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háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Gazdafórum az agrárfejlesz-
tések eredményeiről
   5. oldal

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Február 12-én a Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnokban rendez-
ték a hagyományos sportdíj-át-
adó ünnepséget, melyen Tata 
Város Önkormányzata több mint 
300 sportoló, edző és sportvezető 
munkáját ismerte el.
Az önkormányzat minden év feb-
ruárjában egy éremmel ismeri el 
a sportolók előző évben nyújtott 
kiemelkedő teljesítményét. Idén a 
világversenyeken 1-6 és a magyar 
bajnokságokon, diákolimpián 
dobogós helyen végzett sporto-
lók és felkészítőik vehették át az 
elismerést. Az ünnepségen részt 
vett Balogh Gábor, a Magyar Di-
áksport Szövetség és a Nemzeti 
Diák-hallgatói és Szabadidősport 
Szövetség elnöke, kétszeres vi-
lágbajnok öttusázó, aki elmondta: 
- Egy sportoló annak örül igazán, 
ha jól felkészül a versenyére, az-
tán ha jó eredményt ér el és si-
kerül megvernie ellenfelét, végül 

pedig ha elismerik mindezért, így 
a tatai díjátadó nagyon szép alka-
lom. Balogh Gábor a diákolim-
piák kapcsán hozzátette, évente 
több mint 8000 eseményt szer-
veznek, több mint 200.000 tanuló 
részvételével, így a diákolimpia a 
legnagyobb tanulmányi verseny 
hazánkban, és ha valaki az első 
három helyen végez, akkor plusz 
pontot kap a felsőoktatási felvéte-
li eljárás során.
Az idei sportdíj-átadóra 23 sport-
ágból, 38 sportegyesület 327 ver-
senyzője, edzője és sportvezetője 
kapott meghívót. A helyszínen 
Bencsik János is köszöntötte a 
résztvevőket. Az országgyűlési 
képviselő elmondta: - A szülők 
mellett a Tatán és környékén, s 
az együttműködő települések kis- 
iskoláiban szolgálatot teljesítő 
testnevelő tanároknak köszönhető 
ez a szép eredmény, emellett ki-
emelkedő az az aktivitás is, ami 

megmutatkozik az idősebb ko-
rúak szabadidősport tevékenysé-
gében, s amit érdemes megőriz-
ni úgy, hogy a másik oldalon az 
utánpótlás nevelésre is évről-évre 
nagyobb figyelmet szentel az ön-
kormányzat, és a támogató gazda-
sági társaságok.
Az eseményen Michl József külön 
elismerésben részesítette Vámosi 
Lászlót, Tata sporttörténelmének 
feldolgozásáért, és a Tatai Patrió-
ta Magazinban a város sportjáról 
megjelent cikksorozatáért. A pol-
gármester a díjátadón kiemelte: 
- A város elismerését idén 20. al-
kalommal adták át azoknak a spor-
tolóknak, akik tavaly derekasan 
teljesítettek. Nagy köszönet jár a 
sportvezetőknek, a sportolóknak, 
mindazoknak, akik ezen a terüle-
ten dolgoznak, és nagy köszönet 
a szülőknek, akik tavaly is támo-
gatták azt a munkát, ami ilyen 
fantasztikus eredményeket szült. 

A városvezető hozzátette: - Külön 
öröm, hogy Tatán újabb sportágak 
kezdenek megerősödni, így pél-
dául a röplabda, amely a strand-
röplabdával együtt egyre népsze-
rűbb, vagy a triatlon, amely tavaly 
egy rangos, országos verseny al-
kalmából mutatkozott be nálunk. 
Emellett a hagyományos tatai 
sportágakban is évről-évre egyre 
többen edzenek, és remélhetőleg 
a számuk a jövőben is tovább nő 
majd. Tata Város Önkormányzata 
minden évben más, egyedi terve-
zésű emlékéremmel ajándékozza 
meg a kitüntetett sportolókat. Az 
idei érem Szabó Géza ötvös mes-
ter munkája, melynek hátoldalán 
a nyári lak épülete szerepel.
Az ünnepségen közreműködött a 
Primavera Táncklub. Ábrahám Ágnes

Az esemény fotói Képriport című ro-
vatunkban láthatók, a kitüntetettek 
névsora a 9. oldalon olvasható.

Tata köszönti 
sportolóit!

Az önkormányzat sikerrel pályá-
zott a „Helyi gazdaságfejlesz-
tés” című pályázati felhívásra, 
melynek nyomán négy tatai is-
kolában, hálózatos jelleggel egy 
főző- és három melegítőkonyha 
újul meg. A Kőkúti Általános 

Iskolában 1500 – 2000 adagos 
főzőkonyhát alakítanak ki, mely 
így az érintett általános iskolák 
teljes kiszolgálására alkalmas-
sá válik. A nyertes pályázatról 
Bencsik János országgyűlési 
képviselő és Michl József tartott 

sajtótájékoztatót február 14-én, a 
Kőkúti Iskola ebédlőjében.
A Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Program (TOP) ke-
retében a „Helyi alapanyagokra 
épülő minőségi közétkeztetésért 
– iskolai konyhák hálózatos fej-

lesztése Tatán” című, TOP-1.1.3-
15-KO1-2016-00002 azonosító 
számú pályázattal eredményesen 
pályázott Tata Város Önkor-
mányzata. Az elnyert támogatási 
összeg bruttó 180 millió Ft.
Folytatás a 2. oldalon.

Hálózatos konyhafejlesztés kezdődik négy tatai általános iskolában

A legkisebbek teljesítményét is elismerték  a díjátadón.



FOGADÓÓRA

MICHL JÓZSEF
polgármester és a 7. egyéni 
választókerület képviselője

2018. február 26-
án, hétfőn 13.00-
15.00 óra között 
fogadja a hozzá 
forduló polgáro-
kat a Városházán 
hivatali helyisé-

gében, Tata, Kossuth tér 1. I.em. 
101.szoba. A választópolgárok 
fogadása előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján történik, 
melyre a 34/588-611-os telefon-
számon van lehetőség.

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

2018. február 
27-én (kedden) 
13.00 -15.00 óra 
között fogadja 
a hozzá forduló 
polgárokat a 
Városházán hiva-
tali helyiségében, 

Tata, Kossuth tér 1. I.em. 101.
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Folytatás az 1. oldalról.
A projekt keretében az önkor-
mányzat célja környezettudatos, 
a helyben termő élelmiszerekre 
épülő beszerzési útvonalak ki-
alakítása, és az alapoktól felépít-
ve egy a jelenleginél jelentősen 
jobb minőségű közétkeztetési 
szolgáltatás megvalósítása. Ki-
emelt feladat a helyi közétkezte-
tés javítása, diétás étkeztetés biz-
tosítása olyan korszerű műszaki 
megoldások alkalmazásával, 
amelyek hosszú távon gazdasá-
gosan üzemelő konyha kialakí-
tását teszik lehetővé.
Bencsik János a projektnyitó 
sajtótájékoztatón elmondta: - A 
beruházással egy központi kony-
hára épülő, élelmezésbiztonság 
szempontjából kiváló feltétele-
ket nyújtó és az ételek minősé-
gében is javuló szolgáltatás jön 
létre. A közétkeztetés terén az el-
múlt időszakban olyan szabályo-
zási környezet alakult ki, amely 
megköveteli a szolgáltatóktól, 
hogy a korábbiakhoz képest 
egészségesebb ételek készül-
jenek a diákok számára. Az új, 
egészségesebb ételek nem min-
dig egyeznek a diákok ízlésével, 
de ha jól felszerelt konyhában le-
het elkészíteni őket, akkor a bel-
tartalmuk és az élvezeti értékük 
is magasabb lesz. A fejlesztéssel 
magas szintű élelmezés alakul ki 

Tatán, amely a konyhatechnikai 
eszközök cseréjének köszönhe-
tően még biztonságosabbá teszi 
az ételeket. Az országgyűlési 
képviselő kiemelte: - nagyon 
fontos cél az is, hogy a helyi ter-
melők lehessenek a beszállítók, 
így a térségünkben termelt mi-
nőségi alapanyagok be tudjanak 
kerülni a közétkeztetésbe.
Michl József polgármester a 
helyszínen úgy nyilatkozott 
- Nagyon fontos, hogy a tatai 
gyerekek testben és lélekben is 
egészségesek legyenek, s ehhez 
számos eszközre van szükség. 
Ilyen a táplálkozás minősége, 
amelyen két oldalról lehet se-
gíteni: egyrészt a technológia 
javításával, másrészt pedig a 
megfelelő alapanyagok meg-
választásával. Tata szerencsés 
helyzetben van, hiszen a kör-
nyéken igen magas színvonalú 
mezőgazdasági termékeket ál-
lítanak elő, így egy másik ter-
vezett projekt során egy olyan 
előkészítő üzemet szeretnének 
létrehozni, ahol a helyi terme-
lőktől beérkezett alapanyagot 
elő tudják készíteni, majd a 
konyhákra beszállítani a Csillag-
sziget Bölcsődébe és a Kőkúti 
Iskolába. A városvezető hozzá-
tette: - szeretnék, ha jó irányba 
változna a gyerekek étkezési és 
étkeztetési kultúrája, mindenki 

nyugodtan, jó körülmények kö-
zött, a számára megfelelő meny-
nyiségű, egészséges ételhez jut-
na az iskolákban. Ehhez szükség 
van a pedagógusok, az iskolák, a 
szolgáltatók és a város kiegyen-
súlyozott együttműködésére.
A konyhai felújítások négy in-
tézményt érintenek.
-Kőkúti Általános Iskola főző-
konyhája:
Az átalakítás sem alaprajzi bő-
vítést, sem tartószerkezeti átala-
kítást nem igényel, a meglévő 
helyiségcsoportok módosulnak 
néhány válaszfal lebontásával. 
Az új helyiségek a korszerű 
konyhatechnológia igényeinek 
megfelelően kerülnek kialakítás-
ra. A fejlesztést követően a fő-
zőkonyhán 1500-2000 adag étel 
készül majd új, modern gépésze-
ti rendszer segítségével.
-Vaszary János Általános Iskola 
tálalókonyhája:
A városi iskolai konyhák új 
koncepciója alapján a Vaszary 
Iskolában a tálalókonyha tech-
nológiai tere a régi főzőkonyha 
traktusában kap helyet, és az elő-
készítő helyiségcsoport (zöld-
ség-előkészítő, fekete mosogató, 
szárazáru-raktár, közlekedő) tere 
felszabadul. Ez lehetőséget ad 
arra, hogy a jelenleg egyetlen kis 
helyiségben, szűkösen és szoros 
időbeosztásban zajló ebédeltetés 

helyett a felszabaduló térben az 
alsós kisgyermekeknek önálló, 
a korosztályuknak megfelelő ét-
keztetési feltételek alakuljanak 
ki.
-Jázmin utcai tagintézmény tála-
lókonyhája:
A tálalókonyha a meglévő is-
kolaépület földszinti épületré-
szében működik, s az átalakítás 
mellett a konyhatechnológia is 
teljesen megújul. A fejlesztés a 
meglévő konyha területén fog 
zajlani, sem alaprajzi bővítést, 
sem tartószerkezeti átalakítást 
nem igényel, a meglévő helyi-
ségcsoportok is megmaradnak.
-Fazekas utcai tagintézmény tá-
lalókonyhája:
A meglévő tálalókonyha infra-
strukturális átalakítására nincs 
szükség, de új, korszerű kony-
hatechnológiai eszközökkel kell 
felszerelni. Elsősorban mosoga-
tók, mosogatógép, munkaaszta-
lok, tároló szekrények, és hűtő 
beszerzése szükséges.
A hálózatos iskolai konyhafej-
lesztési projekt azt a célt is szol-
gálja, hogy Tatán a Gyermekba-
rát Város program részeként a 
felnövekvő generációk számára 
az egészséges életmód a min-
dennapi gyakorlat meghatározó 
része legyen. A projekt fizikai 
befejezésének tervezett napja: 
2018. december 31.        - áá -

Tata Város Önkormányzata si-
kerrel pályázott „A foglalkoz-
tatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást se-
gítő intézmények, közszolgál-
tatások fejlesztésével” című 
pályázati felhívásra, melynek 
nyomán még idén megújul a 
Csillagsziget Bölcsőde. A nyer-
tes pályázatról február 9-én tar-
tott projektnyitó sajtótájékozta-
tót Bencsik János országgyűlési 
képviselő és Michl József pol-
gármester.
A gyermekjóléti alapellátások 
közül a bölcsődei ellátási for-
mákhoz valamint az óvodai ellá-
táshoz való hozzáférés javításá-
nak és a szolgáltatások minőségi 
fejlesztésének megvalósítása 
érdekében a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Regionális Fej-
lesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága tett közé fel-
hívást, melyre városunk a „Csil-

lagsziget Bölcsőde felújítása 
Tatán” címmel nyújtotta be TOP-
1.4.1-15-KO1-2016-00020 
azonosító számú pályázatát. A 
projektet a döntéshozók alkal-
masnak ítélték a támogatásra, az 
elnyert támogatási összeg bruttó 
150 millió Ft.
A pályázattal Tata Város Önkor-
mányzatának célja a kisgyerme-
ket nevelők munkavállalásának 
támogatása, a családok segítése, 
különösen a leghátrányosabb 
helyzetű gyermekek minél ko-
rábbi életkorban történő meg-
segítése. Az elmúlt években a 
Tatai Csillagsziget Bölcsőde 
épületének energiaracionalizálá-
sa már megtörtént, az intézmény 
egy új gondozási egységgel is 
bővült, egy másik gondozási 
egysége pedig felújításra került.
Bencsik János a sajtótájékoz-
tatón elmondta: - ez a pályázat 
alapvetően a város legkisebb 

gyermekeinek megfelelő, kor-
szerű körülmények közötti, 
egészséges étkeztetését szol-
gálja. Helyesen döntött az ön-
kormányzat, hogy csatlakozva 
a térség más településeihez, 
bölcsődéjét pályázati forrásból 
fejleszti tovább. Az országy-
gyűlési képviselő kiemelte: - 
Három évvel ezelőtt Bajon az 
ottani óvoda bővítésével kom-
fortosabb körülmények közé 
kerülhettek a bölcsisek is, je-
lenleg Vértesszőlősön folyik az 
új óvoda és bölcsőde építése, és 
Tatabányán szintén megtörténik 
minden bölcsőde korszerűsítése 
energetikailag, valamint a belső 
terek felújításával. Elmondható, 
hogy egy év múlva a Tatai-me-
dence összes bölcsődéje a ko-
rábbiakhoz képest sokkal jobb 
körülmények között tudja fo-
gadni a gyermekeket.
A jelenlegi projekt első ütemé-

ben a konyha 300 adagos ka-
pacitásának növelésével 650 
adagos főzőkonyhát alakítanak 
ki, mely alkalmas lesz több he-
lyi óvoda kiszolgálására is. A 
konyha kapacitásbővítésével 
nem fejeződik be az épület fel-
újítása. A második ütemben két 
gondozási egység teljes körű 
belső felújításával a csoport-
szobák és a kiszolgáló helyisé-
gek (vizes blokkok, öltöztetők, 
pelenkázók) újulhatnak meg, 
létrejön egy tornaszoba, vala-
mint az udvar is megszépül. A 
régi, eredeti udvari burkolatok, 
járdák, lépcsők már rossz álla-
potúak, ezek felújítása mellett 
egy nyári hűsítő vízi „pancsoló” 
(nem medence, hanem zuhany 
jellegű hűsítő lehetőség) kiala-
kítása is szükségessé vált. Ezen 
kívül tervezik új játékeszközök 
telepítését, terasz feletti árnyé-
kolók beszerzését, parkosítást és 
az intézményt körülvevő kerítés 
cseréjét/javítását is, amennyiben 
a költségkeret lehetővé teszi.
Michl József tájékoztatott arról, 
hogy a projekt érinti a Geszti, 
a Fürdő utcai és a Kincseskert 
óvodákat, hiszen a felújítást 
követően az új bölcsődei kony-
hában készül majd el számuk-
ra is az étel, míg az óvodákban 
tálalókonyhák működnek majd. 
Tata polgármestere külön köszö-
netet mondott Bencsik Jánosnak 
a projekthez nyújtott támogatá-
sáért. Michl József megerősítet-
te: - a megvalósítás két ütemben 
zajlik, először megújul a konyha 
és három egységet fognak aka-
dálymentesíteni, ezt követően 
pedig a tervek szerint tovább 
szépülhet az udvar, és csoport-
szobákat is megújítanak.
A projekt várhatóan idén októ-
berben fog befejeződni.      - áá -

Konyhabővítés kezdődik a Csillagsziget Bölcsődében

Hálózatos konyhafejlesztés kezdődik négy tatai általános iskolában

Tata Kártya felhívás

2018. március 12-től 
2018. március 14-ig a Tata 

Kártya ügyintézése szünetel.
Megértésüket köszönjük.

Tata Kártya ügyintézés márciustól

Ügyfélfogadás:
   délelőtt délután 

Hétfő:  9:00-12:00     -
Szerda:  8:30- 12:00   13:00-17:30

Telefonszám:  +36/30-592-8060
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Amennyiben erős érdekszövet-
séget hozunk létre településeink 
között, akkor a Tatai-medence 
8-10 éven belül az ország legin-
kább élhető, a befektetők és tu-
risták számára is vonzó, önálló 
arculattal rendelkező térségévé 
válhat. Ez a mondat egy 2014. 
márciusában adott interjúban 
hangzott el Öntől. 
Ha jól emlékszem, akkor még egy 
további gondolattal is kiegészí-
tettem az akkori nyilatkozatomat, 
amely valahogy így hangozhatott: 
itt az ideje annak, hogy közösen 
gondoljuk újra, hogy hol, miből 
és miként kívánjuk biztosítani az 
itt lakók megélhetését, hogyan 
tudjuk vonzóvá tenni fiataljaink 
számára e természeti adottságait 
illetően páratlannak mutatkozó 
életteret.

2014-ben átrajzolták a korábbi 
választókerületeket. Korábban 
Tatabánya önálló választókerü-
letként működött. Nem jelentetett 
gondot az „átcsatolt” települé-
sekkel történő együttműködés?
Nem ért felkészületlenül a feladat, 
hiszen húsz esztendőn át szolgál-
tam Tatabánya városát polgár-
mesterként, miközben a kistérségi 
társulás elnökeként éveken át se-
gítettem a környékbeli települések 
fejlődését. Az Által-ér Szövetség 
egykori elnökeként, az egyesü-
let tagjaival karöltve terveztük 
meg a Tatai-medencén is túlnyú-
ló vízgyűjtő terület rehabilitációs 
programját. A korábban megfo-
galmazott közös céljaink és az 
évtizedes személyes kapcsolatok 
megkönnyítették az időnként elté-
rő részérdekek összeegyeztetését, 
s azok kormányzati erőtérben tör-
ténő érvényre juttatását.

Két járási székhely is részét képe-
zi ennek a választókerületnek. A 
két város között sosem tapasztalt 
rivalizálást?
Annyit igen, mint amennyi egy 
családon belül, két gyermek kö-
zött előfordul. Ezek nem kiol-
tották, hanem inkább inspirálták 
egymást. Miután a szocialista 
nagyipar összeomlását követően 
kitartó, közös munkával egy több 
lábon álló modern gazdaságot 
építettünk, melyet a gazdasági 
válság sem tudott összeroppan-
tani, Tatabánya válhatott a régió 
gazdaságszervező erejévé. A mű-
emlékekben gazdag, pezsgő kul-
turális életet magáénak tudható 
Tata városa pedig vonzó turiszti-

kai célpontként tudja tovább szí-
nesíteni és erősíteni ezt a gazda-
sági együttműködést. Ezeknek az 
eltérő karaktereknek az egybefo-
nódása tudja igazán megerősíteni 
a térség megtartó- és a külvilág 
számára is érzékelhető vonzerejét.

Az elmúlt négy év döntései, illetve 
eredményei közül mit tart a leg-
fontosabbnak?
A két város 2014-ig felgyülemlett 
adósságainak Kormány általi át-
vállalását és ennek következtében 
a települések gazdálkodási sza-
badságának a helyreállítását. Tata 
városa 5.3 milliárd forint adósság-
tól szabadulhatott meg ennek kö-
vetkeztében.

Sokszor szokott úgy fogalmazni, 
hogy ha munka van, akkor min-
den van.
Való igaz, elsődleges szempont a 
mindennapi megélhetés feltéte-
leinek közösségi szinten történő 
biztosítása. A mögöttünk hagyott 
években is folytatódott a helyi 
gazdaság dinamikus fejlődése. 
Az újabb kapacitásfejlesztő be-
ruházásoknak köszönhetően a 
munkanélküliség kettő százalék 
alá szorult. Egyre több vállalat 
igényli a magasabb végzettséggel 
rendelkező, diplomás munkaerőt. 
Az innováció, a kreativitás nálunk 
is mindennapos kifejezésekké 
váltak. Az utolsó másfél évben a 
bérek tekintetében is érzékelhető 
emelkedés történt, bár nincs az a 
fizetés, amelyen még ne lehetne 
emelni.

Tata a magyarországi járások 
fejlettségi mutató szerinti rang-
sorában előkelő helyen szerepel, 
az egy főre jutó helyiadó bevétele 
viszont már nem mutat ilyen róz-
sás képet. Mi lehet ennek az oka?
A Tatán élők jelentős része a tér-
ség legjobban fizető munkahelye-
ire jár el dolgozni, s a megtermelt 
jövedelmét itthon költi el. Az is-
kolai végzettséggel kapcsolatos 
mutatók is jobbak a régió átlagá-
nál. A kulturális szolgáltatások 
szinte teljes palettája elérhető, s 
igen fejlettnek mondható az egye-
sületi élet is. Viszont közel két 
évtizedig tartott feloldani azt a di-
lemmát, hogy miből is akar Tata 
hosszabb távon megélni. 

Valóban emlékszünk még arra az 
időszakra, amikor az egymást kö-
vető önkormányzatok, hol a tu-
rizmus, hol pedig az ipar fejlesz-

tésében látták a jövőt, de igazából 
egyik úton sem mertek elindulni.
A helyi adóbevételek megalapo-
zása szempontjából ezek bizony 
elvesztegetett évtizedek voltak. A 
turizmus önmagában alkalmas le-
het arra, hogy sok-sok tatai család 
személyes megélhetését biztosít-
sa, de sosem lesz arra képes, hogy 
a város költségvetési bevételeit 
is jelentős mértékben növelje. Ez 
viszont egyben azt is jelenti, hogy 
akkor a városüzemeltetési, továb-
bá fejlesztési feladatokra sem lesz 
elegendő pénzügyi fedezet. A Mi-
chl polgármester úr által vezetett 
képviselőtestület meggyőződé-
sem szerint jó irányba mozdult, de 
az iparfejlesztéshez szükséges
infrastruktúra meglehetősen hiá-
nyosnak mutatkozott.

Miből fakadt a város legnagyobb 
versenyhátránya a befektetése-
kért való versengés során?

A gazdaságfejlesztés tipikusan 
olyan terület, ahol az egyéni és a 
közösségi érdekek harmonizálá-
sára van szükség. Ezt leginkább 
önkormányzati szinten lehet meg-
valósítani. Jól tette a város veze-
tése, amikor ezt felvállalta. Így 
sikerült megválaszolni azt a sür-
gető kérdést is, hogy miként lesz 
elegendő villamosenergia az ipari 
park területén. Közös asztalhoz 
ültünk az érintett vállalkozókkal, 
a szolgáltatóval és az önkormány-
zat képviselőivel, s egyeztettük az 
elérendő közös célt. Ehhez később 
sikerült kormányzati támogatást is 
szerezni, s ma már bátran lehet új 
befektetőkben gondolkodni, mert 
az új tatabányai trafóállomásról 
önálló földkábelen érkezik a villa-
mosenergia Tatára. 

Most már csak az a kérdés, hogy 
vannak-e befektetők, akik vonzó-
nak tartják Tatát?
Jó példa erre a japán NHK két év-
vel ezelőtti megtelepülése, mely a 
járműipar számára gyárt rugókat. 

Ma már a bővítésben gondolkod-
nak. Az ugyancsak járműipari 
beszállító TOM-FERR pedig egy 
elnyert uniós pályázatnak köszön-
hetően újfent milliárdos nagyság-
rendű fejlesztésre készül. Ha nem 
is ekkora nagyságrendben, de 
további bővítésre készül a Kakas 
utca végén található Pannon Lé-
zer Műhely, továbbá a Rotte is. 
Az elektronikai kábeleket gyártó 
MooWa pedig most költözött át 
az ipari parkban felépített új gyár-
tócsarnokába. A város gazdaságá-
nak zászlóshajója, a hűtőberende-
zéseket gyártó Güntner is bővíti 
termelési kapacitásait.

A munkáltatók viszont gyakran 
emlegetik fel azt, hogy nem csak 
a munkaerőhiány jelent veszélyt 
a további beruházásokra, hanem 
a munkavállalók hanyatló felké-
szültsége is.
Ezért is indítottuk útjára az iskolai 
könyvtárak fejlesztési programját. 
A város középfokú kollégiuma-
it uniós és állami források meg-
szerzésével újítottuk fel, hogy 
vonzóbbá váljanak a távolabbi 
településeken élő fiatalok számára 
is. Hamarosan elindulhat a Vasza-
ry János Általános Iskola átfogó 
korszerűsítése, melyből a Jázmin 
utcai tagintézmény sem marad ki, 
de két újabb óvoda és a Csillag-
sziget Bölcsőde korszerűsítése is 
bekerült az intézményfejlesztési 
csomagba.

Korábban arról is szó volt, hogy a 
szolgáltatások színvonalát is javí-
tani kellene.
Ennek részeként épülhetett meg 
a kistérségi szakrendelő, a városi 
sportcsarnok, a vakok rehabilitá-
ciós intézete, s néhány héten belül 
elindulhat az új Tatai Piac kivite-

lezése is. Ezzel egyidőben veszi 
kezdetét a tataiak által régen várt 
Interspar áruház megépítése is.

Négy évvel ezelőtt ígéretet tett 
arra is, hogy a Kormány számára 
is láthatóvá teszi a visszatérő for-
rások által okozott problémákat.
Ez volt talán a legnehezebben 
teljesíthető ígéret, de mára e te-
rületen is révbe értünk. A Nem-
zeti Vízstratégia nevesítetten 
foglalkozik a kérdéssel, továbbá 
a Kormány 330 millió forintnyi 
azonnali támogatást utalt át a 
legsürgősebb intézkedések meg-
tételére. Tavasszal elkezdődhet a 
Kismosó-patak vízszállító kapaci-
tásának helyreállítása és a Hajdú 
utcai befogadócsatorna megépí-
tése. A Május 1. út források által 
érintett szakaszát pedig a nyári 
tanszünetben építik át.

Térjünk vissza egy kicsit a térség 
turisztikai adottságainak hatéko-
nyabb kihasználására. Hol tar-
tanak a négy esztendővel ezelőtt 

megfogalmazott célkitűzések?
Időközben átadásra került az Új 
Kakajakház Ökoturisztikai Köz-
pont, befejeződött az Angol-kert 
felújításának első két üteme, to-
vábbá átépült a város történelmi 
főtere, a Kossuth tér is.

Még mindig sok olyan tatai van, 
aki szerint ez utóbbi beruházás 
akár el is maradhatott volna.
Én egy kicsit kívülálló szemmel 
tekinthettem négy évvel ezelőtt 
Tatára, s szembetűnő volt, hogy 
nincs vonzó városközpontja. 
Szerencsére Polgármester úr már 
évekkel korábban elkészíttette a 
terveket, így csak a pénzügyi for-
rást kellett hozzá megszerezni. 
Szép lassan megtelik élettel, s a 
környezetében egymás után emel-
kednek ki az új lakóépületek is.

És mit tartogat a közeli jövő?
Közel négymilliárd forintot si-
került megszereznünk a további 
turisztikai jellegű fejlesztések 
megvalósítására. Hamarosan kez-
detét veszi az Esterházy-kastély 
és a Kőfaragóház felújítása. A 
Jenő-malom és az egykori Kris-
tály-fürdő területén létrehozandó 
malomtörténeti élményparkkal 
folytatódhat az Angol-kert rehabi-
litációja is. Számomra különösen 
kedves az Építők-parkjában meg-
valósuló „zöldváros” fejlesztés, 
továbbá a térségi kerékpárúthá-
lózat újabb szakaszokkal történő 
gazdagítása. Az idei évben meg-
épülhet a Tata-Agostyán és a Ta-
ta-Baj közötti kerékpárút is.

Nemrégiben úgy fogalmazott, 
hogy Tata lehet a Neszmélyi Bor-
vidék fővárosa.
Nemcsak lehet, hanem lesz is. A 
már említett fejlesztések is sokat 
fognak segíteni e célunk elérésé-
ben. Pályázatot nyertünk a Tatáról 
induló és ide érkező Neszmélyi 
Borút létrehozására. Jó esélyünk 
van rá, hogy a környékbeli ültet-
vények mezőgazdasági útjai is 
megújulva várják a kerékpározás 
és a neszmélyi borok kedvelőit. 
Ennek keretében újítottuk fel a 
Neszmély-Dunaszentmiklós kö-
zötti hegyi utat is. A térség bo-
rászatai által elnyert beruházási 
támogatásoknak köszönhetően 
közel kettőmilliárdos technológiai 
fejlesztésre kerülhet sor.

Most lezárul egy négyéves ciklus. 
Hogyan tovább?
Amennyiben a tataiak is úgy lát-
ják, hogy eredményes volt az 
eddigi közös munkánk, akkor én 
még vállalkoznék a már említett 
8-10 éves fejlesztési időszak má-
sodik felében elérendő célok kö-
zös megvalósítására is.

Tata lehet a Neszmélyi Borvidék fővárosa
Ciklusértékelő beszélgetés Bencsik János országgyűlési képviselővel
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353 katonát búcsúztattak február 
8-án, a Magyar Honvédség KFOR 
Kontingens 18. váltásának kibo-
csátó ünnepségén a laktanya alaku-
ló terén.
A katonák márciusban indulnak 
koszovói külszolgálatukra, ahol 
több békefenntartói feladatkört is 
betöltenek a következő hónapok-
ban. A tatai kibocsátó ünnepség 
helyszínén dr. Simicskó István 
honvédelmi miniszter úgy nyilat-
kozott: - fontos a Nyugat - Balkán 
stabilitása, hiszen egész Európá-
ra nézve kihatással lehet, ha ott 

destabilizálódik a helyzet. Látjuk, 
milyen veszélyeket rejt a migráció, 
és hogyan fokozódik a terroriz-
mus, tehát odamenni és válságöve-
zetekben a biztonságot és a békét 
szolgálni nagyon komoly segítség 
Koszovónak, s nyilván máshol is, 
hiszen 14 országban vannak jelen 
magyar katonák. A honvédelmi mi-
niszter kiemelte: - Magyarország 
megfontolt és jó lépéseket tett az 
elmúlt három évben, és példát mu-
tat Európa számos országának.

Horváth Sándor őrnagy, a 25. Klap-
ka György Lövészdandár 21. Harc-
kocsi Zászlóalj parancsnok-helyet-
tese, jelenleg a KFOR Kontingens 
18. váltás parancsnokaként el-
mondta: - Tulajdonképpen már tel-
jesítettek egy megelőző missziót, 
hiszen a teljes felkészülésük hat 
hónapig tartott, s a békefenntartói 
ismeretek teljes spektrumát magá-
ban foglalta, az egyéni képességek 
kialakításától és fejlesztésétől kez-
dődően a kiscsoportos összeková-

csolódáson át az egész kontingens 
összehangolásáig.
A kontingenst 26 alakulat katonái 
biztosítják. 353 fő a teljes létszám, 
közülük 260 katona a tatai 25. 
Klapka György Lövészdandárban 
szolgál. A kontingens számos bé-
kefenntartói feladatot fog ellátni 
két műveleti helyszínen, március 1. 
és szeptember 30. között. A féléves 
külszolgálatra utazó katonák egy-
szer, négy-öt napra hazatérhetnek 
majd családjukhoz.

Klubtagjaink részére évente több 
alkalommal szervezünk zenés-tán-
cos összejövetelt. A január 15-ére 
meghirdetett „Pótszilveszter” bá-
lon 120 fő vett részt. Most, a „far-
sang-farkán”, ismét 123 táncos 
lábú klubtagunknak biztosítottunk 
önfeledt szórakozást. A klub el-
nöke bevezetőként köszöntötte az 
egybegyűlteket, röviden megemlé-
kezett a farsang lényegéről. A far-
sang időszaka vízkereszttől, január 
6-ától hamvazószerdáig tart. Eben 
az időszakban tél van, ilyenkor 
a természet pihen. Ez az időszak 

viszont az emberiségnek, a keresz-
tény kultúrkörhöz tartozóknak igen 
fontos időszaka. Ilyenkor rendezik 
a legtöbb táncmulatságot, amelyek 
fő célja a párválasztás. Farsang 
ideje alatt kötik meg a legtöbb há-
zasságot. A farsangi népszokások-
ról röviden annyit, hogy ilyenkor 
történik a szalmabábu égetés, a 
rönkhúzás, busójárás és különböző 
a tél elűzését szolgáló ceremónia. 
Ehhez az időszakhoz kapcsolódik 
a világhírű Velencei- gondolás fel-
vonulás és a Riói-karnevál. A far-
sang német eredetű szó, jelentése, 

hogy a böjt előtti időszakban még 
szabad mulatni, italozni. A farsang 
megelőzi a „szent-negyven napot” 
a nagyböjtöt. A középkori magyar 
hagyományokban is már megjelent 
a farsang, mint a mulatságok idő-
szaka. A magyar irodalomban köl-
tőink többsége is megemlékezik 
a farsangról. Példa erre Csokonai 
Vitéz Mihály, aki így kezdi Do-
rottya című elbeszélő költeményét:
„Éneklem a fársang 
napjait, s Dorottyát,                                                                                                                                       
Ki látván a dámák bajos állapotját,                                                                                                                                      
Carnevál, s az ifjak ellen feltámada,                                                                                                                                       

S diadalmat is nyert pártára unt 
hada…”
Ezek után a vénlány Dorottya az 
Égiekhez fohászkodott: 
„Egek! Már én tehát csak 
azért születtem, Hogy férfi 
sohase feküdjék mellettem.                                                                                                                                       
Miért juttattatok hatvan 
esztendőre, Ha szert nem 
tehetek egy rossz főkötőre.                                                                                                                                        
Miért? Nem is véltem, s már itt 
volt a húshagyó, húshagyó- Hús-
hagyó! Engem itthon hagyó!                                                                           
Bosszúállás tüze perzseli melye-
met, A méltatlan szégyen elfo-
gyaszt engemet.”
A költő a vénlányok rámenősségét 
látva győzelmet biztosít a kapos-
vári öreglányoknak a házassággal 
az unott párta elhagyására.
„Dorottya leveté a vén-
ség szőnyegét. Mint a kí-
gyó szokta téli lebernyegét.                                                                                                                                     
Bételének 
gyenge hússal agg ráncai. Kinö-
vének mind a harminckét fogai.                                                                                                                                           
Felderült ajakin friss ró-
zsák nyílának. Szemein 
idegen lángok lobbanának.                                                                                                                                      
Kerekded fara is úgy domboroda 

ki. Mintha birsalmából harapták 
volna ki.”
Ezek után már ne csodálkozzunk, 
hogy a költő miként fejezi be a 
költeményét. Az eredmény hap-
py-end.
„De Ámor a szép fény s il-
lat közepéből. Kiválasztva 
egy pár nyilat a tegzéből.                                                                                                                                        
Ráteszi keményen 
felhúzott íjára- S 
ellövi Oporra s a szép Dorottyára.                                                                                                                                      
Dorottya Oporral mindjárt kezet 
csapott. Levágatta tulkát s hívatta 
a papot.”
A klubelnök bevezetője után bevo-
nultak az álarcosok.  Volt köztük 
cigánylány, Piroska, török basa, 
udvari bolond, varázsló, banya, ör-
dög, angyalka, pöttyös túró Rudi és 
Zorró.   A rögtönzött zsűri minden 
jelmezest jutalomban részesített. 
A táncosok korukat meghazudtol-
va ropták a táncot, járták a twistet. 
A résztvevők által ajándékba ho-
zott tombola tárgyak kisorsolását 
is nagy izgalom kísérte. A vidám 
hangulatú farsangi-bál a „Jó éjt 
kedvesem” dallamára ért véget.               
   Kun Imre klubelnök

Farsangolás a Városi Nyugdíjas Klubban

KFOR kontingenst búcsúztattak Tatán

Fotók: Domokos Attila

2018. február 15-én a szokásos 
Honvéd Bajtársi klubdélutánun-
kat Sárközi József klubvezető 
nyitotta meg. Felkérte Kovács 
Ferenc ny. őrnagyot, hogy tartsa 
meg beszámolóját. Nehéz sze-
repre vállalkozott, hisz másfél 
órában nem lehet bezsúfolni 85 
év történetét. Kevesen mond-
hatják el, hogy átélték a II. vi-
lágháborút, az 56-os eseménye-
ket. A háború borzalmaival már 
kisgyerek korában találkozott, 
amitől még hosszú évek múl-
va is lidérces álmai voltak. 9-en 
voltak testvérek egy kis hajdú-
sági községben. Édesapja szűcs 
szakmában, majd utászként dol-
gozott, ezért sok helyre kellett 
költözniük. Nemcsak Magyaror-

szág több városában, hanem Kas-
sán és Németországban is éltek. 
Tudásszomjának, és tanulásának 
köszönhet mindent, amit az élet-
ben elért. 17 évesen beállt kato-
nának. Már 20 évesen század pa-
rancsnok volt. Az 56-ban nagyon 
sokan csábították, hogy hagyja 
el az országot, de ő megmaradt 
hűséges katonának. 62 éve él-
nek házasságban, melyből fia és 
lánya született. Kb. 61 éve lakik 
Tatán, hisz a katonaság ide he-
lyezte. Betegsége miatt leszáza-
lékolták és nyugdíjba vonult. Az-
óta egy kis telken gazdálkodnak, 
szabadidejükben a Komáromi 
Gyógyfürdőbe járnak feleségével 
pihenni. Az élete nem volt rózsás, 
de a katonaságnál eltöltött időkre 

mindig szívesen emlékezik. Rozs 
János (volt nyugdíjas társunk) 
Barátaimhoz c. versének sora-
ival fejezte be történetét. „Nem 
kívántam többet, mit eddig elér-
tem, éveim nagy részét bizony 
már leéltem……” Hozzászólá-
sok Básty Gyula: Megköszönte 

az értékes előadást, és elmondta, 
hogy Kovács Ferenc szerénység-
ből nem említette, hogy milyen 
felelősségteljes munkát végzett 
a honvédségnél. Ismeretségük 
még fiatal éveikre nyúlik visz-
sza. Zentay László: Szintén kö-
szönetét fejezi ki az előadónak, 

és így utólag valóban megérte 
meghallgatni. Mi nyugdíjas ta-
gok is nagyon szívesen hallgat-
tuk a színes előadást, egy perc 
unalom sem jelentkezett senki 
arcán. Sárközi József a közelgő 
programokat ismertetve zárta be 
a klubdélutánt.               Nagy Olga

Életem története: Kovács Ferenc
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A THE 2018. február 2-án a 
Német Nemzetiségi Múzeumban 
közgyűlést tartott, melyen a tag-
ság 75%-a jelen volt.
A közgyűlést levezette: Varga 
Zsuzsanna alelnök.
Dr. Kis Tiborné, az egyesület el-
nöke 2012. év februárjától látta 
el az elnöki teendőket. Beszámo-
lójában visszaidézte az elmúlt 
év programjait, eredményeit. A 
2001-ben alakult egyesület cé-
lul tűzte ki tata város helytör-
ténetének kutatását, feltárását. 
Munkájuk eredményeit évköny-
vekben, helyi folyóiratokban is 

közzé tették.
A kitűzött célok megvalósítását 
segítették: Michl József Tata vá-
rosának polgármestere, az ön-
kormányzat, a Komárom-Eszter-
gom megyei iparkamara,a  Kuny 
Domokos Múzeum, a református 
Gimnázium, a Talentum Gimnázi-
um, a Vaszary János Általános Is-
kola, a Magyary Zoltán Népfőis-
kola, a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár vezetői és munkatársai.
Köszönet illeti mindannyiukat.
A 2017-es évben mutattuk be a 
„15szelet Tatából” c. könyvet, 
emléktáblát avattunk, a 100 év-

vel ezelőtt Munkácsy-díjas grafi-
kus, Kerti Károly tiszteletére. Az 
egyesület vendége volt: Császár 
Angela színművésznő. Tapasz-
talatcsere céljából helytörténeti 
egyesületeket látogattunk meg: 
Pápán, Gannán, Nagykőrösön. 
A szomódi  HTE programjain 
részt veszünk.
A Református Gimnázium 
MIND galériájában bemutatko-
zó képzőművészek kiállításának 
szervezésében egyesületünk el-
nökasszonya aktívan közremű-
ködik. A KDM-ban az iparosság 
tiszteletére szerveztünk kiállítást, 

melyben a múzeu munkatársai és 
Busa Mónika néprajzos nyújtott 
segítséget. Testvérvárosi kap-
csolatot éápol több tagtársunk: 
Szőgyénnel, Gerlingennel.
Az elnökasszony mandátuma le-
járt, ezért lemondott. Aktuálissá 
vált új elnök és elnökség megvá-
lasztása. A jelölő bizottság elnö-
ke: Tolnai Istvánné, új elnöknek 
Dr. Kis Tibornét javasolta. A tag-
ság 100%-os szavazati aránnyal 
választotta meg. Az egyesület al-
elnöke: Varga Zsuzsanna. Az el-
nökség valamennyi tagja vállalta 
az együttműködést az elnökasz-

szonnyal.
Dr. Kis Tiborné megköszönte a 
vezetőség és a tagság bizalmát. 
2020. beruár 28-ig vállalta el az 
elnökségi tisztséget.
Vámosi László, a Tatai Éremgyűj-
tők Egyesületének titkára, együtt-
működési megállapodást javasolt. 
Az egyesület pénzügyi helyzetéről 
Miskei Pál számolt be.
Az elnökasszony a 2018-as év 
munkatervét ismertette. A köz-
gyűlés kötetlen beszélgetéssel, 
jó hangulatban zárult. 

Varga Zsuzsanna, 
a THE alelnöke

Tisztújítás a Tatai Helytörténeti Egyesületnél

Az elmúlt nyolc év hazai ag-
rárpolitikai fejlesztéseiről és 
eredményeiről tartott gazdafó-
rumot Kis Miklós agrár-vidék-
fejlesztésért felelős államtitkár, 
és Bencsik János országgyűlési 
képviselő Tatán. A helyszínen 
elhangzott: Tata és Tatabánya 
vonzáskörzetében több mint 3 
milliárd forint értékben hajtot-
tak és hajtanak végre olyan helyi 
fejlesztéseket, amelyek térsé-
günk agrár és vidékfejlesztését 
szolgálják.
A mezőgazdaság fellendítésének 
érdekében a magyar kormány 
2010-ben együttműködésbe kez-
dett a gazdatársadalommal és 
a szakmai szervezetekkel, va-
lamint stratégiai partnerségben 
dolgozik a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamarával. A közös munka 
nyomán az elmúlt nyolc évben 

folyamatosan növekedett a ma-
gyar mezőgazdaság teljesítmé-
nye. A számadatokról, a fejlesz-
tési és pályázati lehetőségekről, 
és az ágazat eredményeiről a fó-
rumon Kis Miklós agrár-vidék-
fejlesztésért felelős államtitkár 
elmondta: - Amióta 2010-ben a 
kormány meghirdette agrárpo-
litikáját, nagyon sok változás 
történt. Ennek eredménye már 
a számadatokban is látszik, pél-
dául a mezőgazdasági és élel-
miszeripari cégek több mint 70 
ezer fővel bővítették foglalkoz-
tatottjaik létszámát, az agrárex-
portunk 2010 - hez képest pedig 
több mint egyharmadával nőtt. 
Ezek a fontos gazdasági mutató-
számok is tükrözik az elvégzett 
munka sikereit, amelyekre mél-
tán lehetünk büszkék. Minderről 
pedig számot kell adni, hiszen a 
problémák, nehézségek mellett 
az eredményekről sem szabad 
elfeledkezni. Természetesen eh-
hez nemcsak a kormányzat kel-
lett, hanem a mezőgazdaságban 
dolgozók munkája is.
A támogatások közvetlen gazda-
sági hatásain túlmenően nagyon 
fontos cél volt a munkahelyte-
remtés, és látható, hogy a beru-
házások megvalósulásával már 
új munkahelyek teremtődnek a 
vidéki térségekben, és a fejlesz-
tések létrejöttével majd műkö-
désével, sokan vállaltak további 
létszámbővítést, ami pénzben 

nem kifejezhető hatás, de na-
gyon komoly társadalmi jelen-
tőséggel bír. Emellett lényeges 
az is, hogy a fejlesztések által 
a vidék és a város közelebb ke-
rül egymáshoz, például a piacok 
építése, és a mezőgazdasági élel-
miszerek feldolgozottságának 
növelése miatt – fogalmazott 
Kis Miklós. Az államtitkár úgy 
nyilatkozott: - Országos és me-
gyei szinten is példaértékű az a 
támogatás, ami segítséget nyújt 
az itteni gazdáknak. Eddig ösz-
szesen 16 milliárd forint támo-
gatás érkezett megyénkbe, mely 
számos különböző pályázathoz 
köthető, s egyértelműen azt mu-
tatja, hogy azokat a kormányzati 
célkitűzéseket, amelyeket első-
sorban az állattenyésztésben, 
kertészetben, szőlészetben, borá-
szatban határoztak meg, sikerült 
megvalósítani, s a kis és közepes 
családi gazdaságokat tudják tá-
mogatni azokban a térségekben, 
amelyekben komolyan gondol-
kodnak a jövőről valamint a vál-
lalkozások fejlesztéséről.
Bencsik János a térségünkbe 
érkezett támogatással kapcso-
latban elmondta: - a hatékony 
pályázati munkát nagyban segí-
tették a helyi kistermelők visz-
szajelzései, hiszen felhívták a 
figyelmet arra, hogy a sikerhez 
kiszámítható, stabil felvevőpiac-
ra is szükség van. Fontos szem-
pont volt az is, hogy a városi em-

berekhez eljusson a híre a helyi, 
magas minőségű kézműves ter-
mékek vásárlási lehetőségének. 
Ebben a munkában az egyik 
legjobb partner a Mozgáskorlá-
tozottak Egyesülete volt, velük, 
és Pál Zsuzsa kertészmérnökkel 
karöltve alakult meg a Gördülő 
Kosár nevű bevásárló közösség 
Tatabányán, amelyből termelői 
piac jött létre, mely lehetősé-
get ad arra, hogy a közösségért 
dolgozók rendszeresen talál-
kozzanak a termelőkkel. Ebből 
a folyamatból indultak el be-
szélgetések arról, hogy hogyan 
lehetne a neszmélyi borvidé-
ket Tata központtal fejleszteni 
úgy, hogy arra rá tudjanak majd 
csatlakozni a kistermelők. Az 
országgyűlési képviselő hozzá-
tette: - a fejlesztési lehetőségek 
felkutatásába nagyobb vállal-

kozások is becsatlakoztak, s ma 
már arról beszélhetünk, hogy a 
neszmélyi borvidék borászatai, 
szőlészettel foglalkozó vállal-
kozásai traktorokra, borászati 
technológiára, az önkormány-
zatokkal összefogva a külterü-
leti utak felújítására több mint 
1 milliárd forintot nyertek el, 
ami azt is jelenti, hogy ennek 
az összegnek a duplája fog a 
gyakorlatban beépítésre kerül-
ni. Ugyanígy állattartó telep, 
húsfeldolgozó üzem, vágóhíd 
is pályázott, s ennek nyomán 
sikeres beruházásokat hajtanak 
végre. Bencsik János kiemelte: 
- 3 milliárd forintot meghaladó 
az az összérték, amely Tatabá-
nya és Tata vonzáskörzetében 
kifejezetten agrár és vidékfej-
lesztési feladatokra került fel-
használásra.        - áá -

Tatai gazdafórum az agrárfejlesztések eredményeiről

Február 15-én a Városháza Mar-
tyn-termében ülésezett a Városi 
Baleset-megelőzési Bizottság. 
Az egyeztető fórumra ezúttal 
meghívást kaptak a térség au-
tósiskolái is.
A rendszeresen ülésező bizott-
ság tevékenységének fő célja a 
baleseti helyzet javítása, meg-
keresve a balesetek jellemző 
okait és ellenszereit, a közleke-
dés biztonságában érintett többi 
szervezettel közösen megvitatva 
a megelőzés lehetőségeit, tevé-
kenységük irányait. A bizottság 
és a rendőrség elsősorban az 
önkormányzatokkal, a közút-
kezelőkkel, a közbiztonság és 
közrend fenntartásában érdekelt 
egyéb szervezetekkel - egyesüle-
tekkel, például a polgárőr egye-
sületekkel működik együtt.  
A februári ülés helyszínén dr. 
Friedrich Gábor r. ezredes, Tata 
Rendőrkapitányság kapitány-
ságvezetője, a bizottság elnöke 

elmondta: - Folyamatosan vizs-
gálják a lehetőségeit annak, hogy 
milyen új területeken léphetné-
nek előre a közlekedés biztonsá-
gának javítása érdekében, kibő-
vítve a hagyományos eszközök, 
például sajtókampányok vagy a 
fokozott ellenőrzések adta lehe-
tőségeket. Friedrich Gábor hoz-
zátette: - Új alternatívaként me-
rült fel az, hogy ne csak a vezetői 
engedéllyel rendelkezők tudatát, 
jogkövetését próbálják meg for-
málni, javítani, hanem kapcso-
lódjanak be ebbe a munkába már 
a gépkocsivezetők képzése során 
is. Ezzel a rendőrség egy olyan 
területre lép, melyet korábban 
még nem érintett a baleset - meg-
előzési tevékenysége során, te-
hát ez mindenképpen egy újabb 
esély arra, hogy hosszabb távon 
javuljon a közlekedési morál.
Az ülésen a gépjárművezető 
képzéssel foglalkozó szerveze-
tek képviselőivel közösen egyez-

tettek arról, hogy hogyan lehet 
már az oktatás idején elmélyíte-
ni azokat a készségeket, melyek 
hiánya később esetleg balesetek 
bekövetkezéséhez vezethet.
2017-ben javulást mutattak a bal-
eseti statisztikák a Tatai Rendőr-
kapitányság illetékességi terüle-
tén, mivel a személyi sérüléssel 
járó balesetek száma negyedével 
csökkent. A halálos balesetek te-
rén azonban a mögöttünk álló év 
statisztikája rosszabb volt, mint 
2016-ban.         - áá -

Ülésezett a Városi Baleset-megelőzési Bizottság

Február 28-ig várja vendégeit 
a Kőkúti Általános Iskolában 
lévő sportsátor egy kis jeges 
szórakozásra, korcsolyázásra 
és sportolásra.
Tanítási napokon 14.00 – 
16.00 óráig a tatai és kistér-
ségi közoktatási intézmények 
kedvezményes áron használ-
hatják a jégpályát. Baráti tár-
saságok és csapatok számára 
is remek kikapcsolódást nyújt 
a pálya a hét minden napján, 
de akár születésnapok, vagy 

zártkörű programok lebonyo-
lítását is örömmel vállalják a 
szervezők. A helyszínen kor-
csolyabérlésre és élezésre is 
van lehetőség. A pálya előre 
egyeztetett időpontfoglalással 
vehető igénybe. Az időpontok 
foglalása az alábbi elérhetősé-
geken lehetséges:
https://www.facebook.com/
TataiJegpalya/
Horváth Zoltán: 
+36 30/372 81 93 
dhorizoli@gmail.com

Februárban még várja vendégeit a jégsátor!

Friedrich Gábor r. ezredes 
a tájékoztatón
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Brummogó címmel vetélkedőt tartot-
tunk alsó tagozatos gyermekeknek. A 
házigazda a Móricz Zsigmond Váro-
si Könyvtár Gyermekkönyvtára volt, 
amely a Maci-héthez kapcsolódva csa-
logatta be a bocsokat 2018. február 7-én 
az intézménybe.
A játékos feladatmegoldásra izgatottan 
érkeztek a Talentum Általános Iskola 
harmadik osztályos gyermekei, és már 
a terembe lépve érezték, hogy itt va-

lami nagyon szuper dologban lesz 
részük. Különösen így gondolták, 
amikor meglátták a „terülj-terülj 
asztalkám”-ot, hiszen a program va-
jas-lekváros kenyér fogyasztásával 
zárult.
A vetélkedő nyitófeladata a lufi fú-
jás, majd annak kidurrantása volt. 
Így jutottak ugyanis a csapatok ah-
hoz a léggömbben rejtőző utasítás-
hoz, amely szerint eldőlt, hogy mely 
csoport viseli a Maci Laci, és melyik 
a Micimackó nevet. Természetesen 
mesekönyvvel kapcsolatos felad-
vány is szerepelt a témák között, a 
Dörmögő történet egérrágta sorait 

kellett kiegészíteni a hiányzó szavakkal 
könyv segítségével. Dörmiékkel még a 
veresegyházi Medveotthonban is talál-
kozhattunk a Dörmögő Dömötör című 
folyóirat hasábjain keresztül. A kirakó-
zás a gyermekek számára örök kedvenc, 
így lelkesen és örömmel rakosgatták 
egymás mellé a Vackorról készült kép 
kockáit, majd mindegyik csapat egy tör-
ténetet mesélt a képekhez kapcsolódóan.

Farsang idején úgy gondoltuk, hogy 
betekintünk Dörmögőék farsangi mu-
latságába egy epizód erejéig. A bábfilm 
lenyűgözte a résztvevőket, akik a mese 
minden apró részletére figyeltek, és ezt 
a villámkérdésekre adott gyors válaszok 
bizonyították. A gyermekek jól megér-
demelt jutalma pedig Dollmayer Bea 
könyvtáros ügyes és szorgos kezeinek 
köszönhetően horgolt macifejes kulcs-
tartók voltak.
A vetélkedő után Szóda Józsefné Annus 
néni tokodi mackógyűjtő szólt a gyer-
mekekhez, és nyitotta meg azt a kiállí-
tást, amelynek anyaga az ő macigyűjte-
ményéből való. Vendégünk mintegy 
hat éve gyűjti a mackókat, és már 
kétezer darabot tudhat magáénak. A 
rendszerezésben családja segíti őt.
A folyosó galérián lévő vitrinekben 
egymás mellett sorakoznak a temati-
ka szerint csoportosított plüssfigurák. 
Noha itt a rendelkezésre álló eszkö-
zök ezt az elhelyezési módot tették 
lehetővé, Annus néni gondolataiban 
valójában életképek formájában él-

nek ezek a mackók. A gyermekkönyv-
tár szervezésében kiállított gyűjtemény 
rendkívül gazdag, hiszen rengeteg Mi-
cimackó figura tekint vissza ránk. Lát-
hatjuk Micimackónak a legkülönfélébb 
változatait, és világ medvéiből is akad 
jó néhány, például Paddington figurája, 
de régi, sokunk gyermekkorát megidéző 
macikkal is találkozhatnak az érdeklő-
dők. Annus néni szívesen fogad örökbe 
mackó figurákat, és gyermekkönyvtá-
runk által a kiállítás ideje alatt kedves 
olvasóink is eljuttathatják hozzá a neki 
szánt macikat. A tárlat 2018. március 
1-ig tekinthető meg.         Goldschmidt Éva

Közel két évtizede Angliából in-
dult el a Házasság hete kezdemé-
nyezés, amely Valentin-nap kör-
nyékén minden évben egy hétig a 
házasság és a család fontosságára 
kívánja irányítani a figyelmet. A 
házasság hetét – amelyhez hazai 
és nemzetközi szinten is számos 
ismert közéleti személyiség csat-
lakozott kifejezve elköteleződé-
sét a házasság, a család ügye iránt 
– mára 4 kontinens 21 országában 
ünneplik. Hazánkban az orszá-
gos eseménysorozatot 2008 óta 
rendezik meg a keresztény egy-
házak és civil szervezetek széles 
körű összefogásával, számtalan 
nagyváros, település, közösség 
részvételével. A Házasság Hete 
Szervezőbizottsága által koordi-
nált központi programok fővéd-
nöke 2013 óta Herczegh Anita, 
a köztársasági elnök felesége.
„A házasság Isten csodálatos 
ajándéka és gondoskodása az 
ember számára, amelyben a fe-
lek megtapasztalhatják a feltétel 
nélküli szeretet, a hűség és az 
őszinte megbocsátás értékét egy 
nekik rendelt, de nem tökéletes 
társon keresztül. A házasság-
ban egy férfi és egy nő saját el-
határozásából elkötelezi magát, 
hogy egymás bátorítására, se-
gítésére és védelmére törekszik 
egész életében. Ilyen módon a 
házasság felelősségteljes, bizton-
ságos és meghitt közösséget je-
lent számukra, és áldásul szolgál 
életük minden más területén is.
A házasság hete olyan széles körű 

összefogásra törekszik, mely gya-
korlati példamutatással, tudomá-
nyos kutatások eredményeivel, 
bibliai és erkölcsi érvekkel tá-
masztja alá a házasság örökkéva-
ló értékét. Bátorít minden olyan 
helyi kezdeményezést, amely hi-
dat épít az adott közösség környe-
zetében élő házaspárok és csalá-
dok felé, amely segíti életüket, 
boldogulásukat. Nyíltan beszél a 
házasság mindennapi valóságá-
ról, örömeiről és feszültségeiről. 
Igyekszik bölcs és gyakorlati ta-
nácsokkal ellátni a házasokat és 
házasulandókat, valamint a teljes 
helyreállás reményét ébren tarta-
ni azokban, akiknek a kapcsolata 
válságban van, illetve valamilyen 
ok miatt megszakadt.” –írja A Há-
zasság Hete Szervezőbizottsága.
A Tatai Szent Imre Római Ka-
tolikus Plébánia is minden év-
ben  csatlakozik a programhoz, 
amelynek idei első alkalmán 
Veres András győri megyéspüs-
pök tartott ünnepi szentmisét.

„Örömmel kell mondanom, hogy 
immár tizenegyedik alkalommal 
vagyunk itt, tehát tizenegy éves 
ez a házasság hete mozgalom. A 
mainak az a különleges aktuali-
tása, hogy a kormány bevezette a 
családok évét 2018-ban. Azt gon-
dolom, hogy ez a kettő nagysze-
rűen egymásra csatlakoztatható, 
és éppen ezért próbálom a napi 
evangéliumból is kiindulva azt a 
gondolati kört végigjárni, hogy 
Jézus azért jött a világba, hogy 

Isten országát meghirdesse, és 
Isten országát megalapítsa. Raj-
tunk keresztényeken múlik, hogy 
ezt miként valósítjuk meg. Egyér-
telműen az evangélium ad hozzá 
alapot, arra építve tudjuk ebben 
a világban Isten országát építeni. 
Ennek egyik legfontosabb eleme 
a boldog házasság, és a boldog 
családi élet, hiszen Isten akarta 
mind a boldog házasságot, mint 
a családot, tehát ennek is útja az 
evangélium útja. A misén próbá-
lok majd arra utalni, hogy napja-
inkban nagyon sokan vágyakoz-
nak ugyan a boldog házasságra, 
boldog családra, de nem igazán 
azt az utat járják, amely a krisz-
tusi út. Sokszor a fiú-lány kapcso-
lat sem az evangéliumi alapokra 
épít, pedig megtalálni az igazi 
szeretetet, az őszinte szeretetet 
csak az evangélium útján lehetsé-
ges. Ma egy –bocsánat a kifejezé-
sért, de –egoista tobzódás folyik 
ebben a világban, hogy minden-
ki a maga boldogságát keresi. A 
szeretetnek nem ez a természe-
te. A szeretet éppen a másik felé 
nyitja meg az embert, és a másik 
boldogságát kell keresnem ahhoz, 
hogy én magam is boldog lehes-
sek. Ez az igazi szeretet. Jézus 
Krisztus ezt hirdette, Pál apostol 
a Szeretethimnuszban oly nagy-
szerűen megfogalmazza minden-
nek az ismérveit, hogy hogyan 
kell az igazi szeretetben élni. A 
szeretet türelmes, jóságos, nem 
féltékeny, nem kérkedik ...stb. 
Sokan ismerik ezt a költészeti-

leg is gyönyörű szentírási sza-
kaszt, azt gondolom, hogy a mai 
embernek ezt kell megtanulnia, 
mert ezen a téren nagy hiányos-
ságaink vannak. A világ, a tár-
sadalom mást diktál, nem ezt a 
krisztusi értékrendet, de meggyő-
ződésem, hogy nemcsak a hívő 
embereknek, hanem a hitetlennek 
is csak ezen az úton van remé-
nye, hogy boldog házasságban, 
boldog családban éljenenek.”
A hét minden napján szentmi-
sén, majd az ezt követő előadá-
sokon várták a híveket. Pénteken 
Bíró László  családokért fe-
lelős püspök celebrálta a mi-
sét, majd előadásában is be-
szélt a család fontosságáról.

„A házasság, család, ha szóba 
kerül, ott szoktuk kezdeni, hogy 
krízisben a család. Borzasztóan 
bosszant, mert a házasság és a 
család nincs krízisben. Az em-
ber van krízisben, és emiatt a 
házasság is, és ez egészen más. 
A házasság szerintem jövőbe-
mutató intézmény, úgy szoktam 
mostanában mondani, hogy híd 
múlt és jövő között. Jövőre irá-
nyuló valósága a létnek, azért 
mert az ember férfi és nő, és ez 
olyan mélyen benne van az em-
berben – lehet tücsköt-bogarat 
mondani erről a kérdésről – de 

azért a valóság mindig az, hogy 
az egyik nem keresi a másikat, és 
jól érzi a másik közelében magát. 
Úgyhogy én ennek örülök, hogy 
a házasságot ünnepeljük, a má-
sik pedig, aminek örülök, az az,               
hogy nagy párbeszéd ez a hét a 
társadalomban a házasságról, 
családról és miközben örökké a 
házasság válságáról beszélünk, 
aközben szót értünk abban, hogy 
a házasság van, hogy vannak jó 
házasságok, és közben erősít-
jük ezt a jót. Ezen a héten ez is 
a hétnek a programja. Amit az 
ember tud mondani az az, hogy 
a család kiindulópontja és cél-
pontja a házasság, így szoktam 
mondani és erre oda kell figyel-
ni nagyon, mert a házasság az 
olyan, ami erodálódni tud, mi-
közben nagyon odaadóan szok-
tunk élni a családért. És egyszer 
csak ott van két idegen ember 
egymással szemben, pedig any-
nyira élt a családért. Úgyhogy 
én ennek örülök, hogy ilyenkor a 
házasságról beszélünk és ezért is 
a házasság hete ez és nem a csa-
lád hete, mert a házasság van a 
középpontban, ami leginkább ki-
kezdődik az emberek életében.” 
Az évenként egyhetes program-
mal a házasság mindenkori érté-
kére szeretnék felhívni a figyelmet 
a program szervezői. Prokl Violetta

A keresztény értékek mentén népszerűsítik a házasságot

Mackók a könyvtárban!
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Kedves Olvasók!

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
  	 	 	 2018.02.15-től	
 (csütörtök)	belső	szigetelési	munkák	miatt	
 ZÁRVA tart.

A nyitás dátumáról az alábbi helyeken adnak hírt:
www.mzsvktata.hu, www.tata.hu,

 valamint a könyvtár facebook oldalán.

A	bibliobox	zavartalanul	működik,	a	könyvtár	munka-
társai kérik, hogy oda helyezzék 

a visszahozott könyveket.

Február 24-én újra Farsang Kupa!
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Tata és 
Környéke Régiója és Egyesülete szervezésében idén már 
16. alkalommal várja a versenyzőket és az érdeklődő lá-
togatókat hazánk legnagyobb és legszínesebb szakmai 
versenye, a Farsang Kupa Országos Gasztronómiai Baj-
nokság, február 24-én.
Az eseményen ebben az évben szakács, cukrász, felszolgá-
ló/pincér - terítési verseny/, és pék szakmákban versenge-
nek majd a szakemberek, de emellett a programban szere-
pel cocktail verseny, valamint az előző évek nagy sikerére 
való tekintettel, jelen lesz a D3 Cukorvirág kategória is.
Az évről-évre újításokkal jelentkező, és a nagyközönség szá-
mára is látványos verseny helyszíne a Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnok, ahová közel 160 felnőtt és tanuló érkezik az 
ország számos pontjáról, hogy bemutassák tudásukat.
A Farsang Kupa idén is ingyenesen látogatható minden 
érdeklődő számára február 24-én szombaton, 12:00 és 
17:00 óra között.
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Akrobatikus rock and roll 
Happy Dance Akrobatikus 
Rock and Roll Sporttánc 
Egyesület
Edző Gojánné Kun Andrea.
Ádám Véta, Hérics Regina, 
Schamberger Anna és Váczi 
Judit, Ádám Lora, Farkas 
Dorina, Hérics Dóra, Kantó 
Rebeka, Lázár Csenge, Lu-
das Enikő, Palánkai Panna, 
Pápai Stella, Török-Zselénsz-
ki Csenge, Tríz Dominika, 
Bagyura Márta, Csongrádi 
Kata, Csongrádi Sára, Hor-
váth Fanni, Fuchs Linda, 
Fücsök Csenge, Fülöp Kin-
ga, Fülöp Lilla, Füssy Esz-
ter, Godó Réka, Komáromi 
Anna, Kusica Nadin, Lőke 
Fanni, Mandrik Adél, Pálfi 
Regina, Pápai Zsófia, Péntek 
Gabriella, Nagypál Lilla, Ni-
zelberger Zita, Schamberger 
Ágnes, Szabó Fanni Melin-
da, Vörös Hanna, Csongrádi 
Kata, Csongrádi Sára, Fülöp 
Kinga, Goján Fanni, Lőke 
Fanni, Pápai Zsófia, Pecz Ve-
ronika, Vörös Hanna,  Gyalo-
gos Veronika, Kozma Vanesz-
sza, Láncz Anita, Mohos 
Anita, Bagyura Márta, Farkas 
Dorina, Fuchs Linda, Fücsök 
Csenge, Füssy Eszter, Goján 
Fanni, Horváth Fanni, Hor-
váth Nikoletta, Kusica Nadin, 
Mandrik Adél, Péntek Gabri-
ella.

Asztalitenisz 
Szendi János, Barassó Máté, 
Adamik Csenge, Krebs Zoltán, 
Sipos Viktor, Zakar Kristóf 

Atlétika
Tatai Atlétikai Club
Bozori Péter,  Fenyve-
si Márk, Hanzlik Leven-
te, Nagy Letícia, Rózsa-
hegyi Bori,Vámosi Máté,  
Edzők: Csabai Ágota, Sándor 
Péter, Zsótér Balázs.
Csabai Ágota, Nagy Szilvesz-
ter, Vitéz Nagy Szilveszter, 
Pajka Béla, Sándor Péter 

Kőkúti Általános Iskola
Bolyán Ádám, Kövér Leven-
te, Michl Sebestyén, Novotni 
László, Szijj-Benedek Ba-
lázs, Vámosi Milán, Németh 
Panna, Ogonovszki Luca, Pap 
Andrea, Pálmai Liza, Skorcze 
Vivien, Szeibert Anna.
Felkészítők: Bán István, Czi-
na László, Gaál Szabolcs és 
Sebestyén Balázs.

Sprint Futóklub: 
Bánszky Mariann 

Autósport 
Hernádi László

Duatlon, triatlon
FOOTOUR SE 
Takács Ákos,  Varga József, 
Bognár Domokos, Róth-Far-
kas Erika, Szekeresné Dr. 
Bakonyi Fruzsina, Varga An-
nabella, Varga Dorottya, Sár-
közi István
Felkészítő: Róth Balázs.

Erőemelés
Tatai Brutál Sportegyesület 
Heizer Attila

Fogyatékkal élő sportolók
Atlétika: 
Hegyesi Hajnalka, 
Ferge Gabriella 
Úszás: 
Rubi Lilla, Tóth Árpád
Felkészítők: Árva János, 
Barta Szilvia, Kovácsné Joó 
Márta.

Old Lake Golf Klub 
Lengyel Letícia, Ifj. Tálos 
Péter
Felkészítő: Kuti Gábor.
Röplabdában Peti felkészítői: 
Kiss Kálmán, Tálosné Ru-
zsinszki Rita.

Íjászat
Tatai Tömegsport és Tájfu-
tó Honvéd SE
Kocsi Balázs,  Kovács Pataki 
Krisztián,  Vass Ferenc 

Judo
Tatai Atlétikai Club:
Galambos Bernadett, Huf-
nágel Balázs, Kádár Adrián, 
Rohodi Máriusz, Tamtam La-
jos.
Edzők: Esőssy Ákos, Staudt 
Béla, Szeles Viktor.

Vaszary János Általános Iskola
Kovács Bence, Kovács Attila 

Kajak-kenu
Tatai HódySport Egyesület: 
Kovács Petra Sára, Apagyi 
Balázs, Czirmai Balázs, 
Csorba Júlia, Hídvégi Hunor, 
Hídvégi Zalán, Havranszki 
Levente, Horváth Mátyás, 
Karch Ákos, Klugmann Maja, 
Mikó Áron, Nagy Ádám, 
Németh Panna, Pazár Anna, 
Mike Maxim Zoltán, Tires 
Vince, Wittner Kitti,  Bole-

hradsky Barnabás, Bublovics 
István, Dedinszki Ádám, Do-
mina Máté, Hermann Leven-
te, Nagy Ábel, Bodor Dániel, 
Németh Mátyás, Polt Ádám.
Heicz Franciska, Almási Kit-
ti, Bodor Dániel, Almási Lili, 
Flaskár Fruzsina, Kővári 
Bence, Szentirmai 
Bence.
Edzők: Császár 
Attila, Czina 
László, Heren-
di László, 
Hopka Ág-
nes, Kun Ta-
más.

Bublov ics - 
né Rajecz-
ki Gabriella, 
Apagyi Róbert, 
Barassó Zoltán, 
Bertalanics Ta-
más, Bodor Tibor, 
Csabai Ágota, Csá-
szár Tibor, Dóra Zoltán, 
Gencsi Sándor, Herendi 
Ágnes, Herendi László, 
Hopka Zsóka, Horváth 
Ilona, Lepcsényi Tamás, 
Lőrinczy Zoltán, Maller 
Katalin, Nagy Gábor, Nyári 
György, Perlaky Gábor, Ta-
kács Péter, Valcz László, Végh 
Krisztina, Bocskay Attila, Bu-
kovszky Tibor, Fejes József, 
Gyurcsó Márk, Krajcsi László, 
Kuncze Kálmán, Tóth Róbert, 
Bolehradsky Szilveszter, Dal-
los József.

Gyorskorcsolya 
Eötvös Gimnázium: 
Nagy Alexandra 
Testnevelő: Kovács András.

Karate
Kőkúti Általános Iskola
Szelőczei Benjamin

Renmei Kyokushin Karate 
Sportegyesület
Andrikó Balázs, Andrikó An-
tal, Kovács Adrián, Vas Tek-
la, Vastag Adrián, Kovács 
Kristóf.
Edzők: Haschek Tibor, Szabó 
Kornél.

Tatai Shotokan Karate SE 
Berczeli Harald, Borisza Be-
nedek, Csanádi Hanna, 
Csanádi Tibor, Dancsák Bar-
bara, Flórián Dávid, Hargitai 
Alexa, Képes Botond, Marián 
Bence, Nyitrai Ákos, Pan-
kotai Réka, Papp Benjamin, 

Papp Olivér, Rádi Hanna, 
Tóth Boglárka,  Tóth Krisztián, 
Zahovay Sára.
Edzők: Tóth Krisztián, 
Tóthné Rácz Mariann.

Református Gimnázium: 
Straubinger Kitti

Tatai Kölyöksárkány Sho-
tokan Karate Klub
Kerekes Balázs

Lovaglás
Pankotai Szonja
Edzők: Bacsó András, Miros-
lav Baniari.

Lövészet
Tatai Tömegsport és Tájfutó 
HSE 
Mechler Zoltán, Tógyer Imre 
Edző: Debreceni Tibor.

Rádiós tájékozódási futás
Megalódusz Sportegyesület 
Brunner Sándor, Mucsi 
Mihály, Radics Anna

Ökölvívás
Tatai Tömegsport és 
Tájfutó HSE
Kecskeméti Ronald,
Edző: Flórián Béla.

Sakk 
Tatai Református Gimnázium-
Dibusz Domonkos.

Sárkányhajó 
Hódy SE
Barassó Zoltán, Kővári 

Károly, Pintér Gabriella,
Ráczpali Lajos, Sümeg Szil-
via, Arnold Péter, Benedek 
Árpád, ifj. Bolehradsky Szil-
veszter, Császár,  Gergő, 
Csonka Éva, Foltán Lász-
ló, Gyimesi László, Kamil 

Albert, Kőhalmi Helga 
Szidónia, Krausz Mi-

hály, Marosi Richárd, 
Mester András, 
Nagybata Bence, 
Németh Balázs, 
Orisek Viktória, 
Pokk Mariann, 
Pongrácz Csa-
ba, Sárkány 
Soma Péter, 
Szokolai Ka-
talin, Tokár 
Krisztián, Ungi 
Ilona, Winkler 

Máté.

Teremkerékpár
Kerékpárlabda: 

Hárskuti Péter, Holló 
Krisztián, Weiszdorn At-
tila, Nédermüller Martin, 
Jánó Péter Csaba, Virizlai 
Botond, Árendás Tamás, 

Toma Vilmos.

Művészkerékpár:
Rábai Dorka.
Edző: Árendás Tamás

Baj KSE: 
Balogh Alexandra, Balogh 
Anett, Balogh Boglárka, Ba-
logh Nóra, Baranyai Júlia, 
Becsák Alexandra, Flóri-
án Kata, Kolok Réka, Ko-
vács-Patai Bíbor, Pokornyi 
Rebeka.
Edzők: Nagy Györgyi, 
Pulainé Fekete Magdolna.

Torna
A Kőkuti Sasok DSE 
Bobák Veronika, Cseh Tamara, 
Farkas Kira, Kóti Lotti, 
Landberger Adél, Török 
Emese.
Edzők: Horváth Flóra, Hö-
römpöli Éva, Maráczi Márta.

Ugrókötél
Talentum Iskola: 
Fogel Zsófia, Kiss Lili, Kun 
Kata, Nagy Ramóna, Simon 
Amália, Mukli Adél, Fogel 
Zsolt, Mukli Adél, Brenner 
Ágnes, Váradi Cintia.
Edző: Fogel Zsolt.

Úszás
Fábián Viktória, Dobler Aisa, 
Dobos Laura, Fábián Viktó-
ria, Tompa Anna.
Eötvös Gimnázium: 
Jenei Kata 
Edző: Kobus Balázs.

Vívás
Büki Lili, Gnám Tamara, 
Kun Anna, Molnár Petra, 
Büki Lili, Esztergályos Pat-
rik,  Bödecs Pálma, Herczeg 
Martin, Héder Hanna, Hor-
váth Levente, Kovács Kris-
tóf, Kovács Gergely, Mol-
nár Ádám, Molnár Eszter, 
Porpáczy Maja, Sass Ádám, 
Schweighardt Rajmund, 
Tantmann Evelin, Varga 
Emma, Varga Luca.
Edzők: Juhász Bence, Mol-

Kitüntetett sportolóink
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KÉZILABDA
február 25. vasárnap 13.00, 
15.00 Tatai AC – Várpalota férfi 
ifi és serdülő
17.00 Tatai AC – Veszprém 
KKFT férfi NB I/B
március 2. péntek 17.00 
Tatai AC – Szigetszentmiklós 
férfi ifi
március 4. vasárnap 15.00 
Tatai AC – Egerszeg női ifi
A mérkőzéseket a Güntner 
Arénában játsszák.
Kosárlabda
február 25. vasárnap 13.00 
Tatai SE – Ajka NB-s női
A mérkőzést a Vaszary iskola 
csarnokában játsszák.
Labdarúgás
március 4. vasárnap 12.30, 
14.30 Tatai AC – Nyergesújfalu 
megyei I. oszt. U-19 és felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtábor-
ban játsszák. Egy idegenbeli, Szombathelyen 

aratott győzelemmel várta hazai 
meccsét a TSE női NB-s kosár-
labda csapata. Nem csak a győ-
zelem, hanem annak aránya is 
biztató volt a ZTE II. ellen szintén 
győzelemre készülő együttesnek. 

Azért az kérdés volt a meccs előtt, 
hogy milyen összeállításban érke-
zik az NB I-es gárda második csa-
pata. Nos, gyorsan kiderült, hogy 
négyen hiányoznak, így mindjárt 
jobb lett a hazaiak hangulata. Az-
tán a kezdés után két perc alatt tu-

datták is az ellenféllel, hogy jóra 
nem számíthat. Ennyi idő kellett, 
hogy a TSE 9-0-ra vezessen. Az 
első negyed már 14 pontos ha-
zai előnnyel zárult. A második 
10 percben folytatódott a TSE jó 
játéka, remek kosarak születtek. 

A ZTE nem bírt a rohanó és jól 
játszó hazai csapattal. A nagy szü-
netben 52-30 világított az ered-
ményjelzőn. A második félidőben 
Gusztafik labdaszerzései, Takács 
lendületes betörései és Lendér 
biztos kézzel értékesített büntetői 
(8/8) nyomán fokozatosan nőtt az 
előny. Az utolsó negyedben már 
fáradt a TSE, de a vendégek így 
sem tudtak közelebb kerülni. Ez-
zel a győzelemmel a 4. helyre ug-
rottak a lányok a tabellán.
Tatai SE – ZTE II. 93-55 (29-
15,23-15,24-11,17-14)
Vezette: Bagi B., Lövei L.
Pontszerző:Takács 26/6, Lendér 
20/6, Kiss J. 14/6, Kiss Cs. 12/6, 
Gusztafik 9, Strupka 6, Novák 4,
Horváth 2
Edző: Szabó Judit
- Örülök a biztos győzelemnek és 
annak hogy amit edzésen gyako-
rolunk azt meg is tudták csinálni a 
lányok. Ebben a rohanásban ben-
ne van hogy a végére elfáradnak, 
de ma ez is belefért.    Tompa Andor

Ha valaki benézett a Güntner Arénába mint érdeklő-
dő a Renmei Kupa karate versenyre igen csak nagy 
káoszt láthatott. Pedig a káoszban nagy rend uralko-
dott, (enyhe képzavar) hiszen mindenki tudta a dol-
gát. A szervezők hogy mit kell csinálni, a versenyzők 
pedig hogy mikor ki következik. Óriási mezőny, 24 
egyesület több mint 200 versenyzője lépett tatami-
ra. Formagyakorlatokban és küzdelmekben láthat-
tuk őket. Szabó Kornél a verseny gazdája közel 70 
fős rendező gárdát irányított, de közben még oda-
oda pillantott a saját versenyzőire is. Gyerekektől a 
felnőttekig mutatták meg tudásukat a sportolók és 
bizony a bíróknak nem volt könnyű dolguk. A szer-
vezők remek munkát végeztek és azzal hogy minden 
versenyző kapott érmet sokat tettek azért hogy a gye-
rekek a sportágnál maradjanak. 

Renmei Kupa

Lehet bármilyen évszak a tatai 
Hódy SE sportolói szállítják a 
jó eredményeket. Most éppen 
az alapozás közepénél járnak: 
erősítenek, futnak és kavarják 
a vizet a tanmedencében. En-
nek az időszaknak a monotó-
niáját megtörve rendezi meg a 
Magyar Kajak-kenu Szövetség 
régiós szinten a fizikai felmérő 
versenyt. Győr volt a helyszín 
ahol a hódys versenyzők termé-
szetesen ott voltak. S ha már ott 
voltak igyekeztek megmutatni, 
hogy nem csak a vízen hanem 
azon kívül is derekasan dolgoz-

nak. Ez megmutatkozott az elért 
eredményekben is hiszen több 
értékes helyezést szereztek.
A szervezők évenként értékelték 
a teljesítményeket és a Hódy SE 
csapata az alábbi eredményeket 
érte el.
Egyéniben: 1. Zahora Csinszka 
10 éves és Mikó Áron 16 éves
2. Wittmer Kitti 13 éves
Csapatban: a 9 és 16 éves lány 
csapat, valamint a 15 éves fiú 
csapat aranyérmes lett a 12 éves 
lány csapat 3. helyet szerzett
Összetettben: 3. Hódy SE lány 
csapat.                      - ta -

Aj(ka) csak egy pont!
A hazai győzelem után Balaton-
füreden kikapott a TAC NB I/B-s 
bajnokságban szereplő férfi kézi-
labda csapata. Most ismét itthon 
fogadták soros ellenfelüket. Ősz-
szel Ajkán 24-20-as tatai győzelem 
született és mindenki bízott benne 
hogy most is két pont kerül a hazai 
csapat neve mellé. Nem jól kez-
dődött, hiszen 0-2 után csak az 5. 
percben született az első TAC gól. 
Igaz hogy ezután már 4-2 lett ide, 
de a vendégek szorosan tapadtak 
és egészen 9-9-ig hol ide, hol oda 
volt egy gól előny. Az első félidő 
végén 12-9-re vezetett a TAC, de 
gyakorlatilag a lefújás pillanatában 
az Ajka is szerzett egy gólt, így 12-
10-el mentek pihenni a csapatok. A 
második 30 perc rémálom szerű-
en kezdődött, hiszen 4 perc alatt 4 
gólt dobtak a vendégek miközben 
kimaradtak a hazai helyzetek. Az-
tán Schekk elkezdte a gólgyártás 
(ebben a félidőben hatot lőtt), de az 
Ajka tartotta két gólos előnyét. 19-
19-nél lett újból döntetlen, majd a 
TAC szerzett kétgólos előnyt, ami 
az 55. percre egyre olvadt (21-20). 
Mindkét oldalon maradtak ki hely-
zetek, majd 8 másodperccel a vége 
előtt a bírók befújtak egy vélemé-
nyes büntetőt a vendégeknek, amit 
bedobtak. Bár hősiesen küzdött a 
TAC, de nem játszott jól, így meg 
kellett elégednie az egy ponttal.
Tatai AC – KK Ajka 21-21 (12-
10)
Vezette: Rontó Á., Szanyi P.
Góllövő: Schekk 7, Kanyó Á. 
6,Kállai 2, Győrffi, Kisék B., Ka-
nyó B, Pap,Szám,Venczel 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Mindkét félidő elején bent ma-
radtunk az öltözőben és ez nagyban 
befolyásolta a mérkőzés alakulását. 
Lassan játszottunk és sok technikai 
hibát követtünk el.                   - ta - Ne a gombfocira gondoljon 

senki és hát tulajdonképpen 
nem is fociztak asztalon. Ami 
igaz hogy labdarúgók álltak az 
asztal mellett hogy bemutathas-
sák mit tudnak egy új sportág-
ban a teqball-ban.
A Nagy Sportágválasztón már 
megismerkedhettek az érdek-
lődök ezzel a sportággal, de 
verseny körülmények között 
most láthattak ilyet. A Güntner 
Arénában a Magyar Labdarúgó 
Szövetség szervezte meg a me-
gyei labdarúgó csapatok szá-
mára a teqball fesztivált. Neves 
vendég, Nyilasi Tibor is kö-
szöntötte a résztvevőket. A me-

gyéből 15 csapat és a budapesti 
Kelen SC együttese érkezett 
az eseményre. A TAC gárdáját 
a Berki Gábor, Tóth Norbert 
páros képviselte. A szervezők 
négy csoportba sorolták a csa-
patokat, ahonnan az első kettő 
jutott tovább. A TAC a csoport-
ban a Bábolna és a Pilismarót 
együttese ellen is nyert, így a ne-
gyeddöntőben a kelen SC ellen 
állhattak asztalhoz. Ezt az aka-
dályt is remekül vették és már 
az elődöntőben játszhattak. Itt 
a tatabánya jobbnak bizonyult, 
de a bronzért még küzdhetett a 
TAC. Az ETE ellen jól kezdtek 
a fiúk és az első játszmát nyer-

ték is. A vendégek viszont hoz-
ták a következő kettőt, így övék 
lett a bronzérem a TAC-nak be 
kellett érni a 4. hellyel. Jó pro-
pagandája volt a teqball-nak az 

esemény, sok néző is bekukkan-
tott a csarnokba.
Végeredmény: 
1. Tatabánya, 2. Komárom,
3. ETE, 4. Tatai AC.        - ta - 

Foci asztalon

Kajakosok télen-nyáron

Eredmények
Asztalitenisz    
NB I Tatai AC - Mosonmagyaró-
vár 8-10
Pontszerző: Sipos 3, Leskó 2, Bedő 
2, Bedő-Sipos
NB III Vértesszőlős - Tatai AC 8-10
Pontszerző: Barassó 4, Szakál 3, 
Krebs 2, Barassó-Krebs
Kézilabda       
Fiú serdülő II. osztály Bp. Elekt-
romos SE - Tatai AC 38-31 (16-16)
Góllövő: Bolyán, Szi-Benedek 8-8, 
Csányi 6, Takács 4, Willi 3, Ma-
gyar 1, Velencei 1
Edző: Csányi Gábor       - ta - 

Közgyűlés a TAC-nál 
Rendkívüli Közgyűlést tartott feb-
ruár 20-án a Güntner Arénában a 
Tatai Atlétikai Club. Az összehí-
vására azért volt szükség mert az 
elnökségi tagságukról különböző 
okok miatt négyen lemondtak, így 
az Alapszabályban rögzítettek sze-
rinti létszám alá csökkent az elnök-
ségi tagok száma. A Közgyűlésen 
megválasztásra kerültek az új el-
nökségi tagok. Tata Város Önkor-
mányzata képviseletében Purger 
Zoltán önkormányzati képviselő 
került be a testületbe. Megkapta 
a szükséges szavazatot a további 
három jelölt is, így Hanesz József, 
Kiss József és Petróczi Balázs meg-
választásával ismét kilenc tagú el-
nökség dolgozhat az egyesületben.

Zalaegerszeg kipipálva
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