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Michl József polgármester az
elmúlt évek hagyományainak
megfelelően idén újra találkozóra hívta Tata gazdasági életének
meghatározó személyiségeit, a
legtöbb helyi adót fizető cégek
vezetőit február 23-án, a Kiss
Hotel éttermében.
A találkozón a városvezető megköszönte vendégeinek, hogy
2017-ben is támogatták Tata fejlődését a megtermelt bevételből
a közösségnek befizetett adóval, munkahelyet teremtve az
itt élőknek. Michl József ezzel
kapcsolatban úgy nyilatkozott:
- a megközelítőleg 3000 tatai
vállalkozás mindegyikének nagy
köszönet jár a helyi iparűzési
adó befizetéséért. Tavaly a Tatán
működő 70 fuvarozó vállalkozás
iparűzési adójából már leírhatta
az e-útdíjat, ami csökkentette
ugyan a bevételeket, de összességében a helyi adó bevétel így
is 100 % fölött teljesült, több
mint 2,1 milliárd forinttal. Tata
polgármestere elmondta, év elején hagyományosan azért is hívják össze a város legjelentősebb
vállalkozásainak
képviselőit,
hogy a köszönet mellett tájékoztatót kaphassanak az adóbevételek elköltéséről, valamint az
újévi tervekről, pályázati megvalósításokról.

nagyobb és legrangosabb versenye, s az itt sikerrel szereplő versenyzők évről évre bizonyítanak a
különböző világversenyeken és a
munkaerőpiacon is.
A verseny alapítója Petrezselyem
Antalné (Venesz-díjas, Aranykoszorús, Aranydiplomás Mestercukrász, a Petre Cukrászda
tulajdonosa, a Tata és Környéke
Gasztronómiai Egyesület és Régió
Elnöke), védnökei: Michl József
polgármester és Bencsik János
országgyűlési képviselő, szakmai
védnökei: Krivács András a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke és Dr. Szerencsés
László a Komárom-Esztergom
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Az idei bajnokságon 129 verseny-

munkát mutattak be, ebből 67 alkotás a felnőtt, 62 pedig a tanulók
kategóriájában indult. A szakmák
megoszlása az előző évekhez hasonlóan alakult: 22 szakács, 85
cukrász, 12 felszolgáló és 10 pék
versenyzett a különböző kategóriákban.
Bencsik János országgyűlési képviselő az esemény megnyitóján úgy
fogalmazott: - „Biztos vagyok abban, hogy az elmúlt években megrendezett Farsang Kupák is hozzájárultak ahhoz, hogy a térségben
működő kézműves cukrászatok,
élelmiszer készítők és vendéglátósok kedvet kaptak saját alapanyagok felhasználásával minőségi
termékek megalkotására, megörvendeztetve ezzel a Tatai-medence
gasztronómiára és ízekre érzékeny

Az esemény fotói Képriport című
rovatunkban láthatók.

Idén is találkoztak Tata
legnagyobb adófizetői

Fotók: Domokos Attila

Polgármesteri tájékoztató a
Honvéd Bajtársi Klubban		
			4. oldal

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség Tata és Környéke Régiója és Egyesülete szervezésében
idén már 16. alkalommal rendezték meg hazánk legnagyobb és
legszínesebb szakmai versenyét, a
Farsang Kupa Országos Gasztronómiai Bajnokságot február 24-én,
a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban.
A helyszínen szakács, cukrász, felszolgáló/pincér - terítési verseny/,
és pék szakmákban versenyeztek a
szakemberek és a tanulók, de emellett a programban szerepelt cocktail verseny, valamint az előző évek
nagy sikerére való tekintettel jelen
volt a D3 Cukorvirág kategória is.
A Farsang Kupa Országos Gasztronómiai Bajnokság már évek óta
kategóriájában Magyarország leg-

lakóinak sokaságát.”
Az idei versenyzők sikerességét
az eredmények is jól mutatják: a
zsűri 55 aranyérmet (32 felnőtt és
23 tanuló), 30 ezüstérmet, 29 bronzérmet és 12 oklevelet osztott ki a
versenyzőknek. A szakács kategória legjobbja idén a székesfehérvári
Diófa Étterem képviseletében Bán
László lett, míg a cukrász kategória legsikeresebbje Horváthné
Jeszenszky Nikoletta, a Danubius
Zrt. Hotel Hungária City Center
Budapest versenyzője. Az összetett bajnok immár harmadik éve
Kőrösi-Fehér Emese (Kempinski
Hotel Corvinus Budapest), aki a díj
átvételkor a versenyzők biztatására
elmondta, hogy érdemes kitartóan
dolgozni, hiszen az első versenyzői
éveiben csupán oklevéllel távozott
a Farsang Kupáról.
A 129 versenyző hazánk számos
szegletéből és Szlovákia legkülönbözőbb pontjairól érkezett, Komárom-Esztergom megyéből 14 alkotás versenyzett – ezek közül nyolc
arany, három bronz, egy ezüst, kettő pedig oklevél minősítést kapott.
A legeredményesebb iskola ismét
a mosonmagyaróvári Haller János
Szakközépiskola lett, a második
helyen a székesfehérvári Deák Ferenc Szakközépiskola, harmadik
helyen az ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola végzett.
A Farsang Kupa legeredményesebb
versenyzői a hagyományokhoz híven idén is különleges, egyedi kerámia plaketteket kaptak, melyek
Molnárné Tamás Anetta fazekas,
népi iparművész, a Népművészet
Ifjú Mesterének munkái.
-áá-

Bencsik János a helyszínen tájékoztatott arról, hogy a turisztika területén Tata a megyében a
legerősebb bázissal rendelkezik,
de pusztán az idegenforgalmi
adóból egy település nem tud
meggazdagodni. Az ország�gyűlési képviselő hangsúlyozta: - a város számára továbbra
is az egyik legfontosabb feladat
a termelő gazdaság szereplőinek
támogatása és erősítése, hogy
Tatának újabb befektetői és bevételei legyenek az ipari-termelő
szektorból, ami biztosíthatja a
helyi fejlesztések önrészét és a

városüzemeltetési feladatok finanszírozását.
Az eseményen a résztvevőket
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott is köszöntötte, tájékoztatót adva a bürokráciacsökkentésről és a közigazgatási eljárások
további gyorsítására vonatkozó
tervekről, valamint a Tatai Járási Hivatalban megnyílt adóügyi
ablakról.
Idén a találkozó kiemelt témája a
nők foglalkoztatása volt, hiszen
a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal és konzorciumi partnere,
a Fiatal Családosok Klubja (FI-

CSAK) sikerrel pályázott a „Nők
a családban és a munkahelyen”
című felhívásra. Ennek eredményeként egy Nő-Köz-Pont alakul a volt rendház épületében,
melynek fő célja a térségben élő
nők családi, társadalmi és munkaerő-piaci szerep - összeegyeztethetőségének elősegítse, és az
atipikus munkavégzési formák
népszerűsítése. A találkozón a
FICSAK képviseletében Somogyi-Soós Anita tartott tájékoztatót a témában.
Az eseményen közreműködött
Pápai Joci énekes-dalszerző.- áá -
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Önkormányzat

A gyermekvédelmi jelzőrendszerről tartottak
szakmai tanácskozást
A Szociális Alapellátó Intézmény szervezésében rendeztek
szakmai tanácskozást február
26-án a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről, és a
tavalyi tapasztalatokról. A találkozóra a kistérség érintett szervezetei, a szakmai intézmények
és az önkormányzatok kaptak
meghívást.
A gyermekvédelmi észlelő-és
jelzőrendszer működésének célja a prevenció. A rendszer éves
összegzését, értékelését minden évben egy közös szakmai
tanácskozáson vitatják meg,
melynek része a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolója, az
előző évi intézkedési tervből
megvalósult elemek értékelése
valamint az éves célkitűzések,
a településekre vonatkozó célok
meghatározása a jelzőrendszeri
működés hatékonyságának javítása érdekében. A tanácskozáson áttekintik a gyermekjóléti
alapellátás valamennyi formáját, majd átfogóan elemzik a
jelzőrendszer éves működését,
és javaslatokat tesznek annak
javítására.
A megbeszélésen elhangzott:
a tapasztalatok azt mutatják,
hogy az igazolatlan iskolai hiányzások növekvő tendenciát
mutatnak, emellett gyakoriak az
anyagi (megélhetési, lakhatással
összefüggő gondok) nevelési
problémák, a szülők nem megfelelő életvitele, a gyermekintézménybe való beilleszkedési
nehézségek, valamint a családi
konfliktusok. A szakemberek az
elmúlt évben is gyakran találkoztak olyan családokkal, melyekben pszichiátriai problémák
vagy valamilyen függőség állt a
konfliktusok hátterében.
Az éves szakmai tanácskozás
eredményeiről egy részletes
beszámoló készül, amely Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé kerül majd. - áá Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai Tv képújság
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Üléseztek a város képviselői

Idei második ülését tartotta február 28-án Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Városháza dísztermében.
Az ülés elején Michl József polgármester köszöntötte Magyarics Gábort, a Tata és Környéke
Turisztikai Egyesület TDM menedzserét, aki az idén 26. alkalommal megrendezett Turizmus
Gála és Évadnyitón Budapesten,
a szakma legjobbjai között vehette át az „Év TDM menedzsere”
címet. Ezt követően a testület 21
napirendi pontban hozott döntést.
Az ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések megvitatásával kezdődött, melyek között
szerepelt a Tata Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló, valamint a szociális
ellátásokról és az egyes szociális
szolgáltatásokról és azok térítési díjairól szóló önkormányzati
rendeletek módosítása. Utóbbival kapcsolatban Michl József az
ülést követő sajtótájékoztatóján
elmondta: - a téma két intézményt
érintett, a Szociális Alapellátót és
az Időskorúak Otthonát. Előbbiben semmilyen ellátás térítési díja
nem változott, az Időskorúak Otthonában azonban 3%-al fognak
emelkedni a fizetendő díjak, melyek összehasonlítva a környező
idősotthonok díjaival így is igen
kedvezőek, s nagyságrendekkel
alacsonyabbak, mint a megyében
lévő otthonokban. Az idősottho-

ni ellátásra egyébként jelenleg is
hosszú a várólista, térségünkben
átlagosan 150-160 jelentkező van
a férőhelyekre. Az otthon bővítésére vonatkozóan már vizsgálatok folynak.
Ugyancsak rendelet-alkotáshoz
kapcsolódva szavaztak a képviselők a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Az étkezési díjak esetében a megnövekedett rezsiköltség (a minimálbér-emelés) miatt
van szükség egy kisebb emelésre.
Michl József ezzel kapcsolatban
köszönetet mondott a magyar kormánynak azért az évi 100 millió
forintért, mellyel a tatai gyerekek
közétkeztetését segíti. Ez a támogatás teszi lehetővé, hogy a városban sok rászoruló család ingyen,
vagy jelentős kedvezménnyel veheti igénybe a gyermekétkeztetési
szolgáltatást, melyhez városunk
közössége további 50 millió forinttal járul hozzá.
A gazdasági társaságokkal kapcsolatban két témában is a Tatai
Városgazda Nonprofit Kft. került
napirendre. A testület elfogadta a
társaság és az önkormányzat közötti közhasznúsági megállapodás aktualizálását, hiszen a város
minden évben új megállapodást
köt cégével a törvényi előírásoknak megfelelően. Az önkormányzat, mint megrendelő köt
közhasznúsági megállapodást a

Városgazdával, rögzítve azokat
a közhasznú feladatokat, melyeket a cégen keresztül közvetlenül
akar ellátni- például a fűnyírást,
a parkosítást vagy a városi tulajdonban lévő lakások fenntartását.
A február utolsó napján megtartott ülésen több előterjesztés
kapcsolódott városrendezéshez,
ezek között volt a földmérési és
térinformatikai állami adatbázisok igénylésének kérdése is. A
magyar állam engedélyezte azt,
hogy ezekhez az adatbázisokhoz
az önkormányzatok ingyenesen
hozzájuthassanak, ami komoly
segítséget jelent a jövőben, hiszen
olyan adatbázishoz jutunk, melynek felhasználásával egyszerűsödni fognak a városrendezéshez
kapcsolódó tervezési folyamatok.
Emellett a képviselők megszavazták azt is, hogy a városképi
jelentőségű épületek homlokzati
felújításához idén is lehet pénzügyi támogatásra pályázni, a
részletes pályázati feltételek hamarosan olvashatóak lesznek a
tata.hu honlapon.
Vagyongazdálkodási
témában
többek között Baj-Szőlőhegyen
lévő ingatlanok jövőbeni hasznosításáról született döntés. Michl
József tájékoztatott arról, hogy a
szóban forgó baji présház és udvar, valamint szőlő a 90-es évek
óta Tata Város Önkormányzatának tulajdonai. Az ingatlanokat a
Jávorka Iskola használta képzései

gyakorlati helyszíneként, azonban az elmúlt időszakban a területek részben kihasználatlanok
voltak, és az állapotuk is jelentősen leromlott. Emiatt felmerült
a más módon történő hasznosítás
lehetősége, s tárgyalások kezdődtek Baj Község Önkormányzatával, mely jelezte, hogy az ingatlanokat szeretnék tulajdonba
venni és pályázat útján felújítani.
Baj önkormányzata vállalja azt
is, hogy a jövőben tovább biztosítja a helyszínt a Jávorka Iskola
részére, gyakorlati oktatásra. Az
ingatlanok emellett a felújítást
követően a helyi borászatnak, a
borászati kultúra népszerűsítésének egyik központjaként hasznosulnak, s ezáltal turisztikai célokat is szolgálnak majd.
A képviselők humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztésekről
is tárgyaltak: - tájékoztató hangzott el a Gyermekbarát Város intézkedési tervében foglaltak tavalyi teljesüléséről valamint az idei
tervekről, illetve a Tata Települési
Értéktár Bizottság munkájáról. A
bizottság feladata az, hogy a városban meglévő értékekről - melyeket a tataiak vagy a hozzánk
látogatók felterjesztenek az Értéktárba való felvételre – döntést
hozzon. Nagyon sok, a tataiságot
kifejező érték került már be a helyi és a megyei értéktárba is, a
javaslatokat a bizottság folyamatosan várja. A Tatai Patrióta Közéleti Magazinban tavasszal egy
új, többrészes cikksorozat indul,
amely részletesen bemutatja a Tatai Értéktár darabjait.
A februári ülésen a képviselő-testület tagjai tájékoztatót hallhattak a város aktuális pályázataival
kapcsolatban, majd képviselői
kérdések következtek, végül pedig zárt ülés keretében tárgyalták
azt a javaslatot, mely a szavazatszámláló bizottságok tagjainak
és póttagjainak megválasztására
vonatkozott.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését
várhatóan március végén tartja
majd.
- áá -

Könyvtárfejlesztés Tatán
Fotó: Domokos Attila

45,61 millió Ft európai uniós
támogatási összegben részesült
a „Könyvtárfejlesztés Tatán”
című,
EFOP-4.1.8-16-201700080 azonosító számú pályázat,
melyről a Városháza dísztermében rendeztek sajtótájékoztatót
február 21-én.
A projekt célja a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése IKT (in-

formációs és kommunikációs
technikai eszközök) és egyéb
eszközök beszerzésével, az
egész életen át tartó tanuláshoz
kapcsolódó szolgáltatások színvonalasabb ellátása érdekében.
A tervezett fejlesztés emellett
hozzájárul az intézmény szakmai feladatainak eredményesebb
elvégzéséhez is.
A tatai Móricz Zsigmond Váro-

si Könyvtárat az önkormányzat
alapította 1949-ben és jelenleg is
az önkormányzat fenntartásában
működik. A könyvtár, tevékenységét az intézmény székhelyén,
és két fiókkönyvtárában látja
el. Székhelye a Magyary Zoltán
Művelődési Központban található, amelyet a 60-as évek végén
építettek, s jelenlegi állapotában
nehezen képes ellátni a XXI.
század igényeit. A könyvtár berendezésének állapota vegyes,
többségében a már évtizedek
óta szolgáló bútorok, fotelek,
polcok várják az oda érkezőket.
Informatikai infrastruktúra terén
jelenleg megfelelő számú számítógéppel várják ugyan az olvasókat, azonban azt a növekvő
igényt, hogy a látogatók a saját
eszközeiket is tudják használni (laptop, notebook stb.), a jelenlegi eszközpark nem tudja
biztosítani. A fejlesztés nyomán
beszerezni kívánt bútorokkal és
az IKT eszközök egy részével
a Relax termüket fogják felsze-

relni, mely az informális és nem
formális kompetenciafejlesztések helyszínéül szolgál majd.
A Városházán Sinkó Ildikó, a
könyvtár igazgatója elmondta:
- a projekt a köznevelési intézmények tanulói, dolgozói, és az
egész életen át tanulók számára
teszi lehetővé egy fejlettebb infrastrukturális eszközpark használatát. A fejlesztés megvalósulásának egyik fontos helyszíne
a Relax terem, ahol a bútorok
és az eszközök is megújulnak
majd, így még népszerűbbé válhatnak a könyvtár eddig is sikeres programjai.
A kivitelezéskor sor kerül egy
informális, tanulást szolgáló tér
fejlesztésére, új bútorok és IKT
eszközök beszerzésére (számítógépek, laptopok, projektor…).
Emellett a fenntartási időszakban évente minimum 300 főnek
kínálnak részvételt nem formális
tanulási programokban.
A pályázat időtartama:
2018.04.01.-2019.09.30.
-áá-

Térségi baromfi vágóhíd kezdte meg működését
A Horváth Agrofarmon Boravis
néven, 110 millió forintos beruházással egy naponta akár 2000
baromfi feldolgozására is alkalmas új vágóhidat avattak fel február 23-án Tata határában, Szomód-Ferencmajorban.
A Horváth Agrofarm 2013 óta
6,5 hektáros területen gazdálkodik, fő profiljuk az állattenyésztés és a húsfeldolgozás. A helyszínen 3000 tojótyúkot tartanak,
melyek napi 2500- 2700 tojást
adnak, ezen kívül mangalicákat
is tenyésztenek. A telep főépületében található egy húsbolt, valamint egy tojásválogató, egy kis
étterem, és egy sertéshús-feldolgozó részleg, ahol heti 8-10 sertést dolgoznak fel a saját üzleteik
számára.
Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár a vágóhíd
átadásán elmondta: - A magyar
élelmiszeripar a hazai feldolgozó
ágazatok közül a második legnagyobb, mely 90 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az élelmiszeripari ágazaton belül a mikro-, kis
és középvállalkozások mintegy
80-90%-ot tesznek ki, ezért az
élelmiszerellátás biztonsága és az
élelmiszerbiztonság szavatolása
szempontjából különösen fontosak azok a családi gazdaságok,
melyek helyben, helyi munkaerővel, helyi termékeket állítanak
elő, s ezáltal kiváló minőségű és
biztonságos élelmiszerrel látják
el a lakosságot.

Mivel a környéken nem található
hasonló létesítmény, a legújabb
fejlesztéssel a cég, húsboltjai
számára már ésszerű távolságon
belül tud megfelelő minőségű és
mennyiségű csirkehúst biztosítani. A baromfit Komárom-Esztergom megyei állattartó telepekről
vásárolják fel, majd feldolgozás
után saját hűtőkocsikkal szállítják el vevőiknek a térségbe.
A helyszínen a frissen vágott
baromfi egészben és darabolva,
konyhakészen meg is vásárolható.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a helyszínen úgy nyilatkozott: - Külön
öröm, amikor egy új feldolgozóipari kapacitás épül ki, hiszen a
termelői oldal számára is nagy
jelentőséggel bír ha egy környékbeli feldolgozó létesül, ami mindig a helyiek érdekeit szolgálja.
Bencsik János a vágóhíd átadása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón elmondta: - A térségi
agrárgazdaság összeomlását követően kreatív, innovatív, felkészült vállalkozóknak köszönhetően a romok alól születik meg
évről évre az az eredmény, amit
a környék természeti erőforrásai és a hosszú időre visszanyúló helyi gazdálkodási kultúra és
tapasztalatok lehetőségként felkínálnak. Az országgyűlési képviselő kiemelte: - Ez a folyamat
lépésről-lépésre bontakozik ki, s
azért fontos a helyi közösségünk
számára, mert ezek a kisvállalko-
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Tatai Közös Önkormányzati
Hivatalban
2018. március 16. napja munkanap áthelyezés miatt
munkaszüneti nap.
Fenti napon az ügyfélfogadás
szünetel.
2018. március 10. napján
szombaton az ügyfélfogadás
8:00-12:00 óráig tart.
Kérjük ügyeik intézésénél a
fentiek figyelembevételét.

Fotó: Domokos Attila

zások stabilitást adnak az összes
többi földművesnek, agrárvállalkozónak, akik részfeladatokat végeznek. A vágóhíd helyi felvevő
piaccal rendelkezik, a baromfit a
térségben termelt és előállított takarmánnyal etetik, majd helyben
értékesítik is. Minderre pedig ráépül a turizmus, a vendéglátás,
és a rendezvényszervezés – tette
hozzá Bencsik János.
Michl József a sajtótájékoztatón
emlékeztetett arra, hogy a Tatai
járás már évek óta a legerősebb,
legjobb helyzetben lévő járások
közé tartozik, országosan az első
tíz helyezett közé rangsorolva,
így minden ide tartozó fejlesztés
a környező településekkel közös
siker, melynek együtt örülünk.
Tata polgármestere elmondta: - A
cél az, hogy a helyben megtermelt növényi és állati alapanyagokat itt feldolgozva a térségben
élők fogyaszthassák el. Ezt a cél-

kitűzést városunk önkormányzatának számos aktuális fejlesztése
támogatja, például a tatai óvodai és iskolai konyhák hálózatos
korszerűsítése, melynek nyomán
a mai igényeknek megfelelő,
egészséges ételeket készíthetnek
a modern technológiával kialakított konyhákban, helyi alapanyagok felhasználására építve.
Horváth Róbert tulajdonos tájékoztatott arról, hogy az új beruházás közel 400 négyzetméteren,
fél év alatt valósult meg, 110
millió forintból. A helyi baromfit
saját teherautókkal viszik a vágóhídra, másnap pedig szintén önállóan szállítják tovább a feldolgozást követően.
A Horváth Agrofarm a közelmúltban nyert egy pályázatot, melynek segítségével hamarosan bővíteni fogják sertésfeldolgozójukat,
és további húsboltokat is szeretnének nyitni a jövőben.
- áá -

Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal

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

Életre kel a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

Tata Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel közösen
nyújtotta be a „Tata Város Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégiája”
című TOP-7.1.1-16-2017-00117
azonosító számú pályázatát, mely
400 millió Ft támogatásban részesült. A projektről február 21-én
tartottak sajtótájékoztatót a Városházán.
A Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága, a Terület- és
Településfejlesztési
Operatív
Program 7. prioritási tengelye keretében felhívást tett közzé a Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégiák
elkészítésére, a közösségvezérelt
fejlesztések (CLLD) megvalósítására, helyi akciócsoportok megalakítását kezdeményezve. A stratégia elkészítése több közösségi
tervező műhely munkájának végeredménye, melyen tatai civilek,
a gazdasági és közszféra szereplői egyaránt részt vettek. A tervezés során meghatározásra került
a cselekvési terület és a stratégia
fő célkitűzései, kialakult egy kép
a lakosság szükségleteiről és lehetőségeiről, valamint elkészítették
a cselekvési tervet, az irányítási
és monitoring-intézkedéseket, és a

pénzügyi tervet.
Bencsik János országgyűlési
képviselő a projektnyitó sajtótájékoztatón elmondta: - az elmúlt
hónapokban számos közösségfejlesztési pályázatot sikerült elnyernie a városnak, így mintegy
2 milliárd forint értékben tud
humán-kulturális és közösségfejlesztési programokat megvalósítani Tata és a kistérség. Egy város
nemcsak épületekből, térkövekből
és közművekből épül föl, hanem
alapvetően a helyi közösségek is
meghatározzák szellemi és kulturális arculatát, amit színesebbé,
markánsabbá és láthatóbbá tesznek ezek a pályázatok, melyek
nyomán a tataiak számára érzékelhető változások fognak bekövetkezni a következő években a
közösségszervezés és a kulturális
élet területén - fogalmazott Bencsik János.
A nyertes projekt megvalósítására
megalakult a Helyi Akció Csoport
(HACS), melynek célja az általuk
meghatározott Helyi Közösségi
Fejlesztési Stratégia kivitelezése.
A Tatai Helyi Akciócsoport aktív
folyamat alapján elkészítette az
integrált, területi alapú, kulturális
és közösségfejlesztési tartalmú

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját, melynek címe: Tudásközpontú Város. A helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva a
helyi civilszféra 5 szervezettel, a
közszféra 6 szervezettel és a gazdasági szféra 4 szervezettel alakította meg a Tatai Helyi Akció Csoportot, melynek résztvevői: Tata
Város Önkormányzata, Magyary
Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata
és Térsége Civil Társulás, Tatai
Városkapu Közhasznú Zrt., Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
Honvéd Bajtársi Klub Tata, Tatai
Városgazda Nonprofit Kft., Tatai
Televízió Közalapítvány, Tata Városi Nyugdíjas Klub, Által-ér Szövetség, Rudas-Infó Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt., Dental Visual
Communication Kft., Duna – Gerecse Nonprofit Kft., Zofi Rendezvényszervező Kft., és a Látványgyár Kft. A konzorcium vezetője:
Tata Város Önkormányzata. A
helyi szereplők a Helyi Közösségi
Fejlesztési Stratégia megvalósítására, összhangban annak céljaival
pályázatokat nyújthatnak majd be
az elnyert összeg jelentős részére.
A Tatai Helyi Akciócsoport összesen 400 millió Ft támogatást nyert
a stratégiában megfogalmazott cé-

lok elérésére, ebből a munkaszervezet költségeinek fedezésére kb.
az összeg 1/8-át használhatja fel.
Michl József a Városházán úgy
nyilatkozott: - nagyon fontos a
város infrastrukturális fejlesztése melyre nagyszerű lehetőségek
nyílnak ebben az időszakban,
ugyanakkor lényeges az is, hogy
Tata mint közösség kapjon lehetőséget a fejlődésre, a szellemi-lelki
erősödésre. A polgármester hozzátette: - a konzorciumi partnerekkel
együttműködve egy sokszínű szervezet állt össze, amely nagy részben lefedi a tataiságot, ami azért
is fontos, mert manapság sokan
keresnek igazi közösségeket, ahol
személyiségükben, egzisztenciájukban új fejlődési lehetőségek
adódnak számukra.
A projekt átfogó célja a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalom megújítása, valamint a helyi
és közösségalapú gazdaságfejlesztés.
Dr. Beró Henrietta alpolgármester,
a HACS vezetője elmondta: - a
projekt mindenképpen felpezsdíti
majd a tatai közösségi életet, és
iránymutatást is fog adni a jövő
tervezéséhez. Az alpolgármester
kiemelte: - A projektet két különálló részre lehet választani. Az
építési részben, amely 185 millió
forintot tesz ki, megújul az Ady
Endre úti volt helyőrségi klub
épületének frontoldala, és gépészeti munkák kezdődnek az első
ütemben. A másik részben olyan
szemléletformálás, kommunikáció, a helyi fiatalok munkába állásának segítését célzó projektek,
tréningek, informatikai fejleszté-

sek valósulnak meg, amelyek az
itt élők és közösségeik helyben
maradását, tataiságát erősítik.
A Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégiában szerepet kap tatai
hagyományőrző kulturális programok, szabadidős, sport- és
közösségfejlesztő
programok
támogatása, épített és természetes szabadtéri közösségi terek
és zöldfelületek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés,
kompetenciafejlesztő-, képző és
szemléletformáló programok, tudományos-ismeretterjesztő, valamint digitális kompetenciákat fejlesztő közösségi beavatkozások,
pályaválasztási, karriertervezési,
és a munka világába való vis�szatérést segítő szolgáltatások,a
tudásközpont programok infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzése, valamint a kulcsprojekt:
a Magyary Zoltán tudásközpont
fejlesztése, az egykori tiszti klubban.
A döntések előkészítését, a támogatottak értesítését, a Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégia
végrehajtásával kapcsolatos adminisztrációs és kommunikációs
tevékenységet a Tatai Helyi Akciócsoport Munkaszervezete látja
el, melynek szervezeti kereteit a
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
adja. A széles körű tájékoztatás
és részvétel elősegítése érdekében
animációs tevékenységgel is segíti
a támogatást igénylőket, ahogyan
az eredmények nyomon követése,
folyamatos ellenőrzése és értékelése is feladatai közé tartozik. A
projekt megvalósítás időszaka 33
hónapon át, 2018. február 15-től
2020. október 31-ig tart.
- áá -
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Filmvetítés a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából

Tata Város Önkormányzata
és
a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
szervezésében,
a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából az
Est Moziban vetítet-

ték le Téglásy Ferenc: Soha,
sehol, senkinek című magyar
filmdrámáját, február 22-én.
Az Országgyűlés 2000. június
16-án hatályba lépett határozatával, február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította. Ebből
az alkalomból Tata Város Ön-

kormányzata minden évben
filmvetítéssel tiszteleg az emléknap előtt. Február 22-én az
Est Moziban Téglásy Ferenc:
Soha, sehol, senkinek című
magyar filmdrámáját nézhették
meg az érdeklődők. Az 1988ban bemutatott film főhőse
Vendel Imre gépkocsivezető,
aki 1945-ig a Horthy-hadsereg
tisztje volt, majd 1951-ben várandós feleségével és két fiával
kitelepítik, s egy romos, falusi
iskolaépületben töltenek két
évet. A mindennapi létért való
küzdelemben felőrlődik a családot összetartó szeretet. 1953ban elhagyhatják a kényszerlakhelyet, az elmúlt két évről
azonban nem beszélnek soha,
sehol, senkinek...
A filmvetítésen részt vett a legkisebb fiút egykor alakító tatai
Antal Tibor, aki elmondta: vegyes érzelmekkel emlékszik
vissza a forgatásra, ami akkor
10 éves kisfiúként számára
nagy élmény volt, s bár játék-

nak fogta föl, időnként embert
próbáló körülmények között
kellett helyt állnia. A film fontos tapasztalatokat és üzeneteket ad át a mai fiataloknak, akik
általa igazi betekintést nyernek
a kitelepítések korszakába.
Michl József a helyszínen
úgy nyilatkozott: - A kommunizmus időszakában már a
modern média eszközeiből is
számos létezett, így adódik az
a lehetőség, hogy megidézzük
ezt a korszakot a témában készült játékfilmek segítségével,
hiszen számos remek filmet
forgattak. Minden esztendőben kötelességünk legalább
egy nap megállni, és visszatekinteni arra, hogy mi mindent
veszítettünk azon évtizedek
által, melyekbe Magyarország
belekényszerült a kommunista uralom alatt. A polgármester hozzátette: - Emlékezni és
emlékeztetni azért kell, hogy
mindez soha többé ne fordulhasson elő.
- áá -

közvilágítás, körforgalmak, óvodák, Ipari parki parkolók felújítása van folyamatban. Említést tett
az Ady Endre úti tiszti kaszinó
felújításáról, ahol kávézó, könyvtár, olvasóterem, utazási iroda
fog megvalósulni. Gondolatmenetében kitért a GYES-en levő
kismamák helyzetére. Segítséget
ajánl számukra, hogy könnyebben
vissza tudjanak térni a munka világába. Említette, hogy egy modern,
korszerű konyhát is kívánnak építeni, ahol a gyermekek kulturált
körülmények között tudnak majd
étkezni. A nyersanyagot (zöldség,
hús) helyi termelőktől vásárolják
fel. Interspar és Lidl építése is folyamatban van. Örömmel tudatta,
hogy Tatán mintegy 500 gyermek
tanul néptáncot. Miután zeneiskola van, most egy könnyűzenei
irányzatra van igény. Az ipari
parkban levő japán cég bővíteni
szeretné üzemeit, úgyszintén a

GÜNTNER is, amelyek megvalósítása több adóbevételt jelentene a
városnak. A nagy cégek adózásaiból remélhetőleg a jövőben is ki
tudják gazdálkodni a betervezett
építkezéseket, ill. beruházásokat
- mondotta. Szeretnék a lakásvásárlók gondjait megoldani, az ún.
CSOK hitellel, erre a célra kb. 15
hektár területet biztosítanak. Az
idegenforgalomból való bevételt is
igyekeznek visszaforgatni. Az értékes beszámoló után 4-5 felszólaló a közvilágítás, utak, és szeméttárolókkal kapcsolatos problémáit
jelezte, aminek helyreállítására a
Polgármester Úr meg fogja tenni
a szükséges intézkedéseket. Klubtagjaink örömmel nyugtázták,
hogy városunk ismételten épül
és szépül. Nem mindegy, hogy
milyen városban lakunk, jogosan
lehetünk rá büszkék, ha mindezek
megvalósulnak. Sárközi József az
ülést bezárta.
Nagy Olga

Polgármesteri tájékoztató a Honvéd Bajtársi Klubban

Február 27-én került sor a Honvéd
Bajtársi Klub nyugdíjas találkozójára. Sárközi József üdvözölte a jelenlévőket. Meghívott vendégünk
Michl József Polgármester Úr, aki
számítógépes kivetítőn mutatta be
a város 2018-as költségvetésének
adatait. (Ezen adatok Tata Város
honlapján megtekinthetők) Fontos

évfordulóként említette az 1938as évet, amikor is Tata és Tóváros
egyesült. Az évforduló emlékére
a város új címert kap, melynek
felavatására, ünnepélyes keretek
között, kerül majd sor. Nagyon
sok feladatot tűztek ki célul. Elmondta, hogy a 2018-as év a nagy
beruházások és építkezések éve

Boldog születésnapot!

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Izing Jánosnét február
26-án dr. Beró Henrietta Tata alpolgármestere, valamint Turainé
John Katalin Tatabánya alpolgármestere, aki egyébként Ida
néni unokája.
Izing Jánosné Tatabányán született, 2003 óta él városunkban.
55 éves koráig volt a cementgyár
beruházási osztályának előadója,
közgazdász férjével 45 évig élt
boldog házasságban. Ida néninek 3 gyermeke, 7 unokája és 3
dédunokája van, s családja ked-

véért még manapság is örömmel
süt valamilyen finom süteményt.
Emellett korábban nagyon szépen varrt, a család tagjai csillogó szemmel mesélnek a szebbnél-szebb ruhákról, amelyekkel
megörvendeztette szeretteit.
Ida néni nagyon elfogadó egyéniség, aki mindig is elégedett
volt az életével, s ebből fakad
kedves, nyugodt személyisége. Elmondása szerint az a legfontosabb, hogy tudjunk örülni
mindennek, amit nap mint nap
kapunk Istentől.
- áá -

lesz. Szót ejtett az Uniós támogatásokról is. 20 Uniós támogatásból
17-et megnyertek, ami nagyon
szép eredmény. E pályázatokból
származó bevételeket igyekeznek
a legmegfelelőbben felhasználni.
Szabadtéri szórakozási lehetőségek, kerékpárkölcsönzés, kerékpár utak, játszóterek, parkolók,

Rotáció Expo

Két napon keresztül várták a tatai edzőtáborban megnyílt az idei Rotáció Expo. A 26. Nemzetközi Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Gépkiállítás, Szimpózium és Vásár március 2-án és 3-án várta az érdeklődőket, akik az idei expo mindkét napján Gáborecz István látvány fafaragását is láthatták a helyszínen.
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16. alkalommal rendezték meg hazánk legnagyobb
és legszínesebb szakmai versenyét, a Farsang Kupa
Országos Gasztronómiai Bajnokságot február
24-én, a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban.

Ajánló
Csokoládé és édesség
fesztivál Tatán!
Első alkalommal rendeznek
Csokoládé és édesség fesztivált
Tatán, ahol kézműves csokoládék, ínycsiklandó édességek,
bemutatók, ingyenes gyermekprogramok, és tombola várja a
látogatókat március 17-18-án, a
Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban.
A helyszínen ezúttal a csokoládé és édesség kapja a főszerepet ezen a városunkban még új
gasztronómiai rendezvényen. A
kétnapos fesztiválon az érdeklődők kézműves termékek bőséges kínálatából válogathatnak,
miközben a kísérő programok
további lehetőséget nyújtanak
a kikapcsolódásra.
A minőségi édességek, a finom
csokoládék szerelmeseit várják
a szervezők március 17-én és
18-án, 10 és 18 óra között.

Fiatal Utazók Klubja Civil Társaság
2018. márciusi programjai
03.09. péntek 16:00 óra
Mindennapok hősei – Zeneiskolában
14. szerda 18:00 óra
Nőnap a Petre Cukrászdában
03.15 csütörtök
Márciusi hősökre emlékezünk a Környei
úti- és a zsidótemetőben. Találozó 10:00
órakor a várudvarban.

03.17. szombat
Kirándulás Budapestre a Tropicariumban.
Indulás 8:27-kor induló vonattal.
03.23. péntek 18:00 órától
Színház – ruhatár
03.24 szombat
14:00 óra
Színház – ruhatár
03.28. szerda 18:00 óra
Húsvéti kirándulás pontosítása

Fellner Jakab Kulturális Egyesület
Március havi programja
Március 15-én 14 órától megemlékezés
a 170 éve kirobbant 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről az Almási
úti temetőben Hamary Dániel sírjánál.
Beszédet mond: dr. Márkus Mihály
református püspök
Március 23-án pénteken Budapesten
a Szépművészeti Múzeumban megnézzük a felújított román csarnokot.
Utazás: 8:27 órakor induló
személyvonattal.

A Honvéd Bajtársi Klub
2018. márciusi tervezett programjai
március 14. szerda 15 óra Almási úti temetőben
170 éves a Magyar Honvédség Nemzeti ünnepünkön emlékezünk:
Hamary Dániel sírjánál, és koszorúzás
március 15. csütörtök 10 órától
Városi ünnepségen részt veszünk a vár udvarán
elhelyezett emlékoszlopnál.
március 22. csütörtök 14 óra
Húsvét előtt beszélgetés: Dr. Frankó Mátyás evangélikus lelkésszel
március 26. hétfő 14 óra
Részt veszünk a Városi Nyugdíjas Klub közgyűlésén.
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Búcsú a Kerti-kiállítástól – Tanítványok 4.

A Kerti Károly szakköréből
induló – köpönyegéből kibújó
– művészek sorában az emlékkiállítást kísérő, utolsó beszél-

getésre Szigetvári Krisztinát
és Görözdi Gézát hívtuk meg.
Mindketten tervezőgrafikusok, akiket nemcsak a szak-

körbeli közös indíttatás köt
össze, hanem a jelen is, hiszen
a Talentum gimnázium grafika
tagozatának szaktanárai.
Két autonóm művészi világ,
két pálya-modell rajzolódik
ki előttünk. Szigetvári Krisztina erőteljes rajzi tehetséggel,
korán, tudatosan indul el a
művészpályán, és több szakirányú diplomával, grafikai
stúdiókban, a reklámgrafika és
a tervezés területén folytatott
gyakorlattal is még mindig a
rajz mellett érzi elkötelezve

magát. Görözdi Géza a művészet több ágában folytatott
kísérlet és learatott siker után
horgonyzott le végül a tervezőgrafika, elsősorban a színházi plakát mellett.
A beszélgetés során előkerült egy ceruzarajz, amelyet
a szakköri foglalkozás alkalmával készített a tizennégy
éves Szigetvári Krisztina
három-négy évvel idősebb
szakkörös társáról, Görözdi Gézáról. A rajz – amely,
mint szakköri stúdium, őrzi a

mester korrigáló vonalait is –
újabb kapcsolódási pont kettejük között.
Akárcsak a korábbi beszélgetések során, ezúttal is sok szó
esett a mesterről, az „irány –
arány” fontosságát magyarázó, rájuk figyelő, velük együtt
rajzoló Kerti mesterről, akitől
nagyon sokat lehetett tanulni,
aki maga is nagyszerű grafikus volt, ám akitől nemcsak
technikai tudást, hanem szemléletet is lehetett tanulni, sőt
műveltséget, hiszen intenzíven benne élt korában, foglalkoztatták annak az egyetemes
emberi felé elvezető problémái, a modernizmus művészeti jelenségei is.
Miközben a Kerti-kiállítástól
búcsút veszünk, fel kell mérnünk a művész és életműve jelentőségét, a hagyaték értékét.
Kerti Károly munkássága városunk művészettörténeti múltjának kimagasló értéke, egy csakis kortársainak, a nagy grafikus
nemzedéknek mércéjével mérhető életmű, amely minden
egyes rézkarcában, tusrajzában,
metszetében modernizmusával
együtt is klasszikus és maradandó, akár „a múzeumok művészete” (Cézanne).

Tatai siker a megyei matematikaversenyen
senyen gyorsaságot is igénylő
teszteket oldanak meg a diákok, akik közül idén tizenketten fognak elutazni az országos
döntőre. A döntősök között a
Kőkúti és a Vaszary iskolákból,
valamint az Eötvös Gimnázi-

Március 2-án a Kőkúti Általános Iskola aulájában rendezték
meg a Zrínyi Ilona Matematikaverseny Komárom-Esztergom megyei fordulójának ünnepélyes eredményhirdetését,

amelyen a legeredményesebb
diákokat és felkészítőiket jutalmazták.
A 29. ünnepélyes díjátadón
elhangzott, hogy a versenyen
közel kétezer diák indult el me-

„A kő marad”
Wass Albert születésének 110. és
halálának 20. évfordulójára emlékezve tartotta a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár 2018. február
21-i előadását a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager Gondviselés Háza Idősek
Napközi Otthonában.
Egyesek szeretik, mások kritizálják írói munkásságát. Tény,
hogy máig sokan olvassák az
erdélyi magyar író, Wass Albert
műveit.
Alkotói sokszínűségét mutatták
be a regény- és novellarészletek, versek és önéletrajzi idézetek… s felnőtt előadásról lévén
szó még nem is tértünk ki az általa írt mesékre, mondákra.
Soraiból csak úgy árad a hazaés természetszeretet. S az a bizakodó derülátás, amit úgy tűnik mára kezd kiírtani belőlünk
a mindennapi taposómalom.
Pedig Wass Albert is megvívta

a maga küzdelmeit, s mégis így
üzen a Te és a világ: tanítások
– útravalóul sorain át: „Minden
talajban megterem valamiféle
virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.”
A szervezők nagy örömére
az író neve újabb látogatókat
vonzott a programra. És még
nagyobb öröm volt, hogy magukkal hozták és fel is olvasták
kedvenc Wass Albert verseiket.
Várjuk Önöket továbbra is ingyenes, bárki számára látogatható rendezvényeinkre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Csilla von Boeselager Gondviselés Háza Idősek Napközi
Otthonába, a Vasút utca 64-be.
2018. március 14-én 10.00-tól
- a 200 éve született - Görgey
Artúrral, a szabadságharc „élő
vértanújával” ismerkedhetnek
meg.
Kerekesné Fuli Anikó

umból egyaránt utaznak majd
tanulók Kecskemétre március
végén. 2018-ban a verseny legjobb megyei általános iskolája
a tatai Vaszary János Általános
iskola lett, hasonlóan a tavalyi
évhez. 			
- áá -

gyénkből, közülük 139-et díjaztak egyéniben és csapatban
a gimnáziumi és általános iskolai felkészítő pedagógusokkal
együtt.
A Zrínyi Ilona Matematikaver-

Parlamenti látogatás
„A Tatai Helytörténeti Egyesület tagjai közel 50 fővel
2018. március 3-án ellátogattak az ország első házába, az
Országházba.
Bencsik János Komárom-Esztergom megye országgyűlési
képviselője vezetésével csodáltuk meg e gyönyörű építményt.
„A hazának nincsen háza” –
írta 1846-ban keserű hangon
Vörösmarty Mihály, hiszen
évszázadokon át úgy hoztak
törvényeket, hogy az ország�gyűlésnek nem volt állandó
lakhelye. A reformkor nagyjai:
Széchenyi, Wesselényi, Deák,
Kossuth, Kölcsey, Petőfi tudatosan azért is harcoltak, hogy
a nemzetnek „saját háza” legyen. Mígnem megszületett a
döntés. Neogótikus stílusban a
Duna partján a Várral szem-

ben megépült Steindl Imre tervei szerint 1889-1904 között
Európa legszebb országháza.
Az építkezés 1885. október 12én kezdődött. Mintegy 176.000
köbméter földtömeget mozgattak meg, 40 millió téglát húztak
fel, fél milliónál több díszkövet
faragtak a falak díszítésére. Az
épület 2,5 m vastag hatalmas
betontányéron áll.
268 m hosszú, 12 m széles
(középen) a kupola 96 méter
magasan emelkedik ki a többi
torony közül.
A falakon 90 külső, 152 belső
szobor magasodik. Kívül megyei és városi címerek, belül
a hazai flóra virágmotívumainak sorai díszítik.
A díszítésekhez 22-24 karátos, mintegy 40 kg-nyi aranyat
használtak fel. Az épületnek 27
kapuja van, 29 lépcsőház, 13

lift szolgálja a közlekedést.
A kupolaterembe vezető lépcsőházat Lotz Károly faliképei
díszítik. Az épületben mintegy 200 helyiség található. A
legimpozánsabb az ország�gyűlés terme. Az épület olyan
nagyméretű, mintegy 50 db 5
emeletes ház férne a belsejébe.
2000 óta itt őrzik a Szent Koronát, a koronázási ékszerekkel együtt.
A Szent Koronát egy 1464-ben
Mátyás király által hozott törvény óta őrzik katonaőrök.
Látogatásunk zárásaként megtekintettük a Látogatóközpont
színvonalas kiállításait.
Kívánjuk, hogy képviselőink a
Parlament falai között olyan
döntéseket hozzanak, melyek a
nemzet és a haza felemelkedését szolgálják.”
dr. Kis Tiborné a THE elnöke
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PROGRAMAJÁNLÓ
Asztalitenisz
március 17. szombat 15:00
Tatai AC – PTE PEAC NB I.
férfi
A mérkőzést a TAC székházban
játsszák.
Kézilabda
március 10. szombat 18:00
Tatai AC – Veszprém U20 NB
I/B férfi
március 14. szerda 16:00, 17:20
Tatai AC – Veszprém serdülő
és ifi.
A mérkőzéseket a Güntner
Arénában játsszák.
Labdarúgás
március 10. szombat 12:30,14:30
Tatai AC – Koppánymonostor
megyei I. osztály U-19 és felnőtt
március 17. szombat 13.00,
15.00 Tatai AC – Oroszlány megyei I. osztály U-19 és felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtáborban Játsszák.
március 18. vasárnap 9:30,11:30
Tatai AC – Oroszlány U-14 és
U-16
A mérkőzéseket a Jávorka
pályán játsszák.

Eredmények
Kézilabda
NB I/B Vecsés – Tatai AC 2518 (12-8)
Vezette: Garai B.R., Takács D.
Góllövő: Kanyó B. 5, Kanyó Á.
4, Győrffi 3, Balogh 2, Endrédi,
Pap, Szám, Venczel 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Ffi ifi. II. osztály Tatai AC –
Várpalotai KSK 28-29 (13-14)
Vezette: Borsóné, Molnár I.
Góllövő: Csics 11, Steczina 10,
Becze, Magyar, Véber 2-2, Kovács-Makai 1
Tatai AC – Szigetszentmiklós
KSK 24-26 (15-13)
Vezette. Cseszregi B., Sipos J.
Góllövő: Csics 13, Steczina 5,
Becze 2, Zeőke-Szőke,Kovács,
Csányi, Véber 1-1
Edző: Márton Ádám
Fiú serdülő II. osztály Tatai AC
– OGROFEED ETO SZESE 3230 (13-15)
Vezette: Borsóné, Molnár I.
Góllövő: Csányi 12, Bolyán 8,
Szi-Benedek 5, Willi, Véber 2-2,
Magyar, Takács 1-1,Véber 1.
Tatai AC – Szigetszentmiklós
KSK 39-34 (20-17)
Vezette: Cseszregi B., Sipos J.
Góllövő: Csányi 14, Szi-Benedek 9, Willi 6, Véber 5, Horváth
3, Zubek 2
Edző: Csányi Gábor
Női ifi. III. osztály KÖFÉM
SC – Tatai AC 29-20 (13-13)
Vezette: Pavalekné, Koronczai L.
Góllövő: Csics, Nyitrai, Willi
5-5, Kovács 3, Barkócz, Szabó
1-1
Tatai AC – Egerszegi KK 26-26
(13-13)
Vezette: Magyar N., Rada K.
Góllövő: Csics 9, Nyitrai 8, Willi
4, Szabó, Zolnai 2-2, Bunkhardt 1
Tatai AC – Körmend SC 29-38
(14-19)
Vezette: Czillahó D., Horváth K.
Góllövő: Nyitrai 9, Krupánszki
7, Csics 6, Szabó 3, Zolnai 2,
Bunkhardt, Lehoczki 1-1
Edző: Gubicza István
Labdarúgás
Megyei I. osztály felnőtt Tatai
AC – Nyergesújfalu SE 2-0 (0-0)
Vezette: Tamási P.
Góllövő: Nagy 51, Berki 65
Edző: Wéber Roland
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Funkcionális tréning központot avattak Tatán

Március elsején az Agostyáni
út 73. szám alatt adták át a Core
Power Funkcionális Tréning és
Rehabilitációs Központot, a Bosu-Hungary Kft. szervezésében.
A központ a leginnovatívabb és
legszélesebb funkcionális eszközrendszerrel felszerelt európai
színvonalú edzőterem, ahol bármelyik generáció, az amatőr és a
profi sportkedvelők is megtalálják
a számukra megfelelő edzési lehe-

tőségeket, a különféle óratípusok
és sporteszközök révén.
A központ egy teljesen új lehetőséget kínál a sport rehabilitáció,
rehabilitáció területén, céljuk,
hogy a funkcionális tréningek
mindenki számára elérhetőek legyenek, s az edzők és trénerek a
helyszínen kész programot kapjanak, szakmailag ellenőrzött feladatokkal. A tatai központ 600
négyzetméteren, különböző ter-

Szép volt Lili!

Innen is jár a gratuláció Büki
Lilinek és a magyar kadet női
párbajtőr válogatottnak, hiszen
megvédve címüket Szocsiban
ismét aranyérmet nyertek az
EB-n.
Már az egyéni 5. hely is szép

teljesítmény volt Lilitől, de a
csapat fergetegesen menetelt.
A döntőben a házigazda orosz
csapat ellen vívtak és tették fel
a koronát egész napi teljesítményükre a 45-43-as győzelemmel. Dékány Kinga, Kolczonay
Borbála, Muhari Eszter együtt
örülhetett Lilivel és az egyforma csurkás hajú, festett arcú
csapat fülig érő szájjal örült a
dobogón az aranynak. A válogatott edzője Partali Csaba az
OMS edzője.
Büki Lili: magabiztosak voltunk
az évközi eredmények okán, de
azért én nagyon izgultam életem
első világversenyén. Nagyon jó
volt ebben a csapatban vívni.
Köszönöm mesteremnek Plásztán Attilának, a szüleimnek, a
barátaimnak és mindenkinek,
aki segített.
- ta -

Egy ide, egy oda
Két nap alatt két mérkőzést is játszott a TSE NB-s női kosárlabda
csapata. Egy elmaradt meccset
pótoltak be Győrben, majd másnap a bajnokságban vezető Ajka
együttesét fogadták. A győri találkozó azért volt fontos, mert a
két csapat azonos mérleggel állt
a tabellán. Ősszel Tatán a TSE
magabiztosan nyert. Most is győzelmi szándékkal indultak neki a
lányok. Ez olyannyira jól sikerült, hogy az első negyedben tíz
pontot raktak közé, 20-10-re hozva ezt a tíz percet. A másodikban
még két pontot sikerült hozzá tenni az előnyhöz. A kérdés az volt,
meddig bírja a TSE a rohanós
játékot. A második félidőben már
látszódott a fáradtság a csapaton,
de 7 pontot sikerült megtartani az
elején megszerzett előnyből, így
a Győr ellen oda-vissza sikerült
nyerni.
Széchenyi Kosárlabda Akadémia Győr – Tatai SE 63-70 ( 1020,17-19,13-12,23-19)
Vezette: Esztergályos R., Sabáli
L.
Pontszerző: Gusztafik 22/3, Takács 16, Lendér 13/3, Kiss J.9/3,
Strupka 6, Novák 4.

A győri meccs után talán egy
még nehezebb találkozó várt a
tatai lányokra, hiszen a bajnokságban vezető Ajka együttesét
fogadták. Persze a lábakban, kezekben, fejekben ott volt az előző
nap fáradtsága. Az elején nagyon
odafigyeltek a hazaiak és bejött a
rohanás, hiszen az első 10 percet
15 ponttal nyerték. Bár a második negyedben a vendégek feljöttek 8 pont azért maradt .(51-43)
A második félidő elején együtt
haladt a két csapat, de egy pontot
megint lefaragtak az ajkaiak. Aztán az utolsó negyedben kiderült,
hogy két nap alatt két ilyen nehéz
meccs az sok. Nem jöttek a dobások, az ellenfél pedig ráérzett a
lehetőségre és a végén a maga javára megfordította az eredményt.
Ezzel együtt dicséret illeti a TSE
gárdáját, mert az egyik meccset,
ami nagyon fontos volt azt megnyerte.
Tatai SE – Ajka 78-80 (38-23,1320,20-21,7-16)
Vezette: Nagy
Pontszerző: Gusztafik 22/12, Takács 21/6, Lendér 20/15, Strupka
8, Kiss J. 7/3
- ta Edző: Szabó Judit

mekkel, aerobik, funkcionális,
valamint rehabilitációs részleggel,
gyermeksarokkal és büfével működik. A helyszínen három, különböző erősségű un: core-power
programmal tudnak megfelelő
sportolási lehetőséget biztosítani,
s a központban dolgozó szakemberek emellett foglalkoznak sérült
sportolók, vagy magánemberek
rehabilitációjával is.
A Bosu neve egyébként már ismert
Tatán a legkisebbek körében is,
hiszen a mozgás és egyensúlyfejlesztő eszközzel 2015 őszén találkoztak a helyi óvodapedagógusok.
Az egyensúly tréner, egy instabil
közegben történő edzésmódszer,
ami a korai fejlesztésben alkalmazva segíti a kicsik mozgását
és egyensúlyérzékét. A kis helyen
tárolható, félgömb alakú tornaeszközt azóta több városi óvodában is
kipróbálták, hat hetes kurzusban
kisgyermekekkel végeztek méréseket, amelyek nagyon pozitív
tapasztalatokat hoztak. Ezért Michl József polgármester kezdemé-

nyezésére az önkormányzat Bosu
labdákat vásárolt, melyekkel a
tatai óvodák hatékonyan egészítik
ki fejlesztő programjaikat, foglalkozásaikat. Az új tatai sportközpontban elsajátítható a csoportos
tréningek, a személyi edzés vagy
az élsport képzések során alkalmazható BOSU® sporteszközök
használata, amelyek az edzések
bármely fázisában, nagy sikerrel
alkalmazhatóak. Ezt a módszert
már a magyar kézilabda, kosárlabda és futball edzők képzésében is
eredményesen használják.
Tihanyi Krisztina a központ szakmai vezetője az ünnepélyes megnyitón hangsúlyozta: - nagyon
fontos számukra a gyermekek
korosztálya, ezért a legkisebbeknek is külön speciális mozgásprogramokkal szolgálnak, melyek
nemcsak a kondíciójukat, hanem
az idegrendszerüket is fejlesztik.
A megnyitó végén a helyszínen
a TAC labdarúgói tartottak egy
rövid, funkcionális tréning bemutatót. 		
-áá -

Újabb egy pontos meccs
Harmadik hazai mérkőzését játszotta tavasszal a TAC NB I/B-s
kézilabda együttese. Az elsőt
megnyerte a Szigetszentmiklós
ellen, majd 21-21 lett az Ajka
elleni találkozó. Most ismét
győzelemre készültek a fiúk, hiszen vissza akartak vágni az őszi
vereségért (26-21). A Veszprém
Felsőörs csapata jobb helyen áll
a tabellán, így nehéz meccsre
számított mindenki. Bár az első
gólt a TAC szerezte, de szinte az
egész első félidőben a vendégek
vezettek, volt amikor 3 góllal is.
Aztán szinte a félidő végét jelző
dudaszóra Győrffi nem túl erős,
de jól helyezett labdája talált
utat a jobb sarokba. Ezzel lett
11-11. A második 30 percre ös�szekapta magát a TAC és most
ők vezettek 1,2 majd kétszer 3
góllal is. Kevés találat született, így az volt a döntő hogy
melyik csapat hibázik kevesebbet. Mindkét oldalon helyzetek,

ziccerek maradtak ki. De azt is
lehet mondani hogy a kapusok
(Kisék Máté, Czérna, a másik
oldalon Andorka) védett jól.
Az 53. percben 18-18 volt és
innen már nem született találat. A TAC-nak 11 másodperce
volt arra, hogy belője a győztes
találatot, de Schekk kissé elhamarkodta a befejezést. Így az
Ajka után ismét csak egy pontot sikerült itthon tartani.
Tatai AC – Veszprém KKFT
Felsőörs 19-19 (11-11)
Vezette: Barna V., Kovács B.
Góllövő: Kanyó B. 5, Győrffi,
Schekk, Szám 3-3, Balogh,
Endrédi, Kanyó Á., Kállai,
Venczel 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Figyelmetlenségek és taktikai
fegyelmezetlenség miatt nem
sikerült a győzelem. Az első
félidő nehéz volt, de a másodikban kezünkben volt a döntés.
- ta -

Diákolimpia

Már harmadszor találkoznak a
Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia országos döntőjébe jutott
csapatok Tatán, az Edzőtáborban. Hetven csapat nevezett a
III-IV. és V-VI. korcsoportban
meghirdetett versenyre. A téma
a magyarok olimpiai szereplése, az olimpiai bajnokokkal
kapcsolatos érdekességek,(pl.
ki hol született és hol halt meg)
és most kiemelten az 1928-as
olimpia. Mindkét korcsoportban 8-8 együttes jutott az országos döntőbe, ahol 10 fordulóban
dőltek el a helyezések. Érdekes
hogy több lány volt a csapatta-

gok között, mint fiú. Nagyon
nagy küzdelem alakult ki, többször is maximális pontszámok
születtek egy-egy feladatnál.
A zsűri elnökei –Gedó György
olimpiai bajnok ökölvívó és
Imre Géza olimpiai ezüst- és
bronzérmes, világbajnok párbajtőrvívó- a verseny után nem
győzték az aláírásokat és szinte minden csapat készített fotót
velük. Végeredményben teljes
Körmendi siker született, hiszen mindkét korcsoportban az
Olcsai-Kiss István Általános Iskola együttese lett Diákolimpiai
bajnok. 		
- ta -

