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Új gyárcsarnokot adtak át a Tatai 
Ipari Parkban január 25-én. A be-
ruházó MooWa Assembling Kft. a 
fejlesztés nyomán további munka-
helyeket is teremtett a városban.
A cég 2011. január 4-én kezdte 
meg működését Tatán, gyártó-
csarnokát az elmúlt években a 
Honvéd utca 41. szám alatt bé-
relte. Huzaltermékek szerelésé-
vel, fröccsöntésével, vágásával és 
csomagolásával foglalkoznak – fő 

tevékenységük a kézi összesze-
relésű számítógépes és telekom-
munikációs kábelek gyártása. A 
bővülő piac és termelékenységük 
növekedése miatt döntöttek a vál-
tás mellett, s a Kft. 2015 végén 
vásárolt meg Tata Város Önkor-
mányzatától egy, a Tatai Ipari 
Parkban lévő 7528 m² területű 
ingatlant, majd 2016-ban kaptak 
a telken gyártócsarnok és iroda 
épület építésére építési engedélyt. 

A beruházást tavaly kezdték meg, 
melynek eredményeként egy 
3208,1 négyzetméteres létesít-
mény épült: 510,61 négyzetméter 
irodai részleg, valamint 2697,49 
négyzetméter gyártócsarnok rész.
Walter Moosbauer cégtulajdonos 
az átadó ünnepségen elmondta, 
hogy családjával hét évvel ezelőtt 
döntöttek a Kft. megalapítása 
mellett, s már kezdettől fogva fon-
tos volt számukra a családbarát 
munkahely kialakítása. A csarnok 
megtervezésnél is a munkaválla-
ló-barát kivitelezésre törekedtek. 
Ezt szolgálja többek között a ter-
melési és raktárterületekre beül-
tetett padlófűtés, valamint egy 
külön kialakított játszósarok és 
gyermekmegőrző, amely szükség 
szerint segítségére lehet a dolgo-
zók gyermekeinek, családjának. A 
teljes megvalósítás magánfinan-
szírozásban történt, és hosszabb 
távú képet vetít előre itt a város-
ban, ahol egy modern és jövőbe-
mutató épületet kaptunk - fogal-
mazott Walter Moosbauer.

A beruházás értéke 620.000.000 
forint, s jelenleg további 
100.000.000 forint értékben nape-
nergia hasznosítását magában 
foglaló fejlesztést valósítanak 
meg az ingatlanon.
Michl József a helyszínen úgy 
fogalmazott: - Büszkék vagyunk 
arra, hogy egy olyan cégről van 
szó, amely komolyan veszi gyer-
mekeink jövőjét, és vigyáz a 
munkatársaira valamint azok csa-
ládjaira. Éppen ezért külön öröm, 
hogy az egykor önkormányzati 
tulajdonú telken ilyen példaértékű 
beruházás jött létre. Tata polgár-
mestere kiemelte: - köszönet jár a 
MooWa-nak azért is, mert sok ta-
tainak ad munkát, különös figye-
lemmel a nők foglalkoztatására.
Az új üzem tervezésekor egy kor-
szerű, funkcionális és alacsony 
üzemeltetési költségű csarnok 
megalkotása volt a cél, kiemelten 
figyelve a környezettudatosságra 
és az energiatakarékosságra.

Folytatás a 3. oldalon.

Új csarnokban folytatja munkáját a MooWa Kft.

Tata Város Önkormányzata szer-
vezésében január 27-én  „ …ki 
viszi át … ” a kultúrát?  címmel 
mutattak be ünnepi műsort a ma-
gyar kultúra napja alkalmából a 
Magyary Zoltán Művelődési Köz-
pontban, a Kenderke Református 
Alapfokú Művészeti Iskola művé-
szeti együtteseinek előadásában.
A magyar kultúra napját január 
22-én ünnepeljük annak tisztele-
tére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon fejezte be a 
Himnuszt. Az ünnep alkalmából 
országszerte különböző progra-
mokat rendeznek, Tatán is hagyo-
mány, hogy minden évben meg-
emlékezünk erről a napról.
Az ünnepséget Michl József nyi-
totta meg, aki kiemelte: - nagy 
öröm, hogy  városunkban szá-
mos értékes művészeti csoport 

van, így ilyenkor, amikor példá-
ul a magyar kultúrát ünnepeljük, 
bőséggel válogathatunk, hiszen 
több kórus, együttes és művésze-
ti intézmény alkotja a kínálatot. 
A polgármester hozzátette: - sok 
mindennel készülnek a jövőben is 
arra, hogy Tatán a kulturális élet 
az itt megszokott magas színvo-
nalon hozzáférhető legyen. Az 
ehhez szükséges infrastruktúrát 
tovább tudják erősíteni a közel-
múltban elnyert pályázatok segít-
ségével, így olyan új intézmények 
jöhetnek létre, és már meglévők 
újulhatnak meg, melyek a művé-
szet, a művelődés, a kultúra eléré-
sében, művelésében segítenek.
„Ne legyen kultúra magyarság, és 
magyarság kultúra nélkül” – kezd-
te köszöntőjét a helyszínen Ben-
csik János, Kodály Zoltánt idéz-

ve. Az országgyűlési képviselő 
elmondta: - a népek világtengerén 
ringatózó hajók között lennie kell 
egy olyan hajónak, amely magyar 
és megkülönböztet bennünket, hi-
szen szükség van arra, hogy ez a 
szín amit mi képviselünk közös-
ségben és nemzetben, megmarad-
jon. Bencsik János hozzáfűzte: 
- Az ilyen napok, alkalmak emlé-
keztetnek minket arra, hogy kul-
túránk óriási érték, mely egyrészt 
megkülönböződési lehetőséget 
ad, az önazonosságunkat, az iden-
titásunkat és együvé tartozásunkat 
erősíti, másrészt pedig az egyéni 
boldogulásunknak nyit teret, hi-
szen minőségivé tesz bennünket 
külön-külön és együtt is.
Az ünnepségen közreműködött: 
Jenei Márta. A műsorban rész-
letek hangzottak el: Ágh István, 

Illyés Gyula, József Attila, Juhász 
Ferenc, Kölcsey Ferenc, Nagy 
László, Nemes Nagy Ágnes, Szé-
kely Dezső, Vörösmarty Mihály 
és Weöres Sándor verseiből. Fel-
léptek: a Kenderke Kenderburga, 
Fonóka, Berzenye, Tiloló, Tata, 
Szarkalábak együttesei és a Ken-
derke Barátai Zenekar, valamint 
a Vaszary János Általános Iskola 
színjátszói a „Vaszary, a festőfor-
radalmár” című darabbal. A ren-
dező munkatársa: Lázár Katalin 
volt, írta és rendezte: Sárosi Csa-
ba. Koreográfusok, közreműkö-
dők: Békés Andrea, Farkas Emő-
ke, Jakab ndrás, Jocha Balázs, 
Jocha István, Jocha-Kánya Réka, 
Sulyokné Nagy Tünde. Rende-
zők: Kádár Elemér és Kun Kata-
lin. Az eseményt a Tatai Televízió 
élőben közvetítette. Ábrahám Ágnes

Városi ünnepség a magyar kultúra 
napja alkalmából



Önkormányzat 2017. április 13. III. évfolyam, 8. szám

Tata Város Önkormányzatának 
kéthetente 

megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.

Felelős kiadó: Berczelly Attila 
vezérigazgató 

Szerkeszti: Tatai Televízió 
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc

ISSN 2416-1586
Nyomtatás: 

Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető: 

Horváth Gábor Ferenc 
nyomdavezető

Terjeszti: Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt.

A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com

2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 

Várjuk észrevételeiket, 
javaslatakat. 

Szerkesszünk együtt! 

Hirdessen 
Ön is 

lapunkban!
06-30-962-4556       
tataivaroskapu.ujsag

Önkormányzat 2018. február 8.  IV. évfolyam, 3. szám2

Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete január 31-én tartotta 
idei első ülését a Városháza dísz-
termében, ahol ezúttal 16 napiren-
di pontban született döntés.
A képviselők munkájukat gazda-
sági társasághoz kapcsolódó elő-
terjesztéssel kezdték, megvitatva 
a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. be-
számolóját az Aranyponty Zrt.-vel 
kötött együttműködési megálla-
podás hatályosulásáról. A témával 
kapcsolatban Michl József pol-
gármester az ülés utáni sajtótájé-
koztatóján elmondta: - a testület 
2016-ban döntött úgy, hogy pályá-
zik az Öreg-tó halászati jogára, a 
pályázatot a Tatai Sporthorgász 
és Környezetvédő Egyesület Pol-
gári Jogi Társaságával együtt be-
nyújtva. A halászati jogot elnyer-
ve 2017-ben egy szakmai céggel, 
az Aranyponty Zrt.-vel kötött az 
önkormányzat együttműködési 
megállapodást, s tavaly tavasszal 
560 mázsa halat telepítettek a tóba, 
majd ősszel közel 2000 mázsát 
sikerült onnan lehalászniuk. Kar-
sainé Haris Hajnalka, a cég ügy-
vezetője erről a munkáról készített 
beszámolót, melyről tájékoztatta a 
képviselőket.
Az ülés pályázatokhoz kötődő elő-
terjesztéssel folytatódott, nyolc pá-
lyázattal kapcsolatban hoztak dön-
téseket. A közelmúltban számos 
olyan pályázatot nyert el a város, 
melyekkel kapcsolatban elkezdőd-
het a megvalósítás, és indulhatnak 
az előkészítő munkák. Ilyen példá-
ul a Harangláb és Agostyán város-

rész között megépítendő új kerék-
párút, a Szivárvány és a Kertvárosi 
Óvodák energetikai megújítása, a 
Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tár infrastrukturális fejlesztése, a 
nők munkába állását segítő Nő-
Köz-Pont megvalósítása, vagy a 
térségi humánerőforrás fejlesztés 
projektje. Az előterjesztés kiegé-
szítéseként 5 millióról 25 millió 
forintra emelték a pályázati előké-
szítések költségvetési sorát.
Városrendezéshez, üzemeltetéshez 
több előterjesztés is kapcsolódott, 
ezek között volt a Malom-patak 
rekonstrukciójához tartozó költ-
ségvetési igény, az önkormányzat 
ugyanis szeretné felújítani a malom 
árkot az Ady Endre úttól a Pötörke 
malomig, mivel ennek a medernek 
fogadnia kell majd az Angolkert-
ből érkező források vizét. Szintén 
városrendezéshez kapcsolódott 
egy városfejlesztési megállapodás 
a Lidl Magyarország Kereskedel-
mi Betéti Társasággal. Ezzel kap-
csolatban Michl József tájékozta-
tott arról, hogy már több mint 10 
évvel ezelőtt is foglalkozott az ak-
kori önkormányzat a Spar és a Lidl 
városközponti beruházásaival. Az 
elmúlt 10 évben nem történtek elő-
relépések, most viszont elkezdőd-
hetnek a fejlesztések. A cégekkel 
kötött városfejlesztési megállapo-
dások nyomán a beruházók olyan 
körülményeket alakítanak ki, me-
lyek hasznára válnak Tatának, el-
sősorban a közlekedés területén. 
Az Interspar a Május 1. utat fogja 
teljes szélességben a benzinkúttól 

a Keszthelyi úti kereszteződésen 
túl lévő részig megújítani, szé-
lesíteni, egy új lámpás kereszte-
ződést is kialakítva. A Lidl pedig 
az Oroszlányi úti kereszteződést 
fogja fejleszteni és lámpásítani, 
valamint hozzájárul az Új út és a 
Fényes fasor találkozásánál egy 
körforgalom kiépítéséhez. A Lidl 
100, az Interspar pedig 400 par-
kolóhelyet létesít majd, összessé-
gében az új Városi Piaccal együtt 
több mint 500 parkolóhelyet fog-
nak kialakítani a területen.
Az év első ülésén nyolc napirendi 
pont foglalkozott ingatlan ügyek-
kel, ezek közé tartozott a Jázmin 
utca 22-24. szám alatti ingatlan ér-
tékesítésére beérkezett pályázatok 
elbírálása. Az egykori bőrdíszmű-
ves üzem épületegyüttesét az el-
múlt időszakban raktározási célra 
használták helyiségek bérbeadá-
sával, s most több mint 40 millió 
forintért tudták értékesíteni.
A képviselők január utolsó napján 
a humánszolgáltatáshoz kötődő 
előterjesztések sorában tárgyaltak 
a központi orvosi ügyelet jövő-
beni működtetéséről. Korábban 
a kistérséggel közösen döntöttek 
arról, hogy városunkban egy kül-
ső szolgáltató kezébe kerüljön az 
orvosi ügyelet ellátása, ezt a fel-
adatot az itt élők megelégedésére 
sikerült átszervezni, s pozitív visz-
szajelzések érkeztek a betegek ol-
daláról is. A szolgáltatóval kötött 
szerződés májusban lejár, ezért új 
pályázatot kell kiírni, erről döntöt-
tek a képviselők, akik szavaztak 

az önkormányzat által fenntartott 
intézmények (a Tatai Geszti Óvo-
da és a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár) magasabb vezetői pá-
lyázatainak kiírásáról is.
Az ülés végén beszámoló hang-
zott el a 2017. évi sportfeladatok 
intézkedési tervéről, mellyel kap-
csolatban Michl József úgy nyi-
latkozott: - szívből gratulál a tatai 
sportolóknak, akik kiváló eredmé-
nyeket értek el az elmúlt esztendő-
ben is. Az önkormányzat százmil-
liós nagyságrendben támogatta a 
helyi sportéletet működési és fej-
lesztési oldalról egyaránt, ennek 
pedig folyamatosan látszik a pozi-
tív következménye többen között 
abban, hogy tovább nő az igazolt 
sportolók száma. Emellett nagyon 
népszerű lett a Güntner Aréna Vá-
rosi Sportcsarnok, amely egyre 
több színvonalas, és nagy érdeklő-
désre számot tartó eseménynek ad 
otthont. Köszönet illeti természe-
tesen a szülőket is - fogalmazott 
a polgármester - , akik ösztönzik 
gyermekeiket arra, hogy komo-
lyan vegyék a testmozgást, és kö-
szönet jár az edzőknek, sportve-
zetőknek, akik Tatán jelentős 
munkát végeznek. Michl József 
külön köszönetet mondott Tompa 
Andornak, aki a város sportrefe-
renseként, lelkiismeretes szerve-
zőként tette gazdagabbá 2017-ben 
Tata sportéletét.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő ülését 
várhatóan február utolsó szerdáján 
tartja majd.         - áá -

223 méter hosszúságú új jár-
daszakasz épült meg a Dadi 
úton. A helyszínen Michl Jó-
zsef polgármester és Viczenáné 
Czégény Ágnes, a körzet ön-
kormányzati képviselője tartott 
sajtótájékoztatót január 26-án.
Viczenáné Czégény Ágnes el-
mondta: - képviselővé válasz-
tását követően körbejárta a kör-
zetet, hogy felmérje az ott élők 
igényeit. A Dadi úton lakók leg-
sürgetőbb közlekedési problé-
máját a hiányzó járda jelentette, 
hiszen ezen a forgalmas részen 
a közúton kellett közlekedni-
ük, sokszor babakocsikkal és a 
gyermekeikkel is, így kiemelt 
feladat volt a járda megépítése, 
melyet az önkormányzat a kez-
detektől fogva támogatott.
A járda építésére, felújítására 
2016-ban kapták meg az épí-
tési engedélyt. Első ütemben a 
Nemzeti Összetartozás tere és 
az Iskola utcai leágazás közötti 
szakaszon az építés tavaly ősz-
szel kezdődött meg, a kivite-
lezés költsége 5,4 millió forint 

volt. A körzetben a négy sza-
kaszra tervezett teljes beruhá-
zásnak ez az első üteme, a má-
sodik ütemben a most elkészült 
új szakasztól a Toldi utcáig tartó 
rész teljes szélességű felújítása 
következik.
A járdaépítés megkezdése előtt 
szükség volt az ivóvíz 
vezeték és bekötő ve-
zetékek kiváltására. Ezt 
a munkát az ÉDV Zrt. 
és az önkormányzat 
közösen finanszírozta, 
az anyagot és a munka-
végzést a vízmű állta, 
a földmunkát pedig az 
önkormányzat végez-
tette el.
Michl József polgár-
mester a sajtótájékozta-
tón úgy nyilatkozott: - a 
város számos pontján 
szükség van még a jár-
dák felújítására, vagy 
új szakaszok megépí-
tésére. A cél az, hogy 
a lehetőségek szerint a 
költségvetésben min-

den évben több pénz jusson 
ezekre a fejlesztésekre, idén 25 
millió forintot szánnak erre a 
feladatra, de emellett például a 
Baji útra és az Agostyánba ter-
vezett kerékpárutak megépítése 
is érinteni fogja a városi járda-
felújításokat.

A tervek szerint 2018-ban a Má-
jus 1. út egy szakaszán, a Bezer-
édi utcában a Bacsó Béla utcától 
a Rozgonyi utcáig, a Keszthelyi 
utcában, a Vértesszőlősi úton, az 
Oroszlányi utcában, valamint az 
Iskola utcánál újulhatnak majd 
meg járdaszakaszok.         - áá -

Január 30-án, a Városháza dísz-
termében rendezte soros ülését a 
Tatai Kistérségi Többcélú Társu-
lási Tanács. Az ülésen hat napi-
rendi pontban döntöttek.
Michl József a Társulási Tanács 
elnöke elmondta: - legfontosabb 
napirendjük az idei költségvetés 
elfogadása és a tavalyi módosítá-
sa volt. Tata polgármestere hoz-
zátette: - a kistérség erősödése 
remélhetőleg ebben az esztendő-
ben is tovább folytatódik, hiszen 
közösen elnyertek egy humán-
szolgáltatások fejlesztését támo-
gató pályázatot, mely komoly, új 
bázisa lesz a települések közötti 
együttműködésnek.
Az ülésen tárgyaltak az Időskorú-
ak Otthonában fizetendő térítési 
díjak megállapításáról is. Magó 
Ottó a Tatai Kistérségi Időko-
rúak Otthona igazgatója a hely-
színen tájékoztatott arról, hogy 
a társulás minden évben - így 
idén is - felülvizsgálta a térítési 
díjakat, melyekről elmondható, 
hogy összehasonlítva a környező 
idősotthonok díjaival, igen ked-
vezőek. A térítési díj most 3%-al, 
azaz 3 ezer forinttal fog emel-
kedni, de így is nagyságrendek-
kel alacsonyabb marad, mint a 
megyében lévő otthonokban. Az 
idősotthoni ellátásra egyébként 
jelenleg is hosszú a várólista, át-
lagosan 150-160 jelentkező van 
a férőhelyekre.
A Társulási Tanács januári ülé-
sén többek között tájékoztató 
hangzott el a Társuláshoz tarto-
zó önkormányzatok összesített, 
2018. évi ellenőrzési tervéről, és 
meghatározták a kistérségi ren-
dezvénysátor felállítására vonat-
kozó idei vállalkozói díjat is.

Idén először ülésezett a képviselő-testületÜlésezett a Kistérségi 
Társulási Tanács

Új járdaszakasz épült a Dadi úton
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Folytatás az 1. oldalról
Talajszondás hőszivattyúkkal 
oldják meg az épület fűtését 
és hűtését, kizárólag LED-es 
lámpákat használnak minden-

hol, s a beruházást jelenleg egy 
naperőmű telepítésével folytat-
ják az épület tetején, ez fedezi 
majd a csarnok teljes működé-
sének, valamint a termelés egy 

részének energiaigényét.
Dr. Kancz Csaba Komárom–
Esztergom megyei kormány-
megbízott a helyszínen a kor-
mányhivatal nevében kiemelte: 

- a foglalkoztatás szempont-
jából is fontos ez a beruházás, 
hiszen a cég nagyon jó úton jár 
azzal, hogy sok nőnek biztosít 
munkalehetőséget. Azt is kö-
szönöm - fogalmazott Kancz 
Csaba -, hogy nem mondanak 
le az alacsonyabb végzettségű, 
a hátrányos helyzetű vagy a 
megváltozott munkaképességű 
munkatársakról sem.
Bencsik János országgyűlési 
képviselő köszöntő beszédében 
elmondta: - A természeti erő-
forrásokkal való gazdálkodás, a 
munkatársakkal való embersé-
ges, tisztességes együttműködés 
és hozzáállás együttesen tudja 
elérni a profit növelését, és a 
vállalkozási eredmények bizto-
sítását. Ez az az üzenet, amit a 
Moosbauer család mindannyi-
unk számára bemutatott, s ezt 
kell továbbvinni: a nagyobb fel-
készültség, nagyobb igyekezet 

és a nagyobb ráfordítás képes 
csak hosszú távon biztos gyara-
podást jelenteni, amiért gratulá-
ció és köszönet jár.
Az új telephely megépítésével a 
Kft. a munkavállalók létszámát 
is bővíteni kívánja. Jelenlegi 
dolgozói létszámuk meghaladja 
a 130 főt, de céljuk, hogy még 
ebben az évben 50 fővel bővül-
jenek. Alkalmazottaik egy mű-
szakban, rugalmas munkaidő-
ben dolgoznak.
Dr. Pana Petra külgazdasági 
ügyekért felelős helyettes ál-
lamtitkár az ünnepélyes átadá-
son tájékoztatott arról, hogy 
Németország az elsőszámú 
befektető Magyarországon, (a 
hazánkba érkező befektetések 
27%-a német), s a MooWa egy, 
abból a 3000 magyarországi 
német vállalatból, melyek ösz-
szesen közel 200 000 embert 
foglalkoztatnak.                - áá -

Új csarnokban folytatja munkáját a MooWa Kft.

Nemsokára kerékpárúton is el-
juthatunk Tatáról Bajra, a két 
település közti bicikliút ugyanis 
a magyar állam támogatásának 
köszönhetően teljes hosszában 
kiépül. A kerékpárút fejlesztés-
ről Bencsik János országgyűlési 
képviselő, és Michl József pol-
gármester tartott sajtótájékozta-
tót a Városházán, február elsején.
Újabb kerékpárutak építéséről 
döntött a közelmúltban a magyar 
kormány, melyekre 3,6 milliárd 
forintos forrás áll rendelkezés-
re, s a döntés szerint elindulhat 
a már engedéllyel rendelkező 
kerékpárutak kivitelezése. Szá-
mos önkormányzat rendelkezett 
meglévő, engedélyezett fejlesz-
tési tervekkel, így 11 szakaszon 
mintegy 67,5 kilométernyi új ke-
rékpárút épülhet meg, köztük a  
Tata - Baj közötti szakasz. Az új 
utak rendszerbe foglalják a már 
meglévő létesítményeket, illesz-
kednek a hálózathoz, s a biciklis 
forgalom növekedése mellett a 

kerékpáros turizmus élénkülése 
is várható a beruházásoktól.
Térségünkben a támogatásban 
részesült kerékpárút Baj felő-
li része már megépült, de a ta-
tai Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központ és a meglévő kerékpá-
rút között van egy másfél km-es 
megépítésre váró szakasz, mely 

csatlakozni fog a Baj területén 
már kiépült kerékpárúthoz, Tatán 
keresztül pedig az Által-ér ke-
rékpárúton országos hálózathoz, 
valamint a SacraVelo útvonal-
hoz.
A sajtótájékoztatón Bencsik Já-
nos elmondta: - A Bejárható Ma-
gyarország Program azt a célt 

tűzte ki maga elé, hogy olyan 
infrastruktúrát hozzon létre, 
amely a szelíd turizmus iránt ér-
deklődők számára komfortosabb 
kikapcsolódási lehetőségeket 
biztosít országszerte, ide tartozik 
a bakancsos, a kerékpáros, a vízi 
és a lovas turizmus is. Mindeze-
ket figyelembe véve határozták 
meg azt a hálózatos fejlesztési 
tervet, amelynek köszönhetően 
kihasználhatjuk a lehetőséget, 
s részesülhetünk a meglévő ke-
rékpárutak összeköttetését szol-
gáló pénzügyi alapból. Miután 
befogadták a Baji úti kerékpárút 
hiányzó szakaszának megvalósí-
tását, s ez egy karácsonyt köve-
tő kormányhatározatban meg is 
jelent, így a megítélt 160 millió 
forintból az állam támogatásával 
megépülhet az Ökoturisztikai 
Központot és a Baj közigazgatási 
határán belüli szakaszt összekötő 
rész is.
A tervezett két méter burkolat-
szélességű kerékpárút az Ady 

Endre utcától a Baji úti vasúti át-
járóig fut majd, a meglévő járdá-
val párhuzamosan. Megvalósítá-
sához a helyszíni ivóvízhálózatot 
is korszerűsíteni fogják.
A fejlesztéssel kapcsolatban Mi-
chl József polgármester úgy nyi-
latkozott: - régi terv az, hogy a 
kistérség minden településéhez 
kapcsolódjon bicikliút, ezért jó, 
hogy Szomód és Baj is korábban 
már megépítette kerékpárútjait 
a település határáig. Most az a 
feladat, hogy ezeket az utakat be-
hozzák a városközpontba. A pol-
gármester hozzátette: - Tatán az 
Öreg-tó természetes módon adja 
azt a központot, amire érdemes 
ráfűzni a környékből befutó ke-
rékpárutakat. Külön öröm, hogy a 
Baji úti fejlesztésre egy kormány-
döntés ad lehetőséget, emellett 
pedig TOP forrásból az agostyáni 
kerékpárút is meg fog épülni, te-
hát a következő 1-2 évben két új 
kerékpárúttal gazdagodik a tatai 
kistérség hálózata.                 - áá -

Teljes hosszában kiépül a Tata és Baj közötti kerékpárút

Áder János köztársasági elnök a 
2/2018.(I.11.) KE határozatával 
tűzte ki az országgyűlési képvi-
selők 2018. évi általános válasz-
tását 2018. április 8. napjára.
A 199 fős parlament tagjai kö-
zül az országgyűlési képviselők 
választásáról szóló 2011. évi 
CCIII. törvényben foglaltak fi-
gyelembevételével az április 
8-i választáson 106 képviselőt 
közvetlenül, egyéni választóke-
rületből választunk, míg 93 or-
szággyűlési képviselő országos 
listáról jut be a parlamentbe. Az 
egyéni választókerületben az a 
jelölt lesz országgyűlési képvi-

selő, aki a legtöbb érvényes sza-
vazatot megkapta.
A választás egy fordulós, ápri-
lis 8-án, vasárnap reggel 6.00 
órától 19.00 óráig lesz lehető-
ség arra, hogy a választópolgá-
rok lakóhelyük szerint kijelölt 
szavazóhelyiségben leadhatják 
voksaikat.
A Nemzeti Választási Iroda 
február 9. és február 19. napja 
között értesítőt küld a válasz-
tópolgárnak a szavazóköri név-
jegyzékbe vételről, mely a leg-
fontosabb személyes adataink, 
választási tudnivalók mellett 
tartalmazza, hogy mikor lesz a 

választás, s melyik szavazóhe-
lyiségben adhatjuk le szavaza-
tainkat. Aki ezen időtartam alatt 
nem kapja meg az értesítőt, az 
jelentkezzen Tata Város Helyi 
Választási Irodájában, mely 
munkaidőben a Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatalban, Tata, 
Kossuth tér. 1. sz. alatt érhető el. 
A 106 országgyűlési egyéni 
választókerületben képviselője-
lölt:
párt jelöltjeként, vagy
független jelöltként indulhat.
Két vagy több párt közös jelöltet 
is állíthat. Egy személy azonban 
csak egy egyéni választókerü-

letben fogadhat el jelölést.
A jelöléshez legalább 500 vá-
lasztópolgár ajánlása szükséges, 
melyet február 19. és március 
5. napja közötti időszakban az 
országgyűlési egyéni válasz-
tókerületi választási iroda ál-
tal hitelesített ajánlóíven lehet 
megtenni.
Magyarországi lakóhellyel ren-
delkező választópolgár egy 
egyéni választókerületi jelöltre 
és egy pártlistára szavazhat.
Magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező és kérelemre 
az országgyűlési választáson 
a névjegyzékben nemzetisé-
gi választópolgárként szereplő 
választópolgár egy egyéni vá-
lasztókerületi jelöltre és egy 
nemzetiségi listára, ennek hiá-
nyában egy pártlistára szavaz-
hat.
Magyarországi lakóhellyel nem 
rendelkező magyar választópol-
gár egy pártlistára szavazhat, 
melyet levélben tehet meg. A 
levélben szavazók legkésőbb 
március 24-ig kérhetik a Nem-
zeti Választási Irodától regiszt-
rálásukat.
Amennyiben a választópolgár 

április 8-án nem tartózkodik a 
magyarországi lakcíme szerinti 
szavazókörben, de Magyaror-
szág más településén van, úgy 
április 6-ig, 16.00 óráig történő 
beérkezéssel, átjelentkezésre 
irányuló kérelmet nyújthat be 
(személyesen, levélben, elekt-
ronikus azonosítását követően 
elektronikusan vagy anélkül 
elektronikusan) a lakcíme sze-
rinti választási irodához.
Amennyiben a szavazni kívánó 
magyarországi lakcímmel ren-
delkezik, de a szavazás napján 
külföldön tartózkodik, úgy már-
cius 31-én 16.oo óráig nyújthat 
be a külképviseleti névjegyzék-
be történő felvételre, vagy mó-
dosításra, illetve törlésre kérel-
met s ezáltal a választópolgár 
Magyarország külképviseletein 
adhatja le a lakóhelye szerinti 
egyéni választókerületi jelöltre 
és a  listára a szavazatát.
A választási kampányidőszak 
2018. február 17-től – április 
8-án 19.00 óráig tart. 

dr. Kórósi  Emőke jegyző, 
a Tata Város Helyi 

Választási Iroda vezetője

Április 8-án négy évre ismét országgyűlési képviselőket választunk
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 Parlamenti Napló
Tovább folytatódik az egykori piarista rendház felújítása
Nem csak kenyérrel él az em-
ber, de nélküle aligha terem-
tődne meg az igényünk bár-
mily magasztosnak mondható 
szellemi töltekezésre. Így aztán 
az elmúlt hetek egyik kiemel-
ten fontos eseménye volt a né-
met testvérpár tulajdonában 
lévő Moowa Assembling Kft 
új – ipari parkban megépített – 
gyárépületének az átadása. Leg-
inkább azért, mert a tulajdono-
sai, pályatársaikhoz képest sok 
tekintetben eltérő világlátással 
rendelkeznek. Olyan épületet 
terveztek és valósítottak meg, 
amely energetikailag önellá-
tó, és a természeti erőforrások 
szelíd használatán alapszik. A 
talajszondákkal kinyert földhőt 
felhasználva biztosítják a pad-
lófűtés és falhűtés energia igé-
nyét. 

A komfortosabb munkakörül-
mények mellett ma még ritka-
ságszámba menő módon, egy 
műszakban, a munkatársak el-
térő életrendjéhez igazodva, el-
térő munkakezdési időt biztosí-
tanak munkavállalóik számára. 
Atipikus, azaz nem szokványos 
foglalkoztatók. Azért is tartom 
ezt a tényt kiemelendőnek, mert 
a napokban indítottuk útjára 
az egykori piarista rendházban 
helyet kapó NŐ-KÖZ-PONT-
ot, amely a gyermeket nevelő 
hölgyek, családanyák elhelyez-
kedési lehetőségeit lesz hivatott 
bővíteni. Elsősorban képzéssel, 
tanácsadással, szemléletformá-
lással. Hiszem, hogy a Moowa 
tapasztalatai is hasznosíthatók 
lesznek a program kiteljesülése 
során.
Ha már szóba hoztam az egy-

kori rendházat, akkor essék szó 
arról is, hogy az ott helyet kapó 
Tatai Felsőoktatási Képzési 
Központ a Soproni Egyetem-
mel karöltve a következő tanév-
re is meghirdette a kisgyermek 
nevelő pedagógus képzést. A 
Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság pedig egy újabb pá-
lyázatot elnyerve, a legfiatalabb 
korosztály elhelyezkedési esé-
lyeit növelő programot indított. 
Ezzel az elmúlt év során felújí-
tott épületszárny teljesen meg-
telt élettel.
Mindeközben egy újabb pá-
lyázatot sikerült elnyernünk, 
melynek keretében Tata Város 
Önkormányzata és a Peron Mu-
sic Alapítvány Könnyűzenei 
Tehetséggondozó Központot 
hozhat létre a fiatal tehetségek 
felkarolására, hangszeres kép-

zésére, zenei vállalkozókká vá-
lásuk elősegítésére. Az elnyert 
támogatás lehetőséget nyújt a 
rendház másik földszinti szár-
nyának felújítására is. A mint-
egy nyolcszáz négyzetméteren 
megvalósuló fejlesztés kereté-
ben oktatótermeket, professzi-
onális hangstúdiót és egy kon-
certtermet alakítanak ki.
De ezzel még nincs vége a vá-
ros kulturális és szellemi 
életét pezsdítő kez-
deményezéseknek, 
hiszen az Önkor-
mányzat félmil-
liárd forintot 
nyert a 

„Humán szolgáltatások fejlesz-
tése Magyary Zoltán mintajárá-
sában” program megvalósításá-
ra. Mert nem csak kenyérrel él 
az ember.

A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából szervezte a Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtár 2018. 
januári előadásait a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Csilla 
von Boeselager Gondviselés 
Háza Idősek Napközi Otthoná-
ban, a Vakok Állami Intézeté-
nek Tatai Rehabilitációs Telep-
helyén és Tata több iskolájában 
is.  
A bevezetőben röviden áttekin-
tették Kölcsey Ferenc szerepét 
a reformkorban és a nyelvújí-
tó mozgalomban, valamint 
ezek történelmi előzményeit. 
Megismerkedhettek a Rákóczi 
nótával és azokkal a vallásos 
néphimnuszokkal, melyekkel 
a kor magyarsága igyekezett 
kifejezni nemzeti identitását. 
Szó esett az újévköszöntés népi 
hagyományáról és konkrétan a 

Himnuszt ihlető Batthyány-kó-
dex 190-191. énekeiről. De 
megismerhették a jeremiád, 
mint irodalmi műfaj sajátossá-
gait Himnuszunkon keresztül. 
Természetesen nemzeti imánk 
zenei feldolgozását is górcső alá 
vették. Így áttekintették a Him-
nusszal kapcsolatos legjelentő-
sebb anekdotákat. De számos 
más érdekesség is elhangzott, 
mint például mely zeneművek 
hatottak Erkel Ferencre a mű 
megkomponálásakor, miért las-
sították le a Himnuszt az 1920-
as években, vagy hogy milyen 
képzőművészeti alkotásokban 
jelenik meg nemzeti imánk. 
Az előadás természetesen a 
Magyar Kultúra Napjának té-
makörével zárult. Szó esett a 
megemlékezés kialakulásáról 
és a nappal kapcsolatos esemé-

nyekről: mint például a Him-
nusz kéziratának kiállításáról 
az Országos Széchényi Könyv-
tárban, illetve a Márai-díj és a 
Kölcsey emlékplakett átadásá-
ról. 
A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár kitelepülései elér-
hetővé teszik a programokat 
azok számára is, akik – fizikai 
okok vagy csak idejük korlá-
tozottsága miatt - nem tudják 
felkeresni az intézményt. Ezen 
alkalmakkor nem csak ismere-
teket adnak át, de közösséget 
is építenek.  Igazolják ezt azok 
a pillanatok, amikor például a 
hallgatók megbeszélik, hogy 
közös kirándulás keretében 
felkeresnek egy - az előadáson 
megismert - emlékművet, vagy 
amikor megosztják egymással 
az adott témával kapcsolatos – 

élményeiket, tapasztalataikat… 
s öntik végeláthatatlanul kérdé-
seik sorát az előadóra.
Várjuk Önöket továbbra is in-
gyenes, bárki számára látogat-
ható rendezvényeinkre a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 

Csilla von Boeselager Gond-
viselés Háza Idősek Napközi 
Otthonába, a Vasút utca 64-be. 
2018. február 21-én 10.00-tól 
Wass Albert munkásságával is-
merkedhetnek meg. 
           Kerekesné Fuli Anikó

Nemzeti imádságunk, a Himnusz

A hallgatók körében

A tavalyi sikeres program után 
a Tata és Térsége Civil Társulás 
2018-ban is megszervezi a Min-
dennapok Hősei akciót azzal a 
céllal, hogy kifejezhessük meg-
becsülésünket mindazon tataiak 
iránt, akik elhivatottságuk, tenni 
akarásuk miatt munkájukkal tisz-
teletet vívtak ki a környezetük-
ben. A hősökre február 9-től lehet 
szavazni online, vagy személye-
sen.
Az idei szavazásról február 6-án 
tartottak a szervezők sajtótájé-

koztatót, melyen elhangzott: to-
vábbra is fontos, hogy a díjakat 
nem a szakma, vagy a cégek 
vezetői osztják ki, hanem a tatai 
emberek, az itt élő közösségek 
ítélhetik oda az arra méltóaknak. 
Tavaly- az első tatai akció során- 
közel 1000 szavazat érkezett, és 
több kategóriában kiélezett volt a 
verseny (több mint kilencvenen 
kaptak jelölést). Mivel a sajtón 
keresztül minden jelöltet megis-
merhettek a helyiek, így sokan 
kaptak pozitív, megerősítő visz-

szajelzéseket. 
A sajtótájékoztatón Domonkos 
Ágnes, a Tata és Térsége Civil 
Társulás elnöke elmondta: - Feb-
ruár 9-től február 28-ig lehet sza-
vazni online vagy személyesen. 
Változás tavalyhoz képest, hogy 
a közösségépítés kategóriába 
idén bekerült a természetvédelem 
területe is, valamint a városüze-
meltetés - közfoglalkoztatott  ka-
tegória közigazgatás-városüze-
meltetésre változott, így az előző 
évi célcsoport mellett már a köz-

igazgatás területéről is tudnak 
jelöltet állítani a szavazók. Do-
monkos Ágnes hozzátette: - Ér-
demes a közösségeknek, munka-
helyi kollektíváknak vagy baráti 
társaságoknak összefogniuk egy-
egy jelölt érdekében, hiszen így 
sok szavazatot lehet összegyűjte-
ni, a jelölés pedig már önmagá-
ban is komoly erkölcsi elismerés 
az érintettek számára.
A tavalyi sikeres akció után idén 
tehát február 9. és 28. között le-
het szavazni a tatai Mindenna-
pok Hőseire a következő kategó-
riákban:
• Egészségügy,
• Honvédelem-rendvédelem,
•Közigazgatás-városüzemelte-
tés,
• Közösségépítés- kultúra- termé-
szetvédelem-civil – önkéntesek,
• Szociális szektor –támogatói 
szolgálatok.
Szavazni minden olyan tatai vagy 
Tatán dolgozó személyre lehet, 
aki kategóriájában dolgozóként, 
foglalkoztatottként vagy akár 
civil önkéntesként lelkiismere-
tes elhivatottsággal sokat tesz 
másokért, az adott közösségért, 
vagy éppen a szűkebb társadal-
mi környezetünkért, s munkája 

példamutató minden korosztály 
számára. Szavazni lehet online a 
www.mindennapokhosei.hu Tata 
oldalon, vagy szavazócédulán a 
következő nyílt szavazó helyszí-
neken:
• Magyary Zoltán Művelődési 
Központ,
• Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár,
• Tata Polgármesteri Hivatal,
• Tata Tourinform Iroda,
• Tatai Járási Hivatal,
• Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központ. 
Az akcióban 18 éven felüliek 
szavazhatnak, mindenki egy 
voksot adhat le egy személyre, 
de több kategóriában is lehet 
voksolni egy-egy jelöltre.
Az akciót ebben az évben is tá-
mogatják helyi vállalkozások, 
szervezetek, akik a győztesek 
nyereményeit is biztosítják. Az 
ünnepélyes eredményhirdetést 
március 9-én rendezik majd, a 
szervezők február végéig várják 
a szavazatokat.
Tatán is élnek hősök! Köztünk 
járnak … Értünk dolgoznak … 
Minket szolgálnak.
Ismerjük meg őket! … Ismerjük 
el őket!

Szavazzunk idén is a tatai Mindennapok Hőseire!
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Regionális Könnyűzenei Tehet-
séggondozó és Képző Központ jön 
létre Tatán, a volt piarista rendház 
épületében. A központ létrehozá-
sára Tata Város Önkormányzata 
nyert pályázatot az EFOP-4.1.7-
16-2017-00181 projekt kereté-
ben. A tehetségközpontról január 
25-én tartott projektnyitó sajtótá-
jékoztatót Bencsik János országy-
gyűlési képviselő, Michl József 
polgármester, és Pap Tibor a Pe-
ron Music Alapítvány elnöke.
A projekt célkitűzése egy olyan 
regionális könnyűzenei tehetség-
gondozó és képző központ lét-
rehozása és működtetése, mely 
egyedi módszertannal végzi a 

könnyűzenei hangszeres taní-
tást, s kiemelten támogatja ké-
pességeik kibontakoztatásában, 
fejlesztésében a tehetséges fiatal 
zenészeket és zenekarokat. Ezek a 
szolgáltatások kiegészülnek olyan 
szakmai, módszertani, marketing, 
zeneipari, kreatív ipari, és egyéb 
igényekre reflektáló konferenci-
ák, képzések, workshopok szer-
vezésével, amelyek támogatást 
nyújtanak a zeneiparban, a zene-
műkiadásban, a kulturális terüle-
teken és egyéb kreatív iparágak-
ban tevékenykedőknek.
Bencsik János a projektnyitó saj-
tótájékoztatón gratulált a város és 
a Peron Music Alapítvány együtt-

működéséhez. Az országgyűlési 
képviselő hozzátette: - bátor do-
log volt Tata Város Önkormány-
zatának magára vállalnia azt a 
feladatot, hogy megújítsa a rend-
ház épületét, és fantasztikus, hogy 
évről-évre újabb részei tudnak új-
jászületni - a tehetségközponttal 
pedig tulajdonképpen a ház másik 
szárnya is megszépül, és élettel 
fog megtelni.
A központ fenntartója Tata Vá-
ros Önkormányzata, működtető-
je a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt., míg a szakmai megvalósítás 
a Peron Music Alapítvány köz-
reműködésével történik majd. A 
Peron Music 25 éve dolgozik a 

tehetséggondozásban országosan 
és a Kárpát-medencében, tevéke-
nyen vesz részt szűkebb és tágabb 
környezetének támogatásában, 
fejlesztésben. Célcsoportjuk a 
kezdetek óta az önmagukat-, ki-
bontakozási lehetőségeiket-, be-
mutatkozási terepüket kereső, al-
kotóvággyal élő fiatal generáció. 
Az elmúlt két és fél évtizedben 
számos tehetséggondozó prog-
ramot és fesztivált, képzéseket, 
táborokat valamint tanácsadáso-
kat szerveztek már. Pap Tibor a 
Peron Music Alapítvány elnöke 
a helyszínen elmondta: - a tehet-
ségközpont a volt piarista rend-
ház épületében jön létre, ahol 
kialakításra kerül egy önállóan 
megközelíthető, kb. 800 nm-es 
intézményegység, mely patinájá-
val és nagy légtereivel kiválóan 
alkalmas a könnyűzenei oktatás-
ra és egy egyedi hangzású zenei 
hangstúdió kialakítására.
Michl József a sajtótájékoztatón 
kiemelte: - Tata a művészetek vá-
rosa is, ahol már komoly képzések 
folynak a komolyzene területén a 
Menner Bernát Zeneiskolában, 
valamint a néphagyományok, a 
népzene műfajában a Kenderké-
ben és a Pötörkében. Ebbe a sor-
ba nagyon szépen illeszkedik az 
új tehetséggondozó, hiszen így 
a könnyűzene iránt érdeklődők 
is magas színvonalú támogatást 
kapnak a fejlődésükhöz, tovább 
szélesítve a tatai zenei-művészeti 

képzést.
A közel 120 millió forintos fej-
lesztés során a hangszerek és 
berendezési tárgyak beszerzése 
mellett összesen 12 helyiséget 
fognak kialakítani:
-4 legalább két személy egyidejű 
oktatására alkalmas méretű ter-
met,
-1 legalább 5 fős formációk kö-
zös oktatására alkalmas méretű 
termet,
-1 kb. 80 fő befogadására alkal-
mas koncerttermet,
-1 professzionális hangstúdiót,
-1 külön termet képzések, tanfo-
lyamok, tanácsadások céljára,
-1 irodát,
-1 raktárt és két mosdót.
A támogatás keretében kialakíta-
nak még egy legalább 15 eszköz 
egyidejű csatlakozására alkalmas 
WIFI elérést, valamint a foglalko-
zások megtartásához szükséges 
szakmai eszközöket, egyéb be-
rendezéseket, bútorokat, audiovi-
zuális eszközöket fognak besze-
rezni. Cél, hogy a projekt során 
évente legalább 300 résztvevője 
legyen a különböző tanulási, tá-
mogatási programoknak.
A tájékoztató végén egy bejárás 
során mutatták meg a sajtó mun-
katársainak a rendház épületének 
megújulásra váró szárnyát, amely 
helyet ad majd az új tehetséggon-
dozó központnak. A projekt ter-
vezett fizikai befejezése jövő év 
júniusában várható.              - áá -

Könnyűzenei tehetséggondozás indul Tatán

BAJ
Nagy János
Wágner Imréné
Luigits Miklósné

KOCS
Csik Miklós
Csicsai József

TATA - Környei út 
temető
Varga Györgyné
Tóth Tibor
Ványai Zoltán

MOCSA
Mózes Imréné
Vadász Antal

NASZÁLY
Egri György

TATA- Almási úti 
temető
Kádár József
Kádár Józsefné
BÉKE PORAIKRA!

  Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2018. januárban elhunytak
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Évtizedes hagyományunk, hogy minden év januárjában meg-
emlékezünk lánglelkű költőnkről, Petőfi Sándorról. Ez al-
kalommal Petőfi vereseket és dalokat adott elő Dalkörünk, 
majd a klubelnök tartott kiselőadást Petőfi Sándor öccséről, 
Istvánról, bemutatva munkásságát. Nem mindenki számára 
köztudott, hogy Petőfi Zoltán, a költőnk fia, Szendrey Júlia, 
költőnk hitvese is írt említésre méltó verseket. Testvéröccse, 
István verseiből kb. 200 maradt fen, amelyet a Petőfi Társa-
ság egy kötetben meg is jelentetett 1905-ben.
Petőfi István 1825 aug. 18-án született Szabadszálláson, ami-
kor anyja éppen látogatóban volt a húgánál. Apjuk ekkor Fé-
legyházán volt mészáros, aki nagyon örült, hogy a betegeske-
dő Sándor mellé egy erős testalkatú fia születet. István 6 éves 
korában már megülte a lovat. Bátyja Sándor még az apjuk 
szelíd Lengyel nevű lovuktól is tartott. István ifjú korában 
részt vett a József nádor 50 éves jubileumára rendezett lovas 
versenyen Jászberényben, ahol ezüstérmet nyert.
Bátyja Sándor, mikor már szüleik elszegényedtek, lovat ígért 
Istvánnak, aki így válaszolt „Sándor Bátyámhoz” című ver-
sében:
„… Attól tartok, hogyha majd, gazdagságod várom,  
A vásárra holtomig, gyalog kell sétálnom.” 
Bátyjával jó volt a viszonya. 1848-ban beállt katonának, 
Buda visszavételénél már főhadnagy, majd századossá léptet-
ték elő. Világos után besorozták az osztrák hadseregbe köz-
legénynek. Linz-ben, Mörtz-ben majd Tirolban szolgált. Itt 

lett altiszt Jól megtanult németül. Itt 
értesült róla, hogy szerelme megcsal-
ja. 1855-ben elbocsájtják jó katonai 
viselkedéséért. Péterváradon telep-
szik le. 1853-ban Pesten vásárlás köz-
ben elfogják, mert egy Pataky nevű 
ügynök listát készített arról, hogy egy 
esetleges felkelés esetén kik a számí-
tásba vehető magyar tisztek. Össze-
esküvés vádjával 3 év sáncmunkára 
ítélték. Prágában és Terezinstadtban 
raboskodott. Itt megtanult franciá-
ul.  Közben Szendrey Júlia kegyelmi 
kérvénnyel folyamodik szabadon-bo-
csájtásáért, de hiába. 1856-ban szaba-
dult a rabságból. Következő évben a 
Vasárnapi Újság lehozza verseit. Só-

goráék befogadnák, de nem akar terhükre lenni, inkább egy 
ügyvédnél iratmásoló munkát vállalt.  Gyulai Pál és Jókai Mór 
is bizalmába fogadta. 1857 szeptemberétől nevelői állást vál-
lal Dánoson. Kifogástalan német tudásának köszönhetően itt 
egy grófnőnek rögtönözve németre fordította bátyjának bár-
mely versét. Megismerkedett Gaylhoffer Antóniával, a mun-
kaadója lányával. Megkéri a kezét, de az apa elutasítja. 1858 
őszétől Csákón gazdatiszt Geiszt Gáspár uradalmában, majd 
1863 decemberében elveszi kedvesét, Antóniát. 8 hét múlva 
neje elhagyja, mert megtudja, hogy az elmúlt 5 év alatt, amíg 
az apja ellenezte egybekelésüket, egy pusztai asszony Istvánt 
a hatalmába kerítette, akitől nem tudott szabadulni. 
Pár év alatt István egy 3400 holdas uradalom intézője lett. 
Lelkiismeretes munkájának híre, főleg a juh nemesítésében 
szerezett eredménye külföldre is eljutott. A környék föl-
desurai, köztük Weinckhem báró is megbecsülték, és sokat 
hívták vadászatra.
1858. december 28-tól Petőfi Zoltánnak, aki könnyelmű éle-
tet élt, István lett a gyámja. Zoltán, a Pesti Piarista Gimnázi-
umban megbukott, ezért nagybátyja maga mellé vette, majd 
beíratta a Szarvasi Gimnáziumba. Innen többször megszö-
kött, vándorszínésznek, de nevelője mindig visszavitte.
Zoltánon, 1869 nyarán kitört a tüdővész. Több hegyi szana-
tóriumban is gyógykezelték, de a betegsége elhatalmasodott 
rajta és 1870 nov. 5-én elhunyt. A gyász gyámapját, Istvánt 

nagyon megviselte. Ekkor alakult meg a Petőfi Társaság, 
amely Petőfi Istvánt az elsők között tagjává választotta.
1880 elején István mellgörcsökről kezdett panaszkodni, pedig 
addig vas-egészsége volt. Végrendeletet íratott: a Dévaványai 
400 holdas birtokát feleségére, bátyja iratait a Nemzeti Múze-
umra hagyta. 1880. május elsején távozott az árnyékvilágba. 
A Csáki-temetőben búcsúztatásakor felesége a szeretett férje 
koporsójára borult. A Petőfi Társaság jóvoltából 1908 őszétől 
a Kerepesi temetőben a családi sírboltban nyugszik.
Verseit nagyrészt csak saját kedvtelésére írta. Többször leki-
csinylően nyilatkozott saját műveiről.
„Költő lenni bár szép dolog, de e vágyról én lemondok.
Gyenge madár képzeletem, magasra nem repíthetem.”
Hogy hogyan ítélje meg őt az utókor, ő maga mondja el az 
alábbiakban:
„Nem minden madárnak dala szól a szívhez,
Bárha, szegény! Mélyen melegen, hőn érez”
Költői pályája „Sándor bátyámhoz” című versével indult. 
Túlzásoktól mentesen haladt bátyja nyomdokain. Erősen ha-
tott rá a népdal. A paraszti, a csikósélet, a puszta lefestésében 
mutatkozott meg igazi, keresetlen lírája. A szabadságharc le-
verése után költeményei a honfi-bánatot sugározzák. 
Befejezésül álljon itt a kedveséhez, későbbi feleségéhez írt 
szerelmes verse, melynek címe:

„Nem nézek én…”
Nem nézek én fel az égre, magasra;       

Itt alant jár az életem csillaga.                                                  
Hull a csillag a magasból mindegyre;      
Jer csillagom! Lágy karjaim-s ölembe.

A berekben dalolgat egy kismadár; 
S az égről ránk ragyog csillag-s holdsugár.                              

Ránk borítja a fa lombos ágait,                 
Mintha védné lelkünk éber álmait.
Cserebogár dongva repül felettünk;       

Irigyli tán boldogságunk, szerelmünk.                                           
Ne irigyeld, mi tőlünk ezt jó bogár!        
Fut az élet, megy a tavasz, jő a nyár.
Élet-tavasz gyöngyvirága szerelem,        

Ápold híven, édes lánykám, szívedben.                                       
Az enyimbe azt, melyet te ültetél,         

Nem hervasztja el a nyár, ősz, sem a tél! 
     Kun Imre klubelnök

Petőfi emlékezete a Városi Nyugdíjas Klubban

A megváltozott körülmények között küzdelmes, de igen tar-
talmas, eseményekben gazdag ciklust zártunk – kezdte beve-
zető beszédét Sárközi József, a Honvéd Bajtársi Klub elnöke 
– a klub január 25-én megtartott évadzáró és tisztújító köz-
gyűlésén. Az ünnepélyes hangulatú rendezvényen a tagság 
Lázár Antal klarinét-művész kíséretével elénekelte a Him-
nuszt. A vendégek köszöntése, valamint a határozatképesség 
megállapítását követően a közgyűlés az előre leadott napi-
rendi pontok alapján kezdte meg az érdemi munkát. A ciklus 
előző négy évéről a tagság már a korábbi években is több 
alkalommal hallhatott, ezért csak a 2017-es év eseményeiről, 
a munkatervben szereplő célkitűzések teljesítéséről követke-
zett a részletes beszámoló. A klub vezetősége a civil tagság 
bevonásával ez évben is legfontosabb feladatának tartotta a 
katonai hagyományok őrzését és ápolását. Ezt bizonyítják 
már a hagyománnyá váló rendezvényeink. Így a doni áttö-
rés évfordulójáról való megemlékezés és koszorúzási ünnep-
ség, a Magyar Honvédelem Napján rendezett klubdélután, 
találkozás a Dandár katonáival, Hősök Napi megemlékezés, 
elhunyt bajtársaink sírjainak felkutatása, koszorúzás és sza-
lagkötés a Környei úti temetőben, megemlékezés az Erzsé-
bet téri emlékműnél. Részt vettünk a Dandár Lövészek napi, 
valamint a harckocsizók fegyvernemi rendezvényein. Ezek 
is bizonyítják a MH 25. Klapka György Lövész-Dandárhoz 
való szoros kötődésünket. A hagyomány-őrzésben nagyban 
kiveszi részét a klub énekkara, az „Őszirózsa Dalkőr” Mester-
né Lupták Mariann vezetésével. Jövőre, megalakulásának 10. 
évfordulóját ünneplő dalkör szorgalmas munkájával, a régi 
katona-dalok felkutatásával és előadásával méltán érdemelte 
ki a közönség elismerő tapsát. Tavalyi évben felléptek Szent-
endrén, Csolnokon, Székesfehérváron és Marcaliban. Székes-

fehérváron Katonadalok 
Találkozóján a Honvéd 
Bajtársi Klub „Őszi-
rózsa Dalköre” több 
éves hagyományőrző 
tevékenységéért meg-
kapta a Magyar Hon-
védség Összhaderőnem 
parancsnokának, Huszár 
János vezérőrnagy „Di-
csérő Oklevelét” és az 
ezzel járó ólomkristály 
vázát. A Dalkör Tatabá-
nyán a KÓTA minősítő 

hangversenyén, területi kategóriában 
„Dicséretes” minősítést ért el, ezzel 
lehetőség nyílik az Országos Kategó-
riában való indulásra. Programunk-
ban több kulturális, kirándulásokkal 
összekötött rendezvény is szerepelt. 
Köszöntöttük a nőket, az édesanyá-
kat, megemlékeztünk a kultúra és a 
költészet napjáról, március 15-ről, 
a Víz Világnapjáról. Novemberben 
köszöntöttük kerek évfordulós tagja-
inkat, decemberben Karácsony-váró 
klubdélutánt tartottunk. Kirándulása-
ink közül kiemelkedett az idei „Barangolás” sorozat újabb 
állomása, ahol Bajna és Csolnok településekkel ismerked-
tünk meg. Unokáknak és a nagyszülőknek is mindig örömöt 
jelent a Balatonakarattyára szervezett kirándulás. Az „Életet 
az Éveknek” Megyei Szervezet rendezésében részt vettünk 
Súron, a Nyugdíjas Klubok találkozóján, valamint Szentend-
rén a Bajtársi Nyugdíjas Klubok találkozóján. Az együttmű-
ködések területén a beszámoló szólt a klub és a város-vezetés 
tevékeny kapcsolatáról és együttműködéséről. Klubtagjaink 
rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken, az Idő-
sek Hete műsorában és programjaiban, tagjaink rendszeres és 
lelkes hallgatói a „Dandár” zenekarnak. A Városkapu ZRT. 
A Művelődési Házban ingyen biztosítja a termet a rendez-
vények lebonyolításához. Ezúton is köszönjük Polgármester 
Úr anyagi támogatását, melyet közösségi rendezvények le-
bonyolítására használtunk fel. A Városi Nyugdíjas Klubbal 
való szoros együttműködést a 36 fő „kettős tag” biztosítja. 
A BEOSZ alapító tagjaként támogatjuk célkitűzéseiket, és 
irányelveiket. A „Dandár”-ral való együttműködés fő moz-
gatója a katonai hagyományok ápolása – köszönjük a klub 
működéséhez nyújtott segítségüket. Rövid szünet után követ-
keztek a hozzászólások: Sipos Antal ezredes, Klapka György 
lövészdandár törzsfőnöke átadta Horváth Gábor dandár tá-
bornok üdvözletét. Sokrétű feladataik mellett minden lehe-
tőséget megragadnak a Bajtársi Nyugdíjas Klub és a Katona 
Nyugdíjasok támogatására. Ennek egyik jele, hogy a klub az 
utóbbi években a laktanyában tudja megtartani közgyűléseit. 
Kiemelkedő, több éves munkájuk elismeréseként „Dandár tá-
bornoki Dicsérő Oklevélben” részesült: Sárközi József ny.ez-
redes, Básti Gyula ny.ezredes, Somogyi Györgyné, Kovács 
Ferencné, Komlósi Mária és Székely Józsefné összekötők. 
Berdó Károly BEOSZ vezetőség tagja, a Dunántúli Régió 

vezetője, méltatta a klub munkáját. Az egyre csökkenő mi-
nisztériumi támogatás miatt nem tudják a befizetett tagdíja-
kat visszaforgatni a kluboknak. Elismerő oklevelet adott át 
a volt vezetőségi tagoknak, valamint Hetényi Istvánnénak, 
a Dalköri tevékenységéért. A Dunántúli Régió kitüntetését 
„EMLÉKPAJZS” plakett díjat, több évtizedes, áldozatkész, 
közösségi munkájáért – Sárközi József ny.ezredes, a klub el-
nöke vehette át, amit a tagság lelkes tapssal kísért.
Sipos Géza ny.ezredes a  BEOSZ tiszteletbeli elnöke elmond-
ta, hogy a BEOSZ a nyugdíjas katonák egyetlen érdekvédel-
mi szervezete. A tatai klub két év múlva ünnepli megalaku-
lásának 50. évfordulóját. Ezt az esemény-előkészítő munkát 
már most el kell kezdeni. Bankó Róbert az Életet az Éveknek 
megyei vezetés tagja elmondta: Két éve a Megyei Vezetőség 
újjá alakult, jelenleg 44 Nyugdíjas Klubbal tart kapcsolatot. 
Ezek közé tartozik a tatai Honvéd Bajtársi Klub is. Papp Mik-
lósné a JUNIOR tagozat 2017 évi tevékenységéről számolt 
be. Ezt követte a gazdasági, valamint az Ellenőrző Bizottság 
beszámolója. A tagság az elhangzott beszámolókat ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta. A Jelölő 
Bizottság ismertetése alapján a jelölt személyek egyenkénti 
megszavazásával lettek megválasztva vezetőségi tagoknak. 
Az Ellenőrző Bizottság megválasztása is hasonlóképpen tör-
tént. A vezetőség új tagjai: Sárközi József, Mezei Zsuzsanna, 
Kapusi István, Lázár Antal, Lázár Ferenc, Sümeg Ferencné, 
Palotai Margit. A funkciókat a Vezetőség majd első ülésén 
fogja szétosztani. A Felügyelő Bizottság tagjai: Csukás Fe-
renc, Kovács Ferencné és Komáromi Lajos. A hivatalos rész 
befejeztével a Honvédség bőséges vacsorával látta vendégül 
a klub tagjait, és gondoskodott az idős nyugdíjasok hazaszál-
lításáról is. Elmondhatjuk, hogy a taggyűlés igen eredményes 
munkát végzett.                   Bankó Róbert

Megtartotta éves közgyűlését a város második legnagyobb taglétszámú civil szervezete
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ASZTALITENISZ
február  17. szombat
15.00  Tatai AC – Mosonmagya-
róvári TE NB I.
A mérkőzést a TAC székházban 
játsszák.

KÉZILABDA
február 11. vasárnap
11.00  Tatai AC – Százhalom-
batta férfi ifi. II. osztály
13.00  Tatai AC – Százhalom-
batta férfi serdülő II. osztály
15.00  Tatai AC – Celldömölk 
női ifi. III. osztály
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában játsszák.

KOSÁRLABDA
február 11. vasárnap
13.00 Tatai SE – ZTE II. NB-s 
női
A mérkőzést a Vaszary csarnok-
ban játsszák.

ÜNNEPSÉG
február 12. hétfő
15.00 Városi Sportdíjátadó
Az eseményre a Güntner Aréná-
ban kerül sor.

Január 22-én tettek esküt a 2018-
as Phjongcshangi téli olimpiára 
és paralimpiára készülő magyar 
sportolók, köztük Balogh Zsolt ta-
tai látássérült síelő is. A közös es-
kütétel már önmagában is üzenet 
értékű volt mind a sportszakma, 
mind a magyar társadalom számá-
ra, mivel az ép és a parasportolók 
egyaránt hatalmas elismerést ér-
demlő, rendkívüli teljesítményt 
nyújtó emberek.
A budapesti Mom Kulturális Köz-
pontban megtartott ünnepségen 
köszöntötte a sportolókat Áder 
János, Magyarország köztársasági 
elnöke, Szabó Tünde sportért fele-
lős államtitkár, Kulcsár Krisztián, 
a Magyar Olimpiai Bizottság, és 
Szabó László, a Magyar Paralim-
piai Bizottság elnöke.
A köztársasági elnök köszöntő-
jében a régi idők téli olimpiáit 

és a magyar sportolók legendás 
történeteit idézte fel, így többek 
között az 1932-es téli olimpián 
Rotter Emília és Szollás Lász-
ló szereplésének történetét, akik 
közadakozásból gyűjtötték össze 
a kiutazáshoz szükséges összeget, 
hogy aztán bronzéremmel térje-
nek haza. Elmondta, hogy a ma-
gyar téli olimpiai érmek átlag élet-
kora 67 év, de a legfiatalabb is már 
38 éves lett az idén és reményét 
fejezte ki, hogy sportolóink most 
fiatalítanak az eredményeken.
“A sport eszköz legyen arra, hogy 
sok mindent megtudjatok arról a 
világról, ami a látható világnak a 
háta mögött van.” - idézte Balczó 
András életműdíjas öttusázó sza-
vait Szabó László, a Magyar Para-
limpiai Bizottság elnöke köszöntő 
beszédében, melyben név szerint 
is utalt paralimpiai kvalifikációt 

szerzett sportolóinkra: „Balogh 
Zsolt, a magyar paralimpiai csa-
pat egyik tagja látássérült, az erős 
árnyékokon kívül semmit nem lát, 
mégis 60 km/h-ás sebességgel szá-
guld sílécein, szlalomozik a kapuk 
között. Ha valaki, hát Zsolt sokat 
megtapasztalt arról, hogy mi van a 
látható világ háta mögött. Például 
erős hit, bátorság és szembeszállás 
az elrendeltetéssel.”
Bocsi Bence, aki a hátára erősí-
tett hangszórón keresztül irányítja 
instrukcióival Zsoltot, pár méter-
rel előtte síelve, szintén tudna me-
sélni nekünk arról, hogy mi van a 
látható világ mögött. Bizalom, ön-
feláldozás és szeretet.
Lőrincz Kriszta, akit kerekesszék-
be ültetett a sors, és aki a téli pa-
ralimpián biatlonban és sífutásban 
képvisel minket magyarokat, nos, 
ő is látott pár dolgot a látható vi-
lágon túlról. Verejtékkel megküz-
dött, reménytelennek tűnő, majd 
mégis megnyert harcokat a saját 
testével, az ép lelkű és testű em-
berek szolidaritását és azt, hogy 
minden van, ha derű van.
Vegyük sorra még egyszer: hit, bá-
torság és szembeszállás a remény-
telennel. Bizalom, önfeláldozás és 
szeretet. Győzni akarás, szolidari-
tás és derű.
Ők hárman, a paralimpia magyar 
versenyzői, Kriszta, Zsolt és Ben-
ce, a mi közösségünk, a magyar 
nemzet büszkeségei. Lényük és 
teljesítményük pőrén, tisztán 
üzen: nem a szemed világa, nem a 
tiszta hallásod, nem a tested vagy 

a szellemed képességei emelnek 
példává. Ezek önmagukban mit 
sem számítanak. A lényeg a lel-
kedben és a hitedben van.”
Kulcsár Krisztián, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke az 
olimpiai mozgalom eszmeiségét 
hangsúlyozta: „Az olimpiai moz-
galom szépsége – az igazi csoda 
– nem az előkészítésben, a lebo-
nyolításban, vagy a fokozott ér-
deklődésben rejlik. Itt hősök, sőt 
legendák születnek és ugyanúgy 
hősöket és legendákat döntenek 
le a talapzatról. Sehol sem olyan 
magától értetődő, mint az olim-
piai eszme által áthatott sportban, 
hogy az eltérő nemzetiségű, fajú, 
vallású emberek között csak a tel-
jesítményük alapján van különb-
ség.”
A XXIII. téli olimpia 2018. feb-
ruár 9. és 25. között kerül meg-
rendezésre a dél-koreai Phjongcs-
hangban, ahol ezt követően, 
március 9-én veszi kezdetét a XII. 
téli paralimpia. Ez utóbbi sporte-
seményen először képviseli Ma-
gyarországot látássérült sportoló. 
Balogh Zsolt az alpesi sí számok 
közül óriás-műlesiklásban és mű-
lesiklásban áll rajthoz vezetőjé-
vel, Bocsi Bencével.
A dél-koreai olimpiai és paralim-
piai játékok kabala figurái egy 
fehér tigris és egy ázsiai fekete 
medve, akik a Szuhorang és a 
Bandabi nevet kapták. A paralim-
pia kabalájaként szereplő Band-
abi a bátorságot és az akaraterőt 
szimbolizálja.        Németh Orsolya

Tatai versenyző is indul a téli paralimpián

Végéhez közeledik az NB II-es 
női röplabda bajnokság alapsza-
kasza. Az utolsó hazai mérkő-
zést a Szeged ellen játszotta a 
TAC-SZESE együttese. Volt mi-
ért visszavágni, hiszen idegenben 
vereség lett a vége. A vendégek 
mindössze 8 játékossal érkeztek, 
de már a bemelegítésnél lehetett 
látni, hogy többen is jó formá-
ban vannak, edzőjük is lelkesen 
biztatta őket. A hazaiaknál is azt 
lehetett látni, hogy mindenki oda 
fogja tenni magát. Az első játszma 
hazai ponttal kezdődött és 20-13-
ig biztatóan alakult. Ekkor Szabó 
edző négyet cserélt, ami zavart 
okozott és a Szeged ráérzett a le-
hetőségre. 22-21-nél egyenlíthet-
tek volna, de helyén volt a lányok 
esze és szíve, így ha nehezen is 

de 23-ra hozták a szettet. A máso-
dikban szinte végig a vendégek 
vezettek, a TAC kapaszkodott, 
kilencszer is sikerült egyenlíteni, 
de a játszma 21-re a vendége-
ké lett. A harmadik felvonásban 
9-9-ig jobbára a Szegednél 
volt az előny, de akkor sikerült 
13-9-re elhúzni és ezt a játszmát 
is behúzta a TAC. Mint később 
kiderült a negyedik szett lett az 
utolsó, amiben megint 9-9-ig volt 
kérdés a meccs végkimenetele. 
Innen fokozatosan nőtt a hazai 
előny és a szépszámú közönség 
lelkes biztatása mellett sikerült a 
győzelem, a visszavágás.
Tatai AC – Szegedi RSE  3-1 
(23,-21,19,18)
Vezette: 
Barabás B., Barabás B.       - ta -

Aki szereti a kézilabdát az az el-
múlt hétvégén kiélhette a sportág 
iránti szenvedélyét. A Güntner 
Arénában szombaton reggeltől 
vasárnap késő délutánig patto-
gott a labda. Összesen 534 gólt 
láthatott, aki végigülte a mérkő-
zéseket. Tata volt a helyszíne a 
XV. Kárpát-Meditop Kupa nem-
zetközi női kézilabda tornának. 
Erdélyből, a Felvidékről és az 
anyaországból érkeztek az együt-

tesek és természetesen a TAC is 
az indulók között volt. Szomba-
ton két csoportban játszottak a 
csapatok. A TAC a Felvidékről 
érkezett Naszvaddal kezdett. Vé-
gig a vendégek vezettek, a félidő-
ben 4 góllal és ezt végig meg is 
őrizték, végeredményben 25-21-
re nyertek. Délután a második 
mérkőzés azt volt hivatott eldön-
teni –miután a Naszvad megnyer-
te újabb meccsét – hogy ki végez 

a csoport 2. helyén és játszhat a 
bronzéremért. Az ellenfél, az er-
délyi Sepsiszentgyörgy szinte 
végig vezetett, a TAC a 46. perc-
ben érte őket utol (20-20). Innen-
től felváltva került előnybe hol 
az egyik, hol a másik csapat. A 
TAC a végére nagyon összekap-
ta magát és az utolsó 5 percben 
a győzelmet is megszerezte, 26-
24-re hozva a meccset. A másik 
csoportban a Mohácsi TE kétszer 
is 40 gól fölött lőve végzett az 
élen. Vasárnap délelőtt a helyosz-
tókon a TAC a Székelyudvarhely 
ellen játszott, pontosabban ők ját-
szottak a tataiakkal, mert bizony 
nagy különbség volt a két együt-
tes között. Már félidőben 19-9-re 
vezettek, a vége pedig 36-18 lett, 
így a TAC a 4. helyen végzett. A 

döntőben a tavalyi győztes Mo-
hács nagyon magabiztosan verte 
az elfáradó Naszvad együttesét, 
így megvédte címét.
Végeredmény: 
1. Mohácsi TE
2. Naszvad (Felvidék)
3. Székelyudvarhely (Erdély)
4. Tatai AC 
5. Marosvásárhely (Erdély)
6. Sepsiszentgyörgy (Erdély)
Különdíjasok:    Legjobb kapus: 
Bálint Anna (Székelyudvarhely)
Gólkirálynő:      Bálint Noémi 25 
gól (Székelyudvarhely) Legtech-
nikásabb anyaországbeli: Kaló 
Zsófia (Mohácsi TE)
Legtechnikásabb határon túli:      
Bíró Zita (Marosvásárhely)
Legjobb tatai:   Willi Dorka  - ta -

Kézi minden mennyiségben

Győzelem a rajton
Decemberben fejezték be az NB 
I/B-s kézilabda csapatok az őszi 
szezont. Január elején elkezdték 
a felkészülést tavaszra és február 
első hétvégéjén meg is kezdődött 
a bajnokság második szakasza. 
A szurkolók megszenvedték az 
őszt, hiszen a kedvencek csak 
a 9. helyen végeztek és a hazai 
mérlegük is rosszabb lett a meg-
szokottól. Az első fordulóban a 
4. helyen álló Szigetszentmiklós 
látogatott Tatára. Ősszel idegen-
ben döntetlen (23-23) lett, ami-
nek a tataiak örülhettek. Sibalin 
edző szerint jól sikerült a felké-
szülés és a szurkolók is győzel-
met vártak csapatuktól. Aztán 
nem úgy kezdődött, ahogy kel-
lett volna, hiszen az első hazai 
gólra 10 percet kellett várni. 
Igaz a vendégek is csak kettőt 
lőttek ennyi idő alatt. Győrffi 3 
gólja jelentette a 3-3-t és jól jött 
Czérna több bravúros védése. Az 
egész első félidő váltott veze-
téssel ment, nyolcszor volt dön-
tetlen. A dudaszóra lőtt Venczel 
góllal a TAC mehetett előnnyel 
a szünetre. (11-10) Schekk gól-
lal kezdődött a második harminc 
perc, először vezettek a hazaiak 
2 góllal. Az új szerzemény Mátó 
(Balmazújvárosból jött) meglőt-
te első gólját. Czérna továbbra 
is remekelt, még büntetőt is vé-
dett. Szép lassan növelte előnyét 
a TAC 15-12, 16-13, 18-14, az 
50.percben pedig már 19-14 lett. 
Néhány könnyelműség miatt két 
gólt lefaragtak a vendégek, de 
innen már nem volt vissza út, 
nem várt fölényes győzelmet 
aratott a Tata.
Tatai AC – Szigetszentmiklósi 
KSK 23-18 (11-10)
Vezette: Bócz L., Wiedemann V.
Góllövő: Győrffi 7, Schekk 5, 
Venczel 4, Kanyó Á. 2, Galam-
bos, Kállai, Kisék, Pap, Mátó 
1-1.
Edző: Sibalin Jakab
- Nagyon készültünk, tudtuk 
hogy ezt a meccset meg kell 
nyernünk. Jó védekezés és jó 
kapusteljesítmény is kellet hogy 
ilyen kevés gólon tartsuk a 
Szentmiklóst.           -ta-

Röpis siker
Az amatőr női NB-s kosárlabda 
bajnokságban szereplő Tatai SE 
csapata Szombathelyen játszot-
ta legutóbbi meccsét. Október 
végén Tatán 83-43-ra nyertek 
Szabó Judit tanítványai, ami-
kor a második negyedben (23-8) 
gyakorlatilag eldőlt a találkozó. 
Most is győzelemre készültek, de 
az utóbbi hetek sérülés és beteg-
ség hulláma után kérdés volt mire 
lesz képes a csapat. Nos újból 
bebizonyítottak a lányok, hogy 
csapatként, de egyénileg is fej-
lődnek. Már az első negyedben is 
vezettek, de ezúttal is a második 
negyed jelentette a nagy különb-
séget amit 29-12-re nyertek meg. 
Hárman -Gusztafik, Lendér, Ta-
kács- is végigjátszotta a meccset, 
ráadásul Gusztafik  a 31 pontjá-

val egyéni legjobbját hozta. De 
Kiss J. triplákból elért 15 pontja 
(amit 6 kísérletből dobott) is min-
den dicséretet megérdemel. Mint 
ahogy az egész csapat előtt le a 
kalappal. Most vasárnap hazai 
pályán olyan mérkőzés követke-
zik ahol kötelező a győzelem. Ez 
még akkor is igaz ha egy NB I-es 
csapat II. gárdája (ZTE II.) lesz 
az ellenfél. Egy esetleges győ-
zelemmel megszilárdulna az 5. 
hely, sőt előre lehetne tekinteni a 
4. helyre is.
Szombathelyi Egyetem - Tatai 
SE 76-93 (19-21, 12-29, 25-17, 
20-26)
Pontszerzők: Gusztafik 31/6, Ta-
kács 22/6, Kiss J. 15/15, Lendér 
14/3, Strupka 9, Jagicza 2
Edző: Szabó Judit          - ta -

Siker Vasban

Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság
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