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Ünnepi megemlékezés
március 15-én
Tata Város Önkormányzata szervezésében március 15-én rendezték az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére
szervezett ünnepi felvonulást és
koszorúzást, mely a város három
pontját érintette.
A felvonulás reggel 9 órakor
Mansbarth Antal katolikus pap,
a forradalom mártírjának emléktáblájánál kezdődött az Ady
Andre úton, ahol áldást mondott
Kovács Csaba Albert plébános.
Ezt követően a megemlékezés
Hamary Dániel, honvéd tüzér
hadnagy Tópart utcai emléktáblá-

jánál folytatódott, majd, az 1848as emlékoszlopnál zárult, melyet
a Szövetség Tatáért Alapítvány
közadakozásból állított fel a várudvaron.
A helyszínen ünnepi beszédében
Bencsik János elmondta: - a szabadság és a nemzeti önrendelkezés eszméje 1848 tavaszán úgy
forrasztotta egybe a magyarságot és a Kárpát-hazában velünk
együtt élő testvérnépeket, mint
ahogyan a nagyító lencséje egy
fókuszba gyűjti a nap sugarait.
Nem csupán összegyűjti, hanem
fel is erősíti, és akkora erőt köl-

csönöz neki, amely akár lángra is tudja lobbantani mindazt,
amelyre ez az egyesített fény, ez
az erő ráirányul. Ebbe a fókuszba három fontos gondolat került
be 1848 tavaszán: a keresztény
nemzeti gondolat, a magyar szellemi fölény és a velünk együtt élő
nemzetiségekkel való együttműködés. E három gondolat fókuszként a nemzeti önrendelkezésben
és a szabadság utáni vágyban
testesült meg. Az országgyűlési
képviselő kiemelte: - 1848-ban
két fontos üzenetet fogalmaztak
meg a mindenkori utókor számá-
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Az esemény fotói Képriport című
rovatunkban láthatók.

A legeredményesebb tatai diákokat és tanáraikat köszöntötték

Koszorúzás Dr. Hamary
Dániel sírjánál
			
		
9. oldal

Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.

ra. Az egyik a pénzügyi és gazdasági függetlenség megteremtése, megőrzése és alkalmazása
a mindennapi gyakorlatban, ami
a megélhetést adja. A másik nagyon fontos üzenet a haza határainak megvédése: aki a hazában
él és osztozik a közös kenyéren,
annak szívéből jövő kötelessége
az ország függetlenségének és
határainak megvédése. A listát
nem is kell tovább bővítenünk
-mondta Bencsik János - önálló,
stabil, független pénzügyi gazdálkodás, és önálló honvédelem,
a határok megőrzése. Ez az alapja a nemzeti önrendelkezésnek,
a magyar szabadságnak. Sosem
volt, és most sincs ez másként,
ennek ismeretében kell emlékeznünk, értékelnünk a kivívott
szabadságunkat és mozgásterünket, és megtennünk mindent annak érdekében, hogy e két ’48-as
örökségünket meg tudjuk őrizni,
s emelt fővel tudjunk évről - évre
a nemzeti ünnepünk alkalmával azokra a hősökre emlékezni,
akiknek mai magyarságunkat
köszönhetjük - zárta gondolatait
a várudvaron a Tatai-medence országgyűlési képviselője.
Az ünnepi rendezvényen közreműködött: Petrozsényi Eszter
és Turek Miklós színművészek,
Molnár Kálmánné Petőházi Margit, a Menner Bernát Zeneiskola
fúvószenekara Belső Máté vezetésével, a Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye
és a Tatai Református GimnáziÁbrahám Ágnes
um tanulói.

36 diákot és felkészítő pedagógusaikat köszöntötte Tata Város
Önkormányzata március 14-én a
magyar zászló és címer napja alkalmából a Kossuth téren, ahol
városunk idén végzős diákjai is
felsorakoztak. A helyszínen
Michl József polgármester és dr.
Beró Henrietta alpolgármester
adott át emlékplaketteket és elismerő okleveleket a legeredményesebb tatai diákoknak.
A Országgyűlés 2014. december 16-i ülésnapján elfogadott
és december 17-én határozatába
foglalt döntésével március 16-át
a magyar zászló és címer napjává minősítette. Azért ezt a napot
választották, mert március 16án fogadták el az 1848-as XXI.
törvénycikket, amely nyilvános
ünnepek alkalmával az összes

közintézmény és magyar hajó
esetében kötelezővé tette a nemzeti lobogó és az ország címerének használatát. A határozati javaslat indoklása kifejti, hogy „a
magyar nemzet összetartozását,
a magyar nemzeti függetlenséget
kifejező piros-fehér-zöld színű
zászló, valamint az alaptörvényben meghatározott címer a nemzeti kulturális örökség része,
tiszteletük az intézmények, a
szervezetek és a magyar nemzet
polgárainak közös felelőssége”.
Tata Város polgármestere ezen a
napon minden évben megjutalmazza az előző tanévben kiváló
tanulmányi eredményeket elért
diákokat.
A díjakat azok kapják akik:
- országos tanulmányi versenyeken 1-6. helyezést,

- nemzetközi tanulmányi versenyeken 1-6. helyezést értek el,
- valamint felsőfokú intézményekben történő felvételinél
többletpontszámot adó tanulmányi versenyeken eredményesen
szerepeltek. A díjazott diákok
mellett a helyszínen a felkészítő
tanárok, pedagógusok munkáját
is megköszönték.
Michl József az ünnepség helyszínén köszöntőjében elmondta:
- 1848 március 15. történéseit ismerve elsőként mindig a fiatalokat említjük meg, akik életüket
és szabadságukat áldozták fel
a történelmi események során.
A szabadság és az élet odaadása csak a kiváltságosoknak
jut, azoknak a szenteknek akik
két lábbal itt élnek a földön és
akik már megtanulták: semmi

sem lehet olyan drága, hogy
ne adhatnánk oda a szeretteinkért. Nekünk átlagembereknek
ugyanez a kötelességünk, de ahhoz, hogy eljussunk ebbe a magasságba először meg kell tanulnunk, hogyan lehet az életünket
és a szabadságunkat hétköznapi
emberként is odaajándékoznunk
- akkor amikor a kötelességünket mindennél fontosabbnak
tartjuk, akkor amikor a lemondást választjuk a szeretteinkért,
vagy akkor amikor kiállunk a
számunkra fontos emberekért.
A polgármester hozzátette: - a
magyar zászlóért ma is sokan
adják az életüket, mindazok,
akik önmaguknál jobban szeretik a nemzetüket, a hazájukat,
és a családjukat - ezt kell tőlük
eltanulnunk.
Az ünnepségen átadott emlékplaketten idén – a Mátyás király-emlékévhez kapcsolódva a tatai vár, Mátyás király kedvelt
üdülőhelye látható. A plakettet
Molnárné Tamás Anetta fazekas, népi iparművész készítette.
A rendezvényen közreműködtek: Petrozsényi Eszter és
Kautzky Armand színművészek.
Folytatás a 9. oldalon.
Az esemény fotói Képriport című
rovatunkban láthatók.
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Önkormányzat

Ismét lehet pályázni a
Környezetvédelmi Alapra
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottsága
1999-ben döntött a helyi környezet- és természetvédelmi alap
létrehozásáról. Az alapra 2018ban három kategóriában lehet
pályázni.
A Civil és Intézményi pályázatra
helyi programot megvalósító társadalmi szervezetek, magánszemélyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező
szervezetek, egyéni vállalkozók,
társasházi közösségek, valamint
intézmények jelentkezhetnek. A
Média pályázatra helyi média
szolgáltatók jelentkezését várják,
míg a Hulladékgyűjtő tárolók
kialakítására helyi társasházak,
szövetkezeti házak nyújthatják
be igényeiket, mindhárom esetben május 7-ig.
Részletes felvilágosítás a pályázatokkal kapcsolatban Mürkl
Levente irodavezető - helyettestől kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
2890 Tata, Kossuth tér 1. (209-es
szoba)
Tel: 34/588-644
E-mail: varos@tata.hu
A részletes pályázati kiírásokat
megtalálják a www.tata.hu weboldalon:
http://tata.hu/17506/ujra_lehet_palyazni_a_kornyezetvedelmi_alapra
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Kezdődik az Interspar Áruház építése
5200 négyzetméteres új hipermarket építését jelentette be a
SPAR Tatán. A környezetkímélő technológiákkal megtervezett
INTERSPAR várhatóan 2019
nyarán nyílik meg városunkban.
A beruházással kapcsolatos szándéknyilatkozatot március 7-én írta
alá a Városházán Bencsik János
országgyűlési képviselő, Michl
József polgármester és Heiszler
Gabriella, a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft. ügyvezető
igazgatója.
A SPAR idén 23 milliárd forintot fordít fejlesztésekre, melyből
új áruházak építésére is lehetőség nyílik. Tata és térsége nagy
vásárlóerővel rendelkezik, ezért
döntöttek egy korszerű hipermarket megépítése mellett, az egykori
Tatai Atlétikai Club pályájának
helyén - nyilatkozta Maczelka
Márk, a SPAR kommunikációs
vezetője.
Michl József polgármester a
szándéknyilatkozat aláírásának
helyszínén köszöntőjében elmondta: - hosszú várakozás és
tervezés előzte meg ezt a beruházást, melyről már 2006 előtt megszületett a döntés. A közös előkészítés során az önkormányzat és a
SPAR egy olyan együttműködést
alakított ki, amely egyértelműen
mutatja a város fejlődését mind a
közlekedési infrastruktúra, mind
pedig a 5200 négyzetméteres új
hipermarket építését jelentette be
a SPAR Tatán. A környezetkímélő technológiákkal megtervezett
INTERSPAR várhatóan 2019
nyarán nyílik meg városunkban.
A beruházással kapcsolatos szándéknyilatkozatot március 7-én írta
alá a Városházán Bencsik János
országgyűlési képviselő, Michl
József polgármester és Heiszler
Gabriella, a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft. ügyvezető
igazgatója.
A SPAR idén 23 milliárd forintot fordít fejlesztésekre, melyből
új áruházak építésére is lehetőség nyílik. Tata és térsége nagy
vásárlóerővel rendelkezik, ezért
döntöttek egy korszerű hipermarket megépítése mellett, az egykori
Tatai Atlétikai Club pályájának

helyén - nyilatkozta Maczelka
Márk, a SPAR kommunikációs
vezetője.
Michl József polgármester a szándéknyilatkozat aláírásának helyszínén köszöntőjében elmondta:
- hosszú várakozás és tervezés
előzte meg ezt a beruházást, melyről már 2006 előtt megszületett a
döntés. A közös előkészítés során
az önkormányzat és a SPAR egy
olyan együttműködést alakított ki,
amely egyértelműen mutatja a város fejlődését mind a közlekedési
infrastruktúra, mind pedig a színvonalas kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében a tataiak és a kistérségben
élők részére egyaránt. Michl József hozzátette: - örömmel veszi a
város, hogy a helyi vállalkozások
közül többet is bevonnak majd a
beruházás folyamatába.
A hipermarket a tervek szerint
5200 négyzetméteres lesz: az
INTERSPAR mellett 2600 négyzetméteren különböző üzletek,
szolgáltatók kapnak majd helyet.
A beruházás összértéke közel 4,2
milliárd forint, amelyet a SPAR
önerőből fedez. Az épületben a
tartószerkezet, a gerendák és a
födémpanelek fából készülnek,
a külső megjelenésében is esztétikus, környezetbarát anyaghasználat a tervek szerint környezetkímélő belső technológiákkal
fog kiegészülni. A létesítménybe
ózonbarát hűtőrendszert és hűtőajtókat, hatékony energiafelhasználású LED-világítást terveznek, az
ideális hőmérsékletéről pedig a
padlóba épített hőkezelőrendszer
fog gondoskodni. A fűtéshez föld-

gázt egyáltalán nem használnak
majd, a gazdaságos és jó komfortérzetet biztosító padlófűtéshez illetve hűtéshez, a kereskedelmi hűtésrendszerből származó
hulladékhőt fogják hasznosítani.
Bencsik János a Városházán úgy
fogalmazott: - a SPAR Magyarország Kft. azon kevés vállalkozások egyike, amely nemcsak
megtartotta, hanem tovább is fejlesztette az indulásakor ígért szolgáltatási minőséget. Az áruház
megépítésével az önkormányzat
egy jó adófizetővel gyarapodik,
hiszen szép, energiatakarékos és
barátságos kiszolgálási feltételeket biztosító épülettel gazdagszik
úgy, hogy abból a közösségnek
évről-évre kiszámítható, stabil
bevétele is lesz. Az országgyűlési képviselő kiemelte: - fontos
szempont számunkra, hogy a
SPAR igyekszik hazai származású termékekkel is kiszolgálni
a fogyasztóit, s ezzel a térségen
belül támogatást nyújtanak egy
értéklánc megteremtéséhez.
A SPAR stratégiájának kiemelten fontos eleme a magas színvonalú szolgáltatás, és a változó
fogyasztói igények kielégítése,
ezért miközben a tatai áruház
eladóterében is megtalálható
lesz például a salátabár vagy a
látványpékség, a vállalat a megváltozott fogyasztói elvárásoknak megfelelően bővíti széles,
mintegy húszezer termékből
álló árukínálatát. Így az új tatai
hipermarketben kiemelt elhelyezést kapnak az egészségtudatos
táplálkozást segítő élelmiszerek,
valamint a bio- és diabetikus ter-

mékek. A tatai INTERSPAR áruház új szolgáltatásai között lesz a
SPAR to Go Étterem, ahol frissen
készült meleg ételek, pizzák, grillételek, sültek, szendvicsek, saláták és üdítők gazdag kínálatából
válogathatnak majd az áruházba
betérők, akik nemcsak a belső
térben, hanem a nyári időszakban
az erre a célra kialakított teraszon
is igénybe vehetik a szolgáltatást.
A gyorsabb bevásárlást önkiszolgáló kasszák fogják segíteni, a
látogatókat pedig egy 450 férőhelyes parkoló fogadja, valamint
elektromosautó-töltő
állomás
és kerékpártároló is épül, míg a
hipermarket szomszédságában
egy modern játszóteret is kialakítanak a tervek szerint. A 34.
magyarországi INTERSPAR 68
munkahelyet teremt majd.
Heiszler Gabriella ügyvezető
igazgató elmondta: - Tatának a
SPAR már csak történelmi gyökerei miatt is tartozott egy igazán
modern, 21. századi bevásárlási lehetőséggel, hiszen a most itt
található üzleteik egy korábbi
kereskedelmi koncepció megvalósulásai. Az építkezés az időjárás
függvényében ezekben hetekben
kezdődik el, a befejezés 2019-ben
a késő tavaszi-kora nyári időszakra várható.
A fejlesztés fontos része, hogy a
beruházás keretében a Május 1.
utat kiszélesítik, kanyarodósávot
alakítanak ki, s áthelyezik és kiszélesítik a gyalogátkelőhelyet.
Az autóforgalmat zöldnövény
sávval választják el, és sor kerül
a forgalomirányító lámpák működésének összehangolására is. - áá -

Pályázati felhívás
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011.
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Adó- és pénzügyi Iroda
pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom
megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
pénzügyi és számviteli feladatkör (1.sz. melléklet 19. pontja alapján)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök:főkönyvi könyvelési feladatok ellátása
(kontírozás rögzítés); főkönyvi könyveléshez
kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése; pénzügyi jelentések, beszámolók, bevallások összeállítása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény

rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
emelt szintű szakképesítés, gazdasági középiskolai végzettség;
vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, gyakorlott szintű MS
Office (irodai alkalmazások), gyakorlott szintű
Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, mérlegképes könyvelői szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
közigazgatási alapvizsga, regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés, adótanácsadói
szakképesítés.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fesselné Harsányi Marietta irodavezető, Hercegné Barcza Ilona irodavezető-helyettes nyújt, a 34/588-666 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
I/120/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók
tájékoztatást kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója
fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:-„közigállás” honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:
Közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre. Kérjük a borítékot a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője részére címezni.
Bővebb információk:
www.tata.hu

Tatai Tv képújság
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Megújult a Bláthy kollégium
Fotó: Domokos Attila

Március 12-én adták át Tatán a
TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának megújult, Bercsényi
utcai épületét. A kollégium a KEHOP-5.2.10-16-2016-00136 sz.
pályázat, és a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatása nyomán
szépült meg.
Az intézmény főépülete a Hősök
tere 9. szám alatt, míg a kollégium,
a tornaterem, tantermek és tanműhelyek a főépülettől két percre, a
Bercsényi utca 7. szám alatt találhatóak. Berczellyné Nagy Marianna, a Tatabányai Szakképzési
Centrum főigazgatója a helyszínen elmondta: - a kollégium korszerűsítésének története 2016-ban
kezdődött, amikor megjelent az
energiahatékonysági pályázati felhívás, melyre még abban az évben
sikerült is beadni a pályázatot. A
támogatási szerződést 2017 áprilisában írták alá, a munkálatok
tavaly júniusban kezdődhettek el.
Az iskola és a Szakképzési Cent-

rum célja az volt, hogy az épület
ne csupán kívülről újuljon meg,
hanem a belső terei is megszépülhessenek, így állami forrás
segítségével megvalósulhatott a
helyiségek épületgépészeti belső
felújítása, a bútorzat és a vizes
blokkok cseréje is.
„A TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma komplex felújítása”
elnevezésű projekt tartalmazza a
kollégium épületének energetikai
felújítását: az épület teljes hőszigetelését, a külső nyílászárók
teljes körű cseréjét és egy 50kW
teljesítményű napelemes háztartási méretű kiserőmű felszerelését.
A szerződött támogatás összege:
102.290.869 Ft, melyből a homlokzati hőszigetelés 926,58, a tető
hőszigetelése pedig 634,3 négyzetméteren valósult meg, emellett
37 darab nyílászárót is kicseréltek.
A projekt kiegészítő beruházásaként a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tatabányai Szak-

képzési Centrum támogatásával,
97.000.000 forintos beruházás
nyomán került sor a tantermek
festésére és burkolására, oktatástechnikai eszközök telepítésére, a
kollégiumi szobák, vizesblokkok
teljes felújítására, valamint új informatikai rendszer kiépítésére.
„Ez az épület hűen tükrözi a Tatai-medence elmúlt 100 évét, és
magán hordozza mindazon történéseket, amelyek itt végbementek” – kezdte köszöntőjét az ünnepélyes átadón Bencsik János,
felelevenítve a kollégium épületének történetét, korábbi funkcióit. Az országgyűlési képviselő
hozzátette: - Az épület leképezi
az elmúlt évszázad társadalom,
helyi közösség és gazdaságszervező tevékenységét és munkásságát.
Két érzés határozta meg az itt élő
és szorgoskodó emberek, diákok
életét: az egyik a felelősségteljes
együttműködés, a másik pedig a
szolidaritás, melyben felismerjük,
hogy a közösség minden tagja ér-

vényesülni szeretne, s ezért sors
és kockázatközösséget alkotunk.
Kívánom a kollégium lakóinak,
hogy ez a két érzület legyen ott a
mindennapjaikban, s az egymásra
való odafigyelés egy jó hangulatú
közösségi teret hozzon létre, ahol
meg tudják tanulni az egymásrautaltságban rejlő szépséget is –
fogalmazott Bencsik János.
Michl József a helyszínen külön
köszönetet mondott a támogatásért Bencsik János országgyűlési képviselőnek és a Tatabányai
Szakképzési Centrumnak, valamint mindazoknak, akik a beruházás kivitelezése közben segítették
a munkát, melynek eredménye
minden bizonnyal támogatni fogja a jövőben az intézményben folyó szakmai tevékenységet is. A
polgármester kiemelte:- a felújítás idején több városi intézmény
összefogásával sikerült kisegíteni
az iskolát tanítási helyszínek biztosításával, a zavartalan oktatás
lebonyolítása érdekében. „Kívánom, hogy a jövőben is sok kiváló mester kerüljön ki az iskola
falai közül, hogy az a szakmai
tudás, amire óriási igény van például a tatai ipari parkban, minél
több diáknak biztosítson stabil,
megbízható munkát a térségben”mondta Michl József.
A megszépült kollégiumban 55
diák él és tanul az idei tanévben.
A felújítás alkalmából a Bláthy
Iskola tanulói egy egyedi emlékérmet készítettek, melyet az
ünnepélyes átadó vendégei vehettek át.		
- áá -
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FOGADÓÓRA
MICHL JÓZSEF
polgármester és a 7. egyéni
választókerület képviselője
2018. március 27én (kedden) 12.00
-14.00 óra között
fogadja a hozzá
forduló polgárokat
a Városházán hivatali helyiségében,
Tata, Kossuth tér 1. I.em. 101.
szoba. A választópolgárok fogadása előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik, melyre
a 34/588-611-os telefonszámon
van lehetőség.

DR. BERÓ HENRIETTA

alpolgármester, és a 6. egyéni
választókerület képviselője

2018. március
29-én (csütörtökön) 14.00 -16.00
óra között fogadja
a hozzá forduló
polgárokat a Városházán hivatali
helyiségében, Tata, Kossuth tér
1. I.em. 101.szoba.

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV képújság

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

Intézményvezetők tájékozódtak az atipikus munkavégzésről
A volt piarista rendház épületében március 12-én rendezték
az EFOP-1.2.9-17-2017-00026
azonosítószámú, a „Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán”
című projekt tájékoztató előadását, melyen a város cégeinek,
intézményeinek és civil szervezeteinek vezetői vettek részt.
A Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal és konzorciumi partnere
a Fiatal Családosok Klubjának
Egyesülete sikerrel pályázott a
„Nők a családban és a munkahelyen” című pályázati felhívásra.
A projekt során Tatán információs és szolgáltató nőközpontot
hoznak létre, segítve a térségben
élő nők családi, társadalmi és
munkaerő-piaci szerepeinek ös�szeegyeztetését, a nők foglalkoztathatóságát, valamint népszerűsítve az atipikus munkavégzési

formákat.
A projekt megvalósítása során
fontos cél az olyan együttműködések kialakítása, melyekben az
érintett szervezetek, munkáltatók
által foglalkoztatott nőket tudják megszólítani, ezért lényeges,
hogy a projektet minél szélesebb
körben megismertessék.
A március 12-i tájékoztató helyszínén Michl József polgármester
úgy nyilatkozott: - fontos, hogy
az önkormányzati intézményekben is nagy hangsúllyal jelenjen
meg ez a program, hiszen sok
hölgyet foglalkoztatnak a közszolgálatban és a városi cégek,
intézmények sorában, így természetesen őket is szeretnék bevonni a nőközpont létrehozásába
és működtetésébe. A városvezető hozzátette:- a legfontosabb,
hogy az atipikus munkavégzés

gondolatát minél többen megértsék és sikeresen alkalmazzák a
gyakorlatban. A program alapja
továbbra is az, hogy segítséget
nyújtsanak az édesanyáknak az
elhelyezkedésben, vagy a már
dolgozóknak a munka és a csalá-

di élet összehangolásában.
A programban a jövőben szerepel számos előadás, különböző
képzések-tréningek és személyes
konzultáció, tanácsadás is. A
projekt tájékoztatóján a nőközpontról dr. Kórósi Emőke, a Tatai

Idén is találkoztak a megyei sajtó munkatársai
A hagyományokhoz híven Michl József
polgármester idén is kötetlen beszélgetésre hívta a megyei média képviselőit
március 14-én a magyar sajtó napja alkalmából, a Pikant Étterembe.
A városvezető minden év márciusában
ezzel a találkozóval mond köszönetet
azoknak a szakembereknek, akik színvonalas munkájukkal az elmúlt esztendőben is segítették Tata Város Önkormányzatának kommunikációját.
Michl József a helyszínen úgy nyilatkozott: - ezzel a szerény gesztussal szeretnék megköszönni a sajtó képviselőinek
az egész elmúlt évi munkát, mellyel hitelesen és részletesen tudósítanak a tatai
eseményekről, az itteni gondokról, kér-

désekről és örömökről egyaránt. A helyi
médiával kapcsolatban a polgármester
kiemelte: - a tataiak számos forrásból
tájékozódhatnak a helyi hírekről, a napilapok mellett tudósít városunkról egy
megyei rádió, a Tatai Televízió, a kéthetente megjelenő kifejezetten tatai Városkapu újság, és az egyre népszerűbb,
negyedévente megjelenő Tatai Patrióta közéleti magazin. Emellett a tata.hu
weboldalon és városunk közösségi oldalán is napról napra frissülő tartalmakat
és beszámolókat találnak az olvasók.
A találkozón a térségünkben dolgozó újságírók, televíziós, rádiós szakemberek,
és az írott sajtó munkatársai osztották
meg egymással tapasztalataikat. - áá -

Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője adott részletes ismertetőt, majd „Az atipikus munkavégzés, a foglalkoztatás jövője”
címmel Bernek Éva a FICSAK
projektkoordinátora tartott előadást.
- áá -
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Köszönet a tatai hősöknek

Fotó: Domokos Attila

A Tata és Térsége Civil Társulás idén második alkalommal
szervezte meg a Mindennapok
Hősei akciót azzal a céllal, hogy
kifejezhessük megbecsülésünket
mindazon tataiak iránt, akik elhivatottságuk, tenni akarásuk miatt
munkájukkal tiszteletet vívtak ki
a környezetükben. A hősökre online, vagy személyesen lehetett
szavazni, az ünnepélyes eredményhirdetést március 9-én rendezték a Menner Bernát Zeneiskola hangversenytermében.
„Hős bárki lehet, aki nem hátrál
meg, aki saját létfenntartásán kívül másokért is képes tenni valamit”- fogalmaztak a szervezők,
kiemelve: akik a mindennapokban
másokért tesznek megérdemlik,
hogy figyeljünk rájuk, megadjuk
a nekik járó tiszteletet, kimutassuk a hálánkat és elismerésünket,
mert csak ritkán kerülnek a figyelem központjába.
Michl József polgármester az
eredményhirdetésen
köszöntő-

jében elmondta: - az a közösség
melynek nincsenek olyan kiemelkedő személyiségei, hősei, akik a
puszta létnél többre is hajlandóak,
nem tud sem megerősödni, sem
igazán élni. A városvezető hozzátette: - Tatán nagyon sok hős él
és dolgozik a mindennapokban.
Túl azon a csodálatos eredményen, hogy közel százan kaptak
most jelölést, saját közvetlen környezetünkben és családunkban
is találunk hősöket, például az
édesanyákat vagy az édesapákat,
de ezt a sort folytathatjuk tovább
szakmák, hivatások, szolgálatok
szerint is.
A helyszínen Bencsik János is köszöntötte az idei jelölteket. Az országgyűlési képviselő kiemelte :Hősnek lenni azt jelenti, hogy egy
emelkedett szinten, emelkedett
hőfokon éljük az életünket, és ezáltal átlényegül mindaz amit csinálunk: a munkából szolgálat lesz.
Az emelkedettség hozza be azt a
többletet amit szeretetnek hívunk,

s ez a szeretet az, ami átlényegíti
a hősöket és a környezetüket is.
Ezáltal minden jelölt átformálta,
szerethetőbbé és barátságosabbá tette a városnak azt a szeletét,
amelyben éli az életét és végzi a
szolgálatát, élni tehát csak hősként
érdemes - mondta Bencsik János.
Domonkos Ágnes a Tata és Térsége Civil Társulás elnöke tájékoztatott arról, hogy 2018-ban a
Mindennapok Hőseire 792 érvényes szavazat érkezett - tavaly
773 volt a szavazatok száma. Az
öt kategóriában összesen 94 fő
kapott jelölést. Domonkos Ágnes
az eseményen külön köszönetet
mondott az akció szervezőinek,
segítőinek, és a díjakat felajánló
helyi vállalkozásoknak. Köszönet
jár azoknak is, akik jelölést kaptak
az idei akcióban, ők minden egyes
szavazattal visszakapták azt az
odafigyelést, erőfeszítést és adománymunkát, amit nap mint nap
végeznek a közösségért – fogalmazott a társulás elnöke.

Egészségügy kategóriában az érvényes szavazatok alapján 25
jelöltre szavaztak, közülük:
1. helyezett lett Sós Jánosné ápolónő, az Árpád-házi Szent Erzsébet
Rehabilitációs Szakkórház és Rendelő Intézet dolgozója.
2. helyezett Harcsa Péterné védőnő a Tatai Egészségügyi Alapellátó
Intézményből,
3. helyezett Dr. Benső Beáta pszichiáter a tatabányai Szent Borbála
Kórházból.
Honvédelem-rendvédelem kategóriában 15 jelöltre szavaztak, közülük:
1. helyezett lett Rezes Róbert, a Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület tagja.
2. helyezett Sárközi József nyugállományú ezredes a Honvéd Bajtársi Klub elnöke,
3. helyezett Csizmazia Katalin, a MH 25. Klapka György Lövészdandár mentőtisztje.
Közigazgatás - városüzemeltetés kategóriában 19 jelöltre szavaztak, közülük:
1. helyezett lett Járóka Józsefné a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
munkatársa.
2. helyezett Deák István műszaki vezető szintén a Tatai Városgazda
Nonprofit Kft.-től,
3. helyezett Portik László kovácsmester, ugyancsak a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. dolgozója.
Közösségépítés-kultúra-természetvédelem-civil önkéntesek kategóriában 24 jelöltre szavaztak, közülük:
1. helyezett lett Hartmann Jánosné, a Városi Nyugdíjas Klub vezetőségi tagja.
2. helyezett Liszt András, a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület alapítója, nyugdíjas tanár, természetvédő,
3. helyezett pedig Dr. Horváthy Dénes a tatabányai Szent Borbála
Kórház 722. cserkészcsapatának vezetője.
Szociális kategóriában 11 jelöltre érkeztek voksok, közülük:
1. helyezett lett Sáfrán Irén, a Szociális Alapellátó Intézmény Család
és Gyermekjóléti Központ vezetője.
2. helyezett Tóth János Csaba, a Támogató szolgálat gépkocsivezetője,
3. helyezett Laubné Bratis Éva, a Tatai Kistérségi Idősek Otthona
mentálhigiénés szakembere.
A szavazók által biztosított erkölcsi megbecsülés mellett a Tata és
Térsége Civil Társulás díjak felajánlását kérte a tatai vállalkozóktól,
akik támogatásukkal kiemelkedő tárgyi jutalmazást is lehetővé tettek
a kategóriánkénti első három helyezett díjazásában.

Tatai képviselője is van az Országos Diáktanácsnak
Tata Város Diákönkormányzatának korábbi diák polgármestere Teszáry Eszter
Olga, a Tatai Református Gimnázium
tanulója továbbra is aktív részese korosztálya közösségi életének, hiszen az Országos Diáktanács Komárom- Esztergom
megyei póttagjává választották. A megyei
diákparlamenten korábban egy tatabányai
társával együtt választották meg, így most
már ők ketten a térség ODT delegáltjai.
Ez a mandátum eredetileg csak a középiskolai jogviszony ideje alatt áll fent, de
egy, az ODT-n született megegyezés alapján azok is részt vehetnek a tanács munkájában, akik már megkezdték tanulmányaikat a felsőoktatásban, mivel szükség
van az ő egyéni tapasztalataikra is. Ennek
szellemében Olga mandátuma nincs kor-

látozva, még hosszú ideig képviselheti a
megye diákjait.
Az Országos Diáktanács fő feladata az
Országos Diákparlamenten megfogalmazott 50 ajánlás megtárgyalása, kivitelezése illetve a diákok érdekképviselete.
Üléseiket havonta egyszer az Emberi
Erőforrások Minisztériumában tartják, dr.
Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár
szakértő vezetésével. Tata egykori diákpolgármestere elmondta: - őszi ülésüket a
parlament épületében tartották, ami meghatározó élmény volt számára. Reméli,
hogy a megyének, és azon belül Tatának
is hasznos tanácsokkal, információkkal
szolgálhat a jövőben, és hozzájárulhat a
helyi diákság mindennapjainak jobbá tételéhez is.

Középen: Teszáry Eszter Olga

Vidám műsoros megemlékezés a Nőnapról

Rozs János „Csak azt szeretném
kérni ezen a szép napon, legyen
virág máskor is az asztalon”
A Honvéd Bajtársi Klub férfi tagjai március 8.-án „Nemzetközi
Nőnap” hivatalos napján vidám
színvonalas műsorral kedveskedtek a klub hölgy tagjainak.
Meghívott vendégek, Illés István „Ajala” er.ezr.humorista, Illés Anna énekes, Berdó Gábor a
BEOSZ vez.tagja. Dr. Rigó Erik,
Troják Frigyes Életet az éveknek
megyei elnöke. Sárközi József
köszöntő szavai után Berdó Gábor a BEOSZ elismerő oklevelét
adta át a klub elmúlt ciklusában
tevékenykedő vezetőségi tagoknak. Bankó Róbert Rozs János
„Férfitársaimhoz” című megható
versét mondta el. A vidám műsor

az Őszirózsa Dalkőr férfikórusának katona-dal összeállításával
kezdődött, majd Zentai László
vicces nőnapi „rovata” következett. Básti Gyula „Bátyánk” nőnaphoz illő vidám nótákkal énekeltette meg a közönséget. Az első
részt követően a klub férfi tagjai
egy szál rózsával kedveskedtek az
ünnepelteknek. Az igazi ünnepi
vidám hangulat csak ezután bontakozott ki a vendég előadó „Ajala” és leánya előadásával. Egyegy humoros történet között Cseh
Tamás Konc Zsuzsa dalaival emlékezhettünk vissza elmúlt ifjúságunkra. A műsor után a telített
asztal mellett még rövid beszélgetésre is maradt idő. Köszönjük
szervezőknek ezt az emlékezetes
délutánt.
Id.Bankó Róbert
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Ajánló / hirdetés
Versíró pályázatot hirdet a Vaszary Iskola
2018-ban ismét várják a város általános iskolás diákjainak verseit! A felhívás célja a fiatalok irodalmi alkotókészségének fejlesztése, az irodalmi élmények közös
megélése, a versek megszerettetése.
Két korcsoportban lehet pályázni: alsó és felső tagozatos
diákok verseit várják.
A versek témája és terjedelme szabadon választott.
A verseket gépelve kell beküldeni Times New Roman
14-es betűtípussal, mivel egy elektronikus antológia kiadását tervezik, amely több honlapon, mindenki számára
elérhető lesz.
Az elkészült pályaműveket a
karpatinegyongyi@gmail.com e-mail címre várják.
Egyéb információ: Sárosi Csaba 30/720-90-89.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, életkorát, iskoláját, osztályát, telefonszámot.
Beküldési határidő: 2018. április 6. (péntek) 12 óra,
ezt követően egy öt fős zsűri bírálja el az alkotásokat.
Az eredményről április 9-10. között e-mailben tájékoztatják a pályázókat iskolájukon keresztül is.
A díjazott versek közül a legjobbakat neves színészek,
előadók szavalják el a 2018. április 11-én 9 órakor kezdődő költészet napi ünnepségen a Vaszary János Általános Iskola tornatermében, amelyre a díjazottak mellett az
összes pályázót és családjukat, valamint minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A tervek között szerepel, hogy a beérkezett versek közül
április elejétől naponta egy alkotás hallható legyen a Forrás Rádió reggeli műsorában.
A szervezők kérik a tisztelt pedagógusokat, ösztönözzék
a tanulókat, hogy minél több gyermekvers szülessen városunkban, melyekkel a költészet napi ünnepség egyedi
és méltó rendezvénnyé válik majd.

Versillusztrációs pályázat általános iskolásoknak

A Vaszary János Általános Iskola versillusztrációs pályázatot hirdet a költészet
napja alkalmából, amelyre tatai általános
iskolás diákok műveit várják.
A pályázat célja a versek megszerettetése, egyéni gondolatok ébresztése, kifejezése a képzőművészet által. A pályázat
mottója: Család és szülőföld.
A pályaműveket két korcsoportban várják: alsó és felső tagozatos diákok pályázhatnak. Az illusztrációk készítéséhez
az alábbi versekből meríthetnek ötletet a
diákok:
- 1-4. osztály: József Attila: Altató,
Mama, Petőfi Sándor: Füstbement terv,
Anyám tyúkja,
- 5-8. osztály: Arany János: Családi kör,
Petőfi Sándor: A Tisza, Radnóti Miklós:
Nem tudhatom, József Attila: Anyám.

A pályaműveket A/3 vagy A/4 méretben, szabadon választott technikával lehet elkészíteni és személyesen leadni a
polgármesteri hivatal 16-os szobájában
Izsáki Zsuzsanna részére (telefonszám:
34-588-664).
A rajzok hátoldalán fel kell tüntetni a mű
címét, a pályázó nevét, iskoláját, osztályát, telefonszámát.
Beküldési határidő: 2018. április 6.
12 óra.
A díjazottakat április 9-10. között értesítik!
Díjazás: korcsoportonként az első három helyezett tárgyjutalomban részesül,
amelyet 2018. április 11-én 9 órakor a
Vaszary János Általános Iskolában megrendezendő költészet napi ünnepségen
vehet át.

	Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.

		

		
TATA-Környei ú. temető
Ács Lajos
Nagy Gézáné
Babai Béla
Nagy László
Dávidházi József
Nagy János
Nagy Jánosné

2890 Tata, Bacsó Béla út 47. Tel.: 34/382-055

2018. februárban elhunytak

Ásóth Lászlóné
Tollonits Ferencné

NASZÁLY
Garbacz Ferenc

BAJ
Hajdár Tibor

TATA - Almási úti
temető
Varsányi Istvánné

NESZMÉLY
Klausz László

Béke poraikra!
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A szépség és a reklám…. új kiállítás a tatai múzeumban

„A szépség és a reklám – A női
ideál alakulása a 20. század első
felében” címmel nyílt időszaki
kiállítás március 8-án a Kuny Domokos Múzeumban.
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum divat- és
reklámtörténeti kiállítása a nők
reklámozásban betöltött szerepét
szemlélteti. A tárlat gerincét a korabeli plakátok adják, melyeket
aprónyomtatványok, árucsomagolások, árjegyzékek és reklámtárgyak egészítenek ki, bemutatva
a kor női divatjának és ideáljainak
változását, emellett pedig egy-egy
jellemző ruhadarabot, viseletet is

megtekinthetnek a helyszínen a
látogatók.
A nőnapi megnyitón Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos
Múzeum igazgatója elmondta:
- számos évfordulót ünneplünk
2018-ban, ezek közül a tatai múzeum számára különösen fontos
a városegyesítés 80. évfordulója,
hiszen ezzel együtt a tata-tóvárosi múzeum is a 80. születésnapját
ünnepli. Az ilyen évforduló alkalmat ad arra, hogy egy intézmény
végiggondolva az elmúlt évtizedek történetét új utakat keressen, s olyan programot kínáljon
a közönségnek, amely által még

vonzóbbá válhat. Éppen ezért, a
városegyesítés korára is utalva
született meg az új kiállítás, mely
főként a 20-as, 30-as évek divatját, reklámkultúráját és nőideálját
mutatja be. Ez a kor a nagy változások ideje volt, mely nagy hatással bírt a társadalomra és persze
a nőkre, akik számára akkoriban
egyre több termék és szolgáltatás
vált elérhetővé, melyek a divat és
a mindennapi élet részévé váltak –
nyilatkozta az igazgató.
A kiállítás bemutatja, hogy a két
világháború, az emancipációs törekvések, a fotóplakát, a mozi és
a mozivásznak díváinak megjele-

nése hogyan csapódott le a viselet
és a női szerepek változásában. A
tárlat öt évtized anyagát öleli fel,
azokat a divatlapokat és reklámhordozókat melyek kimaradtak a
gyűjteményből de a korszak részét
képezték, kivetítés formájában tanulmányozhatják a látogatók.
Rédey Judit a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ny. főmuzeológusa a megnyitón tájékoztatott arról, hogy
intézményüknek nagyon gazdag
reklámanyag gyűjteménye van,
amit szerettek volna egy tematikus kiállítás-sorozat keretében a
nagyközönség elé tárni. Ennek része a nő és a reklám témája, mely
az 1900-tól az 1940-es évek végéig ölelő korszakot mutatja be. Rédey Judit hozzátette: - Akkoriban
a reklám már egyre nagyobb szerepet kapott, beindult a tömegtermelés, elkezdődött a fogyasztóvá
válás folyamata. A korszakban
a nőideál gyökeresen szakított
a 19. század bájos-kedves fiatal
lány és a szende, anyatípusú nő
képével, így nagyon változatos, új
nőtípusok jelentek meg. Az igazi
forradalmi átalakulás az első világháborút követően jelentkezett,
miután a háborúban a nők kénytelenek voltak munkába állni, s ez

öntudatot is adott számukra: megjelent a rövid haj, a kényelmes
ruhák, a rövidebb szoknyák, divat
lett a vékony testalkat, a smink,
a határozott fellépés, és az önállóság. Az életmódban is komoly
változások indultak el, felgyorsult
az élet, fiatalosabb lett a szépségideál, beindultak az emancipációs
mozgalmak, a reklámok pedig az
ehhez illeszkedő új típusú árukat
vették fókuszba.
A 2018-as esztendő a Kuny Domokos Múzeum megújulásának
éve. Tata legnagyobb hagyományú közművelődési és tudományos intézménye megfiatalodott
szakmai stábbal, új szemléletű
időszaki kiállításokkal és azokhoz
kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal, nem utolsó sorban pedig folyamatosan frissülő
online közösségi felülettel vág
neki az évnek. A megújulás részeként született meg „A szépség és a
reklám” című tárlat is, melyet április végéig látogathat a közönség.
A kiállítás megnyitóján közreműködött a tatai Savoy Táncklub, a
hivatalos megnyitó után pedig
Kulich Julianna, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum muzeológusa vezette végig
- áá az érdeklődőket.

Berg Judittal kalandoztunk
A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár és a Magyary Zoltán
Népfőiskolai Társaság közösen
szervezte azt az író-olvasó találkozót, amelynek vendége Berg
Judit volt 2018. március 7-én.
Berg Judit hazánkban a legkeresettebb írók egyike, ezért nem
csoda hogy hónapokig kellett
várnunk, amíg létrejött a találkozó. A város négy általános iskolájából, és Tatabányáról is érkeztek
kisdiákok, közülük sokan saját
Berg Judit könyvvel a kezükben
izgatottan foglalták el helyeiket
a teremben. Az interaktív előadásban a gyermekek kiemelkedő
szerepet kaptak, hiszen ők kérdezgették az írónőt. Sorra hangzottak el a kíváncsi kérdések arról, hogy mi ihlette vendégünket

könyv írására, hogyan keletkezett a Rumini és a sorozat többi
szereplője. A kalandos kisegér
története már több országba eljutott, lefordították többek között
angol, holland, orosz nyelvre is.
Jelenleg a Rumini kapitány című
kötet a záró rész, de vendégünk
igen sejtelmesen szólt a jövőről,
tehát elképzelhető, hogy lesz
folytatás.
Az előadást követően a Dományi Zsuzsanna könyvtáros által
összeállított levelezős verseny
értékelése következett. A „Kalandozás egy kisegérrel” című
pályázatra 18 kitöltött feladatlap
érkezett, közülük a legsikeresebbeket jutalmaztuk. Rumini kártyajátékkal gazdagodott Szabó
Előd József 3. osztályos és Nagy

Adelina 4. osztályos tanuló, a
legtöbb pontot pedig Lukács Péter 4. osztályos diák gyűjtötte,
így övé lett a Rumini társasjáték.
A népfőiskolai társaság a sorozathoz kapcsolódóan helyi csapatjátékot állított össze, amelyen az iskolák csoportjai a megyei értéktár
gyöngyszemeit azonosították be
kivetített képek alapján. Természetesen a várva várt dedikálás
sem maradt el, a kígyózó sorban
mindenki türelemmel kivárta,
amíg ő következett. Akik hoztak magukkal Berg Judit tollából
született könyvet, ők aláíratták,
akiknek pedig nem volt könyvük,
ők külön lapokra dedikáltattak ,
mert fontos volt számukra, hogy
az emlékeiken túl tárgyi ereklyét
is haza vigyenek. Goldschmidt Éva

Látkép

Klímatudatossági díjat kapott a megyei önkormányzat

Az Energiatakarékossági Világnap alkalmából immár 7. alkalommal díjazták
a legkiemelkedőbb energiatudatos és
energiahatékony szervezeteket Budapesten. Az eseményen díjat vehetett át

a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat, illetve az általa lebonyolított
„az év diák energiahatékonysági menedzsere” pályázati program négy megyei
díjazott diákja is.

A Virtuális Erőmű Program (VEP) teljesíttette korábbi vállalását, miszerint 2020-ra
egy 200 MW fosszilis erőmű kapacitásának megfelelő virtuális erőművet „építenek
fel” igazolt megtakarításokból. A Program
ezért újabb merész célt tűzött: 2030-ra a
legnagyobb kapacitású erőművek listáján a
jelenlegi 10. helyről a második helyet szeretnék elérni. A 2011-ben indított program
többek között a kis- és közepes vállalkozásoknak, az önkormányzatoknak nyújt
tanácsadást és technikai segítséget, hogyan
működjenek környezettudatosabban.
A nagyszabású díjátadó gálán köszöntőt mondott Dr. Szili Katalin, a Nemzeti
Fenntartható fejlődési Tanács tiszteletbeli elnöke és dr. Mezősi Balázs, a Magyar
Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.
Virtuális Erőmű Program operatív igazgatója is, majd sor került az energiatudatos
vállalat címek, az energiahatékony vállalat díjak, az energiahatékony mentor vál-

lalat díjak és az Energiatudatos Iskolákért
Program díjak átadására. Klímatudatos
önkormányzatok elismerést vehetett át a
Komárom-Esztergom megyei önkormányzat nevében Popovics György, a megyei
közgyűlés elnöke. Megyénk négy diákja
is díjat vehetett át, tavaly ők készítették
ugyanis a legkiválóbb pályamunkákat a
megyei önkormányzat által, a megyei klímastratégiás KEHOP projekt keretében
lebonyolított „Az év diák energiahatékonysági menedzsere” pályázaton. A versenyen első helyezést ért el Molnár Laura
Viktória (TSZC Szent Imre Gimnázium és
Szakgimnázium, Esztergom), második helyezést Meszlényi Pál (Árpád-házi Szent
Erzsébet Gimnázium, Esztergom), harmadik helyezést Máté Olivér (TSZC Bláthy
Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma, Tata), valamint különdíjat
vehetett át Tenk Vanessza (Hamvas Béla
Gimnázium, Oroszlány).

Közélet

2017.március
április 13.
2018.
22.III.IV.évfolyam,
évfolyam,8.6.szám
szám
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A legeredményesebb tatai diákokat és tanáraikat köszöntötték
Folytatás az 1. oldalról

A legeredményesebb diákok:
Bilszky Márk - Vaszary János
Általános Iskola
Bognár Balázs -„Kőkúti Álltalános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye”
Engler Csilla - Kőkúti Általános
Iskola
Érdi Tünde - Kőkúti Általános
Iskola
Fekets Virág - Vaszary János Általános Iskola
Hegedüs Péter - „Eötvös József
Gimnázium és Kollégium”
Homor Zsófia - „Eötvös József
Gimnázium és Kollégium”
Huszár Benedek - Vaszary János
Általános Iskola
Iffiú Lóránt - Tatai Református
Gimnázium
Karikó István - Tatai Református
Gimnázium
Koch Balázs - Kőkúti Általános
Iskola

Kovács Emese - Tatai Református Gimnázium
Kristóf Kíra - Tatai Református
Gimnázium
Krisztik Bálint - „Eötvös József
Gimnázium és Kollégium”
Madarász Áron - Tatai Református Gimnázium
Maloveczky Gyula - „Eötvös József Gimnázium és Kollégium”
Nagy Balázs - Vaszary János Általános Iskola
Nagy Péter - Kőkúti Általános
Iskola
Papp Dóra -„Eötvös József Gimnázium és Kollégium”
Paulik Panna - „Eötvös József
Gimnázium és Kollégium”
Pető Attila Péter - Tatai Református Gimnázium
Pölöskei Dávid - „Eötvös József
Gimnázium és Kollégium”
Rossz Koppány - Vaszary János
Általános Iskola

Schleier Izabella - „Eötvös József Gimnázium és Kollégium”
Szabó Benedek - Kőkúti Általános Iskola
Szabó Gréta - Kőkúti Általános
Iskola
Szabó Soma -„Eötvös József
Gimnázium és Kollégium”
Szeidemann Márton -Tálentum
Iskola
Szikszai Sára Rebeka -Tatai Református Gimnázium
Tasnádi Márton - Tatai Református Gimnázium
Tasnádi Zsófia -„Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye”
Tompa Anna - Kőkúti Általános
Iskola
Tóth Kincső - Kőkúti Általános
Iskola
Vajda-Kolek Blanka - Kőkúti Általános Iskola
Varga Dániel - Kőkúti Általános

Iskola
Veisz Andor -Vaszary János Általános Iskola
Felkészítő tanárok iskolánként:
Eötvös József Gimnázium és
Kollégium
Ádám Árpád
Ádámné Dúcz Vilma
Almádyné Orova Edit
Czina Lászlóné
Krisztin-Németh Andrea
Mesterné Somogyi Gabriella
Székelyi Zsuzsanna
Tóth Gáborné
Tóth Zsuzsanna
„Kőkúti Általános Iskola
Fazekas Utcai Tagintézménye”
Kenderné Fonda Ágnes			
Szabó Imréné
Kőkúti Általános Iskola
Ács Gáborné

Barsiné Pirityi Mária			
Czink Erzsébet				
Henzer Zsuzsanna			
Lengyelné Hohl Márta			
Selmeci Attiláné
Talentum Iskola
Horváthné Alföldi Mónika		
Szabóné Molnár Judit
Tatai Református Gimnázium
Koros Gábor				
Kreitler Adél
Liebe Gabriella
Márkus Gábor
Nagyné Kristó Erzsébet
Németh Krisztina
Szabó Elődné
Vaszary János Általános Iskola
Avramcsevné Hegedűs Ildikó
Csalai Lajos
Csalainé Csengődi Judit
Petzkéné Rimóczi Erika

A Városi Nyugdíjas Klubban történtek
Klubunk heti rendszerességgel
tartott klubdélutánjait igyekszünk kulturális tartalommal
megtölteni.
-Február 26-án Arany János
születésének 201. évfordulójára
emlékeztünk. Ebből az alkalomból vendégünk Gútay Jánosné a
Versbarátok köre vezetője Arany
János munkásságát a balladái tükrében mutatta be. Szabó Krisztina
tanárnő különféle hangszereken
kísérte és énekekkel színesítette
az előadást.
Gútayné az előadását „Száll a
madár ágról ágra” kezdetű balladával indította.
Elhangzott: Szondi két apródja,
Zách Klára, Tengeri-hántás, Tetemre hívás, Mátyás anyja, Ágnes asszony, V. László és Arany
János egyetlen vidám balladája a
Pázmán lovag.
A megható előadást vastapssal
köszönte meg a közönség.
Március 5-én a Kertvárosi klubban rendeztük meg hagyományos
Nőnapi ünnepségünket. A klubelnök verses köszöntője után „Csibész” Tóth Miki és barátai színes,
zenés műsora következett. A lelkes közönség nagy érdeklődéssel

hallgatta Krisztina előadásában
a jól ismert nosztalgia számokat. Miki legújabb lemezéről is
bemutatott több, ma népszerű
éneket is nagy tapssal köszönték
meg a megjelentek.
A nagy sikerű koncert végén egyegy szál virággal kedveskedtünk
hölgy tagjainknak.
Március 12-én „1848 te csillag”
címmel
Nemzeti-ünnepünkre
emlékeztünk. A klubelnök röviden összefoglalta e jeles nap történéseit:
„1848. március idusán, Pesten kitört a forradalom, amely a világtörténelem egyetlen vér nélküli
forradalma volt. Előkészítésében
a „Márciusi-ifjak”, valamint a
Pozsonyban ülésező országgyűlés tagjai egyaránt részt vettek.
Emlékezzünk a forradalmak kezdetére.
Megjött a híre annak, hogy egész
Európa forrong. Bécsben, Párizsban és Milánóban tüntetések,
nagygyűlések folytak. Pesten a
Pilvax-kávéházban gyülekeztek
a márciusi ifjak. A nagygyűlést
pár nappal későbbre tervezték,
de mivel az országos vásár időpontja márc.15-ére esett, előbbre

hozták azt. Petőfi Sándor márc.
13-án írta meg a Nemzeti dalt. Ez
így kezdődött: Rajta magyar, hí a
haza… Ezt meglátta Jókai és így
szólt Petőfihez: „Először talpra
kell állni, utána jöhet a rajta”. Így
született meg a Nemzeti dal végleges szövege.
Márc. 14-én a márciusi ifjak
megfogalmazták a 12 pontot. A
Landerer és Heckenast nyomdát
keresték fel, de Landerer nem
akarta kinyomtatni a Nemzeti
dalt és a 12 pontot, mivel nem
volt rajta a cenzor engedélye.
Ekkor a nyomda tulajdonos odasúgta Vasvári Pálnak, hogy a nép
nevében foglalja le a sajtót.
A Landerer & Heckenast nyomdában kiadott kiáltvány szövege:
„Mit kíván a magyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát,
censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget
polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.

6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A’ katonaság esküdjék meg az
alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A’ politikai státusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Uniót Erdéllyel
Egyenlőség, szabadság, testvériség!”
A magyar nemzet követeléseit
április 11-én szentesítette az uralkodó: V. Ferdinánd.
Sajnos a kamarilla ármánykodása
letette a trónjáról Ferdinándot, és
a 16 éves Ferencz Józsefet tette meg uralkodónak. Egyúttal a
magyarországi nemzetiségeket
megpróbálta a törvényes magyar
kormány ellen fellázítani.
Ekkor támadta meg Jellasics
horvát bán az országot, majd a
Windischgrätz herceg indított támadást hazánk ellen. Batthyányi
Lajos miniszterelnöknek köszönhetően a magyar honvédség vis�szaverte a támadásokat. Ferencz

József látva, hogy az osztrák
hadsereg nem bír a magyarokkal,
ezért az orosz cárhoz fordult segítségért. A szemtanúk szerint a
fiatal uralkodó, amikor megígérte
a cár a segítséget, kezet csókolt a
cárnak.
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc elhozta a polgári
Magyarországot. A forradalom
vívmányait a Haynau rémuralom és a Bach rendszer sem tudta megsemmisíteni. Az 1867-es
kiegyezés után hazánk fejlődése
felgyorsult. A mai főváros mellett a vidéki nagyvárosok sora
épült ki. Kifejlődött az ipar, és
a bányaművelés. A vasúthálózat
Felvidéktől Erdélyig az egész országban megépült. Fiume tengeri
kikötőnkké vált. Általánossá vált
az oktatás.
Hajtsunk fejet, és őrizzük meg
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékét.”
A rövid megemlékezése után a
kultúrcsoport tagjainak tolmácsolásában forradalmi versek és
Kossuth-nóták hangzottak el,
melyeket nagy tapssal jutalmaztak a szép számmal megjelent
Kun Imre klubelnök
tagtársak.

Koszorúzás Dr. Hamary Dániel sírjánál az Almássy úti temetőben
A kegyeleti helyen már a tatai
Juniorka Óvodának, Micimackó
csoportja kicsi nemzetiszínű
zászlókkal emlékezett a szabadságharc tatai hőseire. Nemzeti
ünnepünkön az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170.
évfordulója előtti délutánon Sárközi József köszöntötte a megjelent emlékezőket. Először Bankó
Róbert Petőfi Sándor: Nemzeti
Dal című költeményét szavalta
el. Ezt követően Sárközi József
emlékezett a szabadságharc hős
katonájára. Tata város közéleti
személyiségére. Hamary Dánielre, mi tataiak büszkék vagyunk.
Emléktábláján, amit 1964-ben
szülőházánál helyeztek el a Tóparti út. 6. sz. alatt a következő
szöveget olvashatjuk: „E házban
lakott és alkotott városunk szülötte Dr. Kisigmándy Hamar Dániel a 48-as ifjúság kiemelkedő
egyénisége, a magyar szabadság-

harc lelkes híve és harcosa, mint
orvos és író a haladásért a város
felvirágoztatásáért küzdött”
Röviden az életéről:
Hamary Dániel 1828. március
26-án Tatán született. Családja
Székelyföldről Futás tanulmányait és „mint sokan mások”
zaklatásnak volt kitéve, több
heti fogságban is szenvedett.
1853-ban folytatta az egyetemet.
Szegény gyermekkórházakban
kezdte falváról származott. Tanulmányait, a tatai református
elemi iskolában kezdte. Tanult
a tatai gimnáziumban, Pápán, a
református gimnáziumban, majd
Pesten jogi és orvosi tanulmányokat folytatott. 1848-ban Pesten, ahol orvostanhallgató volt,
Vasvári Pállal barátságot kötött.
Részt vett a 12. Pont megfogalmazásában. Jelen volt Táncsics
kiszabadításakor. A „Hív a haza”
jelszót úgy értelmezte, hogy több

társával együtt visszajött szülőföldjére, ahol apjával és 2 fivérével együtt beállt a komáromi
Nemzetőrök közé. Részt vett a
schwehati csatában, majd a komáromi vártüzéreknél szolgált.
Később, mint tűzmester Kovasi
alezredes parancsnoksága alatt
írta annak napi parancsait. Ott a
július 2-11 csatákban, a vár feladása előtti napokban tüzér-hadnaggyá léptették elő. A szabadságharc leverése után Hamary
Dániel folytatta orvosi munkáját
1854-ben orvos sebész doktorrá
avatták.
Hamary doktor Tatán
Gyakorló orvosként működött,
miközben részt vett a város
közéletében. 1858-ban a tópartján fürdőt építtetett, a református egyház megválasztotta az
elől-járóság jegyzőjének, ahol
könyvtárat alapított. Tagja volt
a Neszmély-vidéki Borászati

Társulatnak, a Budapesti Orvos
Egyletlevelező tagjává választotta, a Kisalföldy Társaság alapító
tagja. Tatán kaszinó létrehozásán
fáradozott, amelynek 1870-ben
elnöke lett. 1867-ben Komárom
megyei főorvosnak választották.
Megalapította a tatai Honvéd
Egyletet, melynek főjegyzője
lett. Megemlítem a 2 éve Forgó
Pál bajtársunk által végzett kutatásokat. Közel 100 fő volt azok
száma, akik Tata és környékéről
vettek részt a szabadságharcban.
A magyar katonaorvos és író
tevékenységéről: 1869-ben ezredorvosnak nevezték ki. 1871ben Dandár-orvossá léptették
elő Sopronban. Katonaorvosként
szolgálatot teljesített Budapesten
és Székesfehérváron. Érdekesség
az éltében, hogy 1874.dec. 2.-án
a Hamar vezetéknevet Hamary-ra
változtatta. Megemlítem, hogy
Hamary Dániel több tudományos

és emberbarát társulatnak is alapító igazgató választmányi tagja
volt. Orvosi tudományos munkája mellett írt epigrammákat,
költeményeket, ismeretterjesztő,
politikai és esztétikai cikkeket,
többször álnéven. 1892. febr.
21-én 66 éves korában hunyt el
Budapesten. Sírja itt Tatán az
Almássy úti temetőben, lakóháza a tóparton található, nevét
utca is viseli. Hamary Dánielre
emlékezve gondoljunk örökre a
hős honvédekre, akik 170 évvel
ezelőtt a forradalomban megszületett honvédségben harcoltak a magyar szabadságért. Ezt
követte a katonadalok éneklése.
Az Őszi Rózsa Dalkör előadta
a Most szép lenni katonának,
Kossuth Lajos azt üzente, Kossuth Lajos táborában válogatást.
Befejezésként Lázár Antal klarinétművész eljátszotta a Magyar
Takarodót.
Sárközi József
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PROGRAMAJÁNLÓ
Asztalitenisz
március 25. vasárnap 15.00
Tatai AC – PTE PEAC Kalo-Méh II. NB I.
A mérkőzést a TAC csarnokban
játsszák.
Kézilabda
március 25. vasárnap 14.00
Tatai AC – Ács I. női megyei
17.00 Tatai AC – SZESE Győr
férfi NB I/B
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Labdarúgás
március 24. szombat 14.00
Tatai AC – Fortuna női U-17
március 25. vasárnap 9.30
Tatai AC – Fortuna női U-19
március 31. szombat 9.30 és
11.30
Tatai AC – Bábolna fiú U-14 és
U-16
A mérkőzéseket a Jávorka iskolában játsszák.
Kosárlabda
április 07. szombat 11.00
Tatai SE – Nyíregyháza amatőr
női NB
április 08. vasárnap 13.00
Tatai SE – DEAC DSI amatőr
női NB
A mérkőzéseket a Vaszary iskolában játsszák.
Röplabda
március 24. szombat 17.00
Tatai AC – HÉP RÖPKE női
NB II.
március 30. péntek 15.00
Tatai AC – DELTA Érd női NB
II.
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.

2018. március 22. IV. évfolyam, 6. szám

Kőkutis továbbjutás

Az általános-, és középiskolás
tanulók sportos tanulmányi versenye a Diákolimpia. A versenyek az egész tanévben tartanak.
Kezdődnek a körzeti versenyekkel, azután jönnek a megyei versenyek, néhány sportágban még

félidő után 12-11-re a tataiak
nyertek, így készülhetnek az országos elődöntőre.
Kőkúti – Dózsakerti 11-19
Kőkúti – Feszty 21-18
Kőkúti – DOKI 12-11
Góllövők: Bolyán 12, Csordás
8, Dobler 6, Tompa 6, Simon 4,
Sebestyén 3, Maller 2, Ercsey 1,
Schaffer 1, Tyeklár 1.
Edző: Kőhalmi Zsófia
- Nagy küzdelem volt, de erre
számítottunk. Nagyon jól védekeztünk, jó volt a kapusteljesítmény, bár hibák is előfordultak.
Örülünk az országos elődöntőbe
jutásnak. Ez a csapat most játszik igy utoljára, mert a nyolcadikosok már jövőre nem játszhatnak.
Tompa Andor

nak és nekünk okosan kell(ene)
játszani. Ez nem mindig sikerült.

szólt az odafigyelésről, koncentrálásról. Nos csoda történt,
mert nyugodtan mondhatjuk
a győzelmünkre ezt hiszen az
eddigi tavaszi játék alapján
nem mi voltunk az esélyesek.
De talán ez a mérkőzés lett az
amely után felszakadt a gát és
elhiszik a játékosok hogy az elvégzett munkában hinni kell és
akkor jöhetnek a sikerek. Már
a félidőben is 3 gólos előnnyel
mentünk pihenni (10-13), ebből
két gól megmaradt a végére is.
Pécs – Tatai AC 23-25 (10-13)
Vezette: Bán T., Haskó T.
Góllövő: Győrffi 6, Kállai 4,
Balogh, Kisék, Venczel 3-3,
Kanyó Á. 2, Kanyó B, Mátó,
Schekk, Szám 1-1.
- ta -

Nem és nem megy
A cím a TAC NB I/B-ben szereplő férfi kézilabda csapatának
eddigi tavaszi meccseinek rövid
krónikája. Bár az első fordulóban
sikerült hazai pályán nyerni, de
azóta két döntetlen és most már
két vereség a mérleg. Legutóbb
a Güntner Arénában a Veszprém
U20-as együttese vendégeskedett és nagyon visszaélt a vendég jogával. Azt lehetett tudni,
hogy nagyon gyors kézilabdát
játszanak és az eredmény döntően azon múlik, mennyire tudjuk
ezt megakadályozni. Nos, kb. 24
percig sikerült, de az első félidő
utolsó 6 percét 5-1-re hozták a
vendégek és 13-19-el zárult ez a
játékrész. A második félidőben
sem sikerült közelebb kerülni a

Eredmények
Asztalitenisz
NB III. Várpalotai BSK II – Tatai
AC II. 9-9
Pontszerző: Barassó 3, Krebs 2,
Szakál 2, Szendi 1, Szakál-Szendi
páros.
Serdülő MOATSZ Kupa: a serdülő EB fontos felkészülési versenye
volt ahol Adamik Csenge a TAC
üdvöskéje veretlenül végzett az első
helyen. A főtáblára jutással a fiúknál
Varsányi Dániel, a lányoknál Jankus
Dóra nagyszerű eredményt ért el.
Kézilabda
Fiú III. osztály serdülő FTC – Tatai AC 33-29 (16-14)
Vezette: Kolarovszki Z., Lázár Z.
Nagy küzdelemben a Fradi visszavágott az őszi 6 gólos vereségért. A
TAC-ban góllal mutatkoztak be a
14 évesek is.
Góllövő: Csányi 10, Takács
7,
Szi-Benedek
6,
Vámosi 2, Véber, Veisz, Willi 1-1,
Szelőczei 1. Edző: Csányi Gábor
Női megyei: Tatai AC – Kisbér
28-13 (13-3)
Vezette: Győrffi M., Horváth K.
Góllövő: Zink 9, Varga 5, Kurcsik,
Sárközi 3-3, Csics, Lehoczki, Nagy,
Németh 2-2
Tatai AC – Ácsi Kinizsi I.
Edző: Gubicza István
Régiós bajnokság lány U-13 Tatai
AC – Bicskei TC 34-4 (19-3)
Góllövő:
Malich-Maszlavér,Pálmai, Rácz 5-5, Sebestyén, Szebeni
4-4,
Ungor 3, Kiss, Mészáros 2-2, Porpáczy, Staudt 1-1.
Tatai AC – Tolna KC 21-21 (10-11)
Góllövő: Pálmai 7, Malich-Maszlavér 4, Porpáczy, Sebestyén, Staudt,
Ungor 2-2, Kiss, Rácz 1-1.

elődöntők is vannak és végül
az országos döntőkön derül ki
a végső sorrend. Vannak sportágak ahol már lezárult a versenyidény. Március a kézi-, kosár-,
röplabda megyei versenyek hónapja. Tatán kézilabdában 20-án

a IV. korcsoportos lányok léptek
pályára, ahol Tata, Tatabánya,
Dorog és Komárom egy-egy
iskolája küzdött a továbbjutást
jelentő 1-2. helyért. A győztes
egyből az országos döntőbe jut,
míg a második helyezett elődöntőt kénytelen játszani. A Tatabányai Dózsakerti iskola két
mérkőzés után két győzelemmel
állva biztos továbbjutónak számított. A Komáromi Feszty csapata pedig két vereséggel meg
kellett elégedjen a 4. hellyel. Az
országos elődöntőt jelentő 2. helyért a Kőkuti a DOKI-val vívott
öldöklő csatát. Sokszor találkoztak már, de jobbára a dorogiak
nyertek. Most óriási küzdelemben, nagy szívvel játszva 5-6-os

Edző: Kulcsár Gyöngyi
-mindkét mérkőzésen nagyon jól
játszottak a lányok. A Tolna ellen
4 gólos hátrányból jöttünk vissza.
Először szerepelt Staudt Zorka és
Porpáczy Nina akik a jó játék mellett gólt is lőttek.
Gyermekbajnokság fiú U-14 Bp.
Elektromos SE – Tatai AC 24-21
(10-11)
Vezette: Kornreich G., Natkai N.
Góllövő: Willi 7, Takács 4, Szalay,
Vámosi 3-3, Horváth, Nagy,
Pap, Veisz 1-1.
Tatai AC – Komlói Sport KC 3418 (17-8)
Vezette: Kornreich G., Rada K.
Góllövő: Willi 8, Szelőczei 6, Vámosi 5, Horváth, Nagy, Zwickl 3-3,
Szalai, Veisz 2-2, Oravecz, Pap 1-1.
Edző: Gaál Szabolcs
Labdarúgás
Megyei I. osztály felnőtt Tatai AC
– Koppánymonostori SE 2-0 (2-0)
Vezette: Csejtei Cs.
Góllövő: Korcsok 28, 39
Edző: Wéber Roland
U-19 Tatai AC – OBSK Oroszlány 7-1 (4-0)
Vezette:Miráki G.
Góllövő: Járóka 7,36, Sziranidisz
39,42,64,Kövessy 87, Dácher 89 ill.
Juhász 53
Edző: Kele Zoltán
Leány U-17 Annavölgyi BSE –
Tatai AC 1-2 (1-2)
Vezette: Tomacsek B.
Góllövő: Sebők 20 ill. Hartai 11,17
Edző: Scheffer Péter
Röplabda
Női NB II. Tatai AC – Kalocsai SE
3-0 (22,20,21)
Közgáz SE – Tatai AC 3-2 (17,20,22,-25,11)

TAC-nak, sőt az 50. percre tíz
gólra nőtt a különbség. Csak
bízni lehet benne, hogy a csapat
összekapja magát és gyűjtögeti
a pontokat, mert közelebb vagyunk jelenleg a kiesőkhöz. Jól
mutatkozott be az utánpótlásunk
reménysége Steczina és ez gólokban is jelentkezett.
Tatai AC – Telekom Veszprém
U20 25-35 (13-19)
Vezette: Kovács M., Wenzel T.
Góllövő: Győrffi 9, Kállai 4,
Mátó, Steczina 3-3, Kisék B. 2,
Balogh, Endrédi, Kanyó B., Kanyó Á. 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- A Nyugati csoport talán legjobb formájában játszó csapata a
Veszprém. Tudtuk hogy rohan-

Hurrá! Győzelem!

Az előbbi cikk a férfi kézilabda csapat hazai veresége után
íródott. Féltettük az együttest
a következő idegenbeli meccstől, hiszen Pécsre látogattunk.
Ősszel hazai pályán is megszenvedtünk velük (28-27). A
tabellán egymás mögött állt
a két együttes, mi álltunk hátrább. Nagyon fontos találkozó
volt, hiszen győzelem esetén
helyet cserélt a két csapat és
a győztes kicsit távolodik a
kieső helyeken állóktól. Biztos sokat beszéltek erről is a
játékosok, de Sibalin edző is

Sándor Péter: 60!
Azt mondják mindenki annyi
éves amennyinek érzi magát.
Akkor Sándor Péter a Fazekas
iskola testnevelő tanára, a TAC
atlétikai szakosztály vezetője,
edzője biztos nem lehet még
ennyi idős. Bár a naptár ezt mutatja, de mégis kételkedik az ember. Veterán atlétaként még versenyeken is indul, de a gyerekek
között érzi jól magát. Edzéseken
beáll közéjük és igyekszik mindent megmutatni. A gyerekek
között egyébként is lassabban
öregszik az ember. De ki beszél
itt öregről? Persze fáj itt, fáj ott,
több idő kell a regenerálódáshoz,

de a versenyzői között mindezt elfelejti. A TAC atlétikai
szakosztály eredményessége
jelzi hogy párjával együtt jól
végzi a munkáját. Péter bácsi,
ahogy a gyerekek hívják mindenben segít. Ha kell futócipőt szerez, ha kell fuvarozik,
ha kell apaként viselkedik. Egy
a lényeg, a gyerekek szeressék
az atlétikát. Már a szülők közül
is többeket sikerült rávenni,
hogy együtt fussanak csemetéikkel. A tatai atléták egyre
jobbak és ebben nagy szerepe van Sándor Péternek. Isten éltessen Péter bácsi. - ta -

Esős iksz

Tavasszal már a harmadik hazai
mérkőzését játszotta a TAC labdarúgó csapata, de most szerepelt
először valóban hazai pályán. Hideg, esős, igazi őszi időben került
sor az Oroszlány elleni rangadóra. Csak dicséret illeti azt a mintegy 50 szurkolót aki vállalta hogy
megnézi a találkozót. Dicséret a
két csapatnak is, hiszen nagyon

jó meccset játszott, helyzetekkel,
kemény párharcokkal. A TAC
szerzett vezetést, de a második
félidő elején egyenlítettek a vendégek. Mindkét csapat előtt ott
volt a győzelem lehetősége, de
kimaradtak a helyzetek. A végén
Zuggó fegyelmezetlensége miatt
emberhátrányba került a Tata, de
maradt az igazságos döntetlen.

Tatai AC – OBSK Oroszlány
1-1 (1-0)
Tata 50 néző. Vezette: Kiss L.
Góllövő: Berki 9 ill. Minárcsik 53
Edző: Wéber Roland
- Jó meccset játszottunk, de erre
is készültünk. Sajnálom hogy
nem rúgtuk be a második gólt,
mert akkor megnyerhettük volna
a találkozót.
- ta -

