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A helyi kamerarendszer bővítéséről is tárgyalt a képviselő-testület
				
2. oldal
		

Vadlúd Sokadalom

Mézes Reggeli a Kőkúti
Iskolában
			3. oldal

Kistérségi ülés			
					
3. oldal
		

Márton Napi Szólótáncverseny
		
			4. oldal

Halvásár Tatán!
		
			 4.oldal

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Csoportja, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület szervezésében november 24-én rendezték a 18. Tatai Vadlúd Sokadalmat
az Öreg-tó partján, az Építők parki
madármegfigyelő toronynál.
Az esemény idén is sokszínű
programkínálattal várta a tataiakat
és a városunkba érkező vendégeket, akik többek között madárgyű-

rűzésen és megfigyelésen vehettek
részt, a játszóházban a gyermekeknek szerveztek szórakoztató
és ismeretterjesztő programokat,
a helyszínen megrendezett vásáron pedig akár már kisebb karácsonyi ajándékokat is be lehetett
szerezni. A Vadlúd Sokadalmon
kiállítást rendeztek a 2017-es év
madárfotóiból, természetvédelmi
könyvek és kiadványokat várták a
téma iránt érdeklődőket, és természetvédelmi tanácsadással is szolgáltak a szervezők.

Musicz László, az esemény egyik
fő szervezője elmondta: - Az elmúlt
évhez képest ebben az évben több
vadludat láthattak az Öreg-tó partjára kilátogatók, november 24-én
reggel 33 ezer madarat számoltak:
örvös ludat, vörösnyakú ludat, kis
liliket, nagy liliket, nyári ludat és
vetési ludat. Évek óta a nagy lilik
a domináns, több mint 90%-át adja
az állománynak. A gazdag programkínálattal kapcsolatban Musicz
László kiemelte, nagyban köszönhető a szponzoroknak, hogy az ese-

mény kommunikációját és arculatát
idén fejleszteni tudták, és a programok is változatosabbak lettek.
A nap folyamán a Vadlúd Sokadalomban sor került két nemzetközi
jelentőségű természetvédelmi díj
ünnepélyes méltatására is, a „Natura 2000 díj a Partnerség a parlagi
sasokat érintő mérgezések megszüntetéséért” program, valamint a
Ramsari Egyezmény 2018. évi világkonferenciáján Tatának átadott
„Wetland City” (Ramsari Város)
cím kapcsán. Folytatás a 9. oldalon

Megújulás és tereprendezés a Kálvária-dombon
A polgármester a Megyei Önkormányzatnak is megköszönte a TOP-ban elnyert támogatást!
Lakossági fórum-sorozat
		

9. oldal

Tilos a tűzijáték!
			
		
9. oldal
Testvérvárosi találkozó		
		

9. oldal

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

Zajlanak a munkálatok a Kálvária-dombon, ahol a pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztésről
Bencsik János országgyűlési képviselő és Michl József polgármester
tartott sajtótájékoztatót november
19-én.
Tata Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot
nyújtott be „A tatai Kőfaragó-ház
kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes
turisztikai termékcsomagként való
bemutatása” címmel, a pályázatot
támogatásra érdemesnek ítélték. Az
önkormányzat közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási
szerződést kötött „A Kálvária-dombon projektelemek építésére, tájrendezésre, a Söréttorony felújítására,
közlekedési felületek kiépítésére
és tájépítészetre” a TOP-1.2.1-15KO1-2016-00005 azonosítószámú
pályázati forrásból.
A fejlesztés során a Kálvária-domb
területén tájrendezési - kivitelezési
munkákra, a Söréttorony és kőfal
felújítására, valamint díszvilágítás
kialakítására kerül sor.
Bencsik János a sajtótájékoztató
helyszínén elmondta: - A fejlesztés elsősorban a tataiaknak és a
környékbelieknek szól, akik szeretnek a Kálvária-dombra járni. A
terület biztonságosabb lesz, újból
helyükre kerülnek a meglazult kö-

vek, rendbe teszik a Söréttorony
környékét, parkosítási munkákat
végeznek és több lesz majd a fa is.
Az országgyűlési képviselő hozzátette: - Turisztikai szempontból a
területnek a Kőfaragó-ház felújításával lesz nagyobb jelentősége,
amikor összekapcsolódik majd a
népi hagyományok, mesterségek
bemutatásával is.
Michl József polgármester úgy
nyilatkozott: - A városnak számos olyan pontja van, ami a tataiak számára többlettel bír, például
a hagyományok vagy személyes
emlékek miatt. Ezek között szerepel a természeti szempontból is

kiemelkedő Kálvária-domb, amit
minden itt élő nagyon szeret, ezért
is volt fontos, hogy felújítását az
önkormányzat beillessze pályázatai sorába. A Kőfaragó-házzal és a
Fellner Jakab Kilátóval összhangban a dombnak is szüksége volt a
megújulásra, tereprendezésre. Ennek folyamatában zajlanak most a
helyszínen kisebb beavatkozások,
például a felvezető út tekintetében,
így biztonságosabbá válik a feljutás a dombra. A kis kápolna és a
szoborcsoport megújítása nem uniós pénzből, hanem a város költségvetéséből valósul majd meg, így
lépésről-lépésre haladva teljesen

megszépülhet a terület – tájékoztatott a városvezető.
Michl József a helyszínen külön köszönetet mondott a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak,
hiszen országosan a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
forrásainak elosztását a Megyei
Önkormányzat végzi.
Az építési forgalom a Fazekas és
a Kálvária utcákat érinti, fennakadásokat várhatóan nem fog okozni, de kisebb teherforgalomra az
érintett területen számítani kell.
A Kálvária-domb építési terület,
így látogatottsága jelenleg korlátozott.
Ábrahám Ágnes
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Testületi ülés

A helyi kamerarendszer bővítéséről is tárgyaltak a képviselők

2018. december 12-én
10:00 – 12:00 óra
között tartja fogadónapját hivatalában,
Tata Ady Endre utca
27. szám alatt.

EFOP-1.5.2-16-2017-00043

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

06-30-962-4556
tataivaroskapu.ujsag
@gmail.com

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

Tatai Egészségügyi
Alapellátó Intézmény
Dr. Cseh Tamás
intézményvezető
2890 Tata, Fürdő u. 19.
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET:
Telefonszámok:
Ügyelet: +36 34 381 440
Titkárság: +36 34 586 058
Védőnők: +36 34 586 059
E-mail: ugyelet@tata.hu
A rendelés ideje:
hétfő-péntek 16.00 – 8.00
hétvégén és ünnepnapokon
8.00 – másnap 8.00

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!

A Városháza dísztermében ülésezett Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
november
28-án. A helyszínen 21 napirendi
pontban döntöttek a képviselők.
Az
ülés
rendelet-alkotáshoz
kapcsolódó
előterjesztésekkel
kezdődött, köztük a 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet
módosításával. A napirendi pont
tárgyalására azért volt szükség,
mert a Kuny Domokos Múzeum
egy nagy jelentőségű munkát nyert
el. Az intézmény, mint megyei múzeum végezheti a megyében lévő
régészeti munkákat, és a Duna
partján egy külföldi befektető által
kezdeményezett jelentős iparfejlesztés területén kell komoly régészeti feltárást elvégezniük. Ennek
a munkának a teljes költségvetése
kb. 200 millió forint, amit most át
kell vezetni a város költségvetésén, hogy a munka mielőbb elkezdődhessen.
Ezt követően településrendezéshez
és gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztésekkel folytatódott az ülés, majd beszámoló
következett az Európai Uniós pályázatokról. Michl József polgármester sajtótájékoztatóján az ülést
követően elmondta: - Minden hónapban részletes tájékoztatást kapnak a képviselők a város pályázatairól. A novemberi beszámoló
fontos témája volt „A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai
látogatóközpontként
való rehabilitációja, és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása”
című pályázat, melynek részeként
már zajlanak a munkálatok a Kálvária-dombon, ahol tájrendezési
munkákra, a Söréttorony és kőfal
felújítására, valamint díszvilágítás
kialakítására kerül sor. A projekt
másik része a Kőfaragó-ház teljes

felújítása, melyre vonatkozóan sikeresen lebonyolították a második
közbeszerzést, de a rendelkezésre
álló pénzt a költségvetésből még ki
kell egészíteni, mert a pályázatban
az eredetileg elnyert összeg nem
elég a megvalósításhoz. A pluszköltség kifizetésével kapcsolatban
már folynak az egyeztetések a magyar kormánnyal, azonban a megvalósításra vonatkozó, szigorú pályázati határidők betartása miatt, a
költségek kiegészítésére most van
szükség, mivel el kell kezdődniük
a munkáknak a pontos befejezés
érdekében. A közbeszerzést lezáró szerződést hamarosan aláírják
a kivitelezővel, és indulhatnak a
munkálatok.
Vagyongazdálkodási témával hat
napirendi pont is foglalkozott,
ezek között szerepelt egy munkásszálló kialakítása Tatán. Korábban
az önkormányzat egy pályázati
lehetőség kapcsán a Güntner Tata
Kft.-vel együttműködve tervezte
egy munkásszállás kialakítását,
ám a cég végül úgy döntött, hogy
azt saját fejlesztési területén más
konstrukcióban építi fel. Időközben a témában egy új állami támogatásforma jelent meg, amely
szintén munkásszállások kialakítására vonatkozik, de a korábbiaktól
eltérően a 40% helyett már csupán
20%-os önerővel. A támogatással
kapcsolatban az önkormányzat
úgy döntött, hogy elkezdi egy új
munkásszállás megtervezését a
Déli Ipari Parkban, az autópályához közel. Jelenleg több mint 1000
embert foglalkoztat az ipari park,
és jelentős igény van újabb munkavállalókra is, ezért szükséges és
hasznos egy előreláthatólag 150
fős szállás építése, mely teljesen
önfenntartó lesz, és plusz bevételt
is termelhet a tervek szerint.
A tájékoztatók sorában szerepelt

egy beszámoló a Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről, Vámosiné
Illés Márta, a KEM Kormányhivatal Tatai Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetőjétől. Michl
József a témával kapcsolatban úgy
nyilatkozott: - Évről évre folyamatosan javulnak az adataink, 2010
óta Tata és a járás munkaerő-piaci helyzetének változása nyomán
mára a Tatai járás az országban
az elsők között van, mint az egyik
legalacsonyabb munkanélküliségi
mutatóval rendelkező térség. Elmondható, hogy egy 2-3%-os átjárás folyamatosan tapasztalható,
hiszen mindig vannak, akik éppen
két munka között, felmondás után
vagy munkába állás előtt állnak,
de nem sokáig, ugyanis csak idén
az év első 9 hónapjában 2746 szabad álláshely állt a munkavállalók
rendelkezésére a járás területén.
A képviselők szavaztak a sziget-üzemű kamerarendszer szükségességéről, és a megfigyelendő
közterületek kijelöléséről szóló
előterjesztésről is. A közelmúltban több tatai óvodába is betörtek,
az esettel kapcsolatban jó hírrel
szolgált a Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor
r. ezredes, hiszen az elkövetőt sikerült kézre keríteni. A nyomozást
nagyban segítette a városi kamerarendszer, amit tovább szeretnének
fejleszteni. A tervek szerint nem
a fix telepítésű rendszert fogja az
önkormányzat továbbépíteni, hanem egy mobil kamerarendszer
kialakítását kezdik meg, ennek
segítségével a kamerák ugyanis
időről időre áthelyezhetőek lesznek Tata különböző pontjaira. Ez
a mobilrendszer számos probléma megoldásában hasznosnak
bizonyulhat, segítségével például
megfigyelhetőek lesznek a szelektív hulladéklerakó szigetek, ame-

lyekre sokszor pakolnak ki nem
odavaló hulladékot, vagy kereskedelmi papírhulladékot, melyet
az üzleteknek maguknak kellene
elszállítaniuk. A gyűjtőszigetek ily
módon való, szabálytalan használata jelentős pluszkiadást és pluszmunkát jelent a Városgazda Kft.nek. A mobil kamerák rendszere az
ilyen helyszínek megfigyelésére is
alkalmas lesz.
A beszámolók között az ülésen az
építményadóról, a telekadóról, az
idegenforgalmi adóról, a helyi iparűzési adóról, valamint a talajterhelési díjról és a gépjárműadóról is
tájékoztatást kaptak a képviselők.
A helyi adókról minden évben külön összefoglaló készül. Az idei
adatokból már látható, hogy a
2018-as évre vonatkozó, tervezett
helyiadó-bevétel október végéig
több mint 99%-ban teljesült. Az
adóbevételek között szó esett az
idegenforgalmi adóról, mely a teljes helyi adó bevétel 2%-át adja, az
ide látogatók által fizetett 500 forintos adóösszegek mellé az állam
újabb 500 forintot tesz, s az így beszedett adó felét a város visszajuttatja a TDM szervezetnek, tehát a
turizmussal, vendéglátással foglalkozókhoz kerül vissza. Az idegenforgalom mellett a helyi adójövedelem egy részét a tatai polgárok,
80%-át pedig a tatai cégek fizetik
be. -Köszönet jár mindenkinek az
éves adóbefizetésért - fogalmazott Michl József, majd hozzátette, hogy a város a jövő évre sem
tervez adóemelést, továbbra is azt
tartva szem előtt, hogy az adók
összege helyett az adózók számát
kell növelni.
A novemberi ülés képviselői kérdésekkel zárult, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését december második
felében tartja. 		
-áá-
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Mézes Reggeli a Kőkúti Iskolában
Idén már 5. alkalommal, november 16-án szervezték meg a „Mézes reggeli” elnevezésű országos
programot, melynek kiemelt eseményét a Kőkúti Általános Iskolában rendezték.
Minden év novemberének harmadik péntekén az ország méhészei
felkeresik a lakóhelyükhöz közeli
iskolákat, óvodákat, mézet kóstoltatnak a gyerekekkel, mesélnek
nekik a méhek titokzatos világáról,
és a méz egészséges életmódban
betöltött szerepéről. A program
azzal a céllal jött létre, hogy minél
előbb megismertessék a gyerekekkel a méz jótékony hatásait, a napi
mézfogyasztás szükségességét és
a méhek természetben betöltött
nélkülözhetetlen szerepét.
A „Mézes reggeli” programot
2007-ben Szlovéniában indították el, hogy felhívják a figyelmet
arra: a rossz étkezési szokások már
gyermekkorban kialakulhatnak. A
kezdeményezéshez hazánk 2014ben csatlakozott, akkor az ország
19 megyéjében és Budapesten ös�szesen 67 iskolában tartottak „Mézes reggelit”. Idén rekordszámú,
több mint 900 intézményben rendezték meg a programot, melynek
során kis tasakos virágmézet és kifestőket kaptak a gyermekek.
A „Mézes reggeli” c. program
sajtótájékoztatóját az Agrárminisztérium, az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület, az Agrármarketing Centrum és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara közösen
szervezte, a „Legyen minden nap
mézes nap” mézfogyasztást ösz-

tönző kampány részeként Tatán.
Dr. Nagy István agrárminiszter
a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: - Gyermekkorban dől el, hogy
később mit fognak szeretni, és
hogyan fognak táplálkozni a gyerekek, ezért fontos már minél fiatalabb korban megismerniük és
megszeretniük a mézet, melynek
olyan összetevői vannak, amelyek védik az egészségüket, és
támogatják a fejlődésüket. Mindazt az iskolai és mindennapi teljesítményt, amit a gyermekeknek
nyújtaniuk kell, nagyban segíti a
rendszeres mézfogyasztás. Ha a
mezőgazdaság legkisebb alkotóeleme, a méhészeti ágazat nem mű-

ködik, a méhek életét, munkáját
nem tudjuk biztosítani, akkor az
egész gazdaság kerül veszélybe,
ami hatással van a fiatal generációk jövőjére is. Ezért fontos a környezetünk védelme, a méhek életének, jelentőségének ismerete és
persze a mézfogyasztás – mondta
az agrárminiszter, hozzátéve, hogy
hazánkban a méhészet mintegy 20
ezer család megélhetéséhez járul
hozzá, akik kiváló minőségű termékeket készítenek.
Az EU 27 tagállama közül Magyarország harmadik a méhsűrűség tekintetében, az Európai Unión
belül zajló mézkereskedelemben
pedig 40 százalékos részesedésünk

van. A megtermelt méz 80-90 százalékát külföldön értékesítik. Bencsik János országgyűlési képviselő
a tatai eseményen köszöntőjében
elmondta : - Ha a méhek világát
ismerjük, akkor az egész világ
működését ismerjük. A méhek élete ráirányítja a figyelmet a világ
rendezettségére, s ha barátságban
élünk velük, akkor nem az ellenségeink, hanem a segítőink lesznek,
szorgos munkájukkal, együttműködésükkel, a csapatban való helyük megtalálásával pedig jó példát mutatnak számunkra arra, hogy
mi is otthonosan tudjuk berendezni
az életünket. Ha mindebből bármit
is át tudunk adni a mai fiataloknak

Megújult a tankonyha

November 13-án a Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium épületében
rendezték az EFOP-1.8.5-17-201700099 „Menő Menzák az Iskolák-

ban” című pályázatból felújított
iskolai tankonyha megnyitó ünnepségét. Az intézmény „Kéz a kézben” Alapítványa az EFOP-1.8.517-2017 számú „Menő menzák az
iskolákban” című pályázat keretén

belül 20 millió forintos támogatást
nyert. A „Kéz a kézben” Alapítványt
az Új úti iskola dolgozói 1992-ben
hozták létre. Az elnyert pályázati
összeg segítségével az év folyamán
már több programot is szerveztek
az egészséges életmód és táplálkozás jegyében, például egészségnapot, főzőversenyeket, tanácsadásokat. Emellett az iskolai tankonyha
felújítása is megvalósulhatott. Az
ötmillió forintos beruházás eredményeként elkészült az új bútorokkal
és korszerű eszközökkel, gépekkel
felszerelt tankonyha, melyet a jövőben az iskola általános iskolai tanulói, valamint a szakképzésben résztvevők, illetve a kollégiumban élők
is egyaránt használhatnak majd.
A tankonyha megújulásával a diákok olyan ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert,

napirendi pontban szavaztak.
Az ülést a társulás 2019. évi költségvetési koncepciójának meghatározásával kezdték. Ezzel

a „Mézes reggeli” program által,
akkor már nyert ügyünk van – fogalmazott Bencsik János.
A Magyarországon termelt mézfajták közül a napraforgó a legjelentősebb, jelenleg a teljes men�nyiség 34 százalékát teszi ki,
megelőzve a repcét (21 százalék)
és az akácmézet (19 százalék).
Michl József polgármester a Kőkúti Általános Iskola aulájában
kiemelte: - Az egész teremtett világ csupa olyan gyönyörűséggel
van tele, melyeknek az értékét
időről-időre újra fel kell ismernünk. A célunk az, hogy a tatai
gyerekek az életük során minden,
a Teremtőtől és az őseinktől rájuk
hagyott értéket megismerjenek,
majd megszeressenek, s mindez
az életüket később is támogassa.
Tata polgármestere a helyszínen
az Esőemberekért Egyesület Szent
Gergely Lakóotthonában készült,
mézes termékekből, teákból álló
ajándékcsomagokat adott át Dr.
Nagy István agrárminiszternek, és
Dr. Robert Kokalj szlovén nagykövetnek.
Az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület többféle segédanyagot
is készíttetett a „Mézes reggeli”
rendezvényeinek lebonyolításához, így kisfilmeket, könyvjelzőket, füzeteket és kvízjátékokat,
amelyek természetesen mind a
mézhez és a méhekhez kapcsolódóan bővítik a gyerekek ismereteit. November 16-án országszerte
911 oktatási intézményben 153
ezer gyermek kóstolta meg reggel-ááire a magyar mézet.

EFOP-1.5.2-16-2017-00043

melyek szakmatanulásukat támogatják, és egyben felkészülést is jelentenek számukra az önálló felnőtt
életre. Szőke Éva intézményvezető
a helyszínen elmondta: - a 31 éves
tankonyha már megérett a felújításra, így a bútoroktól kezdve az eszközökön át mindent ki kellett benne cserélni. Létrehoztak a helyiség
közepén egy munkapultot, amely
megkönnyíti az oktatást, műszaki
berendezéseket vásároltak, többek
között mosogatógép és mikrohullámú sütő valamint modern tűzhely
is került a konyhába. A projekt részeként folyamatban van egy eszközbeszerzés, amelynek megvalósulásával a konyha még jobban
kiszolgálja majd a mai kor igényeit.
Soos Balázsné a „Kéz a kézben”
Alapítvány elnöke tájékoztatott
arról, hogy az intézményben ki-

Kistérségi ülés

November 26-án a Városháza dísztermében tartotta soron következő
ülését a Tatai Kistérségi Többcélú
Társulási Tanács, melynek tagjai öt

3

emelten kezelik a megfelelő étkeztetést, az egészséges táplálkozást,
így a gyerekek sokat használták a
tankonyhát a múltban is, ezért vált
szükségessé a korszerűsítés. Az iskolában idén elindult egy, az egészséges táplálkozáshoz és életmódhoz kapcsolódó nevelési program,
melynek során elméletben és a gyakorlatban egyaránt segítenek a diákoknak megfelelő információkhoz
jutni a témában. Ennek a folyamatnak része az is, hogy egy dietetikus
szakember segíti a munkát, személyes tanácsadással, heti rendszerességgel látogatva az intézményt.
Az átadó ünnepségen kihirdették
azon tanulók névsorát, akik az ez
alkalomból kiírt köténykészítő verseny díjazottjai lettek. Ők jutalmul az
esemény sztárvendégével, Wossala
Rozinával főzhettek együtt.
-áá-
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kapcsolatban Michl József, a Társulási Tanács elnöke úgy nyilatkozott: - Az év végének közeledtével
költségvetési koncepció készül a

kistérség számára, amit minden
tagönkormányzatnak, mint a közös kasszába befizetőnek, el kell
fogadnia. A koncepcióban már benne vannak a számok, minden település tervezhet tehát velük a saját
költségvetésének megalkotásakor.
Szintén a megtárgyalt napirendek
között szerepelt az ellenőrzési terv
a jövő évre vonatkozóan, valamint
elkészült a kistérség fenntartásában
működő Szociális Alapellátó Intézmény új szervezeti és működési
szabályzata is, amit szintén elfogadtak – tájékoztatott Michl József.
Az egyéb napirendi pontok között
a helyszínen Vámosiné Illés Márta,

a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője tartott
tájékoztatót az aktuális közfoglalkoztatási és egyéb munkaügyi kérdésekről, Székely Csaba a Szociális
Alapellátó Intézmény vezetője pedig a fennálló gyermek- és családvédelmi feladatokról. Dr. Friedrich
Gábor r. ezredes, Tata Rendőrkapitányságának kapitányságvezetője
beszámolt az aktuális közbiztonsági helyzetről, végül pedig tájékoztató hangzott el a kistérséget érintő
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú projektről Lőrincz
Anita szakmai vezető tolmácsolá-áásában.

4 Közélet
Márton Napi Szólótáncverseny

A Kenderke Református Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében
november 16-án az Új Kajakház
Ökoturisztikai Központban rendezték a 17. Márton Napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyt.
A versenyre a résztvevők három
kategóriában nevezhettek: a Komárom-Esztergom megyében működő műhelyek (megyei vonzáskörzet), a Közép-Dunántúli régióban
működő műhelyek (regionális
vonzáskörzet), és a Református
Egyház által fenntartott iskolák
tanulói (országos vonzáskörzet).
A művészeti és nem művészeti iskolások egyaránt versenyezhettek
mindhárom kategóriában, hat korcsoportban, kötelező és szabadon
választott táncokkal.
Kun Katalin a Kenderke igazgatója, valamint a verseny kitalálója
és alapítója elmondta: - a verseny

indításának eredeti célja az volt,
hogy az akkori megyei néptánc
szakmai színvonalának emelkedését elősegítse egy nemes versengés
által. A versenyszabályzat kialakítása teljesen egyedülálló volt az
országban, ugyanis egy anyaggal
lehetett nevezni, amit szünettel elválasztva kétszer kellett eltáncolni, így a gyerekek sokkal jobban
fel tudtak oldódni a versenyhelyzetben. Minden verseny és rendezvény szervezésében elsődleges
szempontunk az, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat, és minél oldottabban éljenek a fejlődésük, az
előmenetelük lehetőségeivel – fogalmazott Kun Katalin, hozzátéve,
hogy a fiatalok örömmel jönnek a
megmérettetésekre, melyek országosan is rangos szakmai színvonalat képviselnek. A Márton Napi
Szólótáncverseny sikerét és hite-

lességét bizonyítja többek között
az, hogy a kétévente megrendezésre kerülő Országos Szólótáncverseny regionális helyszíne lett.
A szervezés fő szempontjai közé
tartozik már a kezdetektől az is,
hogy bár versenyről van szó, békés, barátságos hangulat uralkodjon, ami a gyerekek fejlődését és a
tánc örömét szolgálja, ellentétben
a teljesítménykényszer érzetével.
A versenyzőket szakmai zsűri értékelte, s a legjobbakat Cifrabojtár
díjjal jutalmazta. A Cifrabojtár díjasok fellépési lehetőséget kapnak
a 20. Tatai Sokadalom Szólótáncosok Kisszínpada programra (2019.
június 14-16.), illetve az I.-III.
korcsoport díjazott versenyzőiből
a zsűri által javasoltak bekerülnek
a szarvasi Gyermek Néptáncosok
XIV. Országos Szólótánc Fesztiválja országos döntőjébe.

Kecske-kupa
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Korszerűsítés

Az „Iskolai épületek és udvarok felújtása, korszerűsítése EFOP-4.1.317” projektek keretében 23,66 millió
forint pályázati összegből valósult
meg az a fejlesztés, mely a jövőben
a Kőkúti Általános Iskola Fazekas
utcai Tagintézményébe járó diákok
mindennapjait szolgálja és teszi biztonságosabbá. Az „Élhetőbb Fazekasért” elnevezésű projekt kivitelezése a
nyár folyamán kezdődött, az átadásra
november 16-án került sor. Vereckei
Judit a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója, a Menner Bernát
Zeneiskola dísztermében rendezett
ünnepségen elmondta: - több mint
egy év telt el azóta, hogy bejelenthették, a tankerület sikeresen pályázott egy uniós programra. Ennek a
programnak az volt a célja, hogy az
iskolákban különböző fejlesztéseket,
felújításokat tudjanak végrehajtani.
A tankerület azért nyújt be pályázatokat ilyen programokra, hogy olyan
környezetet alakítson ki, amely esztétikus, megfelel a mai kor követelményeinek, és ahová szívesen járnak a
gyerekek és a pedagógusok. Kőhalmi
Zoltán, a Kőkúti Iskola igazgatója az
átadáson úgy nyilatkozott: - pár évvel
ezelőtt 10 osztályban 150 gyermek
volt a Fazekas Iskolában, ahol ma 9
osztályban több mint 200 gyermek
tanul. A belső megújulás mellett folyamatos fejlesztésekkel javult a mögöttünk álló időszakban az intézmény
felszereltsége, infrastruktúrája, például az önkormányzat bővítette az iskolaudvart, és egy sportsátrat is sikerült
beszerezni. A mostani beruházás tovább emeli az iskola színvonalát, és
otthonosabbá is tette az intézményt. A
nyáron elkezdődött pályázati fejlesztés elemei:
-Tetőtér: ablak és rolócsere, laminált
padló, festés négy tanteremben.
-Folyosók, lépcsőház: járólapozás, festés, javítások a földszinten, valamint az

1. és 2. emeleten.
-Külső lépcsők: csúszásmentes járólapozás mindkét bejárati lépcsőn.
-Udvar: aszfaltozás-kiegyenlítés, mászóka és csúszda telepítése, és az udvar
feltöltése homokkal valamint földdel.
Bencsik János országgyűlési képviselő
a helyszínen köszöntőjében kiemelte: amit valamikor régen létrehoztak, nem
kell eldobni vagy lecserélni, mert ha jó
vagy megjavítható, akkor újra kell álmodni, fel kell újítani. Bencsik János
emlékeztetett arra, hogy a helyszínen
található mindkét épületre jutott figyelem, hiszen a Menner Bernát Zeneiskola saját költségvetéséből fordítottak
pénzt arra, hogy a tetőszerkezetet megerősítsék, és a zeneiskola biztonságos
tetőfedést kapjon. Robozné Schőnfeld
Zsuzsanna a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke a helyszínen az önkormányzat nevében mondott köszönetet
mindazoknak, akik a fejlesztés megvalósításában részt vettek. A bizottsági
elnök hangsúlyozta: - a városnak már
a Magyary tervben is megfogalmazott
fontos célja az, hogy a tatai intézmények épületei elég figyelmet, támogatást kapjanak, és az igényeknek megfelelően időről-időre korszerűsödjenek.
Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke a megye minden polgárának üdvözletét hozta el az ünnepélyes átadóra és elmondta:
- egy uniós pályázatról van szó, melynek felhasználásáról a kormány döntött,
a tankerület a pénzt szétosztotta az iskolák között, segített a város és a Megyei Önkormányzat, az iskola pedig a
beruházás során végig együttműködött,
és támogatta a gördülékeny kivitelezést.
Ez a munka tehát szép példája annak,
hogy képesek vagyunk egy cél érdekében összefogni, és egy irányba haladni
- fogalmazott Popovics György. Az ünnepségen a Fazekas Iskola diákjai adták
elő műsorukat, majd segítettek a nemzeti színű szalag átvágásában is. -áá-

Halvásár Tatán

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány néhány évvel
ezelőtt új típusú, a modern digitális
világhoz igazodó országos matematika csapatversenyt indított. Az
ingyenes Kecske Kupa Csapatverseny helyszíneihez Tata városa is
csatlakozik azáltal, hogy a Kőkúti
Általános Iskola otthont ad az első
két fordulónak, lebonyolítja a versenyt a térségbeli diákok számára.
A játékos vetélkedőre 5-10. évfolyamon 118 csapat nevezett a
környező iskolákból, nekik négy
különböző színű feladatlapon ös�szesen 32 feladatot kell megolda-

niuk. A verseny sok szempontból
különbözik az eddig megszokottaktól, a hagyományostól teljesen
eltérő szabályok szerint zajlik, a
legújabb technika bevetésével.
A négy témakörbe sorolt feladatokat különböző színű lapokon
kapják a tanulók. Amennyiben a
csapat tagjai egy feladatot megoldottak, akkor azt be lehet mutatni
a feladatlap színével megegyező
színű asztalnál lévő zsűrinek. Itt
először a csapat QR-kódját kell
egy programmal leolvastatni, majd
a megoldást beíratni. Ha a feladat
megoldása megegyezik, kapják a

következőt. Hibás megoldás esetén pontlevonás mellett lehet újra
próbálkozni, de passzolni is, és sok
egyéb szabály teszi még izgalmasabbá a vetélkedőt. Ezekről, és a
további részletekről a www.mategye.hu honlapon elérhető Versenykiírásból lehet tájékozódni.
Az eredmények egy kivetítőn már
a verseny alatt folyamatosan követhetők. Márciusban lesz még
egy pontgyűjtő forduló, az ös�szesítés után a legeredményesebb
csapatok a kecskeméti országos
döntőre kapnak meghívást.
Urbancsókné Takács Ildikó

Idén év végéig minden szombaton
halvásár várja a tataiakat 09-12
óráig, a várárokban. A helyszínen
élő ponty kapható, 990 Ft/kg áron.
Csak készpénzes fizetés lehetséges!
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Lakossági fórum-sorozat
November 26-án a Városháza
dísztermében négy alkalomból
álló lakossági fórum-sorozat kezdődött a Településképi Arculati
Kézikönyvről, valamint a Településképi Rendeletről.
A településkép védelméről szóló
törvény alapján az önkormányzat
megkezdte a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) megalkotását és az ez alapján készülő
Településképi Rendelet (TKR)
előkészítését.
A TAK a település eltérő karaktereit lehatárolva a település egyedi
arculatát, védendő értékeiket hivatott bemutatni, meghatározva
a településképi jellemzőket, településrészekre vonatkozó sajátosságokat, az értékeket, a minőségi
formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez
illeszkedő építészeti elemeket.
Emellett jó példákkal és kerülendő megoldásokkal irányt mutat
az építésekhez, a minőségi épített
környezet kialakításához.
A TKR a TAK-ban megfogalmazott ajánlások egy részét veszi
át és rendeletként szabályozza
az épített környezet alakítását. A
TKR-ben több, eddig külön rendeletekben szabályozott kérdés
kerül összevonásra. Az elfogadásával egy rendeletbe kerülnek
a helyi értékvédelemmel kapcsolatos rendelet előírásai, a helyi
építési szabályzat, illetve egyéb
önkormányzati rendelet településképre, karakterre, védelemre
vonatkozó rendelkezései: így a
reklámokra, vagy a köztéri hirdetőfelületekre vonatkozó településképi előírások, a településképi
véleményezésről, bejelentésről
szóló helyi rendelet, a helyi építészeti-műszaki tervtanácsi rendeletben foglaltak, valamint minden környezetalakításról szóló
előírás, ami a közterületen látható
elemekre (közművezetékek, műszaki építmények) vonatkozik,
vagy speciális előírást tartalmaz.
A TAK elfogadása és a rendelet
megalkotása előtt az elkészült

teljes dokumentációt a partnerségi egyeztetés szabályai alapján nyilvánossá teszik, és négy
lakossági fórumon ismertetik a
tataiakkal.
Az első fórumon Kamarás Dorottya, Tata főépítésze elmondta:
- a kézikönyvet minden településnek meg kell alkotnia, Tatán
is megszületett az egyeztetési
anyag, mely alapján a Településképi Rendelet is elkészült. Az
Arculati Kézikönyv tartalmazza,
hogy milyen karakterterületekre
lehet lehatárolni egy települést,
ezeknek a területeknek pedig
külön előírásai vannak, melyek
meghatározzák az épületek kinézetét, sajátosságait. A településképre vonatkozó előírások
korábban a Helyi Építési Szabályzatban voltak megtalálhatóak, de a jövőben már a Településképi Rendelet tartalmazza majd
azokat, míg a helyi szabályzatba
csak olyan paraméteres előírások
kerülhetnek bele, mint például a
beépíthető és zöld területek százalékos aránya.
A Településképi Arculati Kézikönyvben minden fejezet külön
foglalkozik Tatával és Agostyánnal, a kiadványban 10 karakterterületet választottak le, ezek leírása és ajánlásai olvashatóak a
kézikönyvben.
Az egyeztetési anyaggal kapcsolatos észrevételeket 2018.
december 11-ig lehet elküldeni
levélben a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890
Tata, Kossuth tér 1.) vagy elektronikusan a foepitesz@tata.hu
e-mail címre. A teljes dokumentáció megtekinthető a város hivatalos honlapján (www.tata.hu)
továbbá nyomtatott formában a
Városháza portáján.
A soron következő fórumok időpontjai: december 3. (hétfő),
Jázmin Iskola 16:30,
-és december 4. (kedd)
Új Kajakház Ökoturisztikai
Központ 16:30
EFOP-1.5.2-16-2017-00043
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Tilos a tűzijáték!
A képviselő testület október 31-i
ülésén tárgyalta a tűzijátékok
használatának
korlátozásáról
szóló rendelet tervezetet. Ennek
hátterében egy nagyszabású civil kezdeményezés áll, amelynek
támogatói azt szeretnék, hogy a
pirotechnikai eszközök használatának korlátozásával védjük meg
az Öreg-tavon telelő vadludakat,
a vízimadarakat ugyanis elriasztják a különböző erős hanghatások. A több hónappal ezelőtt
elindult civil kezdeményezéshez
a Magyar Madártani Egyesület
és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület is csatlakozott,
és a testületi ülésre 3000 aláírást
gyűjtöttek össze a madarak védelme érdekében. A civil indítványra válaszul a képviselő-testület
rendeletet alkotott arról, hogy

Tatán november 01. és február
28-a között a jövőben nem lehet
használni a 2-es és a 3-as besorolás alá eső pirotechnikai eszközöket. Egyedül Agostyán esik ki a
rendelet hatálya alól, hiszen ez a
városrész olyan távolságra van az
Öreg-tótól, amely a hanghatások
tekintetében már nem jelent veszélyt az itt telelő vadludakra.
A 18. Tatai Vadlúdsokadalom
kiváló lehetőség volt arra, hogy
minél több látogatóhoz eljusson a
orlátozásról szóló információ.
Csordás Endre a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportjának
tagja elmondta, hogy a több tízezer vadlúd mellett rengeteg más
madár is itt töltené a téli hónapokat, ha a szilveszteri tűzijáték és
petárdázás nem riasztaná el őket.
A MME helyi csoportjának mé-

rései alapján egyértelműen kijelenthető, hogy január elseje után a
több tízezres példányszám töredéke marad csak itt a városban. -Az
egész éjszaka tartó szilveszteri égi
háború nem hagy nekik pihenést,
nem tudnak zavartalanul a tavon
tartózkodni, és elmenekülnek.
Voltak olyan nyomkövetős madarak, amelyek 100 kilométeres
távolságra repültek el, illetve az
összetartó, együtt vándorló csoportok is szétszóródnak ilyenkor
- magyarázta Csordás Endre.
A madarászok azt szeretnék
elérni, hogy a vadlúdak itt tartózkodása folyamatos legyen.
A szakemberek abban bíznak,
hogy a rendelet hatására hosszú
távon újabb emelkedés figyelhető majd meg az itt telelő vadludak számában.

Könyvbemutató: Shalmyra
2018. november 14-én került bemutatásra a tatai Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárban Pribojszky
Mátyás posztumusz kötete, a Shalmyra című novellagyűjtemény. Az
eseményre – mely a könyvtár és
a kiadó közös szervezésében valósult meg – sokan voltak kíváncsiak, többek között a szerző régi
személyes ismerősei. Pribojszky
Mátyás citeraművész novelláit, el-

beszéléseit és regényeit több mint
két évtizede élvezheti az olvasóközönség. A Shalmyra kilencedik
könyve, melyet a pilisvörösvári
Muravidék Baráti Kör Kulturális
Egyesület jelentetett meg. Az írásokat Petrozsényi Eszter színművész, a szerző özvegye mutatta be,
aki felnőtt meseként jellemezte a
rövid történeteket. A címadó novella egy – a többihez hasonlóan

– csodával átitatott történet, mely
egy Shalmyra nevű kis-ázsiai hercegnőről szól. A bemutatón megható, elgondolkodtató és humoros
darabokból kapott ízelítőt a közönség. Az estét jó hangulatú beszélgetés zárta.
A Shalmyra, illetve Pribojszky
Mátyás korábban megjelent kötetei is kölcsönözhetők a tatai
könyvtárban.
Makuvek Nóra

„Ne hidd, hogy csúnya a világ, s az emberek rosszak!...”
Wass Albert születésének 110. és
halálának 20. évfordulójára emlékezve tartotta a Fellner Jakab
Kulturális Egyesület és a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár 2018.
november 8-i közös programját
a könyvtár olvasótermében. Már
hetekkel a rendezvény előtt érezni
lehetett a várakozást a levegőben.
Gyorsan fogytak a szórólapok,
s a könyvtárba betérő olvasók is
gyakran érdeklődtek az előadás
iránt. Nem csoda hát, hogy az ol-

vasóterem hamar megtelt, s a halk
beszélgetésből az egyesületi tagok
erdélyi körútjának egy-egy színes
emlékképe bukkant elő. Figyelmesen hallgatták végig az erdélyi magyar író hányattatott sorsát versein,
s az alkotásaiból és önéletrajzából
vett részleteken keresztül. A bukást
a történelem érettségin, az író
erdők és vadászat iránti imádatát,
az öt gyermek felnevelésével és
a világgazdasági válság sújtotta
birtok irányításával járó terheket,

a II. világháború borzalmait, majd
a halálos ítélet előli menekülést…
Wass Albert nem csak alkotásaival érdemel elismerést. Hazaszeretetével és pozitív életszemléletével
méltó
példaképe
bárkinek. Igazolják ezt a Te és a
világ: tanítások – útravalóul sorai:
„Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van
valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.” 		

Prof. Dr. Dévai György, a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke a díj
méltatása kapcsán elmondta:
- A Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága már az
első pillanattól fogva rendkívül
intenzíven támogatta azt a törekvést, hogy Tata pályázatával
elnyerje ezt a kitüntető címet. A
Ramsari Egyezmény elsődleges
célja a vadon élő vízimadarak
védelmének biztosítása volt, de
később ez kiterjedt a halakra, az
élőhelyekre és azok teljes élővilágára is. Magyarország területének körülbelül 35%-a tartozik
elvben a vizes élőhelyek kategóriájába, emiatt a jövőben egy
olyan paradigmaváltásra lesz
szükség, melynek nyomán ezek
a potenciális vizes élőhelyek,
amelyeket a természettől elvettünk, egyre nagyobb mértékben
visszakapják eredeti rendeltetésüket – hangsúlyozta Prof.
Dr. Dévai György. A „Ramsari Város” díj méltatásán Michl
József polgármester köszönetet
mondott mindazoknak, akik

munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Tata elnyerje a díjat.
A városvezető külön köszönetét
fejezte ki a Ramsari Egyezmény
Magyar Nemzeti Bizottságának
a támogatásért, Musicz Lászlónak, az Által-ér Szövetség
szakmai igazgatójának kiemelkedő szakmai munkájáért, a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak az együttműködésért, és minden tatainak, hiszen
az itt élőknek mind közük van
városunk egyedülálló természeti örökségéhez - fogalmazott
Michl József. A polgármester
kiemelte: - Sokrétű az a munka,
amit el kell végezni ahhoz, hogy
életterünk, környezetünk megőrzésében, védelmében és a fiatal
generációkkal való megszerettetésében tovább léphessünk.
Ennek a munkának része többek
között a Tata tantárgy tanítása
is, hiszen a helytörténeti oktatás
szlogenje, hogy „csak amit ismerek, azt szerethetem”. Amit pedig szeretünk, arra vigyázni fogunk, megőrizzük és megvédjük
-áá– mondta a városvezető.

Kerekesné Fuli Anikó

Vadlúd Sokadalom
Folytatás az 1. oldalról

Natura 2000 díjat nyert idén egy
parlagi sasokat védő magyar projekt, miután a nemzetközi szakmai zsűri a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
(MME) által koordinált „Partnerség a parlagi sasokat érintő mérgezések megszüntetéséért” című
pályázatot hirdette ki győztesnek a beérkezett 35 pályázat közül. A díj négyéves történetében
először ünnepelhettek magyar
győztest a díjazottak között. A
Natura 2000 díj a legsikeresebb
európai természet megőrzési projekteket jutalmazza, és felhívja a
figyelmet a védett területek Natura 2000 hálózatára. A parlagi
sasok védelmét középpontba állító hazai program elmúlt hatévi
munkájában a résztvevők húsz
magyarországi Natura 2000 területen és az azok körzetében lévő
élőhelyeken akciókat szerveztek
a jogellenes tevékenységek nyomon követésére, nyilvántartották
az elpusztult példányokat, biztosították a fészkek háborítatlanságát, valamint sikeres összefogást

szerveztek természetvédők, vadászok, a rendőrség és állatorvosok
bevonásával a bűncselekmények
visszaszorítása érdekében. A projekt elindítása óta a mérgezéses
esetek száma jelentősen lecsökkent, ezzel együtt pedig a parlagi sasok hazai költőállománya
közel egyharmadával megnőtt. A
Vadlúd Sokadalomban a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület által koordinált program partnerei vehették át elismerő okleveleiket. Magyarország,
és ezen belül Tata egy másik
természetvédelemmel kapcsolatos elismerésnek is örülhetett
idén, hiszen a Ramsari Egyezményt aláíró országok delegációinak részvételével zajló dubaji
világkonferencián október 25-én
Michl József polgármester vehette át Tata nevében a „Ramsari
Város” kitüntető címet, amely a
vizes élőhelyeink védelméért kifejtett tevékenységek nemzetközi
elismerése. 1971. február 2-án az
iráni Ramsar városában írták alá
a nemzetközi jelentőségű vizes
élőhelyekkel kapcsolatos Ram-

sari Egyezményt, mely 1975ben lépett hatályba. Napjainkig
a Föld 170 országa ratifikálta
és összesen 2.331 vizes élőhely
csaknem 250 millió hektárja tartozik az egyezmény hatálya alá.
A Tatai Öreg-tavat 1989-ben
vették fel a rangos jegyzékre. A
2006-ban történt jelentős bővítés
óta a „Tatai tavak” Ramsari területhez hozzátartozik a Réti-tavak,
a Fényes-források és Ferencmajori-halastavak térsége is, összesen 1.897 hektáron. A Ramsari
Egyezmény nemzetközi titkársága 2017-ben első ízben hirdette
meg a „Wetland City” (Magyarországon „Ramsari Város”-ként
jegyzett) pályázatot, melyre Magyarország Tatát akkreditálta, tekintettel a helyi Ramsari területek (főleg az Öreg-tó) megóvása,
rehabilitációja és turisztikai, oktatási, gazdálkodási szerepükben
kialakított jó gyakorlata miatt.
A nemzetközi egyezmény elismerésében idén ősszel 6 kínai, 4
francia, 4 dél-koreai valamint 1-1
madagaszkári, sri lankai, tunéziai
és magyar város - Tata - részesült.
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2018. november 29. IV. évfolyam, 24. szám

Testvérvárosi találkozó

Asztalitenisz
december 1. szombat 15.00
Tatai AC – PTE PEAC férfi NB
I.
A mérkőzéseket a TAC csarnokban játsszák.
Atlétika
december 8. szombat 10.00
Mikulás futás
Kézilabda
november 30. péntek 16.30
Tatai AC – Pécsi VSE férfi ifi.
II. osztály
18.30 Tatai AC Pécsi VSE NB
I/B
december 2. vasárnap 15.00
Tatai AC – Egerszegi KK női
ifi. III. osztály
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Kosárlabda
december 9. vasárnap
13.00 Tatai SE – Szegedi KE
női amatőr NB I.
A mérkőzést a Vaszary csarnokban játsszák.
Röplabda
december 9. vasárnap
13.00 Tatai AC – MÁV Előre
SC női NB II.
A mérkőzést a Güntner Arénában játsszák.

Tatának a testvérvárosok közül talán az erdélyi Szovátával a legintenzívebb a sport területén a kapcsolata. Rendszeresen részt vesznek
a Minimaraton versenyen, ahol az
idén aranyérmet is szereztek váltóban. Az elmúlt évben itt voltak
a Testvérvárosi sporttalálkozón is.
Ezt ebben az évben nem sikerült
megszervezni, de egy Tata- Szováta
találkozóra sor került. Két labdajáték, a kézilabda és a labdarúgás
szerepelt a programban. A Kőkúti
iskola tornatermében november 17én délelőtt csaptak össze a csapatok. A vendégek mellett a házigazda
Kőkúti és a Vaszary lányai és fiai
versenyeztek. A megnyitón Michl
József polgármester külön kiemelte
milyen fontos hogy legyenek ilyen
találkozók ahol a fiatalok ismerkedhetnek egymással, hiszen „nem
határon túli magyarok hanem határtalanul magyarok” azok is akik

nem az anyaországban élnek. Soós
Levente a vendégek csapatvezetője
megköszönte a meghívást és reményét fejezte ki , hogy legközelebb
Szovátán találkozhatnak a sportolók. A lány kézilabdában a házigazda Kőkúti csapata nyerte a tornát a
Vaszary előtt, míg a szovátai együttesnek be kellett érni a bronzéremmel. A fiú kispályás labdarúgásban
aztán az erdélyi srácok megmutatták tudásukat és magabiztosan
győzték le mindkét tatai csapatot.
Az ezüstérem a Vaszarynak jutott
azzal, hogy 5-2-re megverték a Kőkútit. A jó hangulatú verseny előtt
és után gazdag program várt a vendégekre, akik a várossal ismerkedtek, jártak a várban. Egy meglepetést is kaptak azzal, hogy az MLSZ
Megyei Igazgatósága segítségével
a helyszínen tudtak szurkolni a
magyar válogatottnak a Groupama
Arénában.
Tompa Andor

Hódy évzáró

Szombaton este tartotta évzáró
összejövetelét a Tatai Hódy SE.
Az Edzőtábor konferenciatermében összegyűlt sportolókat, szülőket Schmidt Gábor a Magyar
Kajak-kenu Szövetség elnöke és
Michl József polgármester is köszöntötte. Mindketten kiemelték,
hogy bár utánpótlás nevelő egye-

Sportegyesületek
figyelem!
Tata Önkormányzata a tervek szerint 2019. február 18-án
rendezi meg a Városi Sportdíj
átadó ünnepséget.
A sportegyesületek 2018. december 10-ig küldjék meg
azoknak a versenyzőknek a
nevét akik világ-és európa bajnokságon (felnőtt és korosztályos) 1-6 helyezést magyar
bajnokságokon (felnőtt és korosztályos) 1-3 helyezést Diákolimpia országos döntőn 1-3
helyezést
értek el.
A neveket, a verseny pontos
megnevezését, az edzők nevét
a tompa.andor@freemail.hu
címre küldjék.
Ha van akkor fotót is küldjenek!

sületről van szó, de így is már évek
óta ott vannak a pontversenyt tekintve az első 10-ben az egyesületi
ranglistán. Az idén a 7. helyen végeztek. Ebben az évben kimagasló eredményük miatt 6 versenyző érdemelte ki, hogy 2019-ben
korosztályos válogatott lehessen:
Almási Lili, Csorba Júlia, Hídvé-

gi Hunor, Klugmann Maja, Pazár
Anna Luca, Wittmer Kitti.
Az év legjobb utánpótlás korú
versenyzője címet az Olimpiai reménységek versenyén női kajak
párosban 500m-en 5. helyezett és
200 m-en 6. helyezett Pazár Anna
Luca érdemelte ki. Az elismeréshez egy kajaklapát hosszúságú
szalámi is járt.
Elismerést érdemel Kővári Károly
is aki sárkányhajóban magyar válogatottként a Világbajnokságon 3
arany- és 4 ezüstérem boldog tulajdonosa lehetett.
Az idén a legjobb masters versenyző Nagy Gábor lett.
Az egyesületben októbertől hivatalosan is dolgozik kenu edző,
Szűcs Veronika akinek a feladata,
hogykialakítson egy olyan csoportot akik a kajakosokkal együtt
még sikeresebbé tehetik a Hódy
SE-t. 			
-ta-

CSEKE – MIKULÁSFUTÁS 2018.
A verseny célja : Lehetőség a sportolásra ,
Mikulás fogadása – örömfutás Vele
A verseny időpontja : 2018. 12. 08. szombat 10.30.
A verseny helye : Cseke-tó , Horgászház és környéke
A verseny rendezői : Tata Város Önkormányzat
Footour Atlétikai Szakosztálya
Felnőtt Utazók Klubja
Regisztráció : 09.30.-tól , a rajtok előtt . Nevezési díj nincs !
Díjazás : A Mikulás és a Krampusz mindenkit megajándékoz csokival !
Futamonként és nemenként is az 1.-3. befutó érmet nyer .
Időrendek és távok :
10.30.
500 m – 2012-ig születettek
10.40.
800 m – 2010-2011-ben születettek
10.50.
800 m – 2008-2009-ban születettek
11.00. 2130 m ( 1 Cseke kör ) mindenki futhat
Egyéb : Öltözési és WC lehetőséget nem tudunk biztosítani !
Információ :
Tompa Andor 30-749-7343 ( Tata Város )
Csabai Ágota 20-298-6516 ( TAC )
Lentulai Mária 34-384-791 este ( FUK )

FUSS TE IS EGYÜTT A MIKULÁSSAL!

EREDMÉNYEK

Kézilabda
NB I/B Tatai AC – Váci KSE 28-32
(12-13)
Vezette: Bujdosó M., Horváth V.
Góllövő: Schekk 8, Rosta 4, Győrffi,
Harsányi, Schaffer 3-3, Bagi, Benis,
Venczel 2-2, Mizser 1
Edző: Sibalin Jakab
Sajnos a második félidőben volt egy
kb. 5 perces zavar nálunk és ez eldöntötte a mérkőzést. A 28 lőtt góllal
elégedett is lehetnék, de a 32 kapott az
sok. Nem ez az első meccs az ősszel
amikor hajszálon múlt a vereségünk.
Telekom Veszprém U21 – Tatai AC
24-29 (12-13)
Ffi. ifi. II. osztály Tatai AC – Éles
KISE 31-28 (14-16)
Vezette: Kolarovszky G., Lábadi J.
Góllövő: Steczina 13, Szi-Benedek 6,
Fogel, Szalay, Zeőke-Szőke 3-3, Zubek 2, Czunyi 1
Edző: Márton Ádám
Fiú serd. II. osztály Tatai AC – Éles
KISE 28-25 (13-13)
Vezette: Cseszregi B., Sipos J.
Góllövő: Csányi 11, Willi 5, Bolyán
4, Szi-Bendek, Vámosi 3-3, Szalay,
Zubek 1-1
Edző: Csányi Gábor
Fiú U15 Tatai AC – Balatonfüredi
KSE 23-28 (10-13)
Cunder TU Kézisuli – Tatai AC 1716 (10-8)
Góllövő: Horváth D. 12, Sekk 7,
Chmelovics 6, Balogh K. 4, Huber,Nagy, Oravecz 2-2,
Balogh, Horváth A., Zwickl 1-1
Edző: Csányi Gábor
Fiú U12 Tarján SE – Kőkúti Sasok
DSE 10-10 (4-6)
Kőkúti Sasok DSE – Alba Regia
KSE 10-14 (4-7)
Edző: Kőhalmi Zsófia
Fiú U11 Grundfos tatabánya KC I –
Tatai AC 7-7 (4-0)
Tatai AC – Kisbér KC II 24-2 (12-2)
Edző: Benis Bence
Női if. III. osztály Tatai AC – VKL
SE Győr 23-32 (10-18)
Vezette: Cseszregi B., Sipos J.
Góllövő: Csics 8, Szórádi 5, Zolnai 4,
Simon 3, Szeiler 2, Siklósi 1
Edző: Gubicza István
Lány U14 Tatabányai SC – Tatai
AC 29-19 (15-12)
Tatai AC – Győri ETO KC I 23-29
Góllövő: Pálmai 15, Malich-Maszlavér 8, Porpáczy, Staudt, Szebeni 4-4,
Sás, Ungor 2-2,
Kakas, Kurcsik, Sebestyén 1-1
Edző: Kulcsár Györgyi
Labdarúgás
Felnőtt megyei I. Tatabányai SC –
Tatai AC 4-1 (2-0)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Fodor 34,54, Németh 41,
Kocsis 61 ill. Rába 50
Edző: Kele Zoltán
Ffi. U19 Tatai AC – Nyergesújfalu
SE 0-3 (0-1)
Vezette: Vas K.
Góllövő: Janusz 43,48,59
Tatai AC – Nagyigmándi KSK 6-1
(1-0)
Vezette: Fehér Gy.
Góllövő: Kiss 37, Hauzer 47, Binks
60, Koronczi 61, Martonfi 89, Ficsor
90
Edző: Wéber Roland
Fiú U14 Sárisápi BSE – Tatai AC
2-7 (1-2)
Vezette: Linn K.
Góllövő: Barna 26,79 ill. Szabó 12,78,
Harangozó 21,46,77, Clerc 58,60
Tatai AC – Zsámbéki SK 9-1 (4-1)
Vezette: Hegedűs R.
Góllövő: Dumánszki 4,50, Unger
7,59, Horváth 24,80, Fülöp 30, Szabó
70,78
Edző: Schweininger Ferenc

Lány U17 Tatai AC – Környe SE
3-3 (1-3)
Vezette: Hegedűs P.
Góllövő: Barta 19,34,44 ill. Gulyás
5,24,26
Tatabányai SC – Tatai AC 0-7 (0-2)
Vezette: Marosi M.
Góllövő: Barta 20,34,37,38, Horváth
29,31, Hartai 41
Edző: Schaffer Péter
Röplabda
1.MCM Diamand U21 – Tatai AC
3-0 (10,12,14)
Diákolimpia
Múltkori számunkban már beszámoltunk a Körzeti Úszó Diákolimpia I.
korcsoportban elért eredményekről. A
sorozat folytatódott, hiszen az Edzőtábor uszodájában a III.-IV. korcsoportos indulók versenyeztek. Ezzel
befejeződtek a körzeti versenyek. A
megyei döntőt december 11-én Tatabányán rendezik, ahol az egyéni számokban fenti versenyek dobogósai,
míg a váltókban a győztesek állhatnak
rajthoz.
III. korcsoport eredmények
Fiú 100 m mellúszás: 1. Jenei Zsombor (Kőkúti), 2. Bognár Ákos (Kőkúti), 3. Harmath Zalán (Talentum)
100 m hátúszás: 1. Gajó Benedek
(Fazekas), 2. Wojejdovics Áron (Kk,
3. Schwarczenberger Erik (Talentum)
100 m gyorsúszás: 1. Hídvégi Zalán
(Ttum), 2. Gajó Benedek, 3. Bognár
Ákos
4x50 m gyorsváltó: 1. Vaszary (Beyer
Benjamin, Gombos Balázs, Nényei
Zsombor, Truszek Levente)
2. Kőkúti (Wojejdovics Áron, Jenei
Zsombor, Szelőczei Benjamin, Hufnágel Balázs)
3. Talentum (Sipos Iván, Dettre Boldizsár, Karek Ákos, Schwarczenberger
Erik )
Lány 100m mellúszás: 1. Torma
Enikő (Kk), 2. Csongrádi Sára (Kk),
3. Bodányi Csenge (Kk)
100 m hátúszás: 1. Sóti Lili (Kk),
2. Szabó Boglárka (Kk), 3. Klement
Kinga (Kk)
100 m gyorsúszás: 1. Sóti Lili, Bodányi Csenge, Szabó Boglárka
4x50 m gyorsváltó: 1. Kőkúti ( Torma Enikő, Bodányi Csenge, Szabó
Boglárka, Sóti Lili)
2. Szent István iskola, Baj ( Simon
Lara, Horváth Zsófia, Mikó Emma,
Csongrádi Sára)
3. Vaszary ( Ubornyák Csenge, Galamb Zsófia, Komáromi Emma,
Boczonádi Bora)
IV. korcsoport
Fiú 100 m mellúszás: 1. Klement
Viktor (Kk), 2. Richter Dávid (Kk), 3.
Kolek Márton (Kk)
100 m hátúszás: 1. Fogel Gergő
(Ttum), 2. Nagy-Tóth Lénárd (Színes), 3. Sebők Áron (Kk)
100 m gyorsúszás: 1. Fogel Márton
(Ttum), 2. Lepsényi András (Vasz), 3.
Richter Dávid
4x50 m gyorsváltó: 1. Talentum
( Fogel Gergő, Fogel Máté, Boros
Márk, Hídvégi Zalán)
2. Kőkúti (Richter Milán, Richter Dávid, Sebők Áron, Klement Viktor)
3. Vaszary ( Lepsényi András, Horváth Bálint, Dedinszki Ádám, Tisza
András)
Lány 100 m mellúszás: 1. Fábián
Viktória (Kk), 2. Dobler Aisa (Kk), 3.
Hernádi Ildikó (Ttum)
100 m hátúszás: 1. Dobos Laura
(Refi), Dobler Aisa, Bolyán Gréta
(Kk)
100 m gyorsúszás: 1. Fábián Viktória,
Dobos Laura, Hajnáczki Eszter (Kk)
4x50 m gyorsváltó : 1. Kőkúti ( Fábián Viktória, Dobler Aisa, Hajnáczki
Eszter, Bolyán Gréta)

