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Tisztelgés a doni áttörés áldozatainak 
emléke előtt

A Honvéd Bajtársi Klub és a MH. 
25. Klapka György Lövészdandár 
szervezésében, a tatai II. világ-
háborús hősi emlékműnél emlé-
keztek katonai tiszteletadással és 
koszorúzással a doni áttörés áldo-
zataira, január 12-én.
75 éve, 1943. január 12-én indult 
meg a doni áttörés, a második vi-
lágháború egyik legtöbb áldozatot 
követelő csatája. A II. világhábo-
rúban a Magyar Királyi Honvéd-
ség vesztesége többszázezres volt. 
Ebből a tatai 3/2 zászlóalj veszte-
sége több mint 1000 fő. 1942-ben 
a német hadvezetés nyomására 
Magyarország egy kétszázezer fős 
hadsereget küldött a keleti frontra 
a már kint lévő alakulatokon fel-
ül, mozgósítva a II. magyar had-
sereget, vitéz Jány Gusztáv ve-
zérezredes parancsnoksága alatt. 
A tatai zászlóalj a 3. gyalogezred 
kötelékében 1942. november 4- 
én rakodott vonatra, majd két heti 

szállítás után Kurszk környékén 
rakodott ki, s 200 km gyalogme-
nettel érték el kijelölt helyüket a 
doni védőállásban. 1943. janu-
ár 12- én Urivnál az orosz sereg 
sokszoros túlerővel áttörte a II. 
hadsereg arcvonalát. Január 15-ig 
a zászlóalj tartotta állásait a Don 
mellett, majd kivonták őket és te-
hergépkocsin délre, Kocsatovkára 
vitték, ezt követően pedig a pa-
rancs szerint Roszocski községbe 
meneteltek, s támadást indítottak a 
Jabloncsoje községet védő szovjet 
erők ellen. A támadásra válaszul 
egy túlerőben lévő gyalogság in-
dult ellentámadásra. A zászlóalj 
egységeit visszaszorították, tűz alá 
vették, a visszavert egységet kö-
rülzárták, és nagy részét megsem-
misítették, vagy fogságba ejtették. 
A harcok során csupán egy 50 fő-
nyi csoportnak sikerült 19-én haj-
nalban Polgár Sándor főhadnagy 
parancsnoksága alatt Kocsatov-

kára visszavonulnia. Kocsatovká-
ról Polgár Sándorék a megmaradt 
emberekkel április végére érkez-
tek Ovrucs-ra, onnan Komáromba 
vitték a túlélőket, s végül május 
21- én érkeztek Tatára, 72 fővel.
1943. január 12. és 14. között a II. 
Magyar Hadsereg sorsa megpe-
csételődött, néhány hét leforgása 
alatt több tízezer magyar katona 
vesztette életét, vagy esett fogság-
ba a doni katasztrófában. A Don 
mellől akkor alig 60000 ezer ka-
tona tudott hazatérni, az elesettek 
többsége ma is idegen földben 
nyugszik.
A tatai megemlékezésen Horváth 
Gábor dandártábornok mondott 
beszédet. A Magyar Honvédség 
25. Klapka György Lövészdan-
dár parancsnoka kiemelte: - A 
Don-kanyar tragédiája nem csak 
az áldozatok, de sok-sok tízezer 
magyar család tragédiája is volt, 
szinte minden családot érintett, 

akik elveszítették az apát, a fiút, 
a testvért, a férjet. A II. Magyar 
Hadsereg tragédiája olyan nem-
zeti tragédia, amely után itthon 
évtizedekig tartó mély hallgatás 
következett. A gyászolók megren-
dülését a mélységes csönd fejezi 
ki a leghívebben. Mégis, a felejtés 
évtizedei után fontos, hogy – ma 
is, mint minden esztendőben - sza-
vakkal is emlékezzünk, mert an-
nál, ami a Donhoz vezényelt kato-
náinkkal történt, csak egy valami 
lehet rosszabb: ha elfelejtjük őket.
A megemlékezésen közreműkö-
dött Sárközy József nyugalmazott 
ezredes, a Honvéd Bajtársi Klub 
elnöke, Dr. Márkus Mihály ny. 
református püspök, lelkipásztor, 
Novotni László a Tatai Reformá-
tus Gimnázium diákja, valamint a 
MH. 25. Klapka György Lövész-
dandár Zenekara.    Ábrahám Ágnes

Az esemény fotói Képriport című 
rovatunkban láthatók.

A térségünkre vonatkozó leg-
frissebb, nyertes TOP (Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program) pályázatokról tartott 
sajtótájékoztatót Bencsik János 
országgyűlési képviselő, Borsó 
Tibor a Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés alelnöke, és 
Michl József Tata polgármeste-
re Tatán, a Városháza díszter-
mében január 22-én.
A Területi- és Településfejlesz-
tési Operatív Program második 
nagy pályázati csomagjának 
elbírálása is megtörtént az év 
végén, és a szorgalmas előké-
szítő munkának köszönhetően 
Tata és környéke szép eredmé-
nyeket ért el.
Bencsik János országgyűlési 
képviselő a sajtótájékoztatón 
elmondta: - Az első forduló-

ban 1,3 milliárd forint értékű 
területfejlesztési támogatás ér-
kezett Tatára, ami újabb 700 
millió forinttal bővülhet most 
ki. Mindez szolgálja a turisz-

tikai-idegenforgalmi vonzerő 
növelését, valamint a város ál-
tal kötelezően elvégzendő fel-
adatokhoz szükséges intézmé-
nyi háttér megújítását. Fontos, 

hogy ezek a fejlesztések nem-
csak az ide látogatók, hanem az 
itt élők szolgálatára is válnak.

Folytatás a 2. oldalon

Újabb TOP-pályázati fejlesztések indulnak
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Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfe-
leinket, hogy a helyi adókról 
szóló törvény 2017. évi válto-
zásai szerint a települési önkor-
mányzat az eddigi helyi adók 
mellett 2018. január 1-jétől új 
adónemként reklámhordozó 
utáni építményadót vezetett be 
az önkormányzat illetékességi 
területére. Az adó alanya a rek-
lámhordozó tulajdonosa, alapja 
a reklámhordozó m2-ben szá-
mított területe, mértéke 12.000 
Ft/m2/év. A reklámhordozó 
utáni építményadóhoz kapcso-
lódó bevallást 2018. január 15-
éig kell benyújtaniuk az adó-
alanyoknak.
A képviselő-testület a hatály-
ban lévő helyi adók mértékeit 
nem változtatta. 
A képviselő-testület 2017. ja-
nuár 1-jei visszamenőleges 
hatállyal az adómentesség ki-
terjesztésével módosította a 

telekadóról szóló 14/2014.
(VI.12.) önkormányzati rende-
letét. A rendelet alapján 2017. 
január 1-jétől mentes az adó 
alól:
- az ingatlan-nyilvántartásban 
zártkerti művelés alól kivett te-
rület művelési ág megnevezésű 
telek,
- az ingatlan-nyilvántartásban 
kivett árok művelési ág megne-
vezésű telek,
- az ingatlan-nyilvántartásban 
kivett út művelési ág megneve-
zésű telek,
- a művelésre alkalmatlan bel-
vizes területek, melyek a kö-
vetkezők: a tatai 088/2. hrsz.-ú 
árok, 995. hrsz.-ú közút, 1044. 
hrsz.-ú beépítetlen terület, 
1152. hrsz.-ú árok, 5010/2. 
hrsz.-ú közterület, 1215. hrsz.-ú 
árok, 1364. hrsz.-ú közterület 
(Új út) és a 1207. hrsz.-ú közút 
ingatlanok által határolt telkek, 

és a 088/2. hrsz.-ú árok, 1246. 
hrsz.-ú közút, 1280. hrsz.-ú be-
építetlen terület, 1282. hrsz.-ú 
beépítetlen terület, 1274. 
hrsz.-ú közút, 1312. hrsz.-ú 
közút, 1249/5. hrsz.-ú saját 
használatú út, 1249/1. hrsz.-ú 
beépítetlen terület megnevezé-
sű ingatlanok által határolt tel-
kek.
Az adómentesség kiterjesztése 
nem mentesít a bevallási köte-
lezettség alól.
Az építményadó, a telekadó 
és a gépjárműadó két egyenlő 
részletben 2018. március 16-
áig, illetve 2018. szeptember 
17-éig fizethető meg késedel-
mipótlék-mentesen.
A helyi iparűzési adó I. félévi 
előírt adóelőlege 2018. márci-
us 16-áig, a 2017. évi – 2018. 
május 31-éig benyújtandó - be-
vallás alapján előírt II. félévi 
adóelőlege pedig 2018. szep-

tember 17-éig fizethető meg 
pótlékmentesen.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfele-
inket arról is, hogy 2018. ja-
nuár 1-jével megváltoztak az 
adóigazgatásra vonatkozó jog-
szabályok. 
Módosult a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény. Hatályát 
vesztette az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény, 
helyébe lépett és 2018. janu-
ár 1-jétől hatályos az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény. Új törvény az adóigaz-
gatási rendtartásról szóló 2017. 
évi CLI. törvény és az adóha-
tóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 
2017. évi CLIII. törvény, me-
lyek szintén 2018. január 1-jé-
től hatályosak.
   

 dr. Kórósi Emőke jegyző 
      a helyi adóhatóság vezetője

Tájékoztató a 2018. évi adófizetésről

Folytatás az 1. oldalról

A helyszínen Borsó Tibor, a 
Komárom-Esztergom Me-
gyei Közgyűlés alelnöke úgy 
nyilatkozott: - kiemelten fon-
tos alapelv volt, hogy ebből a 
TOP-ból a megyében minden 
településnek jusson, így a leg-
kisebbektől a legnagyobbakig 
mindenki érezze azt, hogy nem 
marad ki a fejlesztésből, és 
ráadásul olyan projektek va-
lósulhassanak meg, amelyek a 
köz szolgálatában állnak. 
Nagy öröm - tette hozzá Borsó 
Tibor -, hogy nemcsak az ön-
kormányzatok nyertek el támo-
gatást, hanem civil szervezetek 
is, amelyek olyan közfeladato-
kat látnak el, melyek jelentő-
séggel bírnak a térség életében.
Michl József a sajtótájékozta-
tón elmondta, hogy Tata a kiírás 
szerint pályázatait korábban 
2,5 milliárd forintos támogatá-
si összegre tervezve készítette 
el. A nyertes pályázatok nyo-
mán sok olyan fejlesztés való-
sul meg a jövőben a városban, 
amelyekre már készen állnak 
a kidolgozott, precíz tervek 
is. Tata polgármestere külön 
köszönetet mondott Bencsik 
Jánosnak és Borsó Tibornak 
a közös előkészítő munkáért, 
és azért a kiemelt figyelemért, 
amellyel a tatai fejlesztéseket 
kísérik és támogatják.

Nyertes pályázatok térsé-
günkben 

TOP 1.2.1-16 Fenntartható 
Turizmusfejlesztés témában:

A pályázó: Neszmélyi Borút 
Egyesület, a projekt címe: „A 
tájban élő ember” Ökoturisz-
tikai Látogatópontok a Nyu-
gat-Gerecsében. Konzorciumi 
partner: Baj és Dunaszentmik-
lós önkormányzatai. A projekt 
megvalósulásának helyszínei 
Tata, Baj és Dunaszentmiklós 

területén találhatóak. A hely-
színeken ökoturisztikai látoga-
tópontokat alakítanak ki, vala-
mint a környék növényvilágát 
bemutató, fajvédelmi eszkö-
zökkel és információs táblák-
kal felszerelt mintegy 100 km 
hosszú tanösvényt. Az együtt-
működés célja egy térségi szin-
tű, turisztikai termékcsomag és 
tematikus turisztikai fejlesztés 
megalkotása, mellyel megyei 
szintű turisztikai vonzerőt je-
lentő elemekre épülő, koordi-
nált fejlesztés valósul meg. A 
projekt összköltsége: 57 000 
000.- Ft, a megítélt támogatás: 
57 000 000.- Ft.
-  Pályázó: Tata Város Önkor-
mányzata, a projekt címe: An-
golkert Malomkert – Angol-
kerti rehabilitáció III. üteme. 
Tata történelméhez szorosan 
kapcsolódik a malomipar, az 
Angolkert pedig a város egyik 
legkülönlegesebb turisztikai 
attrakciója. Az Angolkert re-
habilitációjának III. ütemében 
felújításra és turisztikai célú 
hasznosításra kerül a hosszú 
évek óta nem látogatható Je-
nő-malom és malomudvara, a 
régi Kristály-fürdő területe, és 
sor kerül a vértesszentkereszti 
templom romjait felhasználó 
műromok restaurálására is. Az 
angolkerti Malomkert létreho-
zásával a tatai molnárélet em-
lékei élményelemekkel gazda-
gított kulturális és turisztikai 
látványosságként lesznek be-
mutatva. A projekt összköltsé-
ge: 347 950 000.-Ft, a megítélt 
támogatás: 340 000 000.- Ft. 

TOP 2.1.3. Belterületi vízren-
dezés témában:

A pályázó Baj Község Önkor-
mányzata, a projekt címe: Baj 
csapadékvíz-elvezetésének 
fejlesztése. A beruházás Baj 
belterületén, illetve részben 
külterületén valósul meg. A 
fejlesztés során összesen 11 

helyen történik tervezett mó-
don műszaki beavatkozás. A 
projekt összköltsége: 99 999 
800.- Ft, a megítélt támogatás: 
99 999 800.- Ft. A bel- és csa-
padékvíz védelmi létesítmé-
nyek hossza: 2122 méter. 

TOP 3.1.1. Fenntartható köz-
lekedésfejlesztés témában:

A pályázó: Tata Város Önkor-
mányzata, a projekt címe: Ha-
ranglábtól - Agostyánig, Tata, 
Országgyűlés tértől Agostyán 
városrészig létesítendő ke-
rékpárút I. ütem. Az országos 
közút mentén vezetett, de attól 
lehetőség szerint elválasztott 
kerékpárút Tata belterületét és 
a tőle fizikailag is elkülönült 
Agostyán településrészét köti 
össze, célja a fenntartható, biz-
tonságos kerékpáros közleke-
dés feltételeinek megteremté-
se. A projekt összköltsége: 250 
000 000.- Ft, a megítélt támo-
gatás: 250 000 000.- Ft.

TOP 3.2.1. Épületenergetikai 
fejlesztések témában:

-Pályázó: Tata Város Önkor-
mányzata, a projekt címe: 
Energetikai korszerűsítés a 
Tatai Kertvárosi Óvodában. A 
felújítás célja, hogy az óvo-
da épületében a nyílászárók 
cseréjével, a hőszigeteléssel, 
a fűtési rendszer korszerűsíté-
sével az energiafogyasztást, a 
CO2 kibocsátást minimalizál-
ják. Az épület elavult gázfű-
tésének cseréje a létesítmény 
gázfogyasztását jelentősen 
csökkenti, az energetikai ha-
tékonyság fokozása hozzájárul 
az energiaellátás biztonságá-
nak növeléséhez. A megújuló 
energiaforrások használatával 
az üvegházhatású gázok ki-
bocsátása csökken.  A projekt 
összköltsége: 41 513 410.- Ft, 
a megítélt támogatás: 41 513 
410.- Ft.

-Pályázó: Tata Város Önkor-
mányzata, a projekt címe: A 
tatai Szivárvány Óvoda épü-
letenergetikai megújítása. A 
tervezett fejlesztés a tatai Szi-
várvány Óvoda korszerűsíté-
sére irányul. Az épület átlagos, 
rossz hővédelme indokolja a 
homlokzat és a padlásfödém 
utólagos hőszigetelését és a 
rossz hőátbocsátású nyílászá-
rók cseréjét. Az épület gépé-
szeti rendszerei alacsony ha-
tásfokúak, valamint jelentősen 
elavultak, így azok szükség 
szerinti cseréje elkerülhetet-
len. A projekt összköltsége: 40 
864 685.- Ft, a megítélt támo-
gatás: 40 864 685.- Ft. 
- Pályázó: HELP Rehabilitá-
ciós Foglalkoztató Közhasz-
nú Nonprofit Kft., a projekt 
címe: Gépjárműbeszerzés a 
HELP Nonprofit Kft-nél. A 
HELP Nonprofit Kft. Támo-
gató Szolgálata 2005. decem-
ber 1-től működik Tatán és a 
kistérségben. Kiemelt felada-
tuk a fogyatékkal élők szá-
mára a közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása, 
valamint a nappali ellátásuk 
megszervezése. A fogyatékos 
és egészségkárosodott embe-
rek és családjaik nehéz anya-
gi helyzetük miatt nem tudják 
biztosítani az utazás költségeit 
az egészségügyi, kulturális 
szolgáltatások elérése érde-
kében. A projekt keretében 
beszerezni tervezett új mik-
robusz (8+1 személyes) se-
gítségével a szolgáltatásukat 
biztonságossá és hosszú távú-
vá tudják tenni. A Támogató 
Szolgálat jelenleg 27 fővel 
és azok családjaival működik 
együtt. 16 fő igényel szállítást 
és személyi segítséget, 11 fő 
pedig csak szállítási szolgál-
tatást. A szolgáltatás közvetle-
nül 120 főre hat ki. A projekt 
összköltsége és az igényelt 
támogatás összege: 8 806 350 
Ft.         - áá -

Újabb TOP-pályázati fejlesztések indulnak

Eladó önkormányzati 
ingatlanok

Tata Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a tulajdonában 
álló tatai 456/7 hrsz.-ú, 3 ha 6792 
m² térmértékű, szántó megneve-
zésű, természetben Tata, Ipari 
parki elkerülő út mentén talál-
ható ingatlan értékesítésére. Az 
ingatlan ajánlott vételi ára mini-
mum nettó 4000.-Ft/m2 + ÁFA.
Általános pályázati feltételek, 
pályázati dokumentáció:
Pályázni csak írásban, magyar 
nyelven lehet.
A pályázati dokumentáció meg-
vásárlása az érvényes jelentke-
zés feltétele. A dokumentáció 
megvásárlásának feltételei: A 
részvételi jelentkezéshez doku-
mentáció kerül összeállításra, 
amely előzetes bejelentkezést 
követően megvásárolható 2015. 
június 15. napjától, 9.00 – 12.00 
óra között.
A dokumentáció anyagának díja 
25.000.- Ft + ÁFA, mely össze-
get a hivatal részéről rendelke-
zésre bocsátott postai csekken 
kell megfizetni.
Az átvétel helye Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2890 Tata, 
Kossuth tér 1., Adó és vagyon-
gazdálkodási Iroda (II. emelet 
203. szoba.).
További információ Bakos Zsolt 
vagyongazdálkodási ügyinté-
zőtől kérhető a 34/588-659-os 
telefonszámon vagy a vagyon-
gazd@tata.hu e-mail címen.



Bővebb információk:

www.tata.hu 
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FOGADÓÓRA

MICHL JÓZSEF
polgármester és a 7. 
egyéni választókerület 

képviselője
 2018. január 29-én, 
13.00-15.00 óra 
között fogadja 
a hozzá forduló 
polgárokat a Vá-
rosházán hivatali 

helyiségében, Tata, Kossuth tér 
1. I.em. 101.szoba. A válasz-
tópolgárok fogadása előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján 
történik, melyre a 34/588-611-
os telefonszámon van lehetőség.

DR BERÓ HENRIETTA 
alpolgármester, és a 6. egyéni 
választókerület képviselője  

2018. január 
30-án (kedden) 
13.00 -15.00 óra 
között fogadja 
a hozzá forduló 
polgárokat a 
Városházán hiva-
tali helyiségében, 

Tata, Kossuth tér 1. I.em. 101.
szoba.
A választópolgárok fogadása 
előzetes telefonos bejelentke-
zés alapján történik, melyre a 
34/588-611-es telefonszámon 
van lehetőség.
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A Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatal és konzorciumi partnere a Fi-
atal Családosok Klubjának Egye-
sülete sikerrel pályázott a „Nők a 
családban és a munkahelyen” című 
felhívásra, melynek nyomán egy 
Nő-Köz-Pont létrehozását tervezik 
Tatán. A nyertes pályázatról Ben-
csik János országgyűlési képviselő 
és Michl József polgármester tar-
tott sajtótájékoztatót január 16-án, 
a Piarista Rendházban.
„A Nők munkaerő-piaci támogatá-
sa Tatán” elnevezésű EFOP-1.2.9-
17-2017-00026 számú projekt 
198,17 millió Ft európai uniós tá-
mogatási összegben részesült. A 
megvalósítás során városunkban 
helyi Nő-Köz-Pont alakul annak 
érdekében, hogy elősegítse a tér-
ségben élő nők családi, társadalmi 
és munkaerő-piaci szerepeinek ösz-
szeegyeztetését, a foglalkoztatha-
tóságukat, valamint népszerűsítse 
az atipikus munkavégzést.
Lakos Zsuzsanna projektmene-
dzser tájékoztatott arról, hogy a 
központ a Piarista Rendház épüle-

tében jön létre, és fő célja az esé-
lyegyenlőség jegyében segíteni a 
nőket a munkaerő-piaci elhelyez-
kedésben, kiemelten kezelve az 
atipikus munkalehetőségeket: pél-
dául a 4-6 órás munkaidő, vagy a 
rugalmas műszakbeosztás alterna-
tíváit. A központ működése a ter-
vek szerint pár hónap múlva kez-
dődhet meg, és folyamatos nyitva 
tartással várják majd az érdeklődők 
jelentkezését tanácsadással, képzé-
sekkel, valamint egyéb támogatást 
biztosító lehetőségekkel.
A projekt során kiemelt feladat a 
nők és a családok helyzetének ja-
vítása, az atipikus munkavégzési 
formák elterjesztése közvetlen és 
közvetett segítségnyújtással, illetve 
a munkáltatók és a munkavállalók 
közötti együttműködés elősegítése, 
a család és a munka összeegyeztet-
hetőségének érdekében.
Bencsik János a sajtótájékoztatón 
úgy nyilatkozott:- Az Európai Uni-
ónak és a magyar államnak vannak 
olyan közös pályázatai amelyek 
alapvetően az emberi erőforrás 

fejlesztését szolgálják, ezek közé 
tartozik ez a projekt is, amely segíti 
a nők munkában való elhelyezke-
dését és az ehhez szükséges kom-
petenciák megszerzését, valamint 
az atipikus munkaviszonyban való 
elhelyezkedés lehetőségét. Az or-
szággyűlési képviselő hozzátet-
te: - Fontos, hogy ez a program is 
hozzájárul a Piarista Rendház épü-
letének további szépüléséhez, és 
mivel van esély újabb pályázatok 
elnyerésére, így már el lehet kezde-
ni annak tervezését, hogy az épület 
másik szárnyának korszerűsítése 
hogyan és mikor kezdődhessen el.
A projekt a nők helyzetének javítá-
sán keresztül a családok működését 
célozza meg, így a tevékenységek 
során a nők elérésekor az egész 
család (apák, gyermekek, idősebb 
generáció/nagyszülők) bevonása is 
fontos szempont. A tatai Nő-Köz-
Pont feladata olyan helyi hálózat 
létrehozása, amely beazonosítja, 
nyilvántartja, közvetíti a nők és a 
hozzájuk kapcsolható családi kör-
nyezet számára a térségben elérhe-

tő szolgáltatásokat: a megvalósítás 
során az információk áramlása, 
a szolgáltatások elérhetősége és 
biztosítása kerül majd előtérbe. A 
hálózat kialakítását segítő együtt-
működések a helyi erőforrásokra 
és igényekre fognak támaszkodni, 
a központban elérhetőek lesznek 
formális és nem-formális képzé-
sek, fejlesztések és felkészítések is 
a célcsoport számára.
Michl József polgármester a hely-
színen elmondta: - nagy szükség van 
arra, hogy legyen egy olyan hely, 
ahová azok az édesanyák akiknek 
szükségük van ilyen fajta lelki-szel-
lemi és akár fizikai támogatásra is, 
bátran el tudnak menni. Ez a központ 
többletlehetőséget nyújt számukra a 
kommunikációra, tájékozódásra és 
fejlődésre. A tatai Nő-Köz-Pont egy 
országos hálózatba kapcsolódva fog 
működni regionális és országos köz-
ponttal, komoly szakmai háttérrel, 
egy auditálást követően. A program 
során a következő három évben pá-
rokat és családokat is várnak majd, 
hiszen a központban folyó munka a 
családalapítás és a gyermekvállalás 
témaköreihez is kapcsolódni fog.
A pályázat három éves időtartama 
során cél és feladat, hogy Tatán a 
nők és a családok támogatása terü-
letén jelentős, minden érdekelt és 
érintett számára hasznos és sikeres 
eredményeket tudjanak felmutatni. 
A központban és a projektben dol-
gozók célja a nők munkaerő-piaci 
helyzetének javítása, a család és 
munka összeegyeztethetőségének 
előmozdítása helyi megoldásokkal 
és együttműködésekkel.           - áá -

Nő-Köz-Pont létesülhet Tatán

Fogyatékos gyermeket, fiatalt 
vagy 14 év alatti tartósan beteg 
gyermekeket otthonukban neve-
lő családok segítésére kiírt pá-
lyázatról tartott sajtótájékoztatót 
Tatán Czibere Károly, az EMMI 
szociális ügyekért és társadalmi 
felzárkózásért felelős államtitká-
ra az Esőemberekért Egyesület 
Központjában január 11-én. A 
tájékoztatón részt vett dr. Beró 
Henrietta Tata Város alpolgár-
mestere, és Schenk Lászlóné, az 
Esőemberekért Egyesület elnöke 
is.
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma „Fogyatékos emberek 
otthonában nyújtott időszakos 
segítő szolgáltatás” címmel hir-
detett pályázatot. A KézenFogva 
Alapítvány szolgáltató partne-
reivel – az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és jogelődjeinek 
folyamatos támogatásával – ki-
dolgozta a FECSKE szolgál-
tatást (Fogyatékos Embereket 
nevelő Családok otthonában 
nyújtott időszakos Kísérés és 

Ellátás,www.fecske.kezenfogva.
hu), amelyet 2007 óta modellkí-
sérleti programként működtetett. 
A pályázati program célja új szol-
gáltatók beléptetésével, országos 
hálózat kiépítésével a korábbi 
szolgáltatás eredményeinek új 
programban történő kiterjeszté-
se, és a szociális szolgáltatások 
rendszerébe történő beillesztésé-
nek előkészítése.
Czibere Károly a sajtótájékozta-
tón elmondta: - A kormány elkö-
telezett a fogyatékosok életminő-
ségének folyamatos javítása és 
társadalmi integrációja mellett, 
ezért fontos, hogy azok a csa-
ládok, amelyekben fogyatékos 
ember él, ne maradjanak egyedül 
a nehézségeikkel, és ne szigete-
lődjenek el. Az otthoni segítség-
nyújtás mint szolgáltatás célja, a 
fogyatékos vagy tartósan beteg 
emberek családtagjainak lehető-
séget adni arra, hogy kimozdulja-
nak otthonról, és nyugodtan elvé-
gezhessék teendőiket. A pályázat 
lehetővé teszi, hogy szakmailag 

felkészült személyek akár több 
órán át is felügyeletet lássanak el 
a családoknál, akár otthon, akár 
kísérőként. Ezeket az igényeket 
előre kell jelezni egy diszpécser 
központnak, amely a segítőt az 
adott családhoz közvetíti. Ez a 
segítségnyújtás munkaidőn kí-
vül, napi 24 órában - hétvégén 
vagy este is - igénybe vehető. Az 
államtitkár hozzátette: - Ennek a 
szolgáltatásnak volt előzménye 
a FECSKE program, melyben a 
KézenFogva Alapítvány hat civil 
szervezettel dolgozott együtt az 
elmúlt 11 évben, munkájuk ko-
moly szakmai tapasztalatokkal 
alapozta meg ezt a 2018-as fej-
lesztést. Az új pályázat nyomán 
most kibővülnek a lehetőségek, 
hiszen már nemcsak a korábbi 
hat szervezet végezheti a szol-
gáltatást, hanem országosan to-
vábbi 286 támogató szolgálatra 
is kiterjesztették, összességében 
idén mintegy 43200 szolgáltatá-
si óra finanszírozásával. Ezzel, 
több mint 500 érintett család kap 

lehetőséget életminőségének ja-
vítására.
A pályázat célcsoportjai:- a fo-
gyatékos gyermeket, fiatalt 
otthonukban nevelő, gondozó 
családok számára 2017. évben 
FECSKE szolgáltatást nyúj-
tó szervezetek, a szolgáltatást 
létrehozni kívánó szolgáltatók, 
amelyek támogató szolgálat 
működtetésére vonatkozó nyil-
vántartásba vétellel rendelkez-
nek. Közvetett célcsoportjai: - a 
fogyatékos gyermeket, fiatalt és 
14 év alatti tartósan beteg gyer-
mekeket otthonukban nevelő, 
gondozó családok. A program 
keretében az Otthoni Segítés 
szolgáltatás létrehozására és mű-
ködtetésére lehet pályázati úton 
támogatást nyerni. A pályázatok 
támogatására rendelkezésre álló 
keretösszeg: 95.000.000 Ft.
Dr. Beró Henrietta alpolgármes-
ter a sajtótájékoztató helyszínén 
úgy nyilatkozott: - egy közösség 
összetartó erejét, szellemiségét 
az minősíti leginkább, ahogyan 
az elesettekkel, rászorulókkal bá-
nik, s ahogyan odafigyel azokra, 
akiknek támogatásra van szüksé-
gük. A fogyatékos vagy tartósan 
beteg gyermekeket nevelő csalá-
dok a megszokottnál sokkal na-
gyobb terhet vállalnak a minden-
napokban, és a szülők - nevelők 
sokszor háttérbe szorulnak. Az ő 
munkájukat segítő szolgáltatá-
sok támogatásával egyrészt elis-
merjük a családtagok áldozatos 
munkáját, másrészt pedig segíte-
ni tudjuk őket abban, hogy teljes 
életet élhessenek.
Az „Otthoni Segítés” szolgálta-
tói hálózatba olyan szervezeteket 
keresnek a pályázat útján, akik a 

korábbi FECSKE szolgálatot ké-
szek a fogyatékos emberek csa-
ládjaihoz közvetlenül eljuttatni. 
A szolgáltatás kiterjesztésének 
célja földrajzilag közelebb jutni 
a családokhoz, azaz növelni a 
szolgáltatás területi lefedettsé-
gét, s ezzel annak hatékonyságát. 
A pályázat megvalósítási idősza-
ka 2018. április 1.- től 2018. de-
cember 31. - ig tart.
Schenk Lászlóné az Esőembere-
kért Egyesület elnöke tájékozta-
tott arról, hogy az egyesület már 
2012 óta működtetője a FECS-
KE szolgáltatásnak évi 4-5000 
szolgáltatási órával, több mint 
hetven családnál, közülük öt-
venen rendszeresen élnek ez-
zel a lehetőséggel. Mindezt tíz 
képzett szakemberrel végzik 
– mondta az elnök, aki hozzá-
tette: - Ez egy bizalmon alapuló 
szolgáltatás, ami a mai társada-
lomban olyan fontos érték mely-
re építeni kell, ezért nagy öröm, 
hogy a modellprogram a pályá-
zat segítségével országos kiter-
jesztést kap.
Pályázni kizárólag a Pályázati 
adatlap számítógéppel, magyar 
nyelven történő kitöltésével, il-
letve a pályázati útmutatóban 
meghatározott kötelező mel-
lékletek beküldésével lehet. A 
pályázati dosszié a lebonyolító 
honlapjáról tölthető le: www.
fszk.hu.  Benyújtási határidő: 
2018. február 9.
A pályázattal kapcsolatos kérdé-
seket kizárólag e-mailben lehet 
feltenni az alábbi címre küldve:
FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programi-
rodája
E-mail: os2018@fszk.hu    - áá -

Közel 100 millió forintra pályázhatnak a fogyatékosokat segítő szervezetek
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 Parlamenti Napló
Újabb 700 millió forintot nyert Tata a területfejlesztési alapból
Szerencsében bővelkedő 
Újesztendőt kívánok a város 
minden polgárának! Az el-
múlt esztendők során elvég-
zett előkészítő munkálatok 
lassan termőre fordulnak. Az 
egy esztendővel ezelőtt elnyert 
1.3 milliárd forintos területfej-
lesztési keret – Építők Parkja 
felújítása és fejlesztése, új piac 
építése, a Csillagsziget Bölcső-
de korszerűsítése, továbbá a 
helyi közétkeztetés megújítá-
sát szolgáló beruházás – után, 
most egy újabb 700 milliós tá-
mogatásban részesült Tata Vá-
ros Önkormányzata.
A most megítélt pénzügyi ke-
retből 250 millió forintot for-
díthat a város, a már rég óta dé-
delgetett Tata-Agostyán közötti 
kerékpárút megépítésére. A fej-

lesztés Agostyán városrész biz-
tonságosabb megközelítése 
mellett jelentős mértékben 
javíthatja majd az Újhegyben 
élők gyalogos, illetve kerékpá-
ros közlekedési feltételeit is. A 
tervezett kerékpárút ugyan nem 
turisztikai céllal kerül megva-
lósításra, de miután szervesen 
kapcsolódik majd az Által-ér 
menti kerékpárúthoz, így egé-
szen biztosak lehetünk abban, 
hogy az agostyáni látnivalók is 
sok kerékpáros kirándulót fog-
nak vonzani. A Kormány dön-
tést hozott arról is, hogy pénz-
ügyileg támogatja az Agostyán 
és Tarján közötti újabb kerék-
párút-szakasz megterveztetését 
is, hiszen időközben megépült 
az Etyek-Tarján közötti kerék-
párút is.

350 millió forint került meg-
ítélésre az Angolkert rehabi-
litációjának folytatására. A 
turisztikai célú fejlesztés kere-
tében felújításra kerül a romos 
állapotban lévő Jenő-malom, 
mely az egykoron virágzó tatai 
molnárélet élményelemekkel 
gazdagított bemutatásának ad 
majd helyet. Helyreállításra 
kerül az egykori malomszer-
kezet, mely látványőrlésekre 
is lehetőséget fog nyújtani. 
Egy korábban elnyert nemzet-
közi pályázat eredményeként 
az egykori Kristály-fürdő te-
rületén ugyancsak a korabeli 
molnárvilághoz kapcsolódó te-
matikus játszópark valósulhat 
meg. Az elnyert támogatásnak 
köszönhetően megújulhatnak a 
közkedvelt műromok is. 

Végül két közintézmény ener-
getikai korszerűsítésére is sor 
kerülhet a mintegy 82 milliós 
keretből. A Kertvárosi Óvo-
dában, valamint a Szivárvány 
Óvodában kerülhet sor a nyí-
lászárók cseréjére, a falak 
hőszigetelésére és a fűtési 
rendszerek átépítésére.
A korábban elnyert pályázatok 
közbeszerzési eljárá-
sait már elindította 
az Önkormányzat, 
és azok sikeres-
sége esetén ta-
vasszal egy-
más után 
indul-

hatnak a kivitelezési munkála-
tok is.

Január 18-án tartotta a honvéd 
Bajtársi Klub szokásos műsoros 
délutánját a Művelődési Ház-
ban. Első műsorként a Dandár 
Zenekar játszott. Balázs Attila 
őrnagy karmester, művészeti 
vezető közreműködésével ad-
tak műsort a fúvósötös tagjai, 
melyet a klubtagok vastapssal 
köszöntek meg. A zenekar tag-
jai név szerint: Urhegyi Viktória 
- fuvola, Szücs Szilvia - oboa, 
Pesti Viktória - fagott, Nyerges 
Gábor - kürt, Szubin Patrik - kla-
rinét. Ezt követően dr. Schimd-
mayer Richard a Kuny Domon-
kos Múzeum igazgatója tartott 

Mátyás királyról egy rendkívül 
tartalmas előadást. Tudva levő 
Mátyás király nagyon szeret-
te városunkat, és sok minden 

szép építészeti remekművet kö-
szönhetünk neki. Előadását idő 
hiány miatt leszűkítette, pedig 
elhallgattuk volna. Az előadás 
után az énekkar - bár csökkent 
létszámmal - szórakoztatták a 
közönséget. A műsor végezeté-
vel Sárközi József nyugalma-
zott ezredes Úr jelezte, hogy ja-
nuár 25-én kerül megtartásra az 
éves rendes közgyűlés, melyre 
minden tag jelenlétére számít. 
Majd az ünnepséget bezárta, 
mindenkinek megköszönve a 
jelenlétét.                Nagy Olga

Műsoros klubdélután

95. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Zsadányi Ágnest 
dr. Beró Henrietta alpolgár-
mester január 23-án a Tatai 
Kistérségi Időskorúak Ottho-
nában.
Ági néni Füzesgyarmaton szü-
letett, és varrónőként dolgo-
zott. 18 évesen ment férjhez, 
később egy lánya és egy fia 
született. A füzesgyarmati évek 
után először Kömlődön, majd 

Oroszlányban élt, s 93 éves ko-
rában, 2016-ban lett a tatai ott-
hon lakója. Elmondása szerint a 
szorgalmas munka a titka annak, 
hogy ilyen szép kort élt meg. 
Az ünnepségen Magó Ottó, a 
Tatai Kistérségi Időkorúak Ott-
hona igazgatója is köszöntöt-
te Ági nénit, lakótársai pedig 
versekből összeállított műso-
rukkal kívántak neki boldog 
születésnapot.       - áá -

Boldog születésnapot!
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Nyílt napot rendezett Tatán a Pia-
rista Rendházban a Soproni Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai 
Kara január 18-án. A helyszínen 
az ősszel induló Csecsemő- és kis-
gyermeknevelő alapszakról kaptak 
információkat az érdeklődők, első-
sorban a megyei és kistérségi óvo-
dák, bölcsődék munkatársai.
A Tatai Közösségi Felsőoktatási 

Képzési Központ tavaly szeptem-
berben kezdte meg működését a 
rendház épületében, ahol a Soproni 
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 
Kara Csecsemő és kisgyermekne-
velő alapszakot indított. A képzés 
a bölcsődékben dolgozóknak a 
pedagógus életpályához szervesen 
kapcsolódó diplomát nyújt, állami-
lag finanszírozva. Az egyetem Pe-

dagógiai Kara több évtizede vezető 
szerepet tölt be a magyarországi 
kisgyermeknevelők (óvodapeda-
gógus, csecsemő- és kisgyermek-
nevelő), és szociálpedagógusok 
képzésében. A karon folyó óvoda-
pedagógus képzés az utolsó három 
évben kiadott felvételi rangsorban 
az ELTE után a második helyet 
szerezte meg, a vidéki egyetemek 

között pedig a legjobb volt. A kar 
képzései közül meghatározó a 
Csecsemő- és kisgyermeknevelő 
képzés, amelyet 2017. szeptember 
1-től már tatai helyszínnel is elin-
dítottak levelező tagozaton, s 2018. 
szeptemberétől ismét el szeretnék 
indítani egy újabb évfolyammal.
A nyílt napon részt vett Dr. Si-
mon István Ágoston, a SOE-BPK 
oktatási dékán helyettese, a szak 
szakfelelőse, aki elmondta: - feb-
ruár 15-ig lehet jelentkezni a www.
felvi.hu oldalon, az alkalmassági 
vizsga május 26-án lesz, de azok-
nak, akik már bölcsődében dolgoz-
nak nem kell ezt az alkalmassági 

vizsgát letenniük, csupán egy iga-
zolást leadni a tanulmányi osztá-
lyon. Az elő alkalmassági vizsgára 
Sopronban kerül sor február első 
és második napján. A szakfelelős 
hozzátette: - A képzés célja, hogy 
a szakemberek a bölcsődékben mi-
nél magasabb színvonalon tudják 
ellátni a gyermekeket, ez már az 
állam és a szülők részéről is egya-
ránt komoly elvárás.
A nyílt napon Dr. Simon István 
Ágoston részletesen bemutatta a 
Csecsemő- és kisgyermeknevelő 
szakot, valamint a képzés hátterét. 
További információk:  
http://bpk.uni-sopron.hu        - áá -

Újabb évfolyammal folytatódhat Tatán a csecsemő és kisgyermeknevelő képzés

A tatai Német Nemzetiségi Mú-
zeum szervezésében rendeztek 
megemlékezést január 19-én a 
magyarországi németek kitelepí-
tésének emléknapja alkalmából.
A magyarországi németek elhur-
colásának és elűzetésének em-
léknapja hivatalos magyar állami 
emléknap. Dátuma, január 19. 
arra utal, hogy 1946-ban ezen a 
napon kezdődött meg a magyaror-
szági németek szervezett elűzése, 

az otthonaikból kényszerrel nyu-
gatra telepítendő első budaörsi la-
kosokat szállító vonatszerelvény 
elindításával. A győztes nagyha-
talmak a második világháborút 
lezáró potsdami konferenciájuk 
végén állapodtak meg arról, hogy 
a Lengyelországban, Csehország-
ban és hazánkban maradt német 
lakosságot vagy annak egy részét 
„szervezett és humánus módon” 
át kell telepíteni Németországba.

A megemlékezésen ünnepi be-
szédet mondott Waldmann-né 
Baudentisztl Éva a KEM Néme-
tek Önkormányzatának elnöke, 
aki hangsúlyozta: - nagyon fontos 
emlékeznünk arra, hogy milyen 
szörnyűségek történtek az elő-
deinkkel, és nagyon fontos az is, 
hogy előrenézzünk, hiszen nem 
engedhetjük, hogy mindez újra 
megtörténjen, ezért van nagy je-
lentősége annak, hogy a fiatalok 

megismerjék a múltat.
A kiszállítások 1948-ban értek 
véget. Magyarországról a Szov-
jetunióba elhurcolt 64 ezer em-
berrel együtt, a becslések szerint 
összesen 225-230 ezer németet 
telepítettek ki. Az Országgyűlés 
határozatában 2012-ben hangsú-
lyozta: tisztelettel adózik minda-
zok emléke előtt, akiket a máso-
dik világháború után a kollektív 
bűnösség igaztalan vádja és elve 
alapján üldöztek és hurcoltak el.
Michl József Tata város polgár-
mestere a megemlékezésen el-
mondta: - Ahhoz, hogy ennek a 
történelmi időszaknak és ennek az 
eseménysornak a súlyát megért-
hessük, meg kell azt ismernünk, 
és ehhez szükség van arra, hogy 
évről-évre megemlékezzünk. Re-
méljük – tette hozzá a polgármes-
ter -, hogy a jövőben mindig lesz-
nek olyan fiatalok, akik fontosnak 
tartják ezt, hiszen minden ilyen 
visszatekintés és megemlékezés 
által egy kicsit jobbá válhatunk.
A helyszínen Dr. Schmidtmayer 
Richárd a Kuny Domokos Mú-
zeum igazgatója kiemelte: -  a 
történelmet leginkább a szemé-

lyes sorsokon keresztül tudjuk 
megismerni, ezek segítenek min-
ket abban, hogy ne csak adatokat 
és statisztikákat lássunk, és ne 
csupán ismeretlenek képein ke-
resztül próbáljuk megérteni az 
egykori történéseket. A tatai mú-
zeum küldetésének része az is, 
hogy fiatalokat vonjanak be ebbe 
a munkába, így nem pusztán egy 
tananyagot kapnak a múltról, ha-
nem ők maguk is közelről meg-
ismerkednek a hagyományokkal 
és a sorsfordító esztendők esemé-
nyeivel.
A Kuny Domokos Múzeum a 
mai napig gyűjti azokat az em-
lékeket, amelyek ehhez a nehéz 
időszakhoz kötődnek, és várják 
azok jelentkezését, akik tárgyi 
emlékekkel rendelkeznek, vagy 
visszaemlékezések alapján tud-
nak újabb információkat adni a 
magyarországi németek elhurco-
lásának éveiről.
A megemlékezésen közreműköd-
tek az Eötvös József Gimnázium 
diákjai,  Szladik Míra és Vass Ni-
koletta (zongorán kísért: Schmidt 
Mónika), valamint a Baji Német 
Hagyományőrző Énekkar.    - áá -

Megemlékezés a magyarországi németek elűzetésének emléknapján

499,45 millió forint európai 
uniós támogatási összegben ré-
szesült a „Humánszolgáltatások 
fejlesztése Magyary Zoltán min-
tajárásában” című EFOP-1.5.2-
16-2017-00043 azonosítószámú 
számú projekt, melyről a Város-
háza dísztermében tartottak saj-
tótájékoztatót január 22-én.
Tata Város Önkormányzata és 
konzorciumi tagként Baj, Kocs, 
Naszály, Szomód és Vértestol-
na önkormányzatai, valamint a 
Tatai Televízió Közalapítvány 
sikerrel pályázott a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térsé-
gi szemléletben” című pályázati 
felhívásra. A konstrukció egyik 
legfőbb célja a társadalmi fel-
zárkózás érdekében, a területi 
különbségek csökkentése, a mi-

nőségi humán közszolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés javítása, 
emellett pedig a helyi esély-
egyenlőségi programokban fel-
tárt problémák komplex, a helyi 
közösségekre és erőforrásokra 
alapuló kezelését célzó területi 
hatókörű fejlesztési programok 
megvalósításának támogatása. A 
konzorcium vezetője Tata Város 
Önkormányzata.
Michl József a projekt nyitó saj-
tótájékoztatóján elmondta: - ez 
a pályázat nagyszerű lehetőség 
Tata és a kistérség számára, hi-
szen a partnerekkel együtt egy 
olyan összeget sikerült elnyer-
ni, amely egy nagyon komoly, 
három éven át futó tevékenység 
és programsorozat megvalósí-
tását szolgálja. Nagy szükség 

volt a térségben erre a pályázati 
kiírásra, mert ilyen jellegű prog-
ramokra elkölthető pénzt az el-
múlt években nem sikerült nyer-
ni. A polgármester hozzátette: 
- Magyary Zoltántól azt tanultuk 
meg, hogy sosem lesz erős az a 
város, amely csak önmagában 
gondolkodik, fontos, hogy egy 
település a környezetével egy-
ségben tudjon fejlődni. Ennek a 
gondolkodásnak, közös munká-
nak és fejlődésnek nagyon szép 
példája ez a pályázat, amelyben 
a kistérségünkkel dolgozhatunk 
együtt.
A három éves időtartamú pro-
jekt részcéljai:
- a humán közszolgáltatások te-
rén jelentkező szakemberhiány 
enyhítését szolgáló ösztönző 

programok megvalósítása, 
- a hátrányos helyzetű csopor-
tok foglalkoztathatóságra való 
felkészítésének, munkaerő-piaci 
eszközökben való részesedésé-
nek és munkaerő-piacon való 
megjelenésének elősegítése,
- a helyi kisközösségek társada-
lom-szervező szerepének meg-
erősítése,
- a vidék megtartó képességének 
erősítése, valamint az ezzel kap-
csolatos disszemináció támoga-
tása,
- és a kultúrák közötti párbeszéd 
erősítése.
A januárban induló projekt so-
rán több mint 100 program és 
szolgáltatás valósul majd meg, 
idén tavasztól kezdődően. Első 
körben a humánszolgáltatások 

fejlesztése a cél humánszakem-
berek foglalkoztatásának lehe-
tőségével, hogy a különböző 
szakemberek - a pszichológu-
soktól kezdve a mentorokon át a 
közösségfejlesztési szakértőkig 
- három éven keresztül dolgoz-
hassanak a konzorciumi partne-
rekkel. Emellett az elnyert ösz-
szeget a következő három évben 
a város és a kistérség humán fej-
lesztéseire költik, többek között 
rendezvényekre, kommunikáci-
ós eszközfejlesztésre, és számos 
olyan programra-szolgáltatásra, 
melyek Magyary Zoltán minta-
járásához méltóan fogják a hu-
mán közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést javítani, s a helyi 
közösségi erőforrásokat erősíte-
ni.          - áá -

Humánszolgáltatás-fejlesztési projekt indul Tatán és a kistérségben
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Ajánló

A Honvéd Bajtársi Klub és a MH. 25. 
Klapka György Lövészdandár szerve-

zésében, a tatai II. 
világháborús hősi emlékműnél 

emlékeztek katonai 
tiszteletadással és koszorúzással a 

doni áttörés áldozataira, 
január 12-én.
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Ajánló

Január 10-én Virt László és Nagy 
Zoltán mutatták be kiadványaikat 
a tatai Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár Könyves Szerdáján. A 
rendezvény időpontja ugyan még 
messze esett a magyar kultúra napjá-
tól, de témája szorosan kapcsolódott 
ahhoz. Mindkét mű olyan meghatá-
rozó személyiségekről szól, akik a 
magyar oktatás, a zenei kultúra, az 
irodalom, a közösségi élet, a vallás 
területén alkottak maradandót.
Virt László kötetét – Magyar neve-
lés, népi gondolat – a pilisvörösvári 
székhelyű Muravidék Baráti Kör 

Kulturális Egyesület jelentette meg. 
Az Adalék a XX. századi magyar 
szellemtörténet egy fejezetéhez al-
címmel kiadott könyv a nép és az 
értelmiség gondolkodását formálni 
akaró, népi gondolatban megfogal-
mazott pedagógiai törekvés képvi-
selőiről, Karácsony Sándorról, Ko-
dály Zoltánról, Márton Áronról és 
Németh Lászlóról szól. Virt László 
élvezetes előadásban hozta közel kö-
tete szereplőit a hallgatósághoz.
A Virt László által is kiemelt Márton 
Áron erdélyi katolikus püspök életé-
ből állított össze audiovizuális anya-

got Nagy Zoltán A Hegy – Mozaik-
képek Márton Áron életéből címmel. 
A DVD-ket a Verbum Keresztény 
Kulturális Egyesület jelentette meg a 
2016-os Márton Áron-emlékév alkal-
mából. Nagy Zoltán több mint húsz 
évet dolgozott az anyagon, melyből 
egy rendkívüli – minden körülmé-
nyek között embertársaiért és hitéért 
élő – ember portréja rajzolódik ki.
Az előadás hallgatói megtekinthet-
tek egy rövid részletet a DVD-ből. A 
dedikálás és a beszélgetés előtt egy 
közös ima is elhangzott Márton Áron 
boldoggá avatásáért.       Makuvek Nóra

A Móricz Zsigmond Váro-
si Könyvtárban 2018-ban is 
folytatódik a Könyves Szerda 
programsorozat. Az év első al-
kalmán január 10-én délután, a 
Muravidék Baráti Kör Kultu-
rális Egyesület két új kiadvá-
nyát mutatták be - Virt László: 
Magyar nevelés, népi gondolat 
című könyvét, és Nagy Zoltán: 
A hegy - Mozaikképek Márton 
Áron életéből című DVD-jét.
A Magyar nevelés, népi gondo-
lat: Adalék a huszadik századi 
magyar szellemtörténet egy fe-
jezetéhez címet viselő könyv 
négy olyan pedagógus gondo-
lataira épül, akik nemcsak ka-
tedrán próbálták ki magukat, 
hanem az emberformálásnak, 
a gondolkodás alakításának el-
méletét is gazdagították. Kará-
csony Sándor, Kodály Zoltán, 
Márton Áron és Németh Lász-
ló közös nevezője a nép és az 
értelmiség gondolkodását for-
málni akaró, népi gondolatban 
megfogalmazott pedagógiai tö-
rekvés, ami a XX. századra ki-
alakult társadalmi kaszthatárok 
megszűntetésére törekszik. Ők 
négyen szellemtörténeti össze-
függésben állnak egymással, 
hiszen gondolkodásuk határo-
zott orientációt mutat, ugyanar-
ra a problémára adnak választ, 
és válaszaikban párhuzamba 
kerülnek egymással – írja ösz-
szegzésében a szerző, aki hoz-

záteszi: - Az 1930-as évekre be-
bizonyosodott, hogy a magyar 
társadalomban meglévő, er-
kölcsi-értékrendi eredővel ren-
delkező, strukturális-szociális 
válság előhívta az új minőség 
igényét. Ez a szellemi felhaj-
tóerő keltette életre a népi gon-
dolatot, a népi mozgalmat, népi 
irodalmat. Ha megnézzük a két 
háború közötti időszak magyar 
társadalomszerkezetét, akkor 
láthatjuk, hogy ezt a strukturális 
válságot leginkább a parasztság 
helyzete jelzi akár matematikai 
pontossággal. A népi gondolat 
nem hamis parasztromantika – 
e könyv négy fő „tartóoszlopa” 
egyértelműen cáfolja ezt –, ha-
nem éppen a paraszti függést, 
a magyar társadalom rendies 
örökségét akarta felszámolni, 
az egész társadalom polgároso-
dását szolgálva ezzel.
A hegy című DVD Márton 
Áron filmes monográfiája. A 
dokumentumfilm szerkesztője 
és összeállítója, Nagy Zoltán 
hittanár Márton Áron (1896-
1980) egykori gyulafehérvári 
püspök küzdelmes és hitvalló 
életútját mutatja be rokonok, 
tanítványok, munkatársak visz-
szaemlékezései, korabeli újság-
cikkek és a szentéletű főpásztor 
beszédei, írásai alapján. A két 
kiadványról a Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtárban ér-
deklődhetnek.                     - áá -

Könyves Szerdák 2018-ban is

Közös példaképek nyomában

Fotó: Domokos Attila

Tata Város Önkormányzata szervezésében január 27-én 17:00 órától „ …ki viszi át … ” 
a kultúrát? címmel láthatnak ünnepi műsort a magyar kultúra napja alkalmából a Magyary 
Zoltán Művelődési Központban, a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola művészeti 
együtteseinek előadásában. 
Az eseményre a regisztrációs jegyek elfogytak, azonban a nagy érdeklődésre való te-
kintettel az önkormányzat kérésére a Tatai Televízió élőben fogja közvetíteni az ünnepi 
műsort!

MMSZ Csilla von Boeselager Gondviselés 
Háza Támogató Szolgálat és Idősek Napközi-
otthona 2890 Tata, Vasút u. 64.
FEBRUÁRI PROGRAMJAINK 
(Minden program 10.00 órakor kezdődik.)

Február 5. Szív és érrendszer című előadás
előadó: Dr. Gödölle Zoltán Főorvos
Február 8. Lelki nap Horváth István 
Atyával
Február 12. Áhi jóga-torna Bacsárdi 
Józseffel és Kónya Erzsébettel
Február 13. Népszokások és hagyomá-
nyok a Farsangi időszakban
előadó: Horváth József a Humán Bizottság 
tagja
Február 14. Farsangi mulatság, örömünkre 
szolgálna, ha jelmezben
érkeznek (eszem-iszom, zene, jelmezért ju-
talom jár)
Február 19. Csipkemúzeum előadása
előadó: Fáyné Tornóczky Judit
Február 21. Kihelyezett könyvtár előadás: 
Wass Albert címmel
előadó: Kerekesné Fuli Anikó

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
rendezvényeinkre és napközinkre!



1989 óta január 22-én ünnepeljük a 
magyar kultúra napját, annak em-
lékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban - a kézirat tanúsága szerint – 
ezen a napon fejezte be a Hymnus 
megírását.
A magyarságnak a 19. századig nem 
volt nemzeti himnusza. Az 1815-
től Szatmárcsekén élő Kölcsey Fe-
renc a bécsi udvar alkotmánytipró 
intézkedéseinek fokozódása idején, 
1823 januárjában írta meg hazafias 
költészetének legnagyobb remekét, 
a Hymnust. A költemény először 
1829-ben Kisfaludy Károly Auro-
rájában jelent meg, a kéziraton még 
szereplő „a Magyar nép zivataros 
századaiból” alcím nélkül, 1832-
ben, Kölcsey munkáinak első köte-
tében már a szerző által adott alcím-
mel látott napvilágot.
Megzenésítésére 1844-ben írtak ki 
pályázatot, amelyet Erkel Ferenc, a 
Nemzeti Színház karmestere nyert 
meg. Pályaművét 1844. július 2-án 
mutatták be a pesti Nemzeti Szín-
házban a zeneszerző vezényletével. 
Szélesebb nyilvánosság előtt 1844. 
augusztus 10-én énekelték először, 
az Óbudai Hajógyárban a Széchenyi 
gőzös vízre bocsátásakor. Az 1840-
es évek végén ünnepi alkalmakkor 
még felváltva, vagy együtt énekel-
ték a Hymnust és a Szózatot, addig 
az ötvenes években a Hymnus lett a 
nemzeti érzelmeket jobban kifejező 
népének.
A Himnuszt hivatalosan csak az 
1949-es alkotmányt alapjaiban mó-

dosító 1989. évi XXXI. törvény 
36. paragrafusa iktatta nemzeti 
jelképeink sorába, s a XIV. feje-
zet, 75. paragrafusaként emelte 
be az alkotmányba. A 2012. ja-
nuár 1-jén hatályba lépett alap-
törvény alapvetésének I. cikke 
kimondja: „Magyarország him-
nusza Kölcsey Ferenc Himnusz 
című költeménye Erkel Ferenc 
zenéjével.”
A magyar kultúra napjáról való 
megemlékezés gondolatát ifjabb 
Fasang Árpád zongoraművész 
vetette föl 1985-ben, majd több 
népfronttanácskozáson is felhívta 
a figyelmet egy ilyen ünnep meg-
tartásának fontosságára. „Ez a 
nap annak tudatosítására is alkal-
mas, hogy az ezeréves örökségből 
meríthetünk, és van mire büsz-
kének lennünk, hiszen ez a nemzet 
sokat adott Európa, a világ kultúrá-
jának. Ez az örökség tartást ad, ez-
zel gazdálkodni lehet, valamint se-
gíthet a mai gondok megoldásában 
is” - mondta. A nap megünneplésére 
a Hazafias Népfront Országos Taná-
csa 1988. december végi ülésén tett 
felhívást, s 1989 januárjában a HNF 
szervezte meg először az évfordulós 
rendezvényeket.
Az ünnep alkalmából azóta a ma-
gyarság idehaza, a határokon túl és 
szerte a világban megemlékezik a 
magyar kulturális értékekről. Kiál-
lításokat és koncerteket rendeznek, 
könyvbemutatókat, irodalmi esteket 
és színházi előadásokat tartanak. E 

naphoz kapcsolódva adják át a ma-
gyar kultúrával, továbbá - 1993 óta 
- az oktatással, pedagógiai munká-
val kapcsolatos szakmai elismeré-
seket is. Többek között ekkor adják 
át a Márai Sándor-díjat, a Csoko-
nai Vitéz Mihály Alkotói Díjat és a 
Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat, 
valamint a közművelődés minőség-
fejlesztéséért járó Minősített Köz-
művelődési Intézmény Címet és a 
Közművelődési Minőség Díjat, a 
legjobb szolgáltatást nyújtó könyv-
táraknak a Minősített Könyvtár Cí-
met, Kolozsvárott pedig az Erdélyi 
Magyar Kortárs Kultúráért Díjat.
Szatmárcsekén megkoszorúzzák 
Kölcsey Ferenc sírját és átadják a 
Kölcsey Ferenc-emlékplakettet. A 

Kölcsey Társaság által 1995-ben 
alapított elismeréssel azokat a mű-
vészeket jutalmazzák, akik életmű-
vükkel és tevékenységükkel nagy-
ban hozzájárultak a hazai és az 
egyetemes kultúra gazdagításához.
Kölcsey Ferenc a verseit külön la-
pokra írta, és kéziratcsomagokban 
gyűjtötte. A Himnuszt tartalmazó 
kéziratcsomag az 1830-as évek vé-
gén eltűnt, és több mint száz éves 
lappangás után, 1946-ban került az 
Országos Széchényi Könyvtár birto-
kába.
A magyar kultúra napján ország-
szerte szerveznek ünnepségeket. 
Tatán az idei évben is a Kenderke 
Református Alapfokú Művészeti Is-
kola együtteseinek előadásában.

 Látkép
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A Tatai Református Gimnázium 
csapata a 2017 tavaszán megren-
dezett Van beleszólásod! parla-
menti ifjúsági nap fődíját bezse-
belve utazhatott el Strasbourgba 
az Európai Parlamentbe, ahol az 
Euroscola programon vett részt.
Az utunk először Párizsba veze-
tett. Repülőgéppel tettük meg ezt 
az izgalmas utat; sokunknak ez 
volt az első találkozása a légi köz-
lekedéssel. 
Párizsi látogatásunk során a város 
sok nevezetességét megtekintet-
tük. Készítettünk csoportképet az 
Eiffel-torony előtt, meghallgattuk 
a Mars mező történetét, sétáltunk 
a Champs-Élysées-n. Másnap 
meglátogattuk a Sacré-Ceurt, ami 
Párizs legmagasabb pontján talál-
ható és a híres Notre Dame-ot. Az 
élmények sora azonban még nem 
ért véget. A délután folyamán 
Strasbourgba utaztunk TGV-vel. 
Ez a leggyorsabb vonat Francia-
országban, utunk során több mint 
300 km/óra volt a sebessége. 
Pénteken került megrendezésre az 
Európai Parlamentben az Euros-
cola program. Az alapos biztonsá-
gi ellenőrzés után megismerked-

hettünk azzal az épülettel, amit 
eddig csak képeken láthattunk. 
A Parlament üléstermét elfoglal-
va európai képviselőnek éreztem 
magamat. Az élmény megterem-
téséhez nagyban hozzájárult a 
szavazógép használata, a szink-
rontolmácsok munkája és a több 
száz „képviselőtársam” jelenléte. 
Délután a tanulók témák szerint 
összeültek és a felmerülő kérdé-

sekről vitatkoztak, miközben a 
tanáraink is gyűlést tartottak. Az 
eszmecsere után újból a hatal-
mas ülésteremben folytatódott a 
program. A munkacsoportokban 
kialakult álláspontok bemutatása 
történt meg, utána kérdéseket le-
hetett feltenni, majd minden téma 
egy szavazással zárult le: elfogad-
tuk a bizottságok jelentését.
A parlamenti programok végez-
tével a Refi csapata a strasbourgi 
karácsonyi vásárt csodálta meg. 
Strasbourgból indult ki a kará-
csonyi vásár hagyománya, tehát a 
varázslatos hangulat mellett ezért 
sem lett volna érdemes kihagyni. 
Utolsó napunkat is Strasbourgban 
töltöttük, a város látnivalóit te-
kintettük meg – Le Petite France 
és a katedrális – majd újból bele-
vesztünk a karácsonyi vásár for-
gatagába. 

Számomra ez az utazás felért 
egy karácsonyi ajándékkal. Ren-
geteg élménnyel gazdagodtam, 
amit soha nem fogok elfelejteni. 
Boldog és egyben hálás vagyok, 
amiért ebbe a különleges csapat-
ba tartozhattam. Végül, de nem 

utolsó sorban szeretnék köszö-
netet mondani Temesi Tímeának 
és Márkus Gábornak a szervező-
munkáért, hiszen nélkülük ez az 
út nem sikerülhetett volna.

Pató Fanni diák,
Tatai Református Gimnázium, 12. C

Az Euroscola program és Párizs refis szemmel

A magyar kultúra napja



A Tatai Református Gimnázium már harmadik éve az ausztriai Gerlitzenben rendezi sítáborát. Szurcsik Gyöngyvér testnevelő vezetésével az 
idén is népes csapat, 84 fő-tanulók, öregdiákok, oktatók és tanárok -hódoltak a téli sportok szépségeinek.

Lassan elveszik a szurkolók 
egyik örömét, hogy egy-egy íté-
let után szidhatja a bírót. A cím-
ben szereplő  két szó egy szóként 
és kérdőjel nélkül használatos a 
sportban. A technika dolgozik a 
szem helyett. Csak amíg az egyik 
sportágban, lásd tenisz mindenki 
számára elfogadott a „sasszem” 
ami a vonalakat figyeli, addig 
más sportágaknál nem ilyen 
egyértelmű a fogadtatás. A lab-
darúgásban néhány országban a 
gólvonalat figyeli a számítógép, 
hogy átment-e a labda, valóban 
született-e gól. Franciaország-
ban éppen emiatt áll most a bál, 
mert gólnál nem jelzett, illetve 
bejelzett, amikor nem ment át a 
labda a gólvonalon. Pedig a fo-
ciban lassan több játékvezető 
van egy meccsen, mint játékos. 
Persze tévedni emberi dolog, de 
mint láthattuk igaz ez a gépre is. 
A legújabb téma a videóbíróval 
kapcsolatban a most zajló férfi 
kézilabda EB egyik mérkőzése, 
amikor közel 10 percet kellett 
várni a végeredményre, mert a 
játékvezetők és a segítők videóz-
tak. Valószínű, hogy a gép segít-
ségével utólag eldönthető hogy 
az ítélet helyes volt-e, de nehe-
zen összeegyeztethető a sport 
szellemével hogy egy megítélt 
eset megváltoztatható. Hol a ha-
tár? Milyen hosszú lesz egy-egy 
mérkőzés, ha közben többször 
hosszú ideig többen is nézik a 
videót? Honnan tudja azt a néző, 
hogy miért változott meg az íté-
let? Megannyi kérdés, amire 
most szerintem még nincs jó vá-
lasz. A bíró a pálya tartozéka, de 
a számítógép?            Tompa Andor
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KÉZILABDA
február 3-4. 
szombat-vasárnap 9.00 
Kárpát- Meditop Kupa női torna
február 4. vasárnap 17.00 
Tatai AC – Szigetszentmiklós 
NB I/B

RÖPLABDA
január 28. vasárnap 15.00 
Tatai AC – Szeged Női NB II
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában játsszák.

A szurkolók mondták ezt a Tatai 
SE – MAFC női kosárlabda mér-
kőzés után. Az előzmény: sérülé-
sek, betegségek miatt talán három 
játékos jelentkezett játékra úgy 
hogy nem volt semmi baja. Szabó 
Judit edző kesergett a meccs előtt, 
hogy egy esetleges győzelem ese-
tén stabil 5. helyen állnának a ta-
bellán. A kezdésen meg is látszott a 
sok gond, hiszen két perc alatt 0-7 
lett úgy, hogy a TSE négy büntetőt 
is rontott. Aztán három perc után 
Kiss J. pontjaival áttört a gát és a 
negyed végére már csk egy pont-
tal vezettek a vendégek. A máso-
dik negyedben átvette a vezetést 
a hazai csapat. Bár 61-61-nél még 
egyenlő volt az állás, ám innen a 
TSE csinált egy 13-0-s sorozatot és 
ezzel el is dőlt a találkozó. Ez jó 
mulatság, női munka volt.
Tatai SE – MAFC 86-72 (19-20, 
27-18,13-18,27-16)
Vezette: Kéri I., Pécsi Zs.

Pontszerző: Takács 26/6, Kiss J. 
16/6, Lendér 16/6, Gusztafik 15/3, 
Kiss cs. 9/9, Jagicza, Strupka 2-2
Edző: Szabó Judit
- büszke vagyok a csapatra, hogy 
ilyen helyzetben helyén volt a szí-
vük ami meghozta a győzelmet.
Kórház a pálya szélén
Az egykori televíziós sorozat címe 
egy kicsit változtatva hűen tükrözi 
a TSE NB-s kosárlabda csapatának 
helyzetét. Már az előző héten is 
sérülések, betegségek nehezítették 
a munkát, de a MAFC ellen így is 
sikerült nyerni. Most a BEAC-Új-
buda érkezett Tatára és a helyzet 
rosszabbodott. Annyira, hogy a 
TSE hivatalosan kérte az ellenfelet 
a mérkőzés elhalasztására. Orvosi 
leletekkel igazolták, hogy sérültek, 
betegek vannak, de a pestiek nem 
járultak hozzá. Ráadásul az NB 
I-es keretből többen is megérkez-
tek, ami pedig nem sűrűn fordul elő 
idegenbeli mérkőzéseken. A TSE 

8 játékossal melegített, de Szabó 
Judit edző is 39 fokos lázzal ült a 
kispadon. Kiss Csenge is lázas volt, 
Lendér továbbra is jószerével csak 
sétálni tud, így gyakorlatilag öten 
játszották le a meccset. Hogy meny-
nyire igaz a MAFC elleni „jó a csa-
pat” megállapítás azt most is iga-
zolták a lányok. A negyedik negyed 
feléig bírták erővel és addig jobbára 
vezettek is. Nem görcsöltek, felsza-
badultan játszottak. Gusztafik sok 
labdát szerzett, Kiss Cs., Strupka 
triplát is dobott, Takács robotolt, 
Jagiczának bravúrpontra is futotta. 
De mindez csak arra volt elég, hogy 
35 percig éljen a remény. A vége 
sima lett (59-80) de minden elisme-
rés a CSAPATNAK!
Szabó Judit edző: nem a legsport-
szerűbben állt a BEAC a halasztási 
kérelmünkhöz. Nagyot játszottak a 
lányok, amíg bírták mentek. Gratu-
lálok és köszönöm, hogy betegen és 
sérülten is vállalták a játékot. - ta -

Jó a csapat!
53 évvel ezelőtt nagy magyar siker született a honi kézilabdában: 
világbajnokságot nyert a Török Bódog vezetett női válogatott. 
Ennek emlékére is kerül megrendezésre Tatán a Kárpát-Meditop 
Kupa nemzetközi női kézilabda torna. A torna fővédnöke Orbán 
Viktor miniszterelnök. A védnökök között Dr Fazekas Sándor, 
Semjén Zsolt, Dr. Sávolt Szabó Tünde, Dr. Kocsis Máté és Ben-
csik János szerepel. A torna házigazdája Michl József polgármes-
ter. Az eseményre február 3-4-én kerül sor Tatán a Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnokban.

Videó? Bíró?

A Tatai A.C. Atlétikai Szakosztá-
lya a „kisgyermek korból” a „ser-
dülő korba” lépett, az ötödik évet 
zártuk egyre növekvő létszám-
mal és egyre nívósabb versenye-
ken elért pontot érő helyezések-
kel. Megértünk arra, hogy ezeket 
az eredményeket olyan módon 
értékeljük és díjazzuk, amit ez a 
munka szintje is megérdemel.
A mostani meghirdetett Évér-
tékelő-díjátadó összejövetelt az 
Edzőtábor Dísztermében tar-
tottuk 2018.01.20.-án délután 
„batyus zsúrasztalos” tálalással 
egybekötve. A szülők otthon ké-
szített süteményeik nagy sikert 
arattak a vacsora utáni kötetlen 
beszélgetések alatt. A díjazottak 
az országos bajnokságok 1.-8. 

helyezettjei közül kerültek ki. 
Sok szeretettel vártuk a szülő-
ket, hozzátartozókat is , így az 
előzetesen bejelentkezett kísérő 
vendégek és meghívott kiemeltek 
száma a 80 fő fölé emelkedett.
A szakosztályunk eddigi életét 
kronológiai sorrendben mutat-
tuk be a régi és az újabb tagja-
inknak és hozzátartozóiknak, 
érzékeltetve a létszám – tagdíj 
– budget – eszköz, felszerelés – 
versenyeken való részvétel – és 
eredményesség függvényében. 
Többen rácsodálkoztak , hogy 
ilyen „szoros nadrágszíj” mellett 
is el tudtuk érni a díjazottak által 
produkált eredményeket. A TAC 
elnökének – Lázár Ottó Úrnak 
bíztató, dicsérő szavai mindenkit 

ráébresztettek arra, hogy jó úton 
haladunk és ezen az úton bárki 
elérheti a célját egy kemény-tu-
datos munka eredményeként.
21 főt tudtunk elismerésben ré-
szesíteni, miközben a versenye-
ken róluk készített képeket vetí-
tettük a háttérben . A Decathlon 
Áruház szerény értékű ajándék-
kártyájának mindenki nagyon 
örült, hiszen a futó felszerelésük 
nagy részét általában ebből a 
sportáruház lánc valamelyikéből 
szerezték eddig is be .
A díjátadások után levő kötetlen 
beszélgetések alatt az eltelt évek 
edzéseinek és versenyeinek képe-
it vetítettük folyamatosan. Sokan 
alig ismertek magukra az öt-hat 
évvel ezelőtti időkből. Sokat ne-

vettünk azon, amikor azonosul-
tak önmagukkal, hogy: „ Jéé – ez 
is én vagyok ?!”
A jól sikerült összejövetelünk zá-
rásakor szinte mindenki megkö-
szönte azt, hogy életre hívtuk és 
továbbra is megtartjuk az évzáró 
összejövetelt és további támoga-
tásukról biztosították szakosztá-
lyunk edzőit, vezetését.
A 2018-as év értékelésének 
szempontjait már most kihirdet-
tük. Bízunk benne , hogy többen 
meg tudják majd ismételni a ’17-
es sikereiket.
Még egyszer gratulálunk a díja-
zottaknak és köszönjük a szülők 
hozzáállását!
Díjazottaink: Rózsahegyi Bori, 
Vámosi Máté, Fenyvesi Márk, 
Essősy Viola, Imeli Dóra, Holczer 
Zsófi, Molnár Balázs , Juhász 
Bálint , Nagy Leticia , Perger Ta-
más, Nagyszegi Zsombor, Bozori 
Péter, Hanzlik Levente , Michl 
Sebestyén, Vámosi Milán, Walcz 
Boglárka, Csabai Ágota, Pájka 
Béla, id. Nagy Szilveszter, Vitéz 
Nagy Szilveszter, Sándor Péter. 
Szerény ajándékkal köszöntük 
meg Lentulai Szilviának a verse-
nyeinket végzett önzetlen és áldo-
zatkész munkáját, Kun Andreának 
és Labossa Lajosnak a gyönyörű 
és izgalmas versenyképeket.
Jövőre reméljük, hogy még töb-
ben és még jobb eredményekkel 
gazdagodva folytatjuk a sikeres 
menetelést!   Hajrá T.A.C., hajrá 
Atléták! Sándor Péter szakosztály-
vezető

Évértékelő-díjátadó este a TAC-os atlétáknál

Sítábor Gerlitzenben

XV. Kárpát-Meditop Kupa

február 4. szombat 
9.00  Tatai AC - Naszvad 
(Felvidék)
10.30   Megnyitó
11.15 Székelyudvarhely 
(Erdély) – Mohácsi TE
12.45 Naszvad - Sepsi-
szentgyörgy (Erdély)
14.15   Mohácsi TE - Ma-
rosvásárhely (Erdély)
15.45   Sepsiszentgyörgy  
   -Tatai AC

17.15   Marosvásárhely - 
Székely- udvarhely

február 5. vasárnap  
9.00  5 – 6. helyért
10.45  3 - 4. helyért
12.30  DÖNTŐ
14.00  Bemutató mérkőzés: 
Tatai AC – Tápiószele U-13
15.00  Eredményhirde-
tés

A TORNA PROGRAMJA
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