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Hat fiatal részesül az Esterházy Miksa
„Viator” sportösztöndíjban
Tata Város Önkormányzata idén
márciusban hozta létre az Esterházy Miksa „Viator” sportösztöndíjat, melynek nyertes pályázói szeptember 4-én a Városháza
dísztermében vehették át az ösztöndíjhoz kapcsolódó elismerő
okleveleiket.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatott be minden tatai sportegyesületben sportoló személy vagy
helyi sportegyesületből induló
sportoló, aki olimpiai sportágban
válogatott kerettag, és a pályázat
benyújtásának napján nem múlt
el 30 éves.
A havi 40 000 forintot biztosító
ösztöndíj célja azoknak a Tatán élő vagy itt sportoló sikeres
fiataloknak a támogatása, akik
válogatott kerettagként nemzetközi rangadókon vesznek részt.
A megmérettetésre való felkészülés és a külföldi versenyekre
történő utazás komoly anyagi
terhet ró a sportolók családjaira,
ezért ennek viseléséhez hozzájárul a város. Az ösztöndíj adományozásával biztosítható, hogy

legeredményesebb sportolóink
továbbra is tatai színekben tudjanak helyt állni a versengésben.
Idén hat tehetséges sportoló részesült az Esterházy Miksa „Viator” sport- ösztöndíjban, amelynek pénzügyi fedezetét az EFOP
– 1.5.2-16-2017-00043 Humán
szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában elnevezésű projekt keretein belül
biztosítja az önkormányzat.
Michl József polgármester a
Városházán elmondta, azokat a
tatai sportolókat díjazzák, akik
kemény energia befektetéssel,
sok munkával nemcsak szép
eredményeket érnek el, hanem
bekerülnek a válogatottak szűk
körébe is. A városvezető hozzátette: - ahhoz, hogy ők tataiként
képviseljék a magyar nemzetet,
nekünk, a közösségnek is hozzá
kell járulni, így született meg a
„Viator” ösztöndíj. Michl József
az oklevelek átadásán hangsúlyozta: - szívesen bővítenék a
díjazottak körét a jövőben, ezért
az önkormányzat örömmel veszi

olyan szponzorok jelentkezését,
akik támogatásukkal segítik további tatai sportolók ösztöndíjhoz jutását.
Az Esterházy Miksa „Viator”
sportösztöndíjat 2018- ban elnyerte:
-Adamik Csenge asztaliteniszező, a Tatai Atlétikai Club sportolója, edzője: Lukács Csaba, az
egyesület elnöke: Hanesz József.
Legjobb eredménye 2017-ben:
Újonc Magyar Bajnokság 1. hely.
-Büki Adél Lili párbajtőröző, az
OMS Tata Iron Trade Vívóegyesület sportolója, edző: Partali
Csaba, vezetőedző, az egyesület
elnöke: Plásztán Attila. Legjobb
eredménye 2017-ben: Serdülő
Magyar Bajnokság 1. hely, Felnőtt Magyar Bajnokság csapatban 1. hely.
-Esztergályos Patrik párbajtőröző, az OMS Tata Iron Trade Vívóegyesület sportolója, edző:
Partali Csaba, vezetőedző, az
egyesület elnöke: Plásztán Attila.
Legjobb eredménye 2017-ben:
Junior Európa-bajnokság csapat

3. hely, Junior Országos Bajnokság egyéni 1. hely.
-Kovács Petra Sára kajakozó, a
Tatai Hódy Sportegyesület volt
versenyzője, 2017 őszétől a Graboplast Győri Vízisport Egyesület sportolója. Edzője a Hódy
Sportegyesületnél Czina László
volt, jelenleg Kadler Viktor növendéke. Legjobb eredménye
2017-ben: K 4 500 méteren világbajnoki 1. hely.
-Kun Anna párbajtőröző, az
OMS Tata Iron Trade Vívóegyesület sportolója, edző: Partali
Csaba, vezetőedző, az egyesület
elnöke: Plásztán Attila. Legjobb
eredménye 2017-ben: Felnőtt
Országos Bajnokság csapat 1.
hely, U 23 Európa-bajnokság
egyéni 6. hely.
-Pazár Anna Luca kajakozó, a
Tatai Hódy Sportegyesület versenyzője, edző: Czina László.
Legjobb eredménye 2017-ben:
Olimpiai Reménységek Versenye K 2 500 méteren 3. hely,
Serdülő Magyar Bajnokság K 2
200 méteren 1. hely.
- áá -

Emléktábla idézi Mátyás király tatai látogatásait

Az idei Mátyás király emlékév
kapcsán avattak emléktáblát augusztus 24-én a tatai vár bejáratánál. A tábla azoknak az időknek
állít emléket, amikor az uralkodó
városunkban tartózkodott.
Hunyadi Mátyás születésének
575. és királlyá választásának
560. évfordulója alkalmából

2018-ban Mátyás emlékévet
hirdettek hazánkban. Az emlékév kapcsán a 19. Tatai Barokk
Fesztivál programjának keretében avatták fel az emléktáblát
a Tatai Helytörténeti Egyesület
elnöke, dr. Kis Tiborné kezdeményezésére, Tata Város Önkormányzata és a Kuny Domokos

Múzeum támogatásával. Az emléktábla avatáson Bencsik János
országgyűlési képviselő és Michl József polgármester mondott
köszöntőt, Dr. Schmidtmayer
Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója az uralkodó itt
tartózkodásainak részleteiről, dr.
Kis Tiborné pedig Mátyás életútjáról és jelentőségéről tartott
beszámolót.
A tatai vár Mátyás egyik kedvelt
mellékrezidenciájaként alapvetően nem a politikai döntéshozások helyszíne volt, elsősorban inkább a kikapcsolódást, a
pihenést, mulatozást szolgálta.
A kutatások szerint Mátyás 12
különböző évben tartózkodott
városunkban, 13 alkalommal. A
számok alapján a magyar vidéki
várak közül a tatai volt a negyedik legkedveltebb, melyet Mátyás látogatott.
Dr. Schmidtmayer Richárd a
Kuny Domokos Múzeum igaz-

gatója elmondta: - Az emléktábla azért került a vár bejáratához,
mert így az ide látogatókat még
a belépés előtt informálja arról,
hogy a tatai vár ebből a szempontból is kiemelt jelentőségű
volt. Ezért szerepelnek a táblán
azok a történeti kutatások által
igazolt évszámok és hónapok,
melyek a király itt tartózkodásairól árulkodnak. Dr. Schmidtmayer Richárd hozzátette: - Mátyás idején jelentős építkezések
folytak a tatai vár területén, és
számos olyan történet maradt
fent, amely az uralkodó városunkban töltött időszakairól
szól, pl: az aranykacsa mondája,
vagy a folyami halak, a vizák betelepítése az Öreg-tóba.
Az emléktáblán található Hunyadi címer Portik László alkotása, a táblát Stummer Balázs
kőfaragó készítette, Kerti Károly
- áá György tervei alapján.
Folytatás a 6. oldalon
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Önkormányzat

FOGADÓÓRA

DR. FRIEDRICH GÁBOR
r. ezredes
2018. szeptember
19-én, 10.00-12.00
óra között tartja
fogadónapját
hivatalában, Tata,
Ady Endre u. 27.
szám alatt.

Tájékoztatás
lövészetes napokról
A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár
2018. szeptember hónapban az
alábbi napokon hajt végre éleslövészetet, illetve nagy zajhatással
járó feladatokat a szomódi lőtér
és a gyakorlóterek területén.
Lövészetes napok:
10., 11., 12., 13., 14., 24., 25.,
26., 27., 28.
Összesen: 10 nap.
Lövészetmentes napok:
01., 02., 03., 04., 05., 06.,07.,
08., 09., 15., 16., 17., 18., 19.,
20., 21., 22., 23., 29., 30.
Összesen 20 nap.

Ügyfélfogadás a Tatai
Közös Önkormányzati
Hivatalban
2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 34 / 588 - 600
Fax: +36 34 / 587 - 078
Hétfő: 8:00-12:00,
13:00-16:00
Szerda: 13:00-15:30
Péntek: 8:00-12:00

Hirdessen Ön is
9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!

06-30-962-4556
tataivaroskapu.ujsag

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!
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Tájékoztatás forgalomkorlátozásokról és ideiglenes forgalmi rendről
Tisztelt tatai polgárok!
A városunkban az őszi időszakban egyidejűleg több helyen kell számolni ideiglenes
forgalom korlátozással.
• A Május 1. úton a beszakadt
úttest helyreállítását végzi a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
A kivitelezés során a Komáromi utca és a Güntner Aréna
közötti útszakaszon 1-1
forgalmi sáv járható. A kivitelezés várható befejezési
ideje 2018. november hónap.
• A Május 1 úton az InterSPAR építéséhez kapcsolódóan a Váralja utca és a
Keszthelyi út 4. sz. tömb között a buszpályaudvar felőli
oldalon 1 forgalmi sáv lezárásra került közműkiváltás
miatt. További 1 sáv lezárására kell számítani a leendő
áruház oldalán is az új jelzőlámpás közlekedési csomópont kialakítása, valamint a
Keszthelyi úti csomópont átépítése miatt. A Május 1. utat
érintő munkák az idei évben
november hónapban befejeződnek.
• Az Új úton burkolat megerősítés várható egy rövid
szakaszon, melyet a kivitelező október hónapban fog
elvégezni. Az aszfaltozási
munkák idejére 1-1 sáv rövid
idejű lezárása várható jelzőőrös forgalomirányítás mellett.

• A Lidl áruház építéséhez
kapcsolódóan az Oroszlányi
úton és az Oroszlányi út –
Május 1. út csomópontjában
várható útépítés. A Május
1. úti csomópontban jelzőlámpát épít ki a beruházó,
valamint az Oroszlányi úton
gyalogos átkelőhely kerül kialakításra.
• További jelzőlámpa telepítésre kerül sor a beruházások
keretében a vadászbolti gyalogátkelőhelynél, valamint a
Bláthy O. utcai gyalogátkelőhelynél.
• A jelzőlámpa telepítések
után a Május 1 úti körforgalom és a Komáromi utca között az összes jelzőlámpa ös�szehangolásra kerül.
• A Hajdú utca felújítása
augusztus hónapban elkezdődött. A szeptember 10.-i
héten várható a munkálatok
folytatása. A továbbiakban
mind a gyalogos közlekedésben, mind a gépjárműves
közlekedésben már forgalomkorlátozással kell számolni. A Keszthelyi út – Hajdú
u. – Fürdő u. csomópontban
fél-fél pályás lezárás lesz. A
munkálatok november hónap
végéig tartanak.
• A Rákóczi utcában az Esterházy Kastély bejáratának
környezetében árubeszállítás
miatt időnként a gyalogos
járda lezárásra kerül 2 db par-

kolóval együtt. A gyalogos
közlekedésre a kórház felőli
gyalogjárda vehető igénybe.
Az iskolakezdés megkönnyítése és a forgalom gyorsabb
lefolyása, ugyanakkor az önkormányzati utak állagának
védelme érdekében a következő ideiglenes, az útépítés
időtartamára szóló forgalmi
rend módosítás mellet döntött az önkormányzat:
1. A Kőkút köz – Komáromi
utca kereszteződésében a Komáromi utcán lévő „Mindkét
irányból behajtani tilos!” „
kivéve célforgalom” közúti
jelzőtáblák letakarásra kerülnek annak érdekében, hogy
a Kőkút közből kihajtani kívánó gépjárművek a Kossuth
tér érintésével szabályosan
tudják elhagyni a területet, és
ne a Komáromi utca – Május
1. úti csomópontot terheljék.
2. A Kőkút közben a jégcsarnok melletti egyirányú szakaszt ideiglenes kétirányúvá
tesszük – a jelenlegi haladási
irány elsőbbségének megtartásával –, hogy a Május 1.
útról a csarnok felé behajtó
gépjárművek szintén ideiglenesen a Kőkút köz felé is el
tudjanak távozni, amennyiben a Május 1. út felé bedugul a forgalom.
3. A Fazekas utcában a Tanoda tér és az Eötvös utca közötti szakaszon mindkét olda-

lon a „Megállni tilos” közúti
jelzőtábla kerül kihelyezésre,
hogy a Fazekas utcai megnövekedett forgalom főleg a
reggeli órákban akadálytalan
legyen.
Az iskolák környezetében a
rendőrség, a polgárőrség és
a közterület felügyelet jelen
lesz, segítik a közlekedés, a
gyalogosok átkelését. A gépjárművel közlekedők számoljanak azzal, hogy a menetidő
megnövekedhet, ezért időben
induljanak el.
• Kérjük a közlekedők türelmét és odafigyelését!
• Kérjük a szülőket, hogy
éljenek azzal a lehetősséggel, hogy az önkormányzat
minden tatai és Tatán tanuló
diáknak ingyenes buszbérletet biztosít, és elsősorban a
felsőbb évfolyamos diákok
busszal közelítsék meg az iskolájukat!
• A gépjárművel közlekedőket kérjük továbbá, hogy segítsék az autóbuszok közlekedését a megállókból való
kiengedéssel, a besorolásoknál az autóbuszok beengedésével.
Reméljük, az útépítések befejeztével egy szépen megújult,
biztonságosabb környezetben
tudunk közlekedni.
Köszönjük a türelmüket!
Tata Város Önkormányzata

Ingyen utazhatnak a helyi buszokon a tatai iskolások
Tata Város Önkormányzata idén
is ingyenes utazási lehetőséget
biztosít a tatai általános és középiskolásoknak a helyi buszjáratokon. A tömegközlekedés
használata a diákok számára
nemcsak gyors és kiszámítható,
de a város reggeli és délutáni
forgalmát is csökkenti.
Az önkormányzat már évek óta
biztosítja a költségmentes utazást a tatai iskolásoknak (a tatai
lakosoknak, és a nem Tatán élő,
de itt tanuló diákoknak egyaránt) a KNYKK helyi járatain.
A szülőknek, diákoknak az ingyenes bérlet megszerzésével
kapcsolatosan nincs semmilyen
teendőjük, hiszen az oktatási
intézmények még az új tanév

megkezdése előtt jelezték az önkormányzatnak a pontos tanulói
létszámukat, a bérleteket pedig
az iskolákban kijelölt személyeknél lehet átvenni. Az első
osztályos diákok a tanév elején
Tata Kártyát, míg a felsőbb tagozatba járók kártyájukhoz egy
újabb évre érvényesítő matricát
kapnak. Akik Tatán élnek, de
más városban tanulnak, a buszbérletet szintén megkapják, nekik a buszvégállomás jegyárusító pultjánál kell azt kérniük.
A diákok számára a helyi tömegközlekedés használata kiszámíthatóvá, gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az eljutást az
iskolába, emellett pedig enyhíti
a reggeli és délutáni csúcsidőben

Tájékoztató a 2018. év második félévében
induló képzésekről
Érettségivel rendelkező álláskeresők részére: - Tatabánya képzési helyszínnel:
• Társadalombiztosítási és
bérügyintéző
• Irodai titkár
• Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
• PLC programozó
Szakképzettséggel rendelkező
álláskeresők részére: - Tatabánya képzési helyszínnel
• Angol alapfokú nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam
• Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam
Alapfokú iskolai (általános iskola) végzettséggel rendelkező
álláskereső ügyfeleink számára:
- Tatai képzési helyszínnel:
• Villanyszerelő
- Tatabánya képzési helyszínnel:

• Élelmiszer és vegyiáru eladó
• Targoncavezető+raktárkezelő
• Óvodai dajka
• Szakács
• Vendéglátó eladó
A képzések a regisztrált álláskeresőknek ingyenesek!
A tanfolyam időtartamára keresetpótló juttatás bruttó 81 530 Ft
és útiköltség térítés (bérlet 100
%) biztosított.
Amennyiben Önt érdekli valamelyik képzési lehetőség, forduljon bizalommal a Tatai Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
(Tata, Erzsébet királyné tér 10.)
munkatársaihoz
Foglalkoztatási Osztály 2890.
Tata,Erzsébet királyné tér 10.
Tel.; (34)381-128 fax:381-128
E-mail: foglalkoztatas.tata@komarom.gov.hu

a tatai közutakon tapasztalható
forgalmat is, amely a jelenlegi útfelújítások mellett komoly

Pályázati felhívás
Tatai Közös Önkormányzati
Hivatala „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeleti csoport közterület-felügyelő
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 pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.
A pályázatok benyújtásának
módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Tatai Közös Önkormányzati Hiva-

könnyebbséget és menetidő rövidülést is jelenthet az autósoknak.

tal címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: I/195-1/2018.,
valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.
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

Közélet
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A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezésében szeptember 4-én rendezték „A közfoglalkoztatás
Komárom-Esztergom
megyében” című IV. Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást, melyen a
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
is részt vett.
A Kormányhivatal székházában
megrendezett tatabányai eseményen a kiállítás mellett szakmai
fórum is várta az érdeklődőket,
a résztvevők előadást hallhattak
a közfoglalkoztatás hatásáról
Súr település életében, valamint
a közfoglalkoztatás tapasztalatairól hajléktalan mintaprogramot
megvalósító közfoglalkoztatóknál. A fórumon az idei év hátralévő részére vonatkozó közfoglalkoztatási feladatokról, és a
2019-re tervezett közfoglalkoztatási programokról is egyeztettek
a résztvevők.
Michl József, Tata polgármestere
a helyszínen elmondta: - Tatán
hosszú éveken keresztül 200 fő
körüli létszámban alkalmaztak

közfoglalkoztatottakat, s közülük
a sikeres munkaprogramoknak
köszönhetően jelentős számban
tudtak elhelyezkedni a piaci szférában az egykori alkalmazottak,
így mára a korábbi 200 közfoglalkoztatott száma kevesebb,
mint harmincra csökkent. Ez az
eredmény nagyon jó dolog az
alkalmazottak számára, de egyben nehézséget is okoz a városnak, hiszen az állam által fizetett
közfoglalkoztatottak mind Tata
szépítéséért, fenntartásáért, üzemeltetéséért dolgoztak. Most, az
egykori 200 dolgozó munkáját
a jóval alacsonyabb számú közfoglalkoztatottnak kellene elvégeznie, ami természetesen nem
megvalósítható, így a városüzemeltetési feladatok elvégzése
komoly átszervezést igényel.
Emellett a Városgazda Kft. a
különböző hajléktalan programokon keresztül igyekszik a hajléktalanokat is visszavezetni a
munka világába, s az erre vonatkozó támogatásoknak köszönhetően a közelmúltban a cég eszköz

Fotó:www.facebook.com

A Városgazda Kft. is részt vett a megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon

hátterét is sikerült továbbfejleszteni. Michl József kiemelte: - Tata
számára jelentős hozadékkal jár a
közfoglalkoztatási program, melybe az ideiglenesen munkanélküli-

eket is be tudják vonni, ám a végső cél az, hogy a közfoglalkoztatás
leépüljön, s mindenki megtalálja a
helyét a munkaerő-piacon.
A kiállításon a Tatai Városgazda

Nonprofit Kft. saját standdal vett
részt, melyen fotókkal mutatták
be a cég mindennapjait, valamint
saját nevelésű virágainkból is bemutattunk egy válogatást.

Családi nap Tatán a Juniorka Alapítványi Bölcsődében
Nagy izgalommal várták a Pillangó és a Katica csoportok
kisgyermekei a napot az újabb
játéklehetőségekkel
A kisgyermek nevelők hetek
óta készültek az eseményre,
szervezték az érdekesebbnél
érdekesebb, változatos programokat. A szervezők nagy
örömére közel 100 fő talált
számára érdekes, élményt adó
foglalkozást. Nagy sikere volt
Farkas Emőke Kenderkés zene
és néptánctanár vidám, szórakoztató, ringató foglalkozásának, amelyen főleg édesanyák
és édesapák vettek részt. A
családok gyermekeikkel együtt
énekeltek, tornáztak. Ezt követte a kézműves foglalkozás,
ahol Rada Barbara és barátnője
lufikból kardokat és kis állatokat készítettek a gyermekkel,

80 éves a cipőgyár
Tóth Gyula cipőgyártó nevéhez
fűződik, aki 1938-ban vállalkozott arra, hogy a háborús készülődés miatt kibővíti vállalkozását. Tóth Gyula korábban egy
kis cipőműhely tulajdonosa volt,
majd megvette a Rozgonyi utca
felőli területet - a Zsigmond utcai telket később vásárolták meg.
A kezdeti időkben főleg szöges
cipőt és bőrtalpas bakancsokat
készítettek hadi megrendelésre, majd 1945-ben Tóth Gyula
Amerikába költözött. A gyár tovább működött, idővel újabb te80 éve kezdte el működését a
Tatai Cipőgyár, ebből az alkalomból rendeztek augusztus 25én családi napot a Zsigmond u.
3 szám alatt, ahol több mint 150
egykori dolgozó találkozott.
A helyszínen Michl József polgármester, és a találkozó kezdeményezője, a gyár volt igazgatója, Molnár László köszöntötte a
résztvevőket.
Molnár László a helyszínen elmondta: - A gyár megalapítása

de volt buborékfújás, arcfestés
és csillámtetoválás a vállalkozó kicsinyek nagy örömére. A nagy kaland közepette,
akinek kedve volt Nagy Gábor
állatsimogatójában találkozhatott bárányokkal, kecskékkel,
nyulakkal és csodálhatta a kis
énekesmadarakat és a papagájt.
Az ugrálóvárban Bezzeg Tiborné Éva, Imeli Lászlóné Ili önkéntes segítőkkel ugrálhattak
nemcsak a bölisek, hanem óvodások és kisiskolások is, akinek
kedve volt póniciklivel sétálhatott, lovagolhatott. Többen
megfordultak a tűzoltóautónál
és csodálták a vezetőfülkét és
a tűzoltáshoz használatos eszközöket. Közben pihenőként
megkóstolhattuk az Alapítvány
konyhája Halmi Andrea cukrász
által készített sajtos és meggyes

süteményeit, ami nagyon ízlett
minden részt vevőnek. Miközben a szülők, nagyszülők óvták,
vigyázták gyermekeiket, Harcsa Péterné Anikó védőnőnél
vérnyomás-, vércukormérésen
vehettek részt. A védőnő emellett hasznos nevelési tanácsokat
adott az érdeklődőknek.
A meghitt családi nap után jó
kedvvel indultak haza a résztvevők. Mindannyian szeretettel
gondolunk Csíkné Mészáros
Klára bölcsődevezetőre, Valakovics Józsefné Ildi, Lengyel
Józsefné Kati, Imeli Ildikó, és
Resz Vermes Lilla kisgyermeknevelőkre, akik megszervezték
ezt a csodálatos napot gyermekeink és családjaik örömére.
Sárközi József
a Juniorka Alapítvány Kuratóriumának Elnöke

A testvérváros múltjához
rületekkel bővült, és változtattak
a gyártási technológián is. A legutolsó beruházás az a nagy csarnok volt, amelyet kifejezetten
nyugatnémet export gyártására
építettek.
A családi napon egy emlékfalon
fotók idézték fel a múltat, a dolgozók pedig zenés műsor mellett
elevenítették fel közös emlékeiket.
A Tatai Cipőgyár történetéről a
Tatai Patrióta Magazin őszi számában olvashatnak majd részleteket.			
- áá -

Volt külügyminiszter Szovátáról
Dr. Puky Endre (Kassa
1871-Szováta 1941), a
Gömbös kormányban
volt külügyminiszter 1931-32-ben.
1922-től
Miskolc város főispánja, 1924től
haláláig
országgyűlési
képviselő volt,
külügyminiszterségét követően pedig a Magyar
Képzőművészeti
Egyetem elnöke.
Sok éven keresztül
hosszabb-rövidebb időket
töltött Szovátafürdőn, mely
kedvelt fürdőhelye volt. Az itt
tartózkodásához házat vásárolt
a fürdőhöz közel, ahol az idejét töltötte, vendégeit fogadta. Abban az időben Szovátán
csak „Jó cserkésznek” hívták,
mert ha tehette mindig cserkészruhában járt. 1941. július
20-án egy rosszullétet követően

halt meg
Szováta- fürdőn.
Életében megkapta a Magyar
Érdemrend
nagykeresztjét,
melyet személyesen Horthy
Miklós kormányzótól vehetett
át.
Egyetlen érem készült róla,
melyet 1941-ben Zsákodi Csiszér János szobrászművész készített.
Vámosi László
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Turandottal tér vissza Tatára a Kozma István volt a Honvéd Bajtársi Klub vendége
budapesti Opera
nya van, Ágnes és Edina. Mind2018. június 14.-én a Honvéd
tel beszélt Szelőczei Bálintról,
A Magyar Állami Operaház a
2018/19-es, Puccini Itáliája-évad
„Operát az Operából!” elnevezésű
turnéja keretében hozza el az itáliai
zeneszerző művét koncertszerű szabadtéri előadásban szeptember 16án Tatára, a Szabadtéri Színpadra.
Oláh Gusztáv feledhetetlen alakja az Opera történetének, ám azt
kevesen tudják, hogy míg Bánffy
Miklós gróf a Szegedi Szabadtéri Játékokat találta ki és alapozta
meg, addig a híres tervező-rendező a festői Tatán éveket áldozott
nyári játszóhely kialakítására és
üzemeltetésére az Esterházy-kastély parkjában. A szándékot ismét
tett követi: ha nem is az Aidát,
mint egykoron, de Puccini legnagyobb apparátust felvonultató
művét, a Turandotot hozza el a fővárosi intézmény a tataiaknak az
egészen kivételes szépségű helyszínre. (Eső esetén a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban látható
az előadás.)
A koncertszerű produkció illeszkedik a Magyar Állami Operaház Puccini-évadához is. A bu-

dapesti dalszínház korszerűsítése
lehetőséget biztosít arra, hogy a
játszóhely kiváltásaként az Opera együttesei azokban a vidéki
nagyvárosokban is bemutatkozhassanak, ahol az operai műfajok
amúgy hagyományosan nincsenek jelen. A korszakos itáliai szerző utolsó, a gyönyörű, ám rideg
kínai hercegnőről szóló operáját
– amelynek talán leghíresebb áriája a „Nessun dorma” kezdetű –
Medveczky Ádám vezényletében,
Lukács Gyöngyi, László Boldizsár, Róka István, Szvétek László
és Sáfár Orsolya előadásában, a
Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara és Gyermekkara
közreműködésével hallhatja a közönség szeptember 16-án 19:00
órától.
Az előadás megtekintése ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztrációs jegyek kaphatók:
-A Magyary Zoltán Művelődési
Központban
-A Vértes Útitárs Utazási Irodában
-és a tatai Tourinform Irodában.

Bajtársi Klub vezetője, Sárközi
József, megnyitotta a szokásos
klubdélutánt. Ismertette, hogy a
mai nap Kozma István nyugállományú törzszászlós mondja el
élet-történetét. Róla nyugodtan
elmondhatjuk, hogy a súlyemelés tatai bajnoka. Egy régebbi
napon meghívta a dalkört, és
megmutatta, hogy milyen sok
mindennel foglalkozik, és kedves vendéglátásban részesítette
a dalkör tagjait. Udvara akár egy
mini farm, (nyulak, kecskék
kacsák, csirkék, disznók, stb.)
vagyis sokféle kisállat található
a birtokon. Ezt követően átadta
a szót Kozma Istvánnak, aki a
következőket mondta: Kitüntetésnek érzi, hogy élménybeszámolót tarthat a klubban. Üdvözölte a meghívott sporttársait,
Szalai György olimpiai bronzérmest, Világkupa győztest,
kivel barátsága immár 50 éve
tart. Komáromi Lajost, aki 18
évig volt a THAC elnöke. Benedek János olimpiai bronzérmes
súlyemelőt, kétszeres világbajnokot, aki Edina lányának is
edzője volt. Életében ugyanúgy,
mint más emberekkel, történtek
jó és rossz dogok. Általában
a jóra szívesen emlékszünk, a
rosszat pedig mielőbb el kell
felejtenünk! Idő és hely hiányában egész élettörténetét nem, de
sorsdöntő élményeit, megosztja
a hallgatósággal. Jó fizikumát
még fiatal korában felismerték a
környezetében élők. Az ő javaslatukra kezdte el a súlyemelést,
ami egyébként már 14 éves kora
óta érdekli. Először, mint ifjúsági, később felnőttkori bajnokságokon szerepelt. Naponta halljuk tv-ben, rádióban, olvassuk
újságokban, hogy a táplálkozásnak és a sportnak milyen fontos
szerepe van egy ember életében.
Megjegyzi, hogy soha nem cigarettázott, nem ivott, vagyis
úgy élt, ahogy egy normális
embernek kell. Talán ennek köszönheti, hogy most 76 évesen
sem kell semmiféle gyógyszert
szedni. Jelen pillanatban ugyan
a térdével vannak gondok, de ez
a súlyemelésre vezethető vissza.
Családi állapota: elvált, két lá-

ketten testnevelő tanárok. A kivetítőn egyébként láthattuk és
hallhattuk, szavainak valódiságát. Debrecenből származik, ott
élt 24 évig. Eredeti szakmája fényező,- mázoló. Rövid idő alatt
egészségügyi problémái miatt
kellett e szakmát abbahagyni.
1963-ban sorkatonai szolgálatra vonult be Egerbe, ahol az
egri Súlyemelő Szakosztály
tagja lett. Nagyon büszke, hogy
ez idő alatt Holczleiter Sándor
olimpiai ezüstérmes sportoló
társával edzett és járt versenyekre. 1967-ben Tatán folytatta a katonai pályát, és a Debrecenben megkezdett gimnáziumi
tanulmányait is Tatán fejezte
be. Ezzel egy időben textiles
súlyemelő volt. A katonaságnál különböző beosztásokban
tevékenykedett. Pl. egészségügyi tiszthelyettes-, felderítő
zászlóaljnál,- szállító zászlóaljnál alkalmazták,- ahonnét 1989
szeptemberében ment nyugállományba. 1978.ban a tiszti tanfolyam befejezésével választás
elé állították. Vagy családi ház
építése, vagy alhadnagyi rendfokozat, vagy Tata elhagyása.
Ő a családi házat választotta,
és mind a mai napig tatai lakos.
Mintegy 30 éven keresztül és
jelenleg is állattartással, földműveléssel foglalkozik. Számos
szervezetnek volt, és jelenleg is
tagja. Ahhoz, hogy a súlyemelést megkedvelte, hálával tartozik Dr. László Imrének, kivel a
barátsága már gyermekkora óta
tart. A katonaságnál 2 hónapos
tanfolyam után léptették elő törzszászlóssá. Amikor a THAC
100 éves évfordulóját ünnepelték, kapta meg a szakosztálynál
évtizedeken keresztül végzett
kiváló társadalmi munkájáért a
miniszteri kitüntetést. Otthonában, az alagsori helyiségben 50
év alatt gyűjtögetett súlyemeléssel kapcsolatos emléklapok,
oklevelek, képek, tárgyak, stb.
vannak kiállítva. Ezen oklevelek többnyire lányai sportban
elért sikereit igazolják, valamint
olyan emberek emléklapjait,
akik a súlyemelésben kimagasló
eredményeket értek el. Szeretet-

mint edzőről. Eck Tiborról is,
aki már sajnos elhunyt, hogy
milyen nagy szerepet töltött be
a súlyemelők foglalkoztatásában.
A kivetítőn látható volt a temetése, milyen sokan tisztelték, hisz a rengeteg koszorú
ezt igazolta. Huszka Mihályt is
megemlíti, aki jelenleg Amerikában él. Majd Veres Győzőre
emlékezik, aki Magyarország
első súlyemelő világbajnoka
volt, sajnos 6 éve ő is meghalt. Fiának, Veres Csabának a
Szent István Bazilikában adta
át az általa készített emlékeztetőt. Ezt követően bemutatta a
frissen nyomtatott emléklapot,
amelyen több neves személy
és tárgy látható. Egyben egy
szép mondattal egészítette ki
előadását: „Amíg élünk világítunk nektek!” Vagyis szeretné, ha mindenki szívügyének
tekintené a sport fontosságát.
Az emléklapon látható Veres
Győző világbajnok, Földi Imre
többszörös olimpikon, Huszka
Mihály, aki huszonkétszeres
veterán súlyemelő világbajnok.
Dr. László Imre, Nemesányi
Árpád, akik világítanak a jövő
nemzedékének. Érezhető volt
az előadásából, hogy milyen sugárzó tekintettel beszélt a sport
társairól. Sokféle feladatot vállal egyszerre, ami nem kis megterhelést jelent számára. Csak
akkor lehet életünk sikeres, ha
mindent félretéve, harcolunk
érte. Egy idézettel fejezem be
az írásom: „Az emberi élet
olyan, mint a zongora, a fehér
billentyűk boldogságot jelentenek, míg a feketék bánatot. Ha
felváltva játszunk rajtuk, elérhetjük a csodálatos dallamot.
Azt kívánjuk, Kozma Istvánnak is, ne hagyjon fel a sport
iránti szenvedélyével! Sárközi
József klubvezetőnk megköszönte az élménybeszámolót, és
átadta a Honvéd Bajtársi klub
Emléklapját, Komáromi Lajos
aláírásával, melyben a további
életéhez erőt, egészséget és sok
boldogságot, valamint örömteli
sportolást kívánt. Ezzel a klubdélutánt bezárta.
Nagy Olga

Parlamenti Napló

Megkezdődött az Esterházy-kastély felújítása
Sok-sok egyeztetést, a pénzügyi
források megszerzését, a közbeszerzési eljárások bürokratikus
útvesztőit is végig járva, néhány
héttel ezelőtt megkezdődhetett
a város egyik szimbólumaként
számontartott műemlék épület felújítása. A kastély mindig
is különleges helyet foglalt el a
köztudatban, ezért fontos a helyi identitás erősítése, melynek
érdekében közösségi térként is
szolgál majd, ahol a tataiak és a
városba érkező vendégek is egyaránt jól érezhetik magukat.
Fontos, hogy hiteles, ugyanakkor
friss és interaktív kiállítási tartalom fogadja az épületbe látogatókat. A program nagy hangsúlyt
fektetett az előkészítő munkára:
a falszövet, a régészeti, a rest-

aurátori, a levéltári, a tervtári, a
köz- és a magángyűjteményekben végzett kutatások alapján
összeállt adathalmaz kreatív és
közérthető feldolgozásával áll
össze egy olyan kiállítás, amely
vonzza az érdeklődőket.
A beruházás keretében a kastélyegyüttes főépülete kerül fejlesztésre, amelyet néhány, az ún.
kiskastély déli szárnyában elhelyezett kiszolgáló funkció tesz
teljessé. A gépészeti és elektromos rendszer cseréje, valamint a
födémek és a falazatok megerősítése is megtörténik. Az eredeti
állapotnak megfelelően kerül
helyreállításra a kastélyegyüttes
belső udvara is.
A restaurált terek, illetve az
azokban kialakított kiállítások

felidézik az egykori termek,
lakosztályok eredeti funkcióját,
berendezéseit. A nagyszalonban
megvalósuló kiállítás az uralkodói látogatásokat helyezi középpontba: az itt aláírt schönbrunni
béke, majd az itt lebonyolított
közös hadgyakorlat, a császármanőver kapcsán szó esik a diplomataként tevékenykedő családtagokról is. Ehhez a térhez
csatlakozik egy „békekabinet”,
ahol a család a schönbrunni békekötés ereklyéit őrizte. Az emeleten a grófnő lakosztálya kap
majd helyet. A grófnő szalonját,
hálószobáját, toalettszobáját és
fürdőjét a házasságkötések sajátos diplomáciáját megelevenítő,
az arisztokrata család asszonyait
bemutató kiállítás vezeti be.

A helyreállításnak köszönhetően a kastély reprezentatív terei
alkalmasak lesznek magán- és
vállalati rendezvények, esküvők
megtartására is. A beruházásnak
köszönhetően a várral és az angolparkkal együtt egy egyedi,
Tata arculatát meghatározó
komplex kulturális együttes
jön létre az Öreg-tó partján. A kastély és a város adottságai a későbbiekben nagy
jelentőségű diplomáciai eseményekre is
megfelelő
körül-

ményeket biztosíthatnak. Az
épületegyüttes 1,5 milliárd forint
Európai Uniós és 824 millió forint hazai forrásból újul meg.
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Augusztus 25-26-án rendezték meg a hagyományos
Szent Ágoston napi búcsút Agostyánban. Az ünnepi felvonulásban a helyi lakosok mellett lovasok, a
zenekar, és fellépő csoportok vettek részt. A szokásokhoz híven a program fontos része a helyi borász
borának csapra verése, és kóstolása, valamint a vendégség és a közös mulatság, ahol élőzene szolgálta
a talpalávalót

Ajánló

A Honvéd Bajtársi Klub
2018. szeptemberi programja

Tatai Fiatal Utazók Klubja
szeptemberi programjai
09. 14. (péntek)
Civil Hét kezdete
09. 16. (vasárnap) 7:30
Tó-futás, a Kajakházban
09. 21. (péntek) 8:00
Autómentes Nap a művelődési
háznál
09. 25. (kedd) 18.00
Irodalmi est a BordóHázban

09. 28. (péntek) 18:00
Haraszti Mihály emléktáblája,
az Angolkertben
09. 29. (szombat)18.00
Haraszti Mihályra emlékezünk
a Szent Kereszt Templomban - a
kriptában
09. 30. (vasárnap)
Civil Hét zárórendezvénye
Ferencmajor, Pikant Pajta

INGYEN MOZI
A Tatai Televízió
Ingyen Mozi címmel
vetítést szervez
szeptember 28-án,
19:30 órai kezdettel a Séró Büfében.
Tematika:
„Amatőr filmek
hava”
TOP-2.1.2-15

Szeptember 12. (szerda) 14 óra,
Művelődési Ház: „Kötődéseim a Honvédséghez” Eredics Béláné, Réső Mária klubtagunk mesél életéről
Szeptember 13. (csütörtök) 14 óra
Tata Újhegy Delta Étterem
Az Őszi Rózsa Dalkör zárköri rendezvénye (a dalkör tagjai részére)
Szeptember 24-28. (hétfő-péntek)
Idősek Hete Tatán
A város Önkormányzata, a Városkapu Zrt.,
a Városi Idősek Klubjai szervezésében 20.
alkalommal kerül sor.
A tervezett program:
Szeptember 24. (hétfő) 10 óra
Művelődési Ház Színházterem: Polgármesteri köszöntő, a klubok amatőr művészeti csoportjának bemutatója
Szeptember 25. (kedd) 10 óra
Kirándulás a Golfpálya és környékére
Dottóval (jelentkezés hétfőn) a rendezvény után.
14 óra
Nemes János katonaíróval beszélgetés,
újabb könyvéről a Doni Mementó című
könyvéről a Művelődési Házban
Szeptember 26. (szerda)
a klubok időseit köszöntik óvodások, iskolások

Szeptember 27. (csütörtök) 16 órakor
operett műsor a Művelődési Ház Színháztermében
A város ajándékműsora az idős polgároknak az Idősek Napja alkalmával.
Szeptember 28. (péntek) 15 óra,
Művelődési Ház: Az idős kor lelki, egészségügyi gondjai.
Szeptember 28. (péntek) 11 órakor
emlékünnepség és koszorúzás a Híradó
emlékoszlopnál a Komáromi út és Május
1 út sarkánál.
Szeptember 29. (szombat) 7-20 óráig
a Magyar Honvédség létrejöttének 170.
Évfordulója alkalmával kirándulás Pákozd
Sukoró.
A Katonai emlékpark megtekintése, majd a
pákozdi Református Templomban emlékezés az 1848. szeptember 29-i győzelemre
Szeptember 30. (vasárnap) 13 órától
a Szomódi Helytörténeti Egyesület szervezésében a Tatai Civil Társaság rendezésében
bemutatkozik a 25. Lövész Dandár programja a Pikantó Pajta Ferencmajor rendezvénytermében. Jelentkezés 12-én a klubdélutánon.
Őszi Rózsa Dalkör próbái a Vaszary Iskolában Felkészülés az Idősek Heti műsorra.
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Emléktábla-avató Tata Várának Mátyás király trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából

A THE elnönkének kezdeményezésére, Tata Város polgármesterének Michl József úrnak és dr.
Schmidtmayer Richárd, a KDM
igazgatójának a támogatásával
a tatai vár bejáratánál található
Fellner kapura emléktábla lett
elhelyezve 2018. augusztus 24-én
Hunyadi Mátyás, a Mathias Rex
uralkodói néven Matthias Corvinus király trónra lépésének 560.
évfordulója alkalmából.
Az emléktábla-avatón a megjelenteket a megjelenteket Bencsik János a Tatai –medence országgyűlési képviselője köszöntötte.
Mátyás királyról, a középkori
magyar állam legnagyobb uralkodójáról, akinek az uralkodása
alatt az ország és Tata városa is
fénykorát élte, megemlékezett: dr.
Kis Tiborné, a THE elnöke és dr.
Schmidtmayer Richárd a KDM
igazgatója. Michl József , Tata városának polgármestere meleg szavakkal zárta le a megemlékezést.
Hunyadi Mátyás: 1443. február
23-án, 575 évvel ezelőtt Kolozsvárott született, a nagy törökverő
Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet gyermekeként. 1490. április
6-án hunyt el Bécsben.
1458- 1490 között Magyarország
királyaként 32 évig uralkodott.
1458. január 14-én 560 évvel ezelőtt választották királynak. 1458.

február 24-én a Nagyboldogas�szony templomban ültették trónra.
1464. március 29-én Székesfehérváron koronázták meg. 1469-től
1490-ig cseh király, 1469. május
3-án az olmüci székesegyházban
koronázták meg. 1486-tól 1490-ig
Ausztria főhercege..
Személyében az ország erős akaratú, céltudatos, nagyratörő szigorú királyt kapott. Uralkodói
érdekeit soha nem tévesztette
szem elől. Az igazság számára a
király igazsága volt. Különbséget
tett a hatalom politikai érdeke és
a szellemi értékek között. Ha kellett, fondorlattal, csellel, politikai
praktikákkal bénította meg ellenfeleit Mátyás, az igazságos, aki 15
évesen került a trónra, családja, a
Hunyadiak hívei, a köznemesség
segítségével. Egy sor olyan intézkedést hozott, melyekkel kivívta a
köznemesség rokonszenvét. Eltávolította országos méltóságokból a megbízhatatlan főurakat,
helyüket köznemesi származású
bizalmi emberekkel töltette be.
Fontos követelmény volt nála a
hozzáértés, a szakértelem. Az államügyeket intéző kancellárián,
a peres ügyeket intéző központi
bíróságon szívesebben látta a saját híveit. Fontos volt számára az
igazságos döntés. Nem véletlenül
mondogatták halála után: „Meg-

halt Mátyás, oda az igazság.”
10 évvel trónra lépése után megerősítette az ország pénzügyi
helyzetét. Pénzügyek intézésével
azokat az embereket bízta meg,
akikben úgy megbízott, mint saját
magában.
A királyi kincstárba befolyt összeg
több mint a felét az adók tették ki,
de jól jövedelmeztek az aranybányák is. Az adózás miatt nem volt
népszerű, de védte adózóit a nem
állami követelők ellen. A mondák
szerint többször járt a nép között,
tudni akarta, hogyan élnek. A kapzsiakat megbüntette, a jókat jutalmazta. Uralkodása alatt virágzott
a mezőgazdaság, a kereskedelem.
A központi fekvésű városok fejlődésnek indultak.
Uralkodásától kezdve védenie kellett az országot a külső támadások
ellen. Északon a csehek raboltak,
nyugaton Frigyes katonái támadtak, délen a török. felismerte,
hogy hatalma megszilárdításához, az ellenség visszaveréséhez
erős hadseregre van szüksége.
Létrehozta a fekete sereget (fizetett zsoldosokból állt. Létszámuk:
20-28.000 fő.) Elfoglalta Morvaságot, Szicíliát, visszaverte a
törököket 1479-ben Kinizsi Pál
által vezetett sereggel Kenyérmezőnél győzelmet aratott. Elfoglalta Ausztria déli részét.
1485-ben Bécset, 1488-ban
Bécsújhelyet. A harcokban többször maga is részt vett. Egy alkalommal olyan súlyosan megsérült, melynek nyomait élete végéig
hordta. Német-római császár szeretett volna lenni, de terve nem, sikerült. Európa nagy múltú uralkodóházai nem tekintették magukkal
egyenrangúnak a Hunyadiakat.
Hunyadi Mátyás reneszánsz uralkodó is volt, a tudományok és a
művészetek pártfogója. Gyermekkorában nevelője, vitéz János
kancellár, esztergomi érsek az
Itáliából származó humanista és

reneszánsz művelődést táplálta
Mátyásba. Több nyelven beszélt,
sokat olvasott. elméjét azzal is
csiszolta, hogy szívesen tartózkodott tudósok társaságában. „Ami
időnk csak van… szenteljük a tudománynak” –írja Mátyás tudománypártolásának legjelentősebb
eredménye, a pozsonyi egyetem
alapítása.
Művészetpártolásának fő bizonyítéka az építkezés, a könyvtár.
A budai, visegrádi, a tatai vár
(egyébként Diósgyőrtől Komáromig építkezett).
Itáliából származó építészek,
szobrászok munkáját dicsérik ezek
az építmények.
A tatai várat 1463-ban a Rozgonyiaktól visszavásárolta, fényes
palotává építtette, 1471-1495 között több alkalommal ellátogatott
Tatára, ahová tudósai is elkísérték. Bonfini írásaiból ismerjük
meg főleg Mátyás korát,a ki tatai
tartózkodása alatt a várról ezt
írja:
„Falai ronthatatlanok, hatalmas
töltés fogja fel a völgy vizeit. Megállítja, és hatalmas tóvá alakítja.
A víz lefolyásánál gabonaőrlő
malmok vannak, sorjában 9. Az
épület köze keskeny. Körül dúsan
aranyozott ebédlők, pompás hálóterek sora…”
A budai palota leghíresebb részét
a könyvtárszobák alkották. Itt helyezték el több mint ezer kötetből
álló könyvtárgyűjteményét, a Corvinákat. (Ma már kb. 200 darab
maradt fenn.) Tudatosan gyűjtötte
a könyveket. Külhonból szerezte
be, ajándékba is kapott, később
a száműzött Janus Pannonius
könyvtárával is bővült a gyűjteménye.
A Bibliotecha Corvina Europa 2.
legnagyobb könyvtárgyűjteménye
volt. A gyűjteményt a vatikáni
könyvtár gyűjteménye előzte meg.
Mátyás 2. felesége, Beatrix nápolyi királylány megjelenésével

az itáliai hatás még jobban megerősödött. Az új királynő itáliai
szokásokat hozott az élet minden
területére. „Rendszeressé, ünnepélyessé tette az étkezéseket,
nagyszerű ebédlőtermeket rendezett be, díszes lakásokat. A királyt
visszafogta a közvetlenségtől, az
ajtókhoz őröket állíttatott, megszüntette a szabad bejárást.”
Házasságukból nem született
gyermek. A király fontosnak tartotta, hogy ne idegen kézbe kerüljön az ország irányítása, ezért
törvénytelen, egyetlen fiát szerette
volna trónra ültetni. 1473. április 2-án egy bécsi polgárlánytól,
Edelpeck Borbálától született fia:
Corvin János. Világossá vált számára, hogy Beatrixtól nem lehet
gyermeke, 1479-ben törvényes fiának ismerte el. Tanult, fegyvert
forgató fiúnak nevelte, azért, hogy
méltó utódja legyen.
1490-ben akkor már betegeskedő
király Bécsbe utazott, hogy fiát
Frigyes császár utódjának ismerje
el. Terve nem sikerült. 1490. április 6-án a tudomány mai állása
szerint agyvérzést kapott. Az is lehetséges, halálát mérgezés okozta.
1490. április 25-én Fehérváron a
magyar királyok temetkezési helyén helyezték végső nyugalomba.
Mátyás király Magyarország csillaga volt, olyan király, aki védte
az országot, és európai nagyhatalommá tett bennünket.
Heltai 1577-ben ezt írja: „ Mátyás király életében hirtelen haragú, telhetetlen ember volt. Megnyúzná és megönné az országot a
sok vámokkal. De mihelyt meghala, minden ember kezdé dicsérni,
mert kezdé dicsérni, mert kezdé
bomlani a békesség. Megjelennek
a törökök. Az ország egyik nyavalyábúl a másikba esik. Akkor minden ember mondaná, csak élne
Mátyás király, aki minden évben
hétszer rótta az országot.”
dr. Kis Tiborné a THE elnöke

Látkép

Éjszakai tekerés az Által-ér völgyében

Második alkalommal került megrendezésre az éjszakai tekerés
a Peron Music Alapítvány és az
Új Nemzedék közös szervezésében. A 25 kilométeres távon 150
kicsi és nagy kerekező vett részt.
A Tatabányáról Tatára induló túra
megkerülte tatai Öreg tavat. Piros
és fehér lámpák mellett fénygömbökkel, fényfüzérekkel is sokan
díszítették a bicajukat. A rendkívüli hangulattal bíró örömkerékpározáson részt vett a TataBányamanó is, amely a megyeszékhely
új születésű kabalája.
Már az indulásnál látszott, hogy
a tavalyi eseményhez képest biztosan megduplázódik a tekerők
létszáma. Az első állomásnál,
Vértesszőlősön még inkább felduzzadt a létszám a Kertvárosnál

és Vértesszőlősön csatlakozókkal.
A Bányamanó itt Manótallérokat
osztogatott, amelynek szerepe a
Tatai várban értékelődött fel, hiszen a szervezők 20 ajándékot
sorsoltak ki a résztvevők között.
Csalai Judit, a Peron Music Alapítvány szervezője így látta az
eredményeket: „ Miért ne lehetne
éjszakai kerékpározás, ha létezik
éjszakai múzeumlátogatás, éjszakai állatkerti séta, éjszakai túra?
- gondoltuk tavaly augusztusban.
Az idei túra euforikus élményét, a
kerékpáros tömegből áradó energiát még másnap reggel is éreztem a porcikáimban. A tavalyi
rendezvényt megtriplázó résztvevőszám azt előfeltételezi, hogy a
kerékpárosok befogadó,vidám és
összetartó közösség, akik nyitot-

tak a versenyzés és teljesítménytúra mellett a szabadidős, szórakoztató programokra is. Másnap
megannyi köszönetnyilvánító és
érdeklődő üzenet fogadott a közösségi oldal postaládájában, ami
valóban azt jelenti, hogy a igény
van a szabadtéri programokra, a
sportra, a közösségi élményre és
még több ilyen programra van
szükség a térségben. Mindig emlékezni fogok a fénybe öltöztetett,
feldíszített, karácsonyfának beillő
ünneplő kerékpárokra, amelyek
átszelték a Tata-Tatabánya közötti kerékpárutat augusztus 25-e
éjjelén. Akár egy világító kerékpár szépségversenyre is alkalmat
adhattunk volna. Mindenképpen
szeretnénk sűrűbben megrendezni
hasonló programokat.
Mi a következő program? Szeptember 9-én 9 órakor az Erkel
Ferenc zeneiskola mögötti parkolótól indulva a Tappancs állatmenhelyre látogatunk harmadik
alkalommal, ahova adományok
formájában tisztítószereket viszünk és segítünk az állatmenhely
dolgozóinak és négylábú lakóinak
a tereprendezésben, kutyát sétál-

tatunk és a kulisszák mögé lesve
megismerjük az állatmenhely működését. A programra limitált számú résztvevőt tud befogadni, így
a közösségi oldalon előre jelezni
szükséges a részvételi szándékot.”
Pruzsina Alice kerékpárján hozta
a városi Bányamanót: Mindenki
a saját ízlése, lehetősége szerint
világította ki a kerékpárját, hogy
aztán egy nagy közös fényfüzérként kösse össze a csaknem kétszáz kerekezőt. Kicsit és nagyot,
gyorsan tekerőt és kényelmesen
karikázót. A látványtól és a csengők hallatán pedig a gyalogosok
és autósok mind mosolyogtak, sikerült úgy élményt szerezni, hogy
közben mi is részesei voltunk. A
TataBányamanó éppen erre a kö-

zösségi élményre bújt elő a föld
mélyéről. Sok ilyen programot
még, Tatabánya!
Cserteg István, az Új Nemzedék
részéről megerősítette, hogy az
éjszakai tekerés a nyárzáró programok közül a különlegességével,
és egyediségével emelkedik ki: A
partnerekkel megtaláltuk idén is
a legjobb plusz tartalmat és időt.
A Bányamanó jelenléte mindezt
erősítette. Persze a résztvevők
kedvessége, figyelme és nyitottsága tette valódi örömtekeréssé
az estet. A programban a kerekezők fantasztikusan bevilágították
lámpáikkal az Által-ér völgyét.
A szervezők 2019-ben is várják
a hasonló kalandra vágyókat augusztus utolsó hétvégéjén.
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Az Esterházy Énekegyüttes nyitja az idei Civil Napokat
Mozart Requiemjének a víztoronyban elhangzott nagysikerű
előadása után két héttel ismét koncertet ad a kedvelt tatai kamaraegyüttes. Ez alkalommal a Tata és
Térsége Civil Napokat nyitja meg
a piarista kápolnában szeptember
15-én 19 órától.
A régebben középiskolai kollégiumként működő, majd használaton kívüli Tanoda téri rendházba
visszatért az élet. Számíthatunk rá,
hogy jelenlegi működtetője a Tatai
Közösségi Felsőoktatási Képzési
Központ jóvoltából gyakran csendül föl ezután az ének és a muzsika a város legjobb akusztikájú
termében.
A helyiséget a szerzetesek elhurcolásától számítva két éven át

A következő évben sem marad
a város „kápolnás” Esterházy
hangverseny nélkül. Csupa „Alleluja” című műből állította össze
a műsort - a város kulturális életében jelentős szerepet játszó, kiemelt hangversenykórus minősítést akkor elért énekegyüttesének
Schmidt Mónika karnagy.
Az immáron hagyományos, negyedik eseményről szóló, 2010-es
tudósítás így írt: „A Tata és Térsége Civil Társulás által szervezett
a VII. Civil Napok rendezvénysorozat keretein belül a bizonytalan sorsú piarista kápolnában
szeptember 12-én, AVE MARIA
címmel a Tatai Esterházy Énekegyesület adott koncertet. A műsorban a zeneirodalom Máriához írott

zárva tartották, majd raktárként
használták. A romjaiban is ódon
bájt sugárzó kápolna első méltó
használata 2003-ban volt. Ekkor
mutatta be az Esterházy Énekegyüttes Carissimi Jephte című oratóriumát. Valamennyi ott játszó,
éneklő művész,egyöntetűen azt
nyilatkozta, hogy a kápolna kiváló adottságai, mérete és hangulata
alapján remek koncertterem lenne.
Másodízben, 2008-ban az Esterházy Énekegyesület és a Magyar
Piarista Diákszövetség tatai tagozata egy, a felújításra irányuló,
sikeres jótékonysági koncertet
szervezett. A közreműködője Buhalla János tenor, a Torinói Opera
Színház, a Teatro Regio di Torino
énekese volt.

legszebb darabjai, szólók, duettek,
kórusművek szerepeltek.”
Felejthetetlen élménnyel gazdagodott a 2011-es Barokk Fesztivál
beszámolója szerint a közönség,
akik a piarista kápolnában fellépő
Esterházy énekegyüttes nagy sikert aratott hangversenyén vettek
rész.
2014-ben különleges alkalomból,
a piarista rend tatai megtelepedésének 250. évfordulóján került
sor a koncertre. A leírás alapján „a
résztvevők átvonultak az egykori
piarista rendházban lévő raktárnak használt kápolnába, amelyet
a szervezők ez alkalomra kitakarítottak és szentmise bemutatására
alkalmassá tettek. A hívő közösség
soraiban a tataiakon kívül sok régi

barát, és még élő öregdiák vett
részt, megtöltötték a kápolnát. A
szentmise után a helybeli Esterházy kórus koncertje következett:
a csodás akusztikájú kápolnában
áhítatra hangoló egyházi műveket
szólaltattak meg.”
Így érkeztünk el az idei Civil Napokig. 2018. szeptember 15-én 18
órakor a Piarista Diákszövetség
helyi tagozatának a rendalapítóra
emlékező miséjét Kerényi Lajos
és Ruppert József piarista atya
mondja. Ezt követően a Tata és
Térsége Civil Társulás alelnöke
megnyitja a programsorozatot,
majd újra fölcsendül az Esterházy
Pál, a kórus névadója által komponált dicsőítés: Ascendit Deus in
Jubilo. 		
Izing László

Tata és Térsége Civil Napok szeptember 15 - 30.
2018-ban már 15. alkalommal
szervezik meg a Tata és Térsége Civil Napokat. Az eseménysorozat idén szeptember 15. és
szeptember 30. között várja az
érdeklődőket, a programokról
szeptember 4-én rendeztek sajtóDátum
09.15. szombat

Időpont

Program

ző szervezetek munkáját, ezzel is
közelebb hozva az emberekhez az
önkéntes, civil tevékenység jelenlétét és fontosságát.
A program pályázati támogatója a
Nemzeti Együttműködési Alap és
Tata Város Önkormányzata.
Szervező

Öreg-tó

Évadzáró vitorlás verseny

Öreg-tavi Vízi Vitorlás Egylet

Öreg-tó, Kálvária

MaTataTúra – Tata értékeinek felfedezése

Magyary Zoltán Népfőiskolai T. Eötvös Gimnázium

10:00

Agostyán Ágostonliget
Ökofalu parkoló

Kulturális örökség napja / „Séta utcai ruhában a középkorban”

DINPIg +TEA közös szervezés

10.00

Piarista Rendház és kápolna

ARS SACRA FESZTIVÁL- Nyitott templomok napja Kétóránként tárlatvezetés

https://www.ars-sacra.hu/prg.php?prg=3479

Piarista kápolna

PATROCINIUM
a piarista rend megalapítójára emlékező mise - celebrál Ruppert József ny. igazgató

Magyar Piarista Diákszövetség
Tatai Tagozata és a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak
Szöv.

Piarista kápolna
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Tata és Térsége Civil Társulás

Piarista kápolna

Az ESZTERHÁZY Énekegyüttes Musica Sacra koncertje
Schmith Mónika vezetésével

Tatai Eszterházy Énekegyesület

19:00

09.18. kedd

sportig terjed az idei kínálat szeptember 15. és 30. között. A civilek egész évben sok rendezvényt
szerveznek Tatán és a térségben.
Az őszi Civil Napok célja az,
hogy kicsit tömörítve, fesztiváljelleggel mutassák be a különbö-

9:00

18:55

09.17. hétfő

Helyszín

tés és kulturális közélet számos
területén.
Domonkos Ágnes a Tata és Térsége Civil Társulás elnöke a
sajtótájékoztatón elmondta: - A
kulturális programoktól az ismeretterjesztésen át egészen a

10:00

18:00

09.16. vasárnap

tájékoztatót a szervezők.
A rendezvénysorozat ebben az
évben is változatos, amely 37 különböző programmal mutatja be
és népszerűsíti az önszerveződésre épülő helyi civil szervezetek
tevékenységét, az ismeretterjesz-

8:00

Új Kajakház Ökoturisztikai
Központ

TÓ-FUTÁS

Tata Közös Önk. Hiv., FUK, Tata-tóvárosi Vízisport Egylet,
Tata Aréna Táncstúdió/ Primavera és Harmónia Táncklub

11:00
14:-00

Agostyán Ágostonliget
Ökofalu parkoló

Séta az ökofaluban, „állatok testközelben”
Családi program: előzetes bejelentkezés szükséges!

Természetes Életmód Alapítvány Labanc Györgyi.

16:00

Billeg-pusztai kastélypark

Aprók tánca, Pötörke Néptánc Egyesület táncháza
Közreműködik a Kincső Zenekar

Pötörke Néptánc Egyesület

14:00

Agostyán Ágostonliget
Ökofalu parkoló

Életmód tanácsadás, helyben szedett gyógynövényekből készült tea kóstolás,
312 meridián torna

Természetes Életmód Alapítvány

9:45

Református Gimnázium

Kótai Péter művésztanár kiállításának megnyitója, Megnyitja Michl Miklós

Helytörténeti Egyesület

18:00

BorDóHáz Borbála udvar

Civil napokbeli SEAMRÓG koncert

Seamróg Tatai Ír Zenekar

9:00

Fogyatékosok Nappali Intézménye

Esélynap sport-és egészségmegőrző programmal

ÁHI Jóga Egyesület

17:00

Piarista kápolna

Nagy Lajos élete és alkotói jelentősége irodalomtörténet

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

18:00

BorDóHáz

A Neszmélyi Borút létrehozásának lehetősége
Eredményes borutak kialakításának alapvető elvárásai

Neszmélyi Borút Egyesület

09.20. csütörtök

19:00

BorDóHáz

A magyar kereszténydemokrata hagyomány hivatásrendi gyökerei

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tatai Csoport

09.21. péntek

9:00

Tata, Hajdú utca

Autómentes nap

Tata Város Önkormányzata, Fiatal Utazók Klubja

09:22. szombat

9:00

Cseke-tó

MaTataTúra – Tata értékeinek felfedezése

MZNT.,Vaszary János Ált. Isk.

9:00

Magyary Zoltán Művelődési Ház

Börze- Használt Baba-és gyermekruha vásár

Háztűzőrző Nők- és Anyák Egyesülete

9:00

Új Kajakház Ökoturisztikai Kp.

Fülöp András kajak-kenu emlékverseny

Tatai Hódy Sportegyesület

10:00

Magyary Zoltán Művelődési Ház

Idősek Hete megnyitó- A klubok amatőr művészeti csoportjainak bemutatkozója

Városi Nyugdíjas Klub Honvéd Bajtársi Klub

14:00

Agostyán Ágostonliget
Ökofalu parkoló

Életmód tanácsadás, helyben szedett gyógynövényekből készült tea kóstolás
312 meridián torna

Természetes Életmód Alapítvány

09.25. kedd

18:00

BorDóHáz

TATAI CIVIL ÜNNEP
A Tatai Versbarátok közreműködésével irodalmi esttel egybekötött összejövetel

Tata és Térsége Civil Társulás

09.26. szerda

18:00

An-Zsu Étterem-Kávézó

Tatai Női Borklub klubnap és borkóstoló

Tatai Női Borklub

09.26-27. sze-csüt.

9:00

Piarista Rendház

Női-férfi esélyegyenlőség műhelymunka

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

09.19. szerda

09.24. hétfő

09.27. csütörtök

15:00

Tatai Edzőtábor

70 éves az Edzőtábor emlékkonferencia

Helytörténeti egyesület

16:00

Magyary Zoltán Művelődési Ház

Idősek Hete- A város ajándékműsora az időseknek

Tata Város Önkormányzat, Városkapu ZRt.

17:00

Piarista Rendház

Beteg jogok – betegjogi képviselet feladata, működése egészségügyi sorozat

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

9:00

Piarista Rendház

Női-férfi esélyegyenlőség konferencia

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

15:00

Magyary Zoltán Művelődési Ház

Idősek Hete- Az idős kor lelki, egészségügyi gondja

Honvéd Bajtársi Klub, Városkapu ZRt.

19:30

SÉRÓ BÜFÉ- Építők parkja

INGYEN MOZI- „Amatőr filmek hava”

Tatai Televízió Közalapítvány

09.29-30. szovas.

11:00

Agostyán Ágostonliget
Ökofalu parkoló

Séta az ökofaluban, „állatok testközelben”

Természetes Életmód Alapítvány

09.28. péntek

18:00

Angolpark

Haraszti Mihály emléktábla avató

Tata Közös Önkormányzati Hivatal, FUK

09.30. vasárnap

14:00

Ferenc major- Pikant Pajta
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“Hittel, Becsülettel” “Katonaélet a XXI. században”

Tata és Térsége Civil Társulás
Szomódi Helytörténeti Egyesület

09.28. péntek

KISTÉRSÉGI PROGRAMOK
Új civil szolgáltatás
EGÉSZ ÉVBEN

H:8:00-15:00
Sz:11-17:00
P:8:00-15:00

09.14-16. p-szo.

9:00

Piarista Rendház

Naszály

Család és Karrier Pont Tata
Család és KarrierPONT helyi szervezetként működik, célja, hogy segítse, támogassa,
információt és képzéseket, tréningeket biztosítson a város és vonzáskörzetében élő
nőknek és családtagjaiknak.

A Család és KarrierPONT a Nők a családban és munkahelyen című, EFOP-1.2.9- 17. kódszámú projekt keretein
belül valósult meg, a FICSAK és a Tatai Közös Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával konzorciumban.

XIX. Naszályi Napok

Fellépnek a kistérségi civil egyesületek

09:22. szombat

16:00

Gizella Királyné tér

Szüreti műsor és kerülő

Baj Község Önk. és a Baji Német Nemzetiségi Hagy. Egy.
és Baji Eszterházy Szőlő és Bortermelő Egyesület

09.28. péntek

19:30

Búcsú tér

Szent Mihály napi tűzgyújtás

Baj Község Önkormányzata, IKSZT

8

Sport

PROGRAMAJÁNLÓ
FOGYATÉKOS SPORT
szeptember 9. vasárnap 10.00
ÁHI Jóga sportnap
A rendezvényt a
KÉZILABDA
szeptember 7. péntek 19.00
Tatai AC – Veszprém KKFT
magyar kupa
A mérkőzést a Güntner Arénában játsszák.
szeptember 15. szombat
16.00, 18.00
Tatai AC – Nagykanizsa férfi ifi
és felnőtt
A mérkőzést az Ádám Sándor
Sportcsarnokban játsszák.
LABDARÚGÁS
szeptember 8. szombat 14.00
Tatai AC – Vértessomlói KSK
ffi U-19
A mérkőzést az Edzőtáborban
játsszák.
szeptember 9. vasárnap 9.30
Tatai AC – Wati Kecskéd KSK
női U-19
A mérkőzést a Jávorka pályán
játsszák.
16.30 Tatai AC – Sárisápi BSE
megyei felnőtt
A mérkőzést az Edzőtáborban
játsszák.

2018. szeptember 6. IV. évfolyam, 18. szám

Még csak edzőmeccsek

A férfi kézilabda NB I/B-ben a
bajnokság szeptember közepén
kezdődik. A múltkori számunkban már közzétettük a TAC hazai mérkőzéseinek időpontját.
Egyelőre azonban csak edzések
és edzőmérkőzések várnak a fiúkra. Gyűjtik az erőt, gyakorol-

ják a játékelemeket. Hogy ezek
élesben is menjenek, kellenek
a gyakorló mérkőzések. Hazai
pályán kétszer játszottak már és
meglepően sok néző volt kíváncsi a csapatra. A második mec�csen az osztálytárs Százhalombatta érkezett Tatára. A hazaiak

a Deményi – Bennis, Harsányi,
Báthori, Schekk , Sárosi összeállításban kezdett. Schekk tíz
perc alatt 4 gólnál járt, de Sárosi is 15 perc alatt lőtt hármat.
Az elején 5-5-ig fej-fej mellett
haladtak a csapatok, azután 106-nál már jelentős volt az elő-

nyünk. Sibalin edző forgatta a
csapatát, mindenki kapott játéklehetőséget. A félidőben 1812-re vezettünk. A második játékrészre sem csökkent az iram
és a 46. percben már 26-18 volt
ide. Az 51-56. perc között nem
lőttünk gólt és a vendégek feljöttek 4 gólra. A végén a nézők
tapssal köszönték meg a 29-25ös győzelmet.
Tatai AC – Százhalombatta
29-25 (18-12)
Góllövő: Schekk 10, Sárosi 6,
Harsányi 5, Báthori, Benis, Fekete 2-2, Boros, Győrffi 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Örülök a győzelemnek, bár az
edzőmeccseken nem ez a legfontosabb. Még van időnk gyakorolni azt amit szeretnénk majd
a bajnokságban játszani. Most
idegenbeli edzőmeccsek jönnek.
Legközelebb hazai pályán már
csak tétmérkőzésen játszunk:
szeptember 7-én a Veszprémi
KKFT-t fogadjuk Magyar Kupa
Tompa Andor
találkozón.

kat. Az első félidőben jól tartotta
magát a csapat, sőt a második
játékrész feléig sem esett gól. A
hazaiak a 66. percben szerezték
meg a vezetést, amit az utolsó tíz
percben fölényes győzelemmé
tettek. Ismét lőtt gól nélkül maradtunk, így három forduló után
nulla ponttal, 1-7-es gólaránnyal
állunk a tabellán. De nem csak a
felnőtteknek, hanem az utánpót-

lás csapatainknak sem indult jól
a bajnokság. Idegenben szenvedett vereséget a férfi U-19, hazai
pályán a fiú U-16 míg idegenben
játszott döntetlent a női U-19.
Két győztes csapat is akadt azért
a hétvégén. A lány U-17 és a fiú
U-14 is legyőzte ellenfelét. A
lányok ráadásul gólparádét rendeztek a Szákszend ellen 16-0
lett a vége.
Eredmények
Felnőtt: Koppánymonostori
SE – Tatai AC 3-0 (0-0)
Vezette: Havasházi Sz.
Góllövő: Zvér 66,82, Patócs 92
Edző: Kele Zoltán
Férfi U-19 Koppánymonostori
SE – Tatai AC 5-1 (3-0)
Góllövő: Kovács 20, Fekete 26,
Nyári 28, Kerekes 56, Bacsó 67
ill.Dragonya 46
Edző: Wéber Roland
Fiú U-16 Tatai AC – Zsámbéki SK 3-7 (1-2)

Vezette: Németh R.
Góllövő: Dukát 11, Oláh 42,49,
Genszki 57,70, Czencz 72, Vimmer 87 ill.Nagy33,
Jakabovics 63, Ombódi 83
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U-14 Ácsi Kinizsi SC –
Tatai AC 1-8 (1-4)
Vezette: Darabon B.
Góllövő: Kertész 37 ill. Unger
14, Clerc 19,71, Harangozó 31,
Szabó 36, Farkas 45,57,
Horváth 55
Edző: Schweininger Ferenc
Női U-19 Nyergesújfalu SE –
Tatai AC 1-1 (0-0)
Vezette: Dávid R.
Góllövő: Katona 63 ill. Szabó 61
Női U-17 Tatai AC – Szákszendi SE 16-0 (5-0)
Vezette: Kovács M.
Góllövő: Horváth 6, Barta
8,39,41,43,48,50,53,56,Szemeti
12,28, Hartai 16,35,38,
Jenei 45,47 Edző: Schaffer Péter

Egyelőre nem megy

Ahogy azt már egyik előző számunkban is írtuk, a szurkolók
pedig már élőben láthatták is
jelentős változások következtek be a TAC felnőtt labdarúgó
csapatánál. Más (Kele Zoltán)
lett az edző, meghatározó játékosok távoztak. Az első fordulóban hazai pályán a Tatabányától szenvedett az együttes 2-0-s
vereséget. A második mérkőzést

Nagyigmándon játszották és ismét vereség lett a vége. Itt balszerencséje is volt a csapatnak,
hiszen egy öngól is kellett a 2-1s vereséghez. A harmadik fordulóban újra utazni kellett, ezúttal
a Koppánymonostorhoz. Két sikertelen meccs után nem hálás
feladat ismét idegenben játszani.
Nos, ezúttal sem sikerült megszerezni az első pontot, ponto-

Tó-futásra fel!
Immáron 81. alkalommal hangozhat el
a felhívás a futást kedvelőknek. Alig
több mint egy hónappal a Minimaraton
után - szeptember 16-án (vasárnap)újabb lehetőség a versenyszerű futásra.
Ezúttal is az Öreg-tó a helyszín ahol 2
– 3.5 – 7 és 14 km-es táv között lehet
választani. Már reggel 8 órától várják
a szervezők a futókat, akik az Ökoturisztikai Központban nevezhetnek. Az
első rajt a legrövidebb távon indulóknak
lesz, akik fél 10-kor vágnak neki. Pontban 10-kor a klasszikus tó kör, a 7 km
mezőnye várja a visszaszámlálást hogy
elinduljanak. Amíg ők róják a métereket elindulnak a 3.5 km –re nevezők
is. A szervezők 11 órára tűzték ki a két
tó kör rajtidejét. Amikor ők elindulnak
megkezdődik a 2 és 3.5 km eredményhirdetése, így az itteni dobogósok akár
ebédre haza is érhetnek. Az utolsó eredményhirdetések 13.00-kor kezdődnek.
A Civil Napok rendezvénysorozat társul a Tó-futás programjához, így a futás
mellett több esemény is nézhető lesz, illetve akad olyan bemutató ahol aktívan
közreműködni is lehet. Várnak mindenkit a szervezők szeptember 16-án a 81.
Tó-futásra. 			
- ta -

81. Tó-futás
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
KEM Természetjáró Szövetség
A verseny időpontja:
2018. szeptember 16. 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:
0 – 6 év
2018 – 2012
7 – 8 év
2011 - 2010
9 - 10 év
2009 - 2008
3.5 km: 11-12 év 2007 – 2006
13-14 év
2005 – 2004

2018. szeptember 16. (vasárnap)
15-18 év
2003 – 2000
19-29 év
1999 – 1989
30 – 39 év
1988 - 1979
40 év fölött
1978 és régebbi
		
születésűek
7 km: 10 évig
2007 (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 ( és idősebbek)
14 km: 15 évig 2003 (és fiatalabb)
a többi kategória megegyezik a 7 km-rel.
Díjazás:
a 2 km-es távon 1-3 helyezett (női-férfi)
éremdíjazás és minden befutónak csokoládé
3.5 km-es távon korcsoportonként 1-3
helyezett(női-férfi) éremdíjazás, abszolút
1 hely
(női-férfi) kupa és minden befutónak csokoládé
7 és 14 km-es távon korcsoportonként
1-3 helyezett ( női-férfi) éremdíjazás és

póló, abszolút 1-3 helyezett(női-férfi)
kupa
Szintidők:
a távonkénti szintidő a verseny időrendjének tarthatóságát szolgálja
2 km:
20 perc a rajt után
3.5 km: 35 perc a rajt után
7 km: >55 perc a rajt után
( kb. 7.30 perc/km)
14 km:
110 perc a rajt után
kb. 7.30 perc/km)
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.
A verseny ideje alatt hivatásos óvónő
vigyáz a kisgyermekekre.
Információ:
Lentulai Mária 06-34-384-791
		
(esti órákban)
Sándor Péter
06-20-4576-411
Tompa Andor 06-30-7497-343
Horváth Zoltán 06-30-9393-017

