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Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője
nyerte az országgyűlési választást Komárom-Esztergom megye 1.sz. választókerületében
április 8-án. Bencsik János kiemelkedő eredménnyel, minden szavazókörben a legtöbb
voksot kapta, és rekordszámú
szavazattal zárta a 2018-as országgyűlési választást.
Bencsik János a választás éjszakáján Tatán az aktivisták és
a segítők körében köszönetet
mondott mindenkinek, aki munkájával, szavazatával támogatta

Sorszám
A jelölt neve
Jelölő szervezet(ek)
Kapott érvényes szavazat   
  %
					
		
2 		
Fülöp Péter Ferenc		
SZP
				
82 			
0.15 %
3 		
Fekete Miklós			
MSZP-PÁRBESZÉD			
15 192 		
26.86 %
5 		
Szalay László Gábor		
MIÉP 				
141 			
0.25 %
6
Bencsik János			
FIDESZ-KDNP 			
25 128 		
44.43 %		
7 		
Dr. Jakics Mónika Zsuzsanna Független jelölt 			
449 			
0.79 %
10 		
Estók Endre			
IRÁNYTŰ
			
88 			
0.16 %
11 		
Barna Alexandra		
MKKP 				
985 			
1.74 %
13 		
Novák László			
MOMENTUM 			
785 			
1.39 %
15 		
Boda Bánk László		
JOBBIK		
		
11 071
19.58 %
19 		
Szücs István			
MUNKÁSPÁRT
		
159 			
0.28 %
20 		
Körtvélyfáy Menyhért		
LMP 				
2 440 			
4.31 %
21 		
Czinege Balázs			
NEMZET ÉS BÉKE
		
31 			
0.05 %

Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

Képviselő
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Megemlékezés a Felvidékről kitelepítettek emléknapján

A magyar költészet napja a
Vaszary Iskolában
			6. oldal

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

erős legitimációval rendelkező
mandátumról beszélhetünk a
továbbiakban, hiszen 70%-ot
elérte, meghaladta a részvételi
arány itt a Tatai-medence választókerületében.
A helyszínen Michl József
polgármester
személyesen
gratulált Bencsik Jánosnak
mandátumához. A városvezető
elmondta: - Nagy köszönet jár a
tatai választópolgároknak, amiért ilyen nagy létszámban vettek részt a választáson, és ilyen
sokan támogatták a Fidesz-KDNP listáját.

KOMÁROM–ESZTERGOM megye 01. számú egyéni választókerület (Tatabánya) eredménye

Költészet napja a Honvéd
Bajtársi Klubban
			6. oldal

Kastély kerti futó parti
				
			
8. oldal

újraválasztását, és megköszönte
a választói bizalmát.
A képviselő a hivatalos eredmények kihirdetése előtt így
nyilatkozott: - Sikerült a Tatai-medencében olyan munkát
végeznünk segítőinkkel, aktivistáinkkal és a kormányzat
támogatásával, az önkormányzataink
együttműködésével,
ami azt a bizalmat, amit felépítettünk hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, azt megőrizte, sőt én úgy érzem, hogy
még egy kicsit erősödött is a
támogatottság. Egy nagyon

Tata Város Önkormányzata szervezésében április 12-én rendeztek
megemlékezést A Felvidékről kitelepítettek emléknapja alkalmából.
A „csehszlovák-magyar lakosságcsere” keretében 71 éve,
1947. április 12-én indultak el
Felvidékről az első vasúti szerelvények Magyarország felé, s kezdetét vette a szlovákiai magyarok
elűzetése szülőföldjükről. 2012
decemberében az Országgyűlés
április 12-ét országgyűlési emléknappá nyilvánította, hogy méltó módon emlékezzen meg a Beneš-dekrétumok következtében
a Csehszlovák Köztársaságból
kizárt, Magyarországra telepített
mintegy százezres magyarságról.
A lakosságcsere során Szőgyénből 135 magyar családot telepítettek át Magyarországra. A
családok jelentős része Tata környékére került, s később közülük

sokan beköltöztek városunkba, az
Újhegyre. A rendszerváltást követően megalakult, első szabadon
választott tatai önkormányzati
képviselő-testület 1992-ben az
Újhegy egyik utcájának a Szőgyéni utca elnevezést adta. 1995-ben
Szőgyén Község Önkormányzata
Nágel Dezső polgármester vezetésével megszervezte a kitelepítettek első találkozóját, az egykori kitelepítettek megkeresésében
Tata Város Önkormányzata is
közreműködött. 1997-ben, pontosan ötven évvel azután, hogy a
vasúti szerelvények megindultak
a Felvidékről, Szőgyén község és
Tata városa hivatalos testvértelepülési kapcsolatot kötött.
2015. június 4-én Tata Város Önkormányzata – Szőgyén Község
Önkormányzatának segítő közreműködésével, Baracska Árpád és
Smídt Róbert munkájával – ke-

resztet állított
a
Felvidékről 1947-48ban elűzöttek
szenvedéseire
emlékezve.
A kereszten
függő korpusz
eredetijét
a
Méry család
menekítette át
a határon, s a
18. században
készült alkotást a család
ajánlotta fel
a városnak. A
tatai keresztállítást követően 2015 júliusában
Szőgyén Község Önkormányzata
felavatta ennek a keresztnek az
ikerpárját Szőgyénben.
A tatai program a Mindszenty
téren lévő emlékkeresztnél kezdődött, ahol Vígh Gábor osztotta
meg gondolatait. Szőgyén polgármestere kiemelte: - 71 éve annak, hogy ez a szomorú esemény
megtörtént, de a sors mindig
helyreigazítja a hibákat, hiszen
a magyar kormány ezt a napot
emléknappá nyilvánította, és már
hatodik éve rendszeresen megemlékezünk a kitelepítésekről, s miután sikerült az emlékkeresztet is
felállítani, ezáltal a két testvértelepülés kapcsolata, együttműködése még szorosabbá vált, s igazi
testvéreknek tartjuk egymást.
A helyszínen Michl József ünnepi beszédében elmondta: - a
kitelepítés elszenvedői nem arra

gondoltak, hogy tovább vándoroljanak, feladják az életüket
vagy megkeserítsék másokét,
hanem arra, hogy ha a nem kívánt sors ide juttatta őket, akkor nekik itt van feladatuk, és itt
kell az életüket úgy berendezni,
hogy hasznosak lehessenek Isten országa és a nemzet építésében. Ezt szeretném nekik ma
megköszönni - fogalmazott a
polgármester, hozzátéve: - olyan
példát mutatnak a ma élőknek, a
ma siránkozóknak, a gondokat
többszörösére
felnagyítóknak
is, amely megmutatja, hogy így
is lehet gondolkodni az életről,
és csak azért is lehet másképpen
élni. Köszönet nekik a példamutatásért – emelte ki a városvezető.
A tatai megemlékezésen dr. Farkas Zsolt szőgyéni esperes-plébános mondott imát a kitelepítettek
emlékkeresztjénél.
A megemlékezés folytatásaként
„Felvidéki szemmel” címmel került sor Karaffa Attila fotókiállításának megnyitójára a Magyary
Zoltán Művelődési Központban.
A kiállítást megnyitotta, és a felvidéki kitelepítésekről történelmi
visszatekintést tartott Rajkovics
Péter, a Dunaszerdahelyi Hírnök
főszerkesztője.
A rendezvényeken közreműködött Jenei Márta, Petrozsényi Eszter, Berényi Kornélia, a szőgyéni
Csongrády Lajos Alapiskola pedagógusai és diákjai. Az emlékkeresztnél a 9. Vörössipkás zászlóalj felvidéki hagyományőrzői
álltak díszőrséget.
- áá -
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FOGADÓÓRA

Helyreigazítás

MICHL JÓZSEF
polgármester és a 7. egyéni
választókerület képviselője

Tisztelt Olvasóink!
Előző lapszámunkban tévesen a februári képviselő-testületi ülésről készült tudósítás jelent meg. Szíves elnézésüket kérjük.
A következő cikkben a márciusi ülésről készült eredeti összefoglalót olvashatják.
Tisztelettel: Petzke Ferenc
főszerkesztő

2018. április 23án (hétfőn)
13.00-15.00 óra
között fogadja
a hozzá forduló
polgárokat a Városházán hivatali
helyiségében, Tata, Kossuth tér
1. I.em. 101.szoba.

Üléseztek a városi képviselő-testület tagjai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tata Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Mindszenty tér 9. 1/4. és Mindszenty
tér 10. 1/3. szám alatti, 62 m2
térmértékű, összkomfortos költség alapú bérlakásokat.
A pályázatot formanyomtatványon kell benyújtani, melyet
2018. április 9. napjától 5.000,Ft + ÁFA, összesen 6.350,-Ft
összeg befizetése mellett lehet
kiváltani.
A lakás a helyszínen 2018. május
3-án 14-15 óra között tekinthető
meg. A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. május 14. hétfő
16 óra
Információ:
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Vagyongazdálkodási Iroda
Telefon: 34/588-655

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Tatai Közös Önkormányzati
Hivatalban
2018. április 30. napja
munkanap áthelyezés miatt
munkaszüneti nap.
Fenti napon az ügyfélfogadás
szünetel.
2018. április 21. napján,
szombaton
az ügyfélfogadás 8:00-12:00
óráig tart.
Kérjük ügyeik intézésénél a
fentiek figyelembevételét.

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
ISSN 2416-1586
Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Horváth Gábor Ferenc
nyomdavezető
Terjeszti: Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-án
tartotta soron következő ülését a
Városháza dísztermében. A helyszínen a képviselők ezúttal 13 napirendi pontban döntöttek.
Az ülésen napirend előtt Michl
József polgármester megemlékezett a közelmúltban elhunyt
Petrezselyem Antalné mestercukrászról. A városvezető kiemelte:
- Petrezselyem Antalné Gyöngyi
elvesztése nagy szomorúság Tatának, és óriási hiányt hagy maga
után. Kiemelkedő érdemei voltak
abban, ahogyan szakmáját az utódoknak tanította, és ahogyan diákjai nagyszerű szakemberekké
fejlődtek mellette. Az ülés résztvevői egy perces néma csenddel
tisztelegtek Petrezselyem Antalné Venesz-díjas, Aranykoszorús,
Aranydiplomás Mestercukrász, a
Tata és Környéke Gasztronómiai Egyesület és Régió elnöke, az
egyetemes gasztronómia Kiváló
Munkáért – arany emlékplakett
tulajdonosának emléke előtt.
Az ülés kezdetén Michl József
külön köszöntötte és elismerésben részesítette a tatai Balogh
Zsolt látássérült síelőt, aki a XII.
Téli Paralimpián a dél-koreai
Pyeong-Changban Magyarország
első látássérült alpesi síelőjeként
vezetőjével, Bocsi Bencével a 15.
helyezést érte el. A polgármester
a helyszínen megköszönte Kiss
Zsolt főépítész munkáját is, aki
16 évig dolgozott a polgármesteri
hivatalban, s a jövőben új helyen
folytatja majd szakmai munkáját.
Végezetül, a napirendi pontok

megtárgyalása előtt a városvezető köszönetet mondott Bencsik
János országgyűlési képviselő elmúlt négy évi munkájáért.
Michl József úgy fogalmazott:
- „Bencsik János az elmúlt négy
esztendőben olyan sok konkrét
támogatást, segítséget nyújtott
Tatának, ami feltétlenül köszönetet érdemel. Városvezetőként
kötelességemnek érzem, hogy
annak a képviselőnek, aki bennünket az országos nagypolitikában a parlamentben képviselt,
aki odavitte az ügyeinket, aki
folyamatosan részt vett a helyi
közösségeink életében, s a város
fejlesztési kérdéseiben nemcsak
tanácsaival, hanem eredményes
közbenjárásával is segített, feltétlenül köszönetet mondjak.”
Ezt követően a testület tagjai
rendelet-alkotáshoz kapcsolódó
előterjesztésekkel kezdték munkájukat, először a VIATOR sportösztöndíjról. Az elmúlt években
már jól működött az a helyi sportösztöndíj lehetőség, amelyre
azok a fiatalok pályázhattak, akik
valamilyen olimpiai sportágban
válogatott kerettagokká váltak,
és hazánkat képviselték a különböző versenyeken. Évente 4-5
fiatal részesült az ösztöndíjban, s
egy pályázati lehetőséggel most
a program tovább folytatódhat a
következő három évben.
A képviselők döntöttek a humán
papillomavírus elleni védőoltás támogatásáról is. Ezzel kapcsolatban Michl József az ülést
követő sajtótájékoztatóján úgy
nyilatkozott: - A HPV elleni vé-

dőoltást 2014 óta a magyar kormány jóvoltából a lányok automatikusan megkaphatják, a fiúk
számára azonban ez ebben a formában nem biztosított, ezért a 12
év fölötti fiúknak az önkormányzatunk biztosítja ezt az oltást. Az
elmúlt esztendőkben átlagosan
évi 20-30 fiú jelentkezett az önkormányzat által támogatott védőoltás beadatására.
A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó témák között az ülésen
szavaztak a Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt. 2018. évi üzleti tervéről, valamint a cég idei
közművelődési és turisztikai feladatterveiről is. A Városkapu Zrt.
mára az önkormányzat egyik legnagyobb cégeként nagyon ös�szetett, sokrétű feladatkört tölt
be mind közművelődési, mind
pedig turisztikai szempontból.
Működésének biztosításához az
önkormányzat költségvetési támogatást ad, emellett pedig saját
bevételi oldallal is gazdálkodnak.
A napirendi pont tárgyalásakor
a képviselők a Magyary Zoltán
Művelődési Központ állapotáról
is tanácskoztak. Az épület jövőjével kapcsolatban Michl József
elmondta: - ez egy régóta hordozott és még előttünk álló feladat,
amit úgy kell megoldani, hogy a
végeredményt a tataiak is szeressék, és az ott zajló munka is megfelelő helyre kerüljön át. A helyi
kulturális élet infrastruktúrájának
fejlesztése érdekében több lépés
is megvalósult a közelmúltban:
az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központ, a Városháza mellett
megújult Bercsényi utcai épület,
a Zeneiskola hangversenyterme,
a volt piarista rendház épületének megújult szárnya és a Güntner Aréna Városi Sportcsarnok is
képes méltó helyszínt biztosítani
a különböző rendezvényeknek,
összejöveteleknek. Idén a CLLD
pályázatnak köszönhetően elindul a könyvtár fejlesztése is, az
intézmény új otthona az Ady End-

re úti egykori tiszti klub épülete
lesz. Emellett pedig a művelődési központ nagy színháztermének
kell másik helyszínt találni, ahol
250-300 férőhelyet lehet biztosítani. A könyvtár átköltözése, és a
színházterem új helyének kialakítása után lehet majd elköszönni
a jelenlegi művelődési háztól.
Városrendezési témában egy előterjesztésről szavaztak a képviselők március 28-án a Déli Ipari
Park településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, mivel újabb érdeklődők jelentkeztek a területre beruházási
tervekkel. Az ülésen emellett tárgyaltak a Tatán működő közműszolgáltatók 2018. évi fejlesztési
terveiről, majd a Tatai Önkéntes
Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület idei támogatásáról. A magyar
kormány 250 ezer forint támogatást adott a helyi Polgárőr Egyesületnek, melyet az önkormányzaton keresztül kapnak meg. A
város ezen kívül a saját lehetőségei szerint is támogatja az egyesület munkáját.
Az ülés végén tájékoztató hangzott el az Európai Uniós pályázatokról, illetve egy új pályázat
benyújtásáról. Michl József a
napirendi pontról elmondta: - Jelenleg 20 nyertes pályázata van
Tatának 3,7 milliárd forint értékben, ezekből 3 a szlovák-magyar
határon átnyúló, 17 pedig TOPos vagy ágazatai uniós pályázat,
nagy részük 100%-os finanszírozású. A képviselő testület tagjai
minden havi ülésükön tájékoztatást kapnak a különböző projektek aktuális állásáról. A legújabb
pályázati lehetőség a Kálvária utcai zsidó temetőhöz kapcsolódik,
nyertes pályázat esetén ugyanis
20 millió forintból a temetőben
lévő épületek állagmegóvása valósulhat meg.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
következő
ülése április utolsó szerdáján várható.

Tegyünk együtt a tiszta Tatáért!
Értesítjük Tata város lakóit,
hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. (Tata, Belterület
460/143. hrsz., tel.: 34/708-102)
ingyenes
TAVASZI LOMTALANÍTÁST
végez a következő időpontokban:
I. KÖRZET: Országgyűlés
tér – Agostyáni út a vasúti átjáróig – Somogyi B. u. – Almási
u. – Bajcsy-Zs. u. – Bacsó B. út
– Mikovényi utca és a rácsatlakozó mellékutcák – Bacsó B. úti
lakótelep.
Időpont: 2018. április 16-20-ig.
II. KÖRZET: Bartók B. u. lakótelep – Ady E. u. – Petőfi S.
u. – Egység u. – Sport u. – Malom u. és az ezekből nyíló utcák – Vértesszőlősi u. – Baji u.
– vasút által határolt kertvárosi
városrész.
Időpont: 2018. április 21. és áp-

rilis 23-25-ig.
III. KÖRZET: Május 1 út, Komáromi u. és a Környei út által
határolt terület a Cifra-malomtól – Rákóczi u. – Kocsi u. – Fazekas u. és a rácsatlakozó utcák,
azaz az Öreg-tó felé eső részek.
Időpont: 2018. április 26-27-ig
és május 02-04-ig.
IV. KÖRZET: Május 1. út – Új
út – Komáromi út – Mocsai út –
Veres P. u. - József A. u. – Kocsi
út – Dadi u. és a rácsatlakozó
utcák.
Időpont: 2018. május 7-11-ig.
V. KÖRZET: Tata Újhegy utcái
és a IV. dűlőtől a VIII. dűlőig –
Agostyáni városrész
Időpont: 2018. május 14-18-ig.
A lomtalanítás intézményekre,
üzemekre nem vonatkozik.
ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK a magáningatlanoknál
keletkezett lomhulladékok (1

m3 térfogat határig), egyéb, daruzást nem igénylő berendezési
tárgyak.
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA AZ INGATLANOK
ELÉ KIRAKOTT veszélyes
hulladék (akkumulátor, festék,
stb.), elektronikai hulladék (TV,
számítógép, monitor, mosógép
stb.), autógumi , zöld hulladék
és építési törmelék.
ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSE:
2018. április 18. TATA AGOSTYÁNI ÚTI PARKOLÓ 10
ÓRÁTÓL 17 ÓRÁIG.
2018. május 02. TATA KÖRNYEI ÚTI
PARKOLÓ 10
ÓRÁTÓL 17 ÓRÁIG.
Elektronikai eszközökből csak a
megbontatlan, egész készülékek
kerülnek átvételre.
Az elektronikai hulladék leadása-átvétele a Közterület-fel-

ügyelet ellenőrzése mellett történik.
Egy-egy utcában a gyűjtő kocsi csak egyszer halad el! A kihelyezést (a megadott időpont
előtt 24 órával, legkésőbb reggel 6 óráig) és a szállítás rendjét
a Közterület Felügyelet ellenőrzi, ha szabálytalanságot észlel,
helyszíni bírságot szabhat ki.
Kérjük a tatai ingatlantulajdonosokat, hogy csak a megadott
időpontokban helyezzék ki a lomokat.
A lomtalanítás ideje (2018.
ápr.16-2018.máj.18.) alatt a
„zöld járat”, a zöld hulladék elszállítása szünetel!
Segítő közreműködésüket köszönjük.
Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal

Tatai Városgazda Nonprofit Kft.

Önkormányzat
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Újabb fejlesztések a Güntnernél

Nagy érdeklődés mellett tartottak
lakossági fórumot a Güntner-Tata
Kft. székhelyén április 11-én, a cég
legújabb tervezett beruházásaival
kapcsolatban.
A Kft. mind a gyár területén, mind
a közelmúltban a tulajdonukba került ingatlanon újabb fejlesztéseket
fog megvalósítani. A tervek szerint

egyes területrészeken további csarnokok, ipari létesítmények kerülnek kialakításra, míg más területrészek lakófunkciót tölthetnek be.
A vállalat által tervezett beruházásokhoz szükséges a jelenleg hatályos szabályozási terv módosítása,
melyet Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testülete kezdeménye-

zett. A lakossági fórumon a körzetben élők (tataiak és szomódiak)
is megismerhették a szabályozási
terv módosításának pontos részleteit, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék a munkát.
Michl József a helyszínen elmondta: - Komoly fejlesztésbe kezd a
Güntner, növelve az iparterületét
és a termelékenységét, ami nagyon
jó hír Tatának. A cég a városban a
legnagyobb foglalkoztató és a legnagyobb adófizető is egyben, így
az önkormányzatnak kötelessége
a beruházást mindenben segíteni.
Ehhez egy új szabályozási tervet
kell készíteni, mivel a Kft. megvásárolta a vele szemben lévő régi
téglagyári területet ahol megvalósítja majd a bővítést, s az út is

áthelyezésre kerül – fogalmazott
a polgármester. Michl József tájékoztatott arról, hogy tervezik egy
új munkásszálló megépítését is, hiszen a Güntner már nem talál elég
szakképzett munkaerőt helyben és
a környéken, így szükségük van távolabbról érkező szakmunkásokra.
A fejlesztés hatással lesz a Bláthy
Iskolára ahol tovább erősödhet a
szakképzés, így minél nagyobb
számban dolgozhatnak helyiek a
Güntnernél, emellett pedig megnő
a cég által fizetett helyi iparűzési
adó összege is.
Solymár Endre ügyvezető igazgató
a lakossági fórumon úgy nyilatkozott: - A vállalat 1990-ben megkezdődött működése óta folyamatosan
fejlesztéseket valósított meg, dol-
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gozói létszámuk mára 1400 fölé
emelkedett. A jelenlegi beruházás
egy mérföldkő az életükben, hiszen a meglévő telepüket kinőtték,
s miután sikerült megvásárolniuk a
Szomódi út másik oldalán lévő régi
téglagyári területet, megszületett
az a döntés, hogy további fejlesztésekbe kezdjenek.
Céljuk, hogy 30-40%- al bővítsék
a termeléskapacitást, és megépítsenek egy új logisztikai központot,
mivel a raktározási és szállítási feladataik is megnövekedtek.
Ezzel párhuzamosan természetesen a dolgozói szám is emelkedni
fog a Güntnernél, a jövőben 150200 új munkatárssal gyarapodhat
a cég. A fejlesztés a tervek szerint
jövő év nyarára fejeződhet be. -áá-

Parancsnoki átadás-átvétel a tatai laktanyában
Április 6-án dandárparancsnoki
beosztás átadás-átvételi ünnepséget rendeztek a MH. 25. Klapka György Lövészdandár tatai
laktanyájában. Horváth Gábor
dandártábornok a honvédelmi
miniszter határozata alapján egy
évig Szarajevóban az Európai
Unió EUFOR ALTHEA-műveletének törzsfőnöki teendőit
fogja ellátni, ebben az időszakban Sipos Antal ezredes megbízott parancsnokként irányítja
majd a tatai alakulatot.
Egy parancsnok nem igazi parancsnok, ha nem nőtt szívéhez
az alakulata, így minden búcsú-még ha ideiglenes is- természetesen némi szomorúsággal jár
- nyilatkozta a helyszínen Hor-

váth Gábor. A dandártábornok
hozzátette: - ettől függetlenül az
alakulat személyi állományának
tagjai kellően összeszokottak és
rugalmasak ahhoz, hogy a feladatokat a következő egy évben
is maradéktalanul végre tudják
majd hajtani Sipos Antal vezetésével.
Sipos Antal ezredes már négy
éve dolgozik együtt Horváth
Gábor dandártábornokkal. A
MH 25. Klapka György Lövészdandár megbízott parancsnoka
elmondta: - elegendő tapasztalattal és összeszokottsággal
a hátuk mögött tovább tudják
vinni azt a feladatot amit közösen elkezdtek, és amit a Zrínyi
2026-os program (az elmúlt

huszonhat év legnagyobb hazai
honvédelmi és haderő-fejlesztési programja) erre az évre kijelöl
számukra.
A tatai dandár továbbra is elsőd-

Tájékoztató a Baji út felújításának menetrendjéről

Április elején megkezdődtek a
Baji út felújítási munkálatai. A 75
millió forintos beruházás keretében kétrétegű burkolat megerősítést, süllyesztett szegély építését, a forgalomtechnikai elemek
cseréjét, és a helyszínen érintett
autóbusz peron átépítését hajtják
végre. Az alábbiakban a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatója olvasható a Baji út felújításának menetrendjéről, és a felújítás
miatti forgalomkorlátozásokról.
Műszaki ütemezés, forgalomkor-

látozás
A 11135. j. út, Tata Baji út, 0+4001+305 km szelvények közötti
szakaszának burkolat felújítása:
Burkolatmarási munkák: április
10-16. jelzőőrös forgalomirányítás.
Aszfalt burkolat profil kiegyenlítése: április 16-20. jelzőőrös forgalomirányítás sávlezárásokkal.
Süllyesztett szegély építése: április 19-27. forgalomterelés táblázással, részleges terelés.
Aszfalt kopóréteg építése: május
02-08. jelzőőrös forgalomirányí-

tás, sávlezárás.
Padkaépítés : május 08-14. részleges forgalomterelés táblázással.
Burkolatjelek készítése: május
14-18. jelzőőrös forgalomirányítás.
Edzőtábor kapubehajtó és parkoló csatlakozások átépítése: április
19 - május 08. közvetlen koordinációval.
Az aszfaltrétegek építésénél
3-400 méteres sávlezárások várhatók 3-4 órára a melegaszfalt
keverék bedolgozásakor.
A késő délutáni óráktól reggel 6
óráig jelentős korlátozások csak a
szegélyépítés szakaszain lesznek.
Kérjük a lakókat, hogy a szegélyépítéssel érintett szakaszokon a
kapubejáratokat és az út melletti
leálló helyeket 2-3 napig ne használják.
A munkák május végére normál
időjárási viszonyok esetén várhatóan teljes mértékben elkészülnek.
- áá -

legesen az alaprendeltetéséből
fakadó ország- és határvédelmi
feladatokat látja majd el, valamint a következő időszakban
nagy szerepet kapnak a hazai

és nemzetközi gyakorlatok is –
kiemelten a már hagyománnyá
vált közös kiképzések az amerikai hadsereg Magyarországon
tartózkodó csapataival.
- áá -

Idén több ponton is megújul a Május 1. út
Több beruházás is érinteni
fogja idén a Május 1. utat. A
következő hetekben várhatóan elkezdődik az Interspar
Áruház építéséhez kapcsolódó
közműkiváltások sora, majd
utolsó fázisban a Május 1. úti
új közlekedési csomópont kialakítása. Ezzel párhuzamosan
az Új úton is sor kerül közműépítésre, mely a burkolatot 1
forgalmi sávban fogja érinteni.
A Lidl beruházáshoz kapcsolódóan a volt Piac téren új út
épül, mely a korábban a Meridián üzletház előtt megépített
út folytatása lesz, és az Oroszlányi útra egy új csomópontban fog kikötni. Ezzel párhuzamosan a jelenlegi bekötő
útrész megszüntetésre kerül.
A régi Piac téri rakodó út új,
megerősített aszfalt burkolatot
kap. Az Oroszlányi út - Május
1. út csomópontjában jelzőlámpás csomópont kerül kiala-

kításra, mely az Oroszlányi út
szélesítésével jár. Az Új úton a
jelenlegi zúzott köves parkoló
helyén az új Városi Piac kialakításával új útcsatlakozást
építenek ki, mely szintén forgalom korlátozással fog járni.
Idén a nyári időszakra tervezi a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. a forrás feltörés helyének
javítását. A Május 1 utat érintő beruházások ideiglenes forgalomkorlátozási tervei 1-1
pálya lezárását tartalmazzák,
teljes útzár egyik esetben sem
várható. Az aktuális forgalomkorlátozó intézkedésekről
városunk honlapján, és a Városkapu újságon keresztül is
tájékozódhatnak majd a tataiak.
A közlekedők számítsanak
arra, hogy a korlátozások, sávszűkítések torlódásokat fognak okozni, így előre is kérjük
az autósok türelmét.

zolja az 1. §-ban megfogalmazott
feltételek fennállását - a pályázó
sportolónak Tata Város polgármesteréhez kell benyújtania.
(2) A pályázatnak tartalmaznia
kell az ösztöndíjra javasolt személy nevét, személyi adatait, lakcímigazolását, az elért eredményeit, valamint az indokolást.
(3) A sportolói ösztöndíjra vonatkozó jogosultságot Tata Város
polgármestere állapítja meg.
(4) A jogosultság megállapítása
esetén a támogatást a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal minden hónap 15-éig utalja a jogosult

bankszámlájára.
(5) Az ösztöndíj folyósítását az
érintett sportegyesület indokolással ellátott kérelmére a Polgármester szüneteltetheti, megszüntetheti.
4. § (1) Ez a rendelet 2018. április
1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépését
követő 60 napon belül benyújtott
pályázat esetén az ösztöndíj 2018.
március 1. napjától illeti meg a
sportolót.

Ismét lehet pályázni a sportösztöndíjra
A képviselő-testület márciusi ülésén elfogadta az Esterházy Miksa
„Viator” sportösztöndíjról szóló
rendeletet, amely az alábbiakban
olvasható. Az ösztöndíjjal kapcsolatban érdeklődni lehet Izsáki
Zsuzsannánál a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban az 588664-es telefonszámon.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (III.28.)
önkormányzati rendelete az Esterházy Miksa „Viator” sportösztöndíjról Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-

désében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A VIATOR sportolói ösztöndíjra pályázatot nyújthat be minden tatai sportegyesületben sportoló vagy tatai sportegyesületből
induló tatai állandó lakóhellyel
rendelkező sportoló, aki olimpiai
sportágban válogatott kerettag és
a pályázat benyújtásának napján
nem múlt el 30 éves.
2. § (1) Az ösztöndíj mértéke

bruttó 40 000 Ft havonta.
(2) A sportolói ösztöndíj az 1. §
szerinti feltételek fennállásának
idejére szól, a pályázat benyújtásától – a 4. § (2) bekezdést kivételével - az adott év december 31.
napjáig.
(3) Az ösztöndíj egyidejűleg több
személy részére is megállapítható,
a rendelkezésre álló keretösszeg
erejéig.
3. § (1) A díj megállapítására a
pályázatot – az 1. §-ban meghatározott feltételek igazolása mellett
- az érintett sportegyesület vezetőjének ajánlásával, - amelyben iga-

Michl József
polgármester

Dr. Kórósi Emőke
Jegyző
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Te is használd! - sportnap nyugdíjasoknak
Az Építők Parkja rekonstrukciójához kapcsolódó pályázat
részeként a Tatai Televízió
szervezett sportnapot a városban élő nyugdíjasoknak.
A szervezők a „Te is használd!” elnevezésű program
keretében több célcsoportot
szeretnének megismertetni a
kültéri fitnesz eszközök helyes használatával. A négy
részből álló sorozat első alkalmán a tatai nyugdíjas klubok legaktívabb tagjai egy
alapos bemelegítést követően
tanulták meg az eszközpark
használatát. Sokan közülük

rendszeresen sportolnak, mozognak, de eddig még nem
próbálták a tóparton kihelyezett gépeket. Sárközi József,
a Honvéd Bajtársi Klub elnöke pozitívan nyilatkozott
a programról: –A mozgás az
mindig hasznos, ezért szeretnék köszönetet mondani a
szervezőknek. Mindannyian
kipróbáltuk azokat az eszközöket, amelyeket a tréner
bemutatott nekünk. Én úgy
gondolom, hogy a mozgás
időskorban is kell, és ezt a
célt nagyon jól szolgálta a
mai délelőtt.

Szerinted? - az olvasás népszerűsítése a cél

A címben feltett kérdésre voltak
kíváncsiak a 25. Arany János Irodalmi Verseny szervezői. Az 50
középiskolás diák az ország 18
intézményéből érkezett Tatára,
olvasást, irodalmat kedvelők, hiszen a versenykiírás szerint már
a novemberi fordulóra elolvasták
azokat a műveket, amelyeknek ismeretéről számot kellett adniuk.
Az első megmérettetés legjobb
eredményeit elérő tanulók kaptak meghívást a döntőre, amelyet
április 7-én és 8-án rendeztek az
Eötvös József Gimnázium magyartanárai.

A tehetséggondozó versenynek
a célkitűzése az – amelyet a verseny elindítója, dr. Kelecsényi
László fogalmazott meg –, hogy
„olvastatni kell a diákjainkat, és
gondolkodtatni-beszéltetni
az
olvasottakról”. Ezúttal Arany
János Losonczi István és Szent
László füve, Jókai Mór A debreceni lunátikus, Heltai Jenő A
néma levente, Kós Károly Varju
nemzetség, Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! Fiala Borcsa
Szerinted?! és Tótfalusi István a
Nibelung-sztori című alkotásairól
kellett gondolkodniuk.

Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a döntő, ahol a résztvevőket
és kísérőiket Michl József Tata
város polgármestere köszöntötte. Az Eötvös-diákok segítették
a versenyre hangolódást: Száraz-Nagy Anna szavalt, Isky Laura énekelt, Marlok Tamás harmonikázott.
A versenyzőkre háromórás szövegalkotási feladat, majd háromfordulós szóbeli megmérettetés
várt a szombati nap folyamán és
vasárnap délelőtt.
Heltai Jenő gondolataira kellett
reflektálniuk írásban, majd szó-

ban kellett elmagyarázniuk Kós
Károly hőse tetteinek indítékait; a
világhírű regény, a Ne bántsátok a
feketerigót! című alkotás szereplőjének a jellemvonásait mutatták
be a résztvevők, és a meglepetésvendég – aki a zsűriben is helyet
foglalt –, Fiala Borcsa kortárs írónő naplóregényének kritikájáról
kellett beszélniük, vajon különleges-e vagy hétköznapi a történet.
A versenyzés mellett arra is volt
lehetőségük a vendégeknek, hogy
megismerkedjenek a várossal, s
meghallgassák Tóth Zsóka Radnóti-díjas előadóművész magyar
versekből összeállított műsorát.
Az eredményhirdetés alkalmat teremtett arra, hogy a nevezetes, 25.
versenyen az alapítók is, dr. Kelecsényi László és Juhász Krisztina találkozhassanak a jelenlegi
versenyzőkkel, felkészítőkkel, a
szervezőkkel, valamint a régi és
az új versenybizottság állandó
tagjával, dr. Uzonyi Pálnéval. Ők
valamennyien megfogalmazták
a gondolataikat az Eötvös-újság
különszámában, az Aranyunk
című kiadványban, amelyet a negyedszázados verseny tiszteletére
jelentettek meg.
A 25. verseny eredményhirde-

tésén 25 diplomát osztottak ki a
legeredményesebb
diákoknak:
7 aranyat, 7 ezüstöt, 11 bronzot.
Valamennyi résztvevő emléklappal, jutalomkönyvvel, a díjazottak könyvcsomagokkal, a felkészítőik az operairodalom könyves
CD kiadványaival térhettek haza.
Mindezeket a szervezők eredményes pályázati tevékenysége
folytán a Nemzeti Tehetség Program támogatásával nyújthattak át.
Ugyanez a pályázat teremtett lehetőséget arra, hogy a versenyzők
szállása és étkezése nem terhelte
sem az iskolákat, sem a szülőket.
A verseny házigazdái különösen
örültek az eredményhirdetésen,
hiszen Takács Tímea, az Eötvös
József Gimnázium 9. osztályos
tanulója ezüstdiplomát kapott,
felkészítő tanára Czina Lászlóné.
Miért jó ez a verseny? Olyan
gondolatokkal találkozhatnak az
olvasás során a könyvet kezükbe
vevők, amelyek talán az életben
is segíthetik az emberi kapcsolatokat, mint például a Harper Lee
regény kiragadott gondolata: „akkor érthetünk meg igazán valakit,
ha az ő helyzetébe képzeljük magunkat”.
Csúzyné Harasztosi Julianna

Óvodai találkozás Szatyor Arankával
A Tatai Hajnalcsillag Református Óvoda nyertes környezetvédelmi szemléletformáló pályázata
A közelmúltban a Földművelésügyi
Minisztérium
KNSZfF/82-10/2017 kódjelű
pályázatán sikeresen pályázott
a Tatai Református Egyházközség, amely intézményi fenntartója a pályázati kedvezményezett Hajnalcsillag Református
Óvodának.
A januári projektnapon a négy
csoport kisgyermekei megismerkedhettek a bölcs bagolyanyóval, Bolbával, aki meséi
keretében a tiszta víz fontosságára, valamint a természeti
vizek megóvására tanította a
kicsiket. A játékos foglalkozásokon az óvodások megismerkedhettek a szelektív hulladékgyűjtéssel is. A reggeli áhítatok
keretében mind a négy csoportban Rásky Miklós öko-lelkész
beszélt Jézus kánai csodájának
története alapján az ivóvíz fontosságáról.
A márciusi projektnapok keretében a gyerekek megismerkedhettek a komposztálás rejtelmeivel és annak fontosságával. A
pályázat keretében a Hajnalcsil-

lag Református Óvoda egy gyönyörű komposztkassal gazdagodott, amelyet az ovisok azonnal
használatba is vettek. A gyerekek megtanulhatták, hogy minden almacsutkát, krumplihéjat,
kávézaccot elnyel a kosár szája,
de a kas mellett álló infotábla
szerint, nem dobhatnak bele fémet, műanyagot, üveget. Ezzel
kapcsolatban az öko-lelkész a
szelektív hulladékgyűjtésről is
beszélt a gyerekeknek.
Az ovisok a januári és a március projektnapon is „nulla hulladék” reggelin vehettek részt,
ahol megkóstolhatták a különböző bio zöldségekből készült
krémeket, mártogatósakat, valamint a bio májkrémet, a reggeli
végén pedig a meglepetés édességet. Az étkezés végén, aki úgy
gondolta, elfogyaszthatta a búzából készült kis tányérját, de a
legnépszerűbbek mégis a pingvines poharak voltak, amelyeket haza is vihettek a gyerekek.
A pályázati projektnap a Nagyhéten, szerdán délután zárult,
amikor Koltay Eszter és Sőn-

feld Mátyás a LIM-LOM mesék
keretében interaktív színházi
előadásban tanították a gyerekeket a természetvédelemre és
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Az erdő tündére élet-

re keltette Papír Robit, Szatyor
Arankát, Pityóka Pált és Bádog
Andort, a különféle hulladékokat, majd Jonatánnal, az almafával és a gyerekekkel együtt a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe

helyezték az erdőben talált hulladékokat. A játék során az erdő
tündére a kicsik figyelmét arra is
felhívta, hogy a megtanultakat
anyának, apának és a testvérek-szenek is vigyék haza…

Képriport
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Fotók: Domokos Attila

A TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma idén is
csatlakozott a Szakmák Éjszakája elnevezésű országos rendezvényhez. Az április 13-án megrendezett program célja
a szakmák megismerése és kipróbálása
volt, ami elengedhetetlen a helyes pályaválasztáshoz. Az idei rendezvényre nem
csak a közvetlenül pályaválasztás előtt
álló fiatalokat várták a szervezők, hanem
az általános iskolásokat, a középiskolás
korosztályt és a felnőtteket is.

Ajánló
Szobor-túra
Tata szobrokban, emlékművekben gazdag város, a
Kuny Domokos Múzeum által szervezett séta ezek
egy részét járja be, a tatai főtértől a tóvárosi
főtérig.
A szobrok, emlékművek, emléktáblák városunk
múltjának, örökségének, értékeinek keresztmetszetét adják. Mi minden tudható meg ezeken keresztül? Hogyan élhetünk a szobrok és emléktáblák kínálta tudással játékosan? Az interaktív sétát
Kövesdi Mónika művészettörténész vezeti.
Találkozó: április 22. vasárnap délután 4 órakor a
Kossuth-téren, az Immaculata-szobornál
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Költészet napja a Honvéd Bajtársi Klubban

A fiatalok hangján

„Az éjjel hazafelé mentem,éreztem
bársony nesz inog, a szellőzködő
lágy melegben tapsikoltak a jázminok...”
József Attila gyönyörű gondolataival kezdte Dr Sopovné, Bachmann
Katalin dr. a magyar irodalom
gyöngyszemeiből készített műsorát,a Bajtársi Klub április 11-én
szervezett költészet napi rendezvényén a Magyary Zoltán Művelődési Központban.
Igazi tavaszt hozva jöttek el hozzánk az 5 éves tatai Versbarátok
körének tagjai Katalin asszony,
Gutay Jánosné Magda és Horváthné Benkő Ibolya. A szép létszá-

2018. április 4-én Kemény
Zsófi volt a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége. A rendezvénysorozat eddigi
legifjabb szerzője minden korosztályt megmozgatott, idősebbek ugyanúgy kíváncsiak voltak
az író-olvasó találkozóra, mint a
középiskolás korosztály.
A vers- és prózaírás, valamint a
slam poetry területén is otthonosan mozgó Zsófi bemutatta eddig
megjelent három kötetét. Szívesen mesélt magáról és családjáról
is, akik miatt egy időben álnevet
vett fel a pozitív megkülönböztetéstől tartva. Azóta a Kemény
Zsófi név egy igazi védjegy lett.
Lendületes pályáját találóan
jellemzi első verseskötetének
címe: Nyílt láng használata. Az
írócsaládba született szerző már
kamaszkorában verseket írt a pad
alatt, húszévesen pedig megjelent
első regénye, az Én még sosem.
Utóbbiban központi szerep jut a
slam poetrynek, melyet maga is
rendszeresen művel. Gimnazista korában kezdett slammelni,
18 évesen már versenygyőztes
volt. Ugyanebben az évben az

mú közönség csodálattal hallgatta
őket, ahogy a magyar líra gyöngyszemeiből válogatva József Attila,
Ady Endre, Arany János, Babits
Mihály Weörös Sándor verseit tolmácsolták hozzáértően, ragyogó
tehetséggel.
A kör vezetője Gutayné Magda
tanárnő elmondta milyen sikerrel szerepeltek Nagyszalontán,
Szőgyénben, Szovátán, Magyarkanizsán,ahol határon túli magyaroknak adhatták át nemzetünk
költőinek üzenetét. A verseken túl
szép énekléssel Horváthné Benkő
Ibolya „szólt hozzánk”, majd vele
együtt valamennyien énekeltük a

Tavaszi szél vizet áraszt népdalunkat.
Nagy tapssal,virágcsokrokkal köszöntük meg az emlékezetes műsort,és kívántuk további sikert nemes küldetésükhöz.
A rendezvényt követően Schmidmayer Richard múzeumigazgató
úr meghívására a Szépség és reklám kiállítást néztük meg a Múzeumban,ahol a tárlat vezetője Virág
szakmai hozzáértéssel vezetett
bennünket a XX.század eleji szépség és reklámok világában.
A kiállítás nagy tetszéstaratott,
amely nemcsak a hölgyeknek ajánlott.
Sárközi József Klubelnök

Könyves Szerda Kemény Zsófival

első országos bajnokságon is
megmérettette magát, ahonnan
különdíjasként távozott. Simon
Mártonnal közös duójuk az egyik
legnépszerűbb páros a műfajon
belül.
Harmadik kötete, a jelenben játszódó, forradalmi hangulatú Rabok tovább fogadtatása nem volt
mentes a negatív kritikáktól. Zsófi
ennek folytatásáról, egy Kondor
Vilmossal közösen írt krimiről is
beszélt az érdeklődőknek.
A beszélgetés slam poetryvel
indult, és azzal is ért véget. A
közönség kérdezett, dedikáltatott, és jó hangulatban köszönt
el a közvetlen előadótól.
Makuvek Nóra

A magyar költészet napja a Vaszary Iskolában

„Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a fél világot …..Négykézláb másztam.
Álló Istenem/ lenézett rám és
nem emelt föl engem”- írta a
tragikus sorsú József Attila a
halála előtt nem sokkal. Ebben a néhány sorban benne van
mindaz az életérzés, ami oly
jellemző volt a költőre. József
Attila költő géniusz volt.

A fenti költeményéből vett gondolatok szolgáltak mottóul a
Vaszary János Általános Iskola
költészet napi emlékező műsorához.
A tavalyi évhez hasonlóan Sárosi Csaba, az iskola drámatanára
álmodta meg a mai előadást, és
néhány lelkes felső tagozatos
diák, valamint pedagógus kollégák jelenítették meg a nagy

költő életének állomásait. A
színvonalas előadásra iskolánk
tornatermében került sor. A zenés drámajáték nagy sikert aratott mind a diákok, mind a meghívott vendégek körében.
Az előadást követően a tatai
iskolások számára meghirdetett versíró és versillusztrációs
pályázat
eredményhirdetése
zajlott. Csakúgy, mint az elmúlt tanévben, nagy számban érkeztek versek és rajzos
pályaművek. A költemények
között voltak komolyak, vidámak, hosszabbak és rövidebbek egyaránt. A pályázatokkal
az volt a célunk, hogy alkotásra ösztönözzük a diákokat.
Ismét kiderült, hogy nagyon
sokan szívesen írnak verseket.
Az illusztrációk elkészítéséhez a „szülőföld és a család”
témát adtuk meg, illetve olyan

verseket jelöltünk ki, amelyek
az iskolai tananyag részei, és
minden tanuló találkozik velük.
Színvonalas műveket alkottak a
gyermekek. A díjazottak boldogan vették át a jutalmul kapott,
legjobb poétáknak járó gravírozott tollat, a festők az „aranyecsetet”, és egyéb értékes ajándékokat.
Ezúton is köszönetet mondunk
Michl József polgármester úrnak az anyagi támogatásért,
hogy így méltó módon tudtuk
jutalmazni a tanulókat.
A díjátadón előadóművészek
és magyartanár pedagógusok
tolmácsolásában meghallgathatták a jelenlévők a győztes
költeményeket.
A programot egy közös versmondással zártuk. Közel
nyolcszázan szavaltuk együtt,
egyszerre József Attila Mama

című versét. Csodálatos volt!
Reméljük, hogy ez alkalommal
is sikerült maradandó, szép élményeket szerezni a magyar
költészet napján a Vaszary János Általános Iskola diákjainak
és minden jelenlévőnek.

Egy szuper délelőtt az ovisokkal és Csapody Kingával
Vidám író-olvasó találkozóra
vártuk az óvodás gyermekeket 2018. április 6-án. Vendégünk Csapody Kinga nem érkezett egyedül a találkozóra,
hiszen kisfia, Noel is elkísérte őt. A meseírásban valóságos ihletforrás számára ovis
gyermeke, és a találkozókon
ő is igyekszik ott lenni vele.
Kinga mesekönyvei szülőknek remek betekintést adnak,
hogy a gyermek szemszögéből lássák a világot. A Jó gyerek lettem című könyvben
abszolút olyan események
sorával találkozunk, amely
egy ovis gyerekkel történik
a mindennapokban. A köteteket pedig Pásztohy Panka és
Szalma Edit rajzai díszítik.
A találkozón a kicsik megismerhették Tomo kutyust is,
akinek külön könyvet szentelt az írónő. Végezetül az or-

szág híres vidékeit, így a Balatont, a Velencei-tavat, vagy
Egert bemutató köteteket vettük szemügyre. Egy család
utazástörténetén
keresztül
kalandozhatunk nagy tavaink partján, majd juthatunk
el Egerbe és környékére úgy,
hogy közben a helyi látnivalókról is informálódhatunk.
Ezeken a tájakon persze az
ovisok közül már sokan jártak, és megegyeztek abban,
hogy egy-egy családi kirándulás ragyogóvá varázsolhatja a napjukat. Vajon még mitől lehet szuper egy napunk?
Erre a kérdésre azonban nem
szóban, hanem rajzban adták
meg a választ a gyermekek.
A ragyogó napsütés, a szivárványos égbolt sok óvodás
rajzán megfigyelhető volt, no
és a fagylaltozás is, de a meleg tavaszi idő bizony már a

természetbe is kicsalogatja a
kicsiket. Az erdei kisvasutas
kirándulás igazán ékessége
lehet egy szuper napnak!
A mi napunkat nemcsak Csapody Kinga meséi tették szuperré, hanem a gyermekek

nyitott, érdeklődő kérdései
is. A válaszokból megtudtuk,
hogyan készül a könyv, és
miért választotta vendégünk
hivatásául a meseírást… a mi
nagy örömünkre!
Goldschmidt Éva
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Gólzáporos győzelem

PROGRAMAJÁNLÓ
ASZTALITENISZ
április 28. szombat 15.00 Tatai
AC – Pénzügyőr SE NB I férfi
A mérkőzés: a TAC székházban
KÉZILABDA
április 21. szombat 18.00
Tatai AC – Csurgó U20 NB I/B
április 22. vasárnap 15.00
Tatai AC – Bük női III. oszt. ifi.
április 26 (csütörtök) 17.00
Tatai AC-NEKA férfi II. oszt. ifi
április 27. péntek 16.00
Tatai AC-KSI fiú II. oszt. serdülő
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
KOSÁRLABDA
április 22. vasárnap 13.00
Tatai SE-DVTK NB-s amatőr női
április 29. vasárnap 13.00 Tatai
SE -PEAC Pécs NB-s amatőr női
Mérkőzések: a Vaszary iskolában.
LABDARÚGÁS
április 21. szombat 9.30, 11.30
Tatai AC – Ete fiú U-14 és U-16
április 28. szombat 14.00 Tatai
AC – Környe női U-17
Mérkőzések: a Jávorka iskolában
15.00, 17.00
Tatai AC- Komárom U-19 és felnőtt
május 2. szerda 17.00
Tatai AC-Nyergesújfalu férfi U-1
A mérkőzések: az Edzőtáborban
TEKE
április 20-22. péntek-vasárnap
Teke Mix verseny az Edzőtáborban.
SZABADIDŐS PROGRAM
április 28. szombat
Csaszi emlék és teljesítményevezés
Új Kajakház Ökoturisztikai Kp.

A Sárisáp elleni idegenben elért
döntetlen után hazai pályán a
Vértessomló együttesét fogadta
a TAC labdarúgó csapata. Kimondva, kimondatlanul is csak a
győzelem volt elfogadható a hazaiaktól. Minden edző álma az a
kezdés, amit a TAC produkált. A

10-19. perc között 3 gólt szerezve gyakorlatilag eldöntötték a
meccset. Utána kicsit kiengedtek, amit az ellenfél megérzett
és voltak ígéretes lehetőségei
amiből egyet kis használt még
az első félidőben. A második játékrész további két hazai és egy

vendég találatot hozott. Néhány
játékvezetői ítélet borzolta a kedélyeket a játéktéren és a nézőtéren is, előbbi esetben összesen
7 sárga került kiosztásra főleg
reklamálásért. A TAC győzelmét nem fenyegette veszély.
Tatai AC – Vértessomlói KSK
5-2 (3-1)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Csoedás D. 10, Korcsok 12, Rába 19,74,80 ill. Koller 42, Kovács 90
Edző: Wéber Attila
-Azt kértem a meccs előtt hogy
már az elején nagyon figyeljünk.
Örülök a magabiztos győzelemnek és az időnként szép játéknak.		
Tompa Andor

Kastély kerti futó parti
A szabadtéri atlétikai versenyszezon általában a mezei futó
versenyekkel kezdődik. Így
van ez ebben az évben is. Két
héttel ezelőtt a megyei Diákolimpia került megrendezésre,
míg az elmúlt héten Tatán a
Kastély kertben került sor a
körzeti mezei bajnokságra. Az
időjárás kedvezett a szervezőknek, indulóknak és több mint
400 futó vágott neki a különböző távoknak.
I.korcsoport lányok: 1. Nagy

80. Tó-futás

2018. május 13. vasárnap
A verseny célja: sportolási alkalom a futás népszerűsítésére.
Felkészülési lehetőség egyéb hosszutávú versenyekre.
A verseny rendezője: Tata Város Önkormányzata
Tatai Atlétikai Club Atlétikai Szakosztálya
Fiatal Utazók Klubja
KEM Sportszövetségek Szövetsége, Szabadidősport Szövetség
A verseny időpontja: 2018. május 13 (vasárnap) 09.30
Rajt, cél helye: Új Kajakház Ökoturisztikai Központ, Tata, Öreg-tó
Távok: 2 km - 3.5 km – 7 km – 14 km
Nevezés: az Ökoturisztikai Központ konferencia termében 08.00 –tól.
Nevezési díj: 3.5 km, 7 km és 14 km –en 500 – 500 Ft.
Csak helyszíni nevezés van!
Kategóriák:
2 km:
0 – 8 év
		
9 - 10 év
2009 - 2008
3.5 km:
11-12 év
2007 -2006
13-14 év
2005 – 2004
15-18 év
2003 – 2000
19-39 év
1999 – 1979
40 év fölött
1978 és régebbi születésűek
7 km: 		
10 évig
2008 (és fiatalabbak)
		
11-12 év
2007 – 2006
		
13-15 év
2005 – 2003
		
16-19 év
2002 – 1999
		
20-29 év
1998 - 1989
		
30-39 év
1988 – 1979
		
40-49 év
1978 – 1969
		
50-59 év
1968 – 1959
		
60-69 év
1958 – 1949
		
70 év felett
1948 –
14 km:
15 évig
2003 (és fiatalabb)
a többi kategória megegyezik a 7 km-el.
Díjazás: 2 km-es távon éremdíjazás és csokoládé
3.5 km-es távon korcsoportonként (női-férfi) éremdíjazás,
abszolút 1 hely (női-férfi) kupa
7 és 14 km-es távon korcsoportonként (női-férfi) éremdíjazás és 1-3 helyezetteknek póló, abszolút női-férfi 1-3
helyezett: kupa
Időrend: 9.30 2 km rajt
10.00 7 km rajt
10.20 3.5 km rajt
11.00 14 km rajt
11.05 2 km eredményhirdetés
11.20 3.5 km eredményhirdetés
13,00 7 km és 14 km eredményhirdetés.
Információ: Lentulai Mária 06-34-384-791 (esti órákban)
Sándor Péter 06-20-4576-411
Tompa Andor 06-30-7497-343

Dalma (Kőkúti), 2. Molnár
Réka (Színes), 3. Simon Gabriella (Színes)
fiúk: 1. Juhász Bálint (Fazekas),
2. Varga Bernát (Fazekas), 3.
Németh Marcell (Kőkúti)
II. kcs. lányok: 1. Ogonovszky
Luca (Kőkúti), 2. Boczanádi
Bora (Vaszary), 3. Esőssy Viola (Naszály)
fiúk: 1. Szelőczey Benjammin
(Kőkúti), 2. Fenyvesi Márk
(Kőkúti), 3. Molnár Balázs
(Kőkúti)

III. kcs. lányok: 1. Nagy Letícia
(Vaszary), 2. Kakas Lili (Kőkúti), 3. Beleznai Lara (Kőkúti)
fiúk: 1. Schrail Jenő (Kocs), 2.
Nagyszegi Zsombor (Fazekas),
3. Dedinszki Ádám (Vaszary)
IV. kcs .lányok: 1. Kővári Eszter (Fazekas), 2. Hanzlik Éva
(Kőkúti), 3. Maller Zsófi (Kőkúti)
fiúk: 1. Takács Fábián (Kőkúti), 2. Horváth Bálint (Kőkúti), 3. Kerecsényi Ákos
-ta(Dunaalmás)

Eredmények
ASZTALITENISZ
NB I. Tatai AC – PTE PEAC 9-9
Pontszerző: Sipos 3, Bedő 2, Leskó,Nagy 1-1, Bedő-Sipos, Leskó-Nagy
KÉZILABDA
Gyermekbajnokság U-14 a 13-18.
helyért Tatai AC – Alsóőrsért
Közalapítvány 17-21
Tatai AC – Bp. Elektromos SE
30-38
Góllövő: Vámosi 20, Horváth 6,
Nagy, Szalai, Veisz 5-5,
Oravecz 3,Horváth 2, Zwickl 1
Edző: Gaál Szabolcs
Ffi. ifi. II. osztály Balatonfüredi
KSE II – Tatai AC 27-30 (14-15)
Vezette: Maródi I., Novák P.
Góllövő: Steczina 11, Csics 8,
Kovács-Makai 3, Becze, Csányi,
Szi-Benedek 2-2,
Lovász, Véber 1-1.
Tatai AC – Veszprém II. 24-29
(10-16)
Vezette: Cseszregi B., Sipos J.
Góllövő: Steczina 9, Csics 5,
Csányi 4, Velencei 2, Becze, Kovács-Makai 1-1,
Szi-Benedek, Zeőke-Szőke 1-1.
Edző: Márton Ádám
Fiú serdülő II. osztály Balatonfüredi KSK II – Tatai AC 28-23
(17-13)
Vezette: Maródi I., Novák P.
Góllövő: Csányi 9, Szi-Benedek 5,
Vámosi 3, Zubek 2, Takács, Veisz,
Véber, Willi 1-1
Tatai AC -Éles KISE 16-36 (6-19)
Vezette: Cseszregi B., Sipos J.
Góllövő: Csányi, Takács 4-4, Nagy
3, Vámosi 2, Bolyán, Szi-Benedek,
Velencei 1-1
Edző: Csányi Gábor
Női ifi III. osztály Tatai AC – Sárvári Kinizsi SE 16-27 (9-12)
Vezette: Czillahó D.
Góllövő: Nyitrai 7, Csics 6, Zolnai
2, Szabó
Gyermekbajnokság lány U13 Tatai AC – Bicskei TC 30-5 (14-2)

Góllövő: Pálmai, Porpáczy, Staudt
5-5, Ungor 3, Kiss, Malich-Maszlavér, Rácz,
Sebestyén, Sás 2-2, Mészáros, Szebeni 1-1
Tatai AC – Tolna KC 10-16
Góllövő: Mészáros 5, Kakas, Kiss,
Malich-Maszlavér, Pálmai,Staudt
1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
KOSÁRLABDA
Amatőr női NB-s bajnokság rájátszás a 10-18. helyért
DEAC DSI – Tatai SE 63-46 (179,18-12,14-15,14-10)
Legjobb dobók: Takács 16, Kiss
J.12/6, Lendér 6, Strupka5/3,
Gusztafik 5,Novák 2
Tatai SE – Nyíregyházi Kosársuli
75-82 (18-21,27-26,13-16,17-19)
Legjobb dobók: Takács 18, Lendér
17, Gusztafik 12/6, Kiss J. 10/3,
Kiss Cs.8/6 ,Strupka 8/3
Tatai SE – DEAC DSI 66-62 (1418,14-15,24-12,14-17)
Legjobb dobók: Takács 25, Lendér
12/3, Strupka 10, Gusztafik 8, Kiss
Cs.5, Novák4,Kiss J.2.
Dávid Kornél KA – Tatai SE 7564 (21-11,21-8,16-21,17-24)
Legjobb dobók: Takács 18, Gusztafik 16/9, Kiss J.10/6, Strupka 8/3,
Lendér 5, Novák 5,
Jagicza 2.
Edző: Szabó Judit
LABDARÚGÁS
Fiú U-14 Nagyigmándi KSK –
Tatai AC 0-4 (0-3)
Vezette: Dávid R.
Góllövő: Ballester 21, Vörös
23,39, Szeidemann 54
Ácsi Kinizsi SC – Tatai AC 0-9
(0-3)
Vezette: Horváth I.
Góllövő: Marton 15,47, Hartmann
22, Gerecs 38, Kovács 58,72,79,
Lehoczki 65,70
Fiú U-16 Nagyigmándi KSK –
Tatai AC 0-5 (0-3)
Vezette: Dávid R.

Élen az U-14!
Rangadót játszott hazai pályán
a TAC U-14-es fiú labdarúgó
csapata. Az ellenfél – a Vértesi
Erőmű SE- a forduló előtt a tabella élén állt a tataiak előtt. Szép
számú szülői szurkóló táborok
előtt léptek pályára az együttesek. Ősszel idegenben 2-2 lett,
bár a TAC már 2-0-ra is vezetett.
Most is a hazaiak kezdtek jobban, lelkesebben és hamar meg
is lett az eredménye. Egy szép
akció végén Marton kissé jobbról hatalmas gól rúgott a hosszú
sarokba. A vendégek nem tudtak
kibontakozni, a hazai védelem
remekül zárt. A támadásokba
mindig becsúszott egy-egy hiba.
így nem sikerült növelni a különbséget. Nagyon jókor jött a
második gól, amihez hatalmas
hiba is kellett az Erőmű védelmétől és kapusától, de az érdem
Vörösé aki ezt kihasználva bebiztosította a győzelmet. Ez a
siker azt is jelenti, hogy a csapat
átvette a vezetést a tabellán még
úgy is, hogy kevesebb mérkőzést
játszott mint a mögöttük lévők.
Tatai AC – Vértesi Erőmű SE
2-0 (1-0)
Vezette: Vojvoda M.
Góllövő: Marton 11, Vörös 56
Edző: Schweininger Ferenc -ta-

Góllövő: Jakabovics 3, Kiss 21,
Mártonfi 25,48, Ombódi 59
Ácsi Kinizsi SC – Tatai AC 0-5
(0-2)
Vezette: Horváth I.
Góllövő: Mártonfi 25, Kiss 39,57,
Kozma 73, Gombos 87
Tatai AC – Vértesi Erőmű SE 3-2
(2-1)
Vezette: Tatár L.
Góllövő: Schaffer 33, Martonfi 34,
Bakonyi 83 ill. Horváth 13, Saltzer
90
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi U-19 Bábolnai SE – Tatai
AC 1-2 (0-1)
Vezette: Csejtei Cs.
Góllövő: Marcinkó 86 ill. Ficsor
34, Járóka 80
Sárisáp – Tatai AC 0-5 (0-0)
Góllövő: Vágási 46,61,73, Ficsor
75, Járóka 76
Tatai AC – Vértessomlói KSK
6-1 (1-0)
Vezette: Sirokmán A.
Góllövő: Dragony 21, Vágási
50,54,60, Dácher 65, Hauzer 66 ill.
Darók 73
Edző: Kele Zoltán
Női U-19 Tatai AC – Fortuna SE
2-3 (0-2)
Vezette: Vas K.
Góllövő: Barta 59, Hartai 78 ill.
Bokros 22, Gaál 38, Czérna 43
Süttői SC – Tatai AC 0-10 (0-6)
Vezette: Korcsok D.
Góllövő: Barta 2,8,67, Jenei 11,
Nagy 12,70,79, Hartai 16,59, Szikszai 39
Edző: Schaffer Péter
Női U-17 Tatai AC – Fortuna SE
2-1 (0-1)
Vezette: Janovics I.
Góllövő: Barta 43,47 ill. Radi 2
Tatai AC – Szákszend 10-1 (6-0)
Vezette: Józsa Cs.
Góllövő: Hartai 10,24, Barta
13,18,22,53, Filp 19, Szabó 42,44,
Jenei 46
Edző: Schaffer Péter
- ta -

