
rikumról megszerzett tudásáról. 
A „hungarikum” a magyarság 
csúcsteljesítményét jelölő gyűj-
tőfogalom, amely olyan megkü-
lönböztetésre, kiemelésre méltó 
értéket jelez, amely a magyarság-
ra jellemző tulajdonság, egyedi-
ség, különlegesség és minőség. A 
Gottwald Kávézóban megrende-
zett találkozón Popovics György 
kiemelte:- nagyon hálás Tatának, 
nemcsak a vetélkedőn eddig elért 
eredményért, hanem mert váro-

sunk igazi aktív lelkesedéssel vett 
részt már a kezdetektől a Megyei 
Értéktár megszervezésében és 
működésében.
A tatai csapat tagjai: Iffiú Lóránt, 
Kugli Zsófia, Markovics Dávid és 
Seres Petra már gőzerővel készül-
nek a nemzeti döntőre, amelyre 
egy saját kisfilmet is forgatnak a 
napokban. A diákokat a Megyei 
Önkormányzat azzal is támogat-
ja, hogy a döntőre minden csa-
pattag számára biztosít egy-egy 
zsinóros fekete mellényt. A Gott-
wald Kávézó pedig azzal segítet-
te a diákok felkészülését, hogy a 
gyakorlati bemutatón testközel-
ből mutatták be nekik azokat az 
ételeket, amelyekkel a döntőben 
is jó eséllyel találkozhatnak majd. 
A hungaricum kóstoláson csak 
magyar termékek szerepeltek, 
többek között szegedi és kalocsai 
paprika, makói hagyma, kolbá-
szok, szalámik, libamáj, és szürke 
marhából készült pörkölt.     - áá -

Tatai csapat a Hungarikum vetélkedő nemzeti döntőjében
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Néhány héttel ezelőtt villám-
csapásként érte a hír a Tatai-me-
dence munkavállalóit, hogy az 
Országgyűlés elé került egy, a 
Munka Törvénykönyvének mó-
dosítására irányuló indítvány, 
mely jelentősen kibővítette vol-
na a munkaadók munkaidőke-
rettel való egyoldalú gazdálko-
dásának lehetőségét. Czomba 
Sándor képviselő társammal 
együtt kezdeményeztem a tör-
vényjavaslat visszavonását, me-
lyet az Országgyűlés Gazdasági 
bizottsága meg is szavazott.
Gyakorlati tapasztalataim alap-
ján megalapozottan állíthatom, 
hogy a gazdasági versenyké-
pesség nem a munkaerő olcsó-
ságában, vagy a munkavállalói 
jogok megnyirbálásában érhető 
tetten.  A bérek alacsonyan tar-

tása nem a versenyképességet 
növeli, hanem a befektető hasz-
nát. Viszont ez a gyakorlat a 
képzett munkaerő elvándorlásá-
hoz, illetve a maradók munka-
terheinek növekedéséhez, végül 
a minőség és a termelékenység 
visszaeséséhez vezethet, s ezek 
már valóban versenyképességet 
befolyásoló tényezők.
Az elmúlt év őszén és az idei 
esztendő elején végrehajtott 
vállalati béremelések javították 
az ország versenyképességét, 
de a 15-20 százalékos béreme-
lést további lépések kell, hogy 
kövessék. Csak ebben az eset-
ben fog csökkenni az elván-
dorlási hajlandóság. Az viszont 
semmiképp sem fogja szolgálni 
a munkaerő megtartását, hogy 
törvényi erővel kötjük azt rög-

höz. Márpedig a munkaidő-
kerettel történő vállalati ren-
delkezés kiterjesztése ebbe az 
irányba vezetett volna. A kezde-
ményezésünkre már visszavont 
indítvány a munkaidőkeretet 36 
hónapra szándékozott növelni. 
A munkaidőnek ilyen hosszú 
időtávon történő egyenlőtlen 
szétosztása annak a veszélyét 
hordozná magában, hogy az 
egyenlőtlen munkaidő-beosztás 
következtében a munkavállaló 
munkabére is jelentősen inga-
dozna. 
Azzal a kérdéssel, hogy a mun-
kavállaló a rendkívüli munka-
végzéséért járó díjazást mikor 
kapja meg, a módosítás külön 
nem foglalkozott, mely egy 
hosszabb időtartamú munka-
időkeretnél nem mellékes kér-

dés. A munkavállalóval ugyanis 
a munkáltató csupán a munka-
időkeret lejártakor kellett vol-
na, hogy elszámoljon, ami egy 
hároméves ciklus esetében je-
lentős feszültség forrása lehe-
tett volna. Az a dolgozó, akinek 
jelentős munkabérrel tartozik a 
munkáltatója, az bizony nehe-
zen mozdul. Ehhez a barátság-
talan indítványhoz még 
egy, a pihenőidővel 
kapcsolatos mél-
tánytalanság is 
társult volna. A 
munkaadó akár 
arra is köte-
lezhette 
volna 

munkavállalóit, hogy heteket 
dolgozzanak végig folyamato-
san, pihenés nélkül. 

 oLVASóINK KÉRDEZTÉK
Az idén mikor telepítenek halakat a tóba?

Az Öreg-tó a Magyar Állam tulajdona, a város által alapított 
Kft-é a halászati jog.
A tóba idén telepítünk 2 nyaras pontyokat, halászati és nem 
horgászati  céllal. A lehalászás ősszel (kb. novemberben) 
várható. A tényleges  lehalászás az októberi látványhalászatot 
követően zajlik.
Eddig összesen 500 mázsa hal került betelepítésre, várhatóan 
május  folyamán további 100-300 mázsa betelepítésére lehet 
még számítani, ami összesen 600-800 mázsa halat jelent. 
Válaszadó: Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai 
referens 

A Honvéd Baj-
társi Klub éves 
p r o g r a m j á b a n 
rendszeresen sze-
repel az un. „ba-
rangolás” elneve-
zésű kirándulás 
sorozat. Ez már 
a tizenötödik al-
kalom. Ilyenkor 
meglátogatjuk a 
megye egy vagy 
két települését, megismerkedünk 
az ott élő emberekkel, bemutatják 
községüket, múltjukat és jelenü-
ket Ez év április végén Bajna és 
Csolnok polgármesterei hívtak 
meg bennünket. Az érdeklődés 
mindig igen nagy – most is meg-
telt az 56 személyes busz. Baj-
nán Pallagi Tibor, polgármester 
fogadott bennünket, majd rövid 
tájékoztatójában utalt a falu több 
évtizedes múltjára. Bajna a Sán-
dor uradalom egyik nagy múltú 
községe. Itt található kastély a 
Sándor család nyári rezidenciája 
volt. A község jelenlegi lélekszá-
ma 3206 fő- évről évre növek-
szik. Ezt látszik igazolni a 176 
fős iskola és az 56 fős óvoda. A 
plébánia templom bemutatását 
követően  megtekintettük a Sán-
dor kastélyt. Örömteli hír, hogy 
a tetőzet felújítása után az épület 
nem rongálódik tovább és része 
lett az országos „Kastély-felújí-
tó” programnak. A polgármester 
úr színesen mesélt a Sándor gróf 
anekdotáiról, az „Ördöglovas” 
név eredetéről, a már hagyomány-
nyá vált,  minden  évben  az Őr 
hegy csúcsán megrendezett tűz-

gyújtásról. A kirándulás követke-
ző helyszíne Csolnok volt, ahol 
Kolonitcs Péterné polgármes-
ter-asszony már várt bennünket. 
A település bemutatása után igen 
gazdag programban volt részünk: 
megkoszorúztuk a  „Munkaszol-
gálatosok” kopjafáját, megte-
kintettük a   múlt emlékeit őrző 
Tájházat,  a „Bányász múzeumot 
,találkoztunk a Csolnoki. Nyug-
díjas klub tagjaival. A köszöntők 
után, először  az 1871 főt szám-
láló sváb ajkú település énekka-
ra adott műsort. Jó volt hallani 
mikor a Vértestolnaiak is bekap-
csolódtak a vendéglátók műso-
rába. Ezt követte a Tatai Ősziró-
zsa Dalkőr tatai népdalcsokorból 
összeállított szereplése, a három 
egyéni szereplő (Básti Gyula, 
Bankó Róbert és Kemény Balázs) 
fellépésével fűszerezve. A baráti 
beszélgetéseket követően, a ren-
dezvény, a két klub közös ének-
lésével zárult. Az ez évi „baran-
golás” is, élményekben gazdag és 
jó hangulatú volt.       Köszönjük, 
a  bajnai, csolnoki vendéglátóink-
nak, a klub  szervezőinek és az 
Tatai Önkormányzat támogatásá-
nak                       Id. Bankó Róbert

Az idén is „barangoltunk”A Honvéd Bajtársi Klub ez év-
ben sem feledkezett meg az 
édesanyákról, nagymamákról. 
Már-már kezd megszokottá vál-
ni az új klubhelyiség, a műve-
lődési ház „Vizi-malom” terme, 
ami esetenként már kicsinek is 
bizonyul. Rövid bevezető után 
klubtagunk unokája, Majer Dor-
ka szavalt és énekelt. Az ünnep-
ség fő műsorszámát a Kőkúti 
Általános Iskola Fazekas úti 
tanintézetének harmadikos, 10 
éves tanulói adták mint egy 30 
percben, Irénke és Marika ta-
nárnők vezetésével. A harminc 
fős fuvolazenekar játéka igazi 

élmény volt. A gyerekek olyan 
átéléssel és odafigyeléssel ját-
szottak, minden hang a harminc 
kis hangszeren egyszerre szólalt 

meg, elvarázsolva a közönséget. 
Ezt követték a szólisták, akik 
anyák-napi verseket mondtak és 
énekeltek, közben az énekkar is 
szerepelt egy-egy dallal. Figyel-
ve a boldogságtól sugárzó arco-
kat, mintha azt mondanák: „most 
mi adunk vissza nektek  abból a 
sok szeretetből amit nekünk ad-
tatok”- és  az édesanyák, nagy-
mamák szemében ott csillogott a 
könny. Meglepetésként a gyere-
kek saját készítésű papír-tulipán-
nal ajándékozták meg a jelenlé-
vőket. A műsor második felében 
a klub saját előadói  mondtak 
verseket, majd Lázár Antal kla-
rinétművész csodálatos játéka 
zárta ezt az igazán megható ren-
dezvényt.            Id. Bankó Róbert         

„Könnyek gyűltek a szülői szemekbe” 
Kisiskolások köszöntötték az édesanyákat

Több száz futó jelentkezett az 
Ábrisért szervezett jótékonysági 
futóversenyre az elmúlt hétvé-
gén. A Fuss, hogy élhessen el-
nevezésű sportakció a csöppség 
gyógykezelését akarja segíteni. 
A kilenc hónapos kisfiú gerinc-
velői idegsorvadásban szenved, 
amelyre a megoldást egy igen 
költséges kezelés jelentheti, az 
Egyesült Államokban. A keze-
léshez szükséges terápiában egy 
injekció 36 millió forintba kerül. 

Béry-Januskó Flóra, az édesanya 
kérésére már szinte az egész or-
szág megmozdult. Országszerte 
sorra szervezik a programokat, 
hogy minél több pénzt gyűjthes-
senek a kisfiú számára. Az anyu-
ka elmondása szerint eddig a heti 
átlag 5 millió forint körül van, 
aminek nagyon örülnek.
–Ha tudjuk tartani ezt, és ilyen 
jól tudunk haladni, akkor talán 
már fél éven belül elkezdhetnénk 
a kezelést –magyarázta a fiatal 

édesanya. Majd azt is hozzá tette, 
hogy nagyon fontos, hogy időben 
elkezdjék a kezelést, hiszen az 
injekció addig jelenthet hatékony 
segítséget, amíg nem jelentkez-
nek a súlyosabb tünetek.
Tatán több mint 1500-an vettek 
részt a futáson, és 2,5 millió fo-
rintot gyűjtöttek a kisfiú kezelé-
sére. Baráth Andrea a Budapest 
Sportiroda futónagykövete volt 
a főszervezője a helyi megmoz-
dulásnak. A közösségi oldalon 
megosztott eseményre napról 
napra többen jelentkeztek. A fu-
tók mellett babakocsis anyukák, 
kerékpárosok és a távot gyalog 
teljesítők is megjelentek a jó 
ügyért.
Az elmúlt hétvégén több hely-
színen szerveztek jótékonysági 
programot. Így a tatai tófutás be-
vételével együtt már több mint 
25 millió forint gyűlt össze Ábris 
kezelésére.              - pv -

ábrisért álltak rajthoz 
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A Fellner Jakab Kulturális Egyesület 
nyári programjaiból:

2017. május 13. szombat 
Egésznapos kirándulás Kenderesre

A csoportot vezeti: Dinga László György ny. iskolai 
igazgató, a Történelmi Vitézi Rend székkapitánya

2017. június 17. szombat  
Kirándulás a csehországi Nikolsburgba, Fellner Jakab 

szülővárosába
A csoportot vezeti: Hodossy Ildikó

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Versbarátok Köre képzőmű-
vészeti pályázatot hirdet felnőttek 
számára
ARANY INSPIRÁCIÓK II.
címmel,
Arany János versei által ihletett, 
tetszőleges technikájú képzőmű-
vészeti alkotások létrehozására.
A pályázaton a középfokú tanul-
mányaikat már befejezett, felnőtt 
tatai lakosok vehetnek részt - felső 
korhatár nélkül.
Egy pályázó egy alkotással, vagy 

egy - legfeljebb 5 darabból álló - 
sorozattal vehet részt a pályázaton. 
(Kiállításra kész alkotásokat vá-
runk.)
A pályázatok benyújtásának helye 
és határideje:
Gútay Galéria (Tata, Kossuth tér 
14.), 2017. július 23. vasárnap 18 
óra (a pályázatok benyújthatók a 
határidő lejártáig a Gútay Galéria 
nyitvatartási idejében: 
pénteken 14-18 óra, szombaton 
10-18 óra, vasárnap 11-18 óra kö-
zött).

Az alkotásokat szakmai zsűri bírál-
ja el és dönt a díjak odaítéléséről. 
A pályázatra beérkezett legjobb 
alkotásokból kiállítást rendezünk 
a Gútay Galériában. A pályázat 
eredményhirdetésére várhatóan a 
kiállítás megnyitásán, 2017. au-
gusztus 8-án, kedden 18 órakor 
kerül sor. A kiállításon szereplő 
alkotások készítői írásos meghívót 
kapnak az eredményhirdetésre.
A zsűri által külön elismerésre 
méltónak ítélt alkotások készítői 
könyvjutalomban részesülnek.

Pályázati felhívás

A Tatai és Térségbeli Lovasélet-
fejlesztő Egyesület az idei esztendőben 

is megrendezte a már hagyományos 
Szent György napi lovasünnepet ló- és 
lovasáldással. A lovas kultúra őrzője-

ként szervezett ünnep lehetőséget teremt 
évről évre a lovakat, lovasokat és az 

általuk ápolt hagyományt megismertetni, 
megszerettetni az emberekkel. 
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Április 26-án Csatári Bence 
történész, újságíró volt a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyv-
tár vendége, aki kultúrpolitikai 
témájú könyveit mutatta be a 
közönségnek. Annak ellenére, 
hogy a téma a Kádár-rendszer 
időszakáról szólt, az érdeklő-
dők között többségben voltak a 
fiatalok. A pódiumbeszélgetés 
után többen kihasználták a be-
szélgetés lehetőségét, és kérdé-
seket intéztek az előadóhoz. 
Csatári Bence a Nemzeti Em-
lékezet Bizottsága tudományos 

kutatója. Doktori disszertációját 
A Kádár-rendszer könnyűzenei 
politikája címmel védte meg 
2008-ban az ELTE-n. Többek 
között az Artisjus 100 éves tör-
ténetét feldolgozó könyv társz-
szerzője, valamint a Múlt-kor 
című történelmi magazin ki-
lencrészes rocktörténeti soro-
zatának szerzője. Állandó szak-
értője volt a Hír TV Retrográd 
és az MTV Múlt-kor című tör-
ténelmi műsorok rocktörténeti 
adásainak. Ebben a témában az 
ELTE-n és a Balassi Intézetben 

2014-től tart szemináriumokat.
Az ész a fontos, nem a haj című 
2015-ben megjelent könyve 
tudományos szempontból kö-
zelíti meg, ugyanakkor olvas-
mányosan fogalmazza meg a 
Kádár-rendszer könnyűzenei 
életét. A Jampecek a pagodá-
ban, és a Poós Zoltánnal együtt 
írt Azok a régi csibészek ze-
nészekkel készült interjúkon 
keresztül tárja fel az előző 
rendszer rock and roll világát. 
Könyvei kikölcsönözhetők a ta-
tai könyvtárból.      Makuvek Nóra

Május 19-21-én rendezik a 10. ju-
bileumi Tatai Patara Török Kori 
Történelmi Fesztivált, melynek 
részleteiről Budapesten, a Stefánia 
Palotában rendezett sajtótájékozta-
tón számoltak be a program szer-
vezői.
Az eredeti 1597-es eseményt feli-
déző fesztiválnak a hagyományok-
hoz híven idén is a tatai vár és a 
Kastély tér ad otthont, s a korhű 
ruhák, haditechnikai eszközök és 
autentikus csatajelenetek 10. al-
kalommal is egyedülálló élményt 
garantálnak a nézők számára: 
500 hazai, cseh, szlovák, lengyel, 
finn, német, osztrák és olasz ha-
gyományőr, valamint több száz 

további közreműködő egyedülálló 
összefogásának köszönhetően. A 
monumentális csatajelenetekben 
pikások, muskétások, janicsárok, 
azabok, seymenek és pattantyúsok 
mutatják be harci tudományukat a 
korabeli taktikának megfelelően, 
hadtörténész iránymutatásai alap-
ján.
A kerettörténet szerint az 1594-ben 
kirobbanó újabb háborúban Tata 
négybástyás vára török kézen van, 
ami komoly akadálya a dunántúli 
keresztény hadmozdulatok sike-
res indításának. A hadi kudarcokat 
látva gróf Pálffy Miklós komáromi 
főkapitány furfangos tűzmesterei-
nek segítségével cselvetésre szánja 

el magát és 1597. május 23-án ka-
pupetárdával „kopogtat be a várka-
pun”.
A „Tatai Patara 1597” Török Kori 
Történelmi Fesztivál évről évre 
egyre különlegesebb programokkal 
várja az érkezőket. Idén belemerül-
hetünk a 16-17. század életének 
mindennapjaiba, kipróbálhatjuk 
magunkat a korabeli mesterségek-
ben vagy az akkori ételek elkészí-
tésében, s a kóstolók után borral, 
serbettel vagy hűs forrásvízzel 
olthatjuk szomjunkat. Múltidéző 
kiállítások, lovasbemutatók, török 
kávékóstoltatás és gyönyörű has-
táncosok is várják majd a látoga-
tókat, akik a szigorúan őrzött há-

rembe is bepillantást nyerhetnek. A 
helyszínen a tarka vásári forgatag-
ban mutatványosok, tűzzsonglőrök 
és a Nánai Sólymos Vitézek vidám, 
történelmi színielőadásai színesítik 
a programot, míg „Sarkantyú peng, 
szoknya lebben” a Borudvarban, 
ahol több száz néptáncos táncház-
zal és rangos Nemzetközi Néptánc 
Találkozóval készül az eseményre. 
Természetesen a fesztivál szombati 
napján ismét megrendezik a Ka-
tonazenekari Találkozót, melynek 
helyszíne a tavalyi év nagy sikere 
után ismét a Kossuth tér lesz.
A múlt és jelen összekapcsolása a 
fesztiválon– a legmodernebb hadi-
technikai eszközök felvonultatásá-
val – idén is a 25. Klapka György 
Lövészdandár segítségével valósul 
meg, s mivel a szervezők külön fi-
gyelmet fordítanak a korszakhoz 
köthető évfordulókra, így 2017-
ben a reformáció 500. évfordulóját 
is megünneplik: vándorprédikáto-
rok, röplapok segítségével idézik 
majd fel a végvári katonaság és a 
mezővárosok lakossága között a 
17. században gyorsan elterjedő 
reformáció legfontosabb tanítása-
it, meghatározó képviselőit. A HM 
Protestáns Tábori Püspökség segít-
ségével pedig látványos műsorral 
és ökomenikus istentisztelettel em-
lékeznek.
A rendezvényen a szórakozás és 
az élményszerű ismeretszerzés 
egyszerre adatik meg a látogatók-
nak, a gyermekek számára pedig a 
tanulás egy teljesen új dimenziója 

nyílik meg Aprajafalvában, ahol 
kézműves foglalkozások, csepűrá-
gók tábora, valamint népi játszótér 
várja a kicsiket. A tavalyi nagy si-
kernek köszönhetően idén ismét 
lesz „Deák-Patara”, amit kifeje-
zetten iskolások számára találtak 
ki a szervezők, izgalmas történel-
mi programokkal. Május 19-én, 
pénteken a Deák-Patara élő törté-
nelemóráján korabeli környezet-
ben várják az érdeklődőket, akik 
aktívan (kipróbálva, megkóstol-
va, felvéve, felépítve vagy éppen 
lerajzolva) tapasztalhatják meg a 
16. század szokásait, mindennapja-
it és a 21. század haditechnikáját. 
A hangsúlyt a kalandra, a játékra 
és a történelmi hűségre helyezik, 
amiről történészek, muzeológusok, 
hagyományőrök, múzeumpedagó-
gusok gondoskodnak. Egy-egy ál-
lomáshely a török hódoltság korá-
nak egy-egy szimbolikus helyszíne 
lesz, ahova a gyerekek térkép se-
gítségével jutnak majd el, s ahol a 
foglalkozás kiscsoportos munkával 
zárul. A szervezők ezzel a komp-
lexitásában egyedülálló projekttel 
próbálnak segíteni a történelemok-
tatásban, az egész életen át történő 
tanulásban, a festőien szép kör-
nyezetben maradandó élményt és 
használható tudást nyújtva minden 
korosztály számára.
A rendezvény weboldala: www.
tataipatara.hu; , melyen a részletes 
programot is megtalálják az érdek-
lődők. Facebook: facebook.com/
TataiPatara       - áá - 

Jubileumi nagy durranás - Tatai Patara már 10. alkalommal

A tatai kézilabdasport történetéről 
nyílt állandó kiállítás az új Váro-
si Sportcsarnokban május 4-én. A 
tárlat összeállítását több hónapos 
gyűjtőmunka előzte meg, mely-
nek során a szervezők felhívása 
nyomán folyamatosan érkeztek a 
különböző tatai relikviák.
A 2016 végén megépült tatai 
sportcsarnok elsődlegesen a ké-
zilabda utánpótlás és felnőtt csa-
patok otthona. Vámosi László a 
kiállítás szervezője a helyszínen 
elmondta:- a tárlat ötlete a városi 
sportcsarnok tavalyi átadásakor 
született, amikor arra gondoltak, 
hogy jó lenne arról a sportról be-
mutatni egy kiállítást, amelynek 
leginkább otthont ad az intéz-
mény.
A helyszínen Dr. Szabó Lajos, a 
Magyar Olimpiai és Sportmúze-
um igazgatója úgy nyilatkozott: 
-Tatának-mint az alapítók egyi-
kének-többszörösen fontos sze-

rep jut a magyar sportéletben, a 
város egyben az olimpiai mozga-
lom egyik központja is az edzőtá-
bor révén. Ez a kiállítás a tataiak 
büszkeségét joggal emelheti, s a 
sikeres elődök megbecsülése, a 
példa, amit ők mutatnak a fiata-
loknak azért fontos, mert inspirá-
ló, és segíti a tehetséges ifjú spor-
tolók felkészülését is.
A kiállítás egyik fő alakja, a mai 
értelemben vett tömegek játékát, 
a sportot Magyarországon meg-
honosító tatai Esterházy Miksa, 
aki 1875-ben a Magyar Atlétikai 
Club megalapításával világhódító 
útjára indította a magyar sportot. 
Esterházy maga is sportolt, ver-
senyzett, és a gyaloglásban elért 
sikerei miatt kapta a „Viator” ne-
vet, melynek jelentése: gyalogló, 
vándor. A MAC első elnökeként, 
1875. május 6-án megszervezte 
Európa első nyilvános atlétikai 
versenyét és kinyomtatta Gyalog-

lási Kalauzát. Szerteágazó kap-
csolatrendszerén túl, a sport minél 
szélesebb körű megismertetéséért 
cikkeket írt, előadásokat és sport-
ági bemutatókat is szervezett. Es-
terházy Miksa 46 évesen, hirtelen 
halt meg Tatán. Az általa szerve-
zett atlétikai viadal emlékére má-
jus 6-át a Magyar Sport Napjává 
nyilvánították. A magyar kor-
mány 2012-ben Esterházy Miksa 
Díjat alapított a sport népszerűsí-
tésében, a sportélet fejlesztése ér-
dekében, a hazai és a nemzetközi 
sportéletben hosszú ideig eredmé-
nyesen dolgozó személyek részé-
re, melyet szintén május 6-án, a 
Magyar Sport Napján adnak át. 
A kiállítást megnyitó Michl Jó-
zsef Esterházy Miksa életútjával, 
és a sportban betöltött szerepével 
kapcsolatban kiemelte:- Esterhá-
zy munkássága abban erősít meg 
bennünket, hogy soha ne legyünk 
kishitűek. Ha mi itt helyben, ki-

csiben továbbra is a magunk éle-
tét szabályozva, magunkat építve 
és erősítve rakjuk össze a magunk 
és közösségünk életét, akkor van 
esélyünk túlélni. A polgármester 
hozzátette:- azt a munkát, amely-
nek nyomán személyiségünkben, 
lelkünkben ép és egészséges em-
berekké tudunk válni, senki más 
nem tudja helyettünk elvégez-
ni, ezt az építkezést pedig óriá-
si erőkkel tudja a sport segíteni, 
ezért van kiemelt jelentősége a 

mozgásnak az életünkben.
A kiállítás megnyitója után a Ta-
tai Olimpiai Baráti Kör Egyesület 
szervezett beszélgetést, melynek 
előadója Dr. Szabó Lajos volt, 
témája pedig: az olimpiai moz-
galom és a magyar olimpikonok 
sikerei az olimpiákon.
A sporttörténeti tárlat a szervezők 
szándékai szerint tovább fejlődik 
majd, és a jövőben újabb informá-
ciókkal és tárgyakkal bővül a Vá-
rosi Sportcsarnok folyosóján. - áá -

Kiállítás a tatai kézilabdasport történetéről

Könyves Szerda a zene jegyében



Időpont Program Helyszín Résztvevők

09:00 -09:30 Deák Patara regisztráció Tatai vár Török kori átjáró
Általános és középiskolai 
osztályok, Honvédelmi nap

09:30 -10:00

Deák Patara „ A puskázás tör-
ténete” - Mi a különbség a top-
csi és a janicsár között,- Végek 
oskolája,- A nagy várépítés,- 
Fekete leves, Puta íjászat, a 
fegyver s bátor szívet...  

Kastély tér, Tatai  vár, várud-
var, Tatai várárok

Általános és középiskolai  
osztályok, Honvédelmi nap

14:30 - 15:00 Deák Patara 2017 díjkiosztó Tatai vár, várudvar

15:00 -  15:30  Vásárnyitás Tatai vár, Kastély tér  Kézműves vásárosok

15:30 - 17:00
 „Lármát trombitálunk” virtus 
próba

 Kastély tér  Deák Patara részvevői

17:00 - 19:00

 Koszorúzás  a várban az 1597-
es emléktáblánál.  Megemléke-
zik: Horváth Gáb or dandártá-
bornok a
25. Klapka György Lövész-
dandár parancsnoka, és  dr. 
Négyesi Lajos alezredes had-
történész  

Tatai vár Török  kori átjáró

MH Tatai Helyőrség 
zenekara,  
Közméltóságok,  
hagyományőrök, vendégek

19:00 - 20:00

Salutatio: hagyományőrségek 
főkapitányi szemléje.  Meg-
nyitó, miniszteri-, képviselői-, 
polgármesteri
köszöntő, szalag kötés  

Kastély tér

Hagyományőrök, MH 25.  
Klapka György Lövészdandár,  
Közméltóságok, meghívottak

20:00 -   21:30
Fáklyás felvonulás az Ady 
Endre úton és a  tóparton  

Kastély tér, Tatai  Vár - Váralja 
utca -
Bartók Béla u. -Ady Endre út - 
Tópart u. - Kastély tér

Hagyományőrök, MH 25.
Klapka György Lövészdandár, 
magyar falu népe, történelmi
katona zenekarok, 
néptáncosok és közreműködők

21:30 - 22:00 Várudvari vígasság Tatai vár színpad
Nánai Sólymos Vitézek, 
Szelindek Régi-Világ zene
Forgatag

21:30 - 22:00
„Pinceszeri vígasság” néptánc 
bemutató, táncház

Borudvar Moldvai táncház

22:00 Tábori kis trakta - tiszti gyűlés Platán étterem Hagyományőr kapitányok

Időpont Program Helyszín Résztvevők

10:00
Magyar Honvédség 25. Klapka 
György Lövészdandár bemuta-
tója

Hősök tere - Bláthy parkoló
MH 25. Klapka György 
Lövészdandár
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Időpont Program Helyszín Résztvevők

09:00 - 10:00 Zenés ébresztő
Kastély tér hagyományőr tá-
bor

Kincső zenekar

09:00 - 10:00 Nyilvános haditanács Kastély tér
Hagyományőr kapitányok

10:00 - 11:00 Reformáció 500 Kastély tér

11:00 - 13:00 Nyíltszíni csata Kastély tér Hagyományőr csapatok

13:00 - 13:30 Lovasbemutató Kastély tér Battyhány Lovas Bandérium

13:00 - 13:30 Íjászbemutató és verseny Tatai várárok Múltunk és Jövőnk Egyesület

13:00 -13:30
Tárlatvezetés a Tatai Várban és 
környékén

Tatai vár Török kori átjáró
Múzeumpedagógusok, 
vendégek

13:30 - 14:00
Devsirme éss rabszolga vásár - 
interaktív történelmi játék

Platán étterem előtti tér, Tatai 
vár

Tata Várának Seymenjei

14:00 - 15:00
 „Megírtuk summáját Hegedűs 
pörének”

Borudvar
 Komárom-Esztergom Megyei 
Jogász Egylet

14:00 - 15:00 Tárlatvezetés a Tatai Várban
Tatai vár / Kuny Domokos 
Múzeum

Múzeumpedagógusok, 
vendégek

15:00 - 15:30
Katona zenekari fesztivál Házi-
gazda: Magyar Honvédség 25. 
Klapka György Lövészdandár

Kossuth tér

MH Szentendre Helyőrségi 
Zenekar MH Szolnok Hely-
őrségi Zenekar MH Kaposvár 
Helyőrségi Zenekar
MH Tata Helyőrségi Zenekar

15:00 - 15:30
Igaz Történet nyomán: A ta-
tai török harcos, Deli Bajazid 
végzete

Kastély tér
Gölbasi Vitézei Egyesület Tata 
Várának Janicsárjai

15:00 -  15:30  „Hastáncház” a Háremben
Kápolna udvar, Tatai vár, Há-
rem

gyermekek, hölgyek

15:00 - 15:30
 „Sarkamtyú peng, szoknya leb-
ben” VI. Nemzetközi Néptánc 
találkozó, táncház 

Borudvar
Pötörke Népművészeti 
Egyesület

15:30 -17:00 Nyilvános haditanács Tatai várárok
hagyományőr kapitányok

17:00 -18:30
Harc a várért - ostrom a Ron-
della bástyánál, majd kézi tusa 
a várárokban

Rondella Bástya - Hajdú utca -
Váralja hagyományőr 
csapatok

18:30 - 19:30
„Sarkamtyú peng, szoknya leb-
ben” III. Nemzetközi Néptánc 
találkozó, táncház

Borudvar
Pötörke Népművészeti 
Egyesület

19:30
 „Pinceszeri vígasság” néptánc 
bemutató, táncház

Pötörke Népművészeti Egye-
sület  Kastély tér - Borudvar

Állandó programok szombat

Időpont Program Helyszín Résztvevők

10:00
Magyar Honvédség 25. Klapka 
György Lövészdandár bemu-
tatója

Hősök tere - Bláthy parkoló
MH 25. Klapka György 
Lövészdandár

10:00
Török kávé kóstolás; Reggeli 
kávé különlegességek Gölbasi 
asszonyaival

Tatai vár - Rosenberg bástya
Gölbasi Vitézei Egyesület, 
Tata Várának Janicsárjai

10:00

„Aprajafalva” gyermekfog-
lalkoztató, kézműves foglal-
kozások, népzenei tábor, népi 
játszótér

Esterházy
kastély udvara

apródok

10:00 „Interaktív történelmi szín” Kastély tér Magyar falu

10:00
„Sarkamtyú peng, szoknya leb-
ben” IV. Nemzetközi Néptánc 
találkozó, táncház

Borudvar
Pötörke Népművészeti 
Egyesület

„Végek élete” múzeumpedagó-
giai foglalkozások

Tatai vár /Kuny Domokos 
Múzeum

10:00
  „Mesél a Kelet” szem-füles 
foglalkozások

 Kápolna udvar, Tatai vár, 
Hárem

 gyermekek, hölgyek

Időpont Program Helyszín Résztvevők

09:00 -10:00
Zenés ébresztő Kastély tér hagyományőr tábor

Kincső Zenekar

09:00 -10:00 Nyilvános haditanács Kastély tér Hagyományőr kapitányok

11:00 -11:30 Nyíltszíni csata Kastély tér Hagyományőr csapatok

11:30 -12:30
„Mesél a Kelet” szem-füles 
foglalkozások

Kápolna udvar, Tatai vár,
Hárem

gyermekek, hölgyek

11:30 -12:30 Tárlatvezetés a Tatai Várban
Tatai vár / Kuny Domokos
Múzeum

Múzeumpedagógusok,
vendégek

11:30 -12:30
„Sarkamtyú peng, szoknya 
lebben” IV. Nemzetközi
Néptánc találkozó, táncház

Borudvar
Pötörke Népművészeti
Egyesület

12:30 -13:00 Lovasbemutató B
Kastély tér Battyhány Lovas

Bandérium

13:00 -13:30 Tárlatvezetés a Tatai Várban és 
környékén

Tatai vár Török kori átjáró Múzeumpedagógusok,
vendégek

13:00 -13:30
„Hastáncház” a Háremben

Kápolna udvar, Tatai vár,
Hárem

gyermekek, hölgyek

13:00 -13:30
Íjászbemutató és verseny Tatai várárok

Múltunk és Jövőnk
egyesület

13:30 -14:00 Regula a Keresztény táborban Kastély tér
keresztény
hagyományőr csapat

13:30 -14:00
„Sarkamtyú peng, szoknya 
lebben” IV. Nemzetközi
Néptánc találkozó, táncház

Borudvar Pötörke Népművészeti
Egyesület

14:00 -15:00
Bepillantás a seregek felkészü-
lésébe. Fegyvernemek
bemutatása

Kastély tér hagyományőr
tábor

keresztény
hagyományőrök

14:00 -15:00
Török katonák Tatán! Viselet-
ről, fegyverről és a
kényszerű együtt élésről

Tatai vár, várudvar
Gölbasi Vitézei
Egyesület Tata
Várának Janicsárjai

14:00 -15:00 Tárlatvezetés a Tatai Várban Tatai vár / Kuny Domokos
Múzeum

múzeumpedagógusok,
vendégek

15:00 -17:00
Nyilvános haditanács Tatai vár, várudvar

hagyományőr
kapitányok

17:00 -17:30
Patara támadás a főkapunál

Tatai vár - Művelődési ház
felöli főkapu

hagyományőr
csapatok

17:30
Mustra a várudvaron: hagyo-
mányőrségek és a
katona zenekarok búcsúztatása

Tatai vár, várudvar
hagyományőr
csapatok, történelmi
katona zenekarok

17:30
„Sarkamtyú peng, szoknya 
lebben” IV. Nemzetközi
Néptánc találkozó, táncház

Borudvar Pötörke Népművészeti
Egyesület

23:59 Táborbontás

Kastély tér hagyományőr
tábor, Kastély tér, keresztény 
tábor, Magyar falu, Tatai vár - 
Rosenberg bástya

Időpont Program Helyszínek Résztvevők

10:00
Magyar Honvédség 25. Klapka 
György
Lövészdandár bemutatója

Hősök tere - Bláthy parkoló
MH 25. Klapka
György Lövészdandár

10:00

Vasárnapi Török kávé 
kóstolás; Reggeli kávé
különlegességek Gölbasi 
asszonyaival

Tatai vár - Rosenberg bástya
Gölbasi Vitézei
Egyesület Tata
Várának Janicsárjai

10:00

„Aprajafalva” 
gyermekfoglalkoztató, 
kézműves foglalkozások, 
népzenei tábor, népi játszótér

Esterházy kastély udvara
apróságok

10:00 „Interaktív történelmi szín” Kastély tér Magyar falu

10:00 „Végek élete”
múzeumpedagógiai 
foglalkozások

Tatai Vár

10:00
„Tüzérség története” c. 
kiállítás

Tatai vár Török kori átjáró

2017-05-19 péntek

2017-05-20 szombat

2017-05-21 vasárnap

Állandó programok péntek

Állandó programok vasárnap

Állandó programok szombat

A programváltozás jogát fenntartjuk!



PRogRAMAJáNLó

ASZTALITENISZ
május 12. szombat 15.00 
Tatai  AC – Budaörs II. NB II
A mérkőzést a TAC csarnokban 
játsszák.

FOGyATÉKKAL ÉLŐK 
SPORTJA
május 13-14. szombat-vasárnap
9.00 Szabó Szonja boccia em-
lékverseny
A Városi  Sportcsarnokban kerül 
megrendezésre.

KARATE
május 20. szombat 9.00 
Országos kyokushin verseny
A verseny a Városi Sportcsar-
nokban kerül megrendezésre.

KÉZILABDA
május 12. péntek 18.30 
Tatai AC – Pécs NB I/B felnőtt 
és junior
A mérkőzéseket a Városi Sport-
csarnokban játsszák.
május 13. szombat 16.00 
Tatai AC – Környe női megyei
május 14. vasárnap 14.00 
Kőkúti Sasok DSE – Kisbér 
férfi megyei
A mérkőzéseket az Ádám Sán-
dor Sportcsarnokban játsszák.
május 17. szerda 17.20 
Tatai AC – Csömör fiú OSB
A mérkőzést a Városi Sportcsar-
nokban játsszák.

KOSÁRLABDA
május 12. péntek 20.15 
TSE – Szolnok amatőr női NB
A mérkőzést a Vaszary csarnok-
ban játsszák.

LABDARúGÁS
május 13. szombat 15.00 
Tatai AC – Kecskéd női U-18
május 20. szombat 9.30 
Tatai AC – Kesztölc  U-14
11.30 Tatai AC – Pilismarót 
U-16
A mérkőzéseket a Jávorka iskola 
pályán játsszák.
május 22. hétfő 16.00 
Tatai AC – Kecskéd női U-16
A mérkőzést a Jávorka iskola 
pályán játsszák.
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Már néhány fordulóval a megyei 
labdarúgó bajnokság vége előtt 
biztos volt hogy a Vértesszőlős 
végez az élen és mögötte a TAC 
lesz a második. A tataiak az utolsó 
fordulóban sem lazsáltak, Eszter-
gomból hozták el a három pontot. 
(1-2) A versenykiírás értelmében 
az alapszakasz után rájátszás kö-
vetkezik. Ebben a TAC az 1-5. he-
lyért játszik. Az öt csapat egy kört 
játszik, amit május első hétvégé-
jén el is kezdtek. A tatai gárda az 
5. helyen végzett Nyergesújfalu 
csapatát fogadta. Ősszel itthon 
5-2-re nyertek a hazaiak, míg ta-
vasszal Nyergesen 3-1-re szintén 
a hazaiak győztek.
Ezúttal már a mérkőzés elején 
úgy játszott a TAC ahogy egy ha-
zai pályán esélyes csapatnak kell. 

Az első negyedóra végén vezetett 
aztán 10 perc múlva már 2-0 volt. 
A nagy zápor sem zavarta meg a 
fiúkat, sőt talán frissített is. A 3-0-
s siker azt jelenti hogy a hátralévő 
három mérkőzésen elég 2 pon-
tot szerezni a második helyhez. 
Ismerve azonban a szakosztály 
vezetését nem ilyen felfogással 
fognak pályára lépni. Vasárnap 
Kecskéden fognak játszani.
Tatai AC – Nyergesújfalu Se 3-0 
(2-0)
Vezette: Lovas A.
Góllövő: Bombicz 14, Soós 25, 
Rába 80, Edző: Wéber Roland
- Megérdemelten nyertünk. úgy 
látszik a zápor nekünk használt. 
Megyünk tovább, Kecskéden is 
győzni szeretnénk. 
A rájátszás további menetrendje: 

05.14. 17.00 
Kecskéd KSK – Tatai AC                                                                   
05.20. 17.00 
Tatai AC – Oroszlányi SZE                                                            
06.04. 17.00 
Vértesszőlősi SE – Tatai AC
Az U-19-es csapat az élen fejezte 
be az alapszakaszt, 2 ponttal vezet 
a Lábatlan előtt. Itt is rájátszással 
fejeződik be a szezon:
Menetrend:  
05.14. 13.00 ETEI SE  - Tatai AC
20. 13.30 Tatai AC – Sárisáp
28. 13.00 Vértessomlói KSK – 
Tatai AC
06.04. 13.00 Tatai AC – Lábatlani 
SE
Labdarúgó eredmények:
U-16  Tatai AC – Nyergesújfalu 
SE 8-1 (5-1)
Vezette: Hartdégen Zs.

Góllövő: Nádolszky 11, 12, 27, 
Kiss 20, 31, Eckhardt 60, Putnoki 
65, 80  ill. Jóni 5
Naszály – Tatai AC 0-9 (0-4)
Vezette: Sirokmán A.
Góllövő: Vágási 4, Eck 5, Ná-
dolszky 39, 43, 53, Turza 69, Kiss 
73, Halápi 73, 84
Edző: Kisék Szabolcs
U-14  Tatai AC – Nyergesújfalu 
SE 8-1 (5-0)
Vezette: Kovács I.
Góllövő: Kovács 4, 24, 30, Szabó 
28, 40, 55, 65, 79 ill. Bauer 46
Edző: Schweininger Ferenc
Női U-18 rájátszás: Fortuna SE 
Tatai Ac 1-0 (1-0)
Vezette: Vojvoda M.
Góllövő: Papp 27
Tatai AC – Kecskéd KSK 0-2 
(0-2)
Vezette: Varga I.
Góllövő: Baldoni 36, Czérna 38
Edző: Schaffer Péter
Női U-16 Pilismarót KSK – Ta-
tai AC 2-8 (1-2)
Vezette: Jászberényi M.
Góllövő: Szuppinger 7, Péntek 48 
ill. Barta 18, 25, 34, 38, 45, Filp 
52, Horváth 54, Szemeti 60
Edző: Schaffer Péter.  Tompa Andor

Ezüst az alapszakaszban

A TAC fiú serdülő együttese az 
Országos Serdülő Bajnokságban 
az 5-12. helyért játszik. A 14 for-
dulóból eddig tizenegy mérkőzé-
sen vannak túl a fiúk és eggyel 
több a győzelem mint a vereség. 
Legutóbb a Pénzügyőr csapatát 
fogadták. Győzelemben bíztak, 
hiszen idegenben 36-31-re si-
került nyerniük. Ennél mindösz-
sze egyszer, az Esztergom ellen 
sikerült több gólt szerezni.  Jól 
kezdett a TAC, általában 2-3 gól-
lal vezetett. A második félidőben 
volt néhány kisebb hullámvölgy 
amikor a vendégek 1-2 gólra 
feljöttek, de mindig volt valaki 
a hazaiak közül aki átlendítette 
a csapatot a nehéz pillanatokon. 
Végül az idegenbeli siker után 
hazai pályán is sikerült megsze-
rezni a győzelmet.
Tatai AC – Pénzügyőr SE 33-

27 (15-11)
Vezette: Natkai N., Őri E.
Góllövő: Magyar 16, Becze 
8, Lovász 3, Zeőke Szőke 2, 
Czunyi, Major, Velencei,Véber 
1-1
Edző: Vadász Gergő
- Sikerült a saját játékunkat ját-
szani ami sikerre vezetett. A vé-
gén kicsit könnyedebben véde-
keztünk ezért nem lett nagyobb 
a különbség.        - ta -

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

78. Tó-futás - 2017. május 14.

Serdülő győzelem
A megyei férfi kézilabda bajnok-
ságban rangadót játszottak Tatán, 
ahol a Kőkúti Sasok DSE a Komá-
rom I. csapatát fogadta. Az érmes 
helyekért kettőjük mellett a Kisbér 
csatázik. Jelenleg a Kőkúti vezeti a 
tabellát és a 2. helyezett Komárom 
ellen fontos volt hazai pályán nyer-
ni. Hatalmas küzdelemben, jó vé-
dekezéssel és kapusteljesítménnyel 
győzött a Sasok, ezzel 4 pontra nö-
velte előnyét.
Kőkúti Sasok DSE – Komárom I. 
22-19 (10-9)
Vezette: Horváth G., Horváth K.
Góllövő: Endrédi 9, Ferenczi , 
Basky 4-4, Szurcsik, Takács 2-2, 
Méreg 1
Edző: Vadász Gergő
- Jó védekeztünk és így sikerült 
kevés gólon tartani a Komáromot. 
A múltkori meccsen Komáromban 
már az első félidőben 15 gólt kap-
tunk. Edzéseken sokat gyakoroljuk 
ezt a védekezést, örülök hogy a 
meccsen is meg tudták a fiúk csi-
nálni.

Tarján elleni tarolás

Rangadónak indult, edzőmérkőzés 
lett belőle. A megyei női kézilab-
da bajnokság soros fordulójában a 
TAC a Tarjánt fogadta. A tabellán 
azonos pontszámmal állt mind-
két csapat és az eddigi meccsek is 
szoros eredményeket hoztak. Most 
óriási tatai fölény mutatkozott és 
különösebb megerőltetés nélkül 
alakult ki a 19 gólos győzelem .Ez-
zel a sikerrel a csapat komoly lé-
pést tett akár a 2. hely eléréséért is.
Tatai AC – Tarján SE 31-12 (18-5)
Vezette: Erdélyi P., Gengeliczky G.
Góllövő: Zink 11, Nyitrai 5, Kur-
csik, Stodola 4-4, Krupánszki 3, 
Metka 2, Bata, Zolnai 1-1
Edző: Gubicza István
- Ez a Tarján már nem az a Tarján 
akivel nagy meccseket játszottunk. 
Örülök a győzelemnek, sok min-
dent ki tudtunk próbálni. A gyors 
indításokat sokat gyakoroljuk 
edzéseken, ezekből is sok gólt lőt-
tünk ma.         - ta -

Szárnyaltak a Sasok

Fótó:www.facebook.com/Fülesdi István


