
A kitüntetések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 
12/2004.(IV.5.) önkormányza-
ti rendelet alapján lehetőség van 
arra, hogy  április 30-ig Tata Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete által alapított helyi kitün-
tetések 2019. évi adományozását 
kezdeményezzék:
-a képviselő-testület tagjai,
-a tatai lakóhellyel rendelkező 
magánszemélyek,
-a tatai székhellyel bejegyzett in-
tézmények, gazdasági társaságok, 
egyesületek, egyházak és civil 
szervezetek.
2019-től a Tata Város Mátyás Ki-
rály Díja kitüntetési formával ki-
bővült a kitüntetések köre, így az 
alábbi kitüntetések adományozá-
sára lehet javaslatot tenni:
Tata Város Zsigmond Király Díja 
azon magánszemélynek adomá-

nyozható, aki tevékenységével a 
város anyagi, szellemi, erkölcsi 
értékeit jelentősen gazdagította, 
országosan vagy nemzetközileg 
értékelt tevékenységével a város 
ismertségét, rangját növelte. 
Tata Város Mátyás Király Díja 
azon magánszemélynek adomá-
nyozható, aki a város közössége 
érdekében a humánszolgáltatás 
területén (szociális, egészségügyi, 
kulturális, oktatási és sport) ki-
emelkedő tevékenységet fejtett ki. 
„Tata Városáért” kitüntetés arany, 
ezüst vagy bronz fokozatban  
azon személyeknek, vagy közös-
ségeknek adományozható, akik/
amelyek Tatán tevékenykednek és 
szakterületükön a város egészéért 
végzett magas fokú szakmai te-
vékenységgel öregbítik városunk 
hírnevét. 
Tata Város Díszpolgára cím azon 

magyar vagy külföldi állampol-
gárságú, élő személynek ado-
mányozható, aki többek között 
tevékenységével, illetve adomá-
nyaival a város anyagi, szellemi 
és erkölcsi értékeit jelentősen gaz-
dagította, fejlődésében kiemelke-
dő érdemeket szerzett; országo-
san, illetve nemzetközileg értékelt 
tevékenysége révén a város is-
mertségét, rangját növelte vagy 
növelheti, kapcsolatainak körét 
bővítette vagy bővítheti.
A kezdeményező aláírásával el-
látott javaslatokat az erre a célra 
rendszeresített formanyomtat-
ványon lehet 2019. április 30. 
napjáig eljuttatni Tata Város Pol-
gármestere részére postai úton, 
aláírással ellátva elektronikus úton 
- polgarmester@tata.hu - vagy 
személyesen. A formanyomtat-
vány igényelhető a hivatal szer-

vezési csoportjánál vagy letölthe-
tő az önkormányzat honlapjáról 
- www.tata.hu . A kitüntetések 
adományozásáról szóló 12/2004.
(IV.5.) önkormányzati rendelet 
teljes szövege szintén a www.tata.
hu oldalon olvasható.               -áá-

Tata Város Önkormányzata a 
Felvidékről kitelepítettek emlék-
napja alkalmából április 12-én 
délután rendezett megemlékezést 
a szőgyéni emlékkeresztnél a 
Mindszenty téren.
72 éve annak, hogy 1947. április 
12-én elindultak Felvidékről az 
első vasúti szerelvények Magyar-
ország felé a „csehszlovák-ma-
gyar lakosságcsere” keretében, s 
megkezdődött a szlovákiai ma-
gyarok elűzetése szülőföldjükről. 
2012-ben az Országgyűlés április 
12-ét országgyűlési emléknappá 
nyilvánította, hogy méltó módon 
emlékezzen meg a Beneš-dekré-
tumok következtében a Csehszlo-
vák Köztársaságból kizárt, Ma-
gyarországra telepített mintegy 
százezres magyarságról.
Az I. világháborút lezáró trianoni 
döntés következtében 1 millió 70 
ezer magyar került az 1918 ok-
tóberében kikiáltott Csehszlovák 
Köztársaság fennhatósága alá. A 
Szlovákiának nevezett ország-
részben 890 ezer, Kárpátalján 180 
ezer magyar élt. Az 1938. novem-
ber 2-i első bécsi döntés ered-
ményeként a Csehszlovákiához 
került magyar nemzetrész döntő 
többsége pár évre ismét Magyar-
ország polgárává vált. A II. világ-
háborút követő, 1947-es Párizsi 
békeszerződés azonban visszaál-
lította az 1937-es határokat, s a 
Felvidék újra Csehszlovákiához 
került. Az Edvard Beneš vezette 
csehszlovák politikai vezetés cél-
ja egy nemzeti kisebbségek nél-
küli csehszlovák nemzetállam lét-
rehozása volt. Ehhez a magyarok 
egyoldalú kitelepítését tervezték, 
amihez indokként a kollektív bű-
nösség elvének megfogalmazása 
szolgált.
Az 1947. áprilisában megkezdő-
dött felvidéki magyarság kitelepí-

tése 1948. december 22-éig tartott. 
A lakosságcsere keretében, illetve 
az ezt megelőzően végrehajtott 
kitoloncolások következtében kö-
zel 90 ezer magyar volt kénytelen 
elhagyni szülőföldjét. A csehszlo-
vák-magyar lakosságcsere során 
Szőgyénből 135 magyar családot 
telepítettek át Magyarországra, 
az érintett családok jelentős része 
Tata környékére került, s később 
közülük sokan beköltöztek Tatá-
ra, az Újhegyre. A rendszerváltást 
követően megalakult, első szaba-
don választott tatai önkormány-
zati képviselő-testület 1992-ben 
az újhegyi városrész egyik utcá-
jának a Szőgyéni utca elnevezést 
adta. 1995-ben Szőgyén Község 
Önkormányzata Nágel Dezső 
polgármester vezetésével meg-
szervezte a kitelepítettek első 
találkozóját. Az egykori kitelepí-
tettek megkeresésében Tata Város 
Önkormányzata is közreműkö-
dött. 1997-ben Szőgyén község 
és Tata városa hivatalos testvérte-
lepülési kapcsolatot kötött.
Szőgyén polgármestere Méri 
Szabolcs a tatai megemlékezé-
sen elmondta: - az emlékkereszt 

nem csupán jogfosztottságunkra, 
hanem összetartozásunkra is em-
lékeztet. A kereszt pontos mását 
Szőgyénben is felállították, mind-
két kereszt fáját a szőgyéniek, a 
talapzatul szolgáló tardosi köve-
ket pedig a tataiak adományozták. 
A szőgyéni talapzatba a követke-
ző mottót vésték: „A múlt erős 
gyökér, jelen és jövő belőle él”. 
Ennek tükrében kívánom, hogy a 
múlt erősen tartsa meg nemzetün-
ket minden megpróbáltatásában. 
Éljük meg jelenünket hűséggel 
és elhivatottsággal, bízzunk a jö-
vőbeli bocsánatkérésben, hisz mi 
is készek vagyunk elfogadni és 
megszorítani a kinyújtott kezet. 
Készek vagyunk megbocsátani, 
de mindig emlékezni fogunk - 
fogalmazott testvértelepülésünk 
polgármestere.
2015. június 4-én Tata Város 
Önkormányzata – Vígh Gábor 
polgármester és Szőgyén Köz-
ség Önkormányzatának segítő 
közreműködésével, Baracska Ár-
pád és Smidt Róbert munkájával 
– keresztet állított a Felvidékről 
1947-48-ban elűzöttek szenve-
déseire emlékezve. A kereszten 

függő korpusz eredetijét a Méry 
család menekítette át a határon. 
A 18. században készült alkotást 
a család ajánlotta fel a városnak. 
A tatai eseményt követően 2015 
júliusában Szőgyén Község Ön-
kormányzata felavatta ennek a 
keresztnek az ikerpárját Szőgyén-
ben.
Michl József polgármester a meg-
emlékezésen kiemelte: - Mi a ma-
gunk életét élve, a magunk aka-
ratából itt maradva és a magunk 
akaratából befogadva testvérein-
ket, családtagjainkat döntöttünk 
arról, hogy így folytatjuk az éle-
tünket. Ezt a döntést az itt élőknek 
kellett meghozniuk, azoknak, akik 
a mai Szőgyéni utcán és környé-
kén laktak, akik befogadták az ide 
érkezőket szomszédnak, munka-
társnak, barátnak. Tata polgármes-
tere hozzátette: - Azt szeretnénk, 
hogy Szőgyén és Tata tényleg 
olyan testvérek legyenek, akik ak-
kor is gondolnak egymásra amikor 
nem találkoznak, s a barátságunk 
ne csak április 12-én hanem az év 
minden napján előttünk legyen.
A megemlékezésen közreműkö-
dött Berényi Kornélia és a Csong-
rády Lajos Alapiskola diákjai Alt 
István tanító vezetésével, a 9. 
Vörössipkás Zászlóalj Felvidéki 
Hagyományőrzői valamint No-
votni László. A megemlékezés 
napján a Mozaik Múzeumtúra 
tatai rendezvényeként nyitották 
meg a Szőgyéni Tájház és Mú-
zeum bemutatkozó kiállítását a 
Kuny Domokos Múzeumban. 
Az érsekújvári székhelyű Thain 
János Múzeum mellett működő 
Szőgyéni Tájház és Régészeti Mú-
zeum vándorkiállítása „A kender 
útja” címmel  képekkel és tárgyi 
eszközökkel mutatja be a kender 
feldolgozásának folyamatát a tatai 
várban.                   Ábrahám Ágnes
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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Bővebb információk:
        www.tata.hu

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Újra Tatán koncertezik az 
Omega
    6.oldal

Díjátadó kutyaterápiás fog-
lalkozással
    9.oldal

Ülésezett a Kistérségi Társu-
lási Tanács
    2.oldal

Megkezdődött a haltelepítés  

    3.oldal

Tatára érkezett a vitéz 
Batthyányak fegyvertára  
     6.oldal

Tavaszi lomtalanítás 2019
     
    3.oldal

Isten éltesse Tata és Szőgyén testvérbarátságát!
Megemlékezés a Felvidékről kitelepítettek emléknapján

Felhívás városi kitüntetések adományozására



Április 11-én a Városháza díszter-
mében tartotta soros ülését a Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulási 
Tanács, melynek tagjai ezúttal öt 
napirendi pontban tárgyaltak.
A napirendi pontok előtt Michl 
József elnök búcsúzott két mun-
katárstól. A tanáccsal való szoros 
együttműködését és a kistérség-

ben élőkért végzett munkáját kö-
szönték meg. Dr. J. Nagy Évának, 
a Tatai Járási Hivatal előző veze-
tőjének, valamint Magó Ottónak, 
a Tatai Kistérségi Időskorúak Ott-
hona vezetőjének, aki 12 év után 
nyugdíjba vonulását kérelmezte.
Az ülésen először tájékoztató 
hangzott el a központi orvosi 

ügyeleti feladatok ellátásáról, 
majd két jelentős, intézményekkel 
kapcsolatos témáról döntöttek. 
Új igazgatót választott a tanács 
a Szociális Alapellátó Intézmény 
élére. A korábban megjelent pá-
lyázati kiírást nagy érdeklődés 
kísérte hiszen hatan jelentkeztek, 
közülük négy jelentkezőnek a 

munkája kapcsán közvetlen kö-
tődése is van az intézményhez. 
Az ülésen a benyújtott vezetői 
pályázatok elbírálása után döntés 
született, melynek értelmében a 
jövőben a Szociális Alapellátó In-
tézmény vezetője Németh-Zwic-
kl Nikoletta lesz. Michl József a 
Városházán tájékoztatott arról, 
hogy a Tatai Kistérségi Időskorú-
ak Otthona intézményvezetői fel-
adatainak ellátásáról is szavaztak 
a tanács tagjai, hiszen Magó Ottó 
távozása miatt, az intézményve-
zetői pályázat lezárásáig, megbí-
zott vezetőt kellett választani.
Az ülés végén hagyományosan 
tájékoztatók hangzottak el. Az 
aktuális közfoglalkoztatási és 
egyéb munkaügyi kérdésekről 
dr. Mózes István a Tatai Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lyának vezetője, a gyermek- és 
családvédelmi feladatokról pe-
dig Bolvári András a Szociális 
Alapellátó Intézmény mb. veze-
tője számolt be.                     -áá-

A piarista rendházban április 
3-án rendezték a Humánszolgál-
tatások fejlesztése Magyary Zol-
tán mintajárásában elnevezésű 
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azo-
nosítószámú projekt munkáltatói 
fórumsorozatának első alkalmát.
Tata Város Önkormányzata a 
projekt konzorciumi tagjaival si-
kerrel pályázott a „Humán szol-
gáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben” című felhívásra. 
A program egyik legfőbb külde-
tése a társadalmi felzárkózás ér-
dekében a területi különbségek 
csökkentése, a minőségi humán 
közszolgáltatásokhoz való hoz-
záférés javítása, valamint a helyi 
esélyegyenlőségi programokban 
feltárt problémák komplex, a he-
lyi közösségekre és erőforrásokra 
alapozó kezelése.
A projekt keretében munkálta-
tói fórumsorozat indult a térségi 
foglalkoztatók vezetői számára, 
üzleti reggeli formájában. Ennek 
célja a KKV szektorban (kis- és 
középvállalkozások) jelen lévő 
globális folyamatokra és kihívá-
sokra adandó válaszok eszköz-
rendszerének bővítése. Ezen belül 
is kiemelten foglalkozik a rendez-
vénysorozat a hátrányos helyzetű 
személyek munkaerő-piaci integ-
rációját segítő lehetőségek feltá-
rásával, valamint beilleszkedést 
segítő támogatások és módszerek 

bemutatásával. A projekt kereté-
ben lezajlott igény- és szükséglet-
felmérés alapján az érzékenyítő 
fórumon a foglalkoztatók megis-
merhették a munkaerő megtartá-
sával, toborzásával kapcsolatos új 
lehetőségeket is.
Az első üzleti reggelin Michl Jó-
zsef polgármester elmondta: - a 
programsorozat jól szolgálja azt a 
célkitűzést, hogy az önkormány-
zat egy eddiginél szorosabb, sze-
mélyesebb hangvételű kapcsola-
tot alakítson ki a helyi cégekkel, 
amelyeknek segítséget is kíván 
nyújtani a városvezetés, hiszen 
olyan időszakot élünk, amikor sok 
helyen munkaerő-hiány van, és a 
vállalkozások egyik kiemelt fela-
data a megfelelő munkaerő meg-
találása és megtartása. A találko-

zók során a tatai cégek számos 
témában kapnak majd szakértői 
támogatást, például az atipikus 
munkavégzés, a munkaerő-tobor-
zás és motiválás területén. Ezzel 
az önkormányzat is hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a tatai vállalkozások 
tovább erősödjenek – fogalmazott 
Michl József.
A fórum programjában „Globá-
lis folyamatok és új kihívások a 
KKV szektorban” címmel tartott 
tájékoztatót a HROD Közössé-
gi Gazdaság- és Társadalomfej-
lesztési Központ képviseletében 
Ditzendy Károly Arisztid igaz-
gató, aki úgy nyilatkozott: - az 
első találkozó fő gondolatát az 
üzlet globális környezte és helyi 
kihívásai adták, áttekintve azo-
kat a fontos területeket és prob-

lémákat, amelyekkel manapság 
minden vállalkozásvezetőnek 
szembe kell néznie. Emellett a 
helyszínen kiválasztották azokat 
a témákat, melyek a következő 
alkalmak tárgyai lehetnek. A gaz-
daság közösségi kapcsolatokra 
épül és ezeket a kapcsolatokat 
érdemes szorosabbra fűzni - en-
nek jó alkalma lehet egy üzleti 
reggeli sorozat, ahol kötetlenebb 
formában találkozhatnak egy-
mással a helyi gazdasági élet sze-
replői – mondta Ditzendy Károly 
Arisztid, aki többek között szólt a 
KKV szektor jövőjét meghatáro-
zó globális folyamatokról, azok 
megértéséről és kezeléséről, vala-
mint a munkaerő megtartásának, 
motiválásának, és az új munkaerő 
kiválasztásának eszközeiről.   -áá-
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Üzleti reggeli-sorozat indult a piarista rendházban

Munkáltatói érzékenyítő tanácsadás indul Tatán 

Tata Város Önkormányzata 

az EFOP 1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesz-
tése Magyary Zoltán mintajárásban című projekt keretében 
szemléletformáló, antidiszkriminációs tanácsadást indít tatai és 
kistérségi munkáltatók részére.
A tanácsadás célja, hogy a Tatán és környékén működő válla-
latok, kisvállalkozások vezetői segítséget kapjanak a hátrányos 
helyzetű, aktív korú lakosok foglalkoztathatóságának javításá-
hoz, és meglévő munkavállalóik   megtartásához. A tanácsadá-
son részt vevő munkáltatók képet kapnak a régió munkaerőpiaci 
helyzetéről, a munkaerőpiaci folyamatokról és kihívásokról.

A munkáltatói tanácsadáson Michl József, Tata Város Polgár-
mestere fogadja a térségben működő vállalkozások vezetőit. 

Ülésezett a Kistérségi Társulási TanácsA Kuny Domokos Múzeum 
nyitvatartása

Kuny Domokos Múzeum, Vár
Hétfő: Szünnap

Kedd - Vasárnap: 09.00 - 17.00

Német Nemzetiségi Múzeum
Hétfő - Csütörtök: 9.00 - 16.00

Péntek: 9.00 - 14.00
Szombat: 9.00 - 17.00

Vasárnap: Zárva 
csoportok számára, előzetes időpont 
egyeztetés után látogatható! Időpont 
egyeztetés: A tervezett látogatás 
előtt legalább egy nappal. Hétfőtől 

péntekig 10 és 16 óra között
Telefon: (+36) 34/381-251

Volt Zsinagóga Kiállítóhely
Előzetes telefonos bejelentkezés 

után, a vár nyitvatartási idejében 
látogatható! 

Telefon: (+36) 34/381-251



A Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. idén is ingyenes tavaszi 
lomtalanítást végez a következő 
feltételekkel és időpontokban:
Az elszállítandó hulladékot az 
adott körzet lomtalanításának 
kezdete előtt 24 órával, de legké-
sőbb a megjelölt napon reggel 7 
óráig kell kihelyezni! A gyűjtő-
kocsi a megadott körzet egy-egy 
utcájában csak egyszer halad el. 
Az utólag kihelyezett hulladékot 
nem áll módunkban elszállítani. 
Elszállításra kerülnek a magá-
ningatlanoknál keletkezett lom-
hulladékok 1 m3 térfogathatárig 
(egyéb, daruzást nem igénylő be-
rendezési tárgyak). Nem kerül 
elszállításra az ingatlanok elé 
kihelyezett veszélyes hulladék 
(akkumulátor, festék, vegyszer, 
stb.), elektronikai hulladék 
(TV, monitor, számítógép, mo-
sógép stb.), autógumi, építési 
törmelék és zöldhulladék.
A lomtalanítás intézményekre, 
üzemekre nem vonatkozik.
Elektronikai hulladék közpon-
ti gyűjtése:
2019. május 02. Tata - Agostyá-
ni úti parkoló 10 - 17 óráig.
2019. május 09. Tata – Környei 
úti parkoló 10 - 17 óráig.
Az elektronikai eszközökből 
csak a megbontatlan, egész ké-
szülékek kerülnek átvételre!

Veszélyes hulladék központi 
gyűjtése:
2019. május 15. Tata – Környei 
úti parkoló 10 - 17 óráig.
Csak az alábbi veszélyes hulla-
dék frakciók kerülnek átvétel-
re:
Festék és hígító származékok 
(maradék festék, festékes doboz) 
(5l/fő, vagy 5 db festékes doboz/
fő), toner, nyomtatópatron (2 db/
fő), növényvédőszer (2 l/fő), fá-
radt olaj (5 l/fő), akkumulátor (2 
db/fő).
Az elektronikai és a veszélyes 
hulladék leadása-átvétele a 
Közterület-felügyelet ellenőr-
zése mellett történik.
A normál, háztartási hulladék 

gyűjtési menetrendje (1 m3 tér-
fogathatárig):
I. körzet: Országgyűlés tér – 
Agostyáni út a vasúti átjáró-
ig – Somogyi B. u. – Almási u. 
– Bajcsy-Zs. u. – Bacsó B. út 
– Mikovényi utca és a rácsatla-
kozó mellékutcák – Bacsó B. úti 
lakótelep.
Időpont: 2019. április 25-től. 
(A lomhulladékot legkésőbb 
2019. április 25-én 7 óráig jól 
látható helyre helyezzék ki).
II. körzet: Bartók B. u. lakótelep 
– Ady E. u. – Petőfi S. u. – Egy-
ség u. – Sport u. – Malom u. és 
az ezekből nyíló utcák – Vértesz-
szőlősi u. – Baji u. – vasút által 
határolt kertvárosi városrész.

Időpont: 2019. május 02-től 
(A lomhulladékot legkésőbb 
2019. május 02-án 7 óráig jól 
látható helyre helyezzék ki).
III. körzet: Május 1 út, Komá-
romi u. és a Környei út által ha-
tárolt terület a Cifra-malomtól – 
Rákóczi u. – Kocsi u. – Fazekas 
u. és a rácsatlakozó utcák, azaz 
az Öreg-tó felé eső részek.
Időpont: 2019. május 08-tól 
(A lomhulladékot legkésőbb 
2019. május 08-án 7 óráig jól 
látható helyre helyezzék ki).
IV. körzet: Május 1. út  – Új 
út – Komáromi út – Mocsai út 
– Veres P. u. - József A. u. – Ko-
csi út – Dadi u. és a rácsatlakozó 
utcák.

Időpont: 2019. május 15-től 
(A lomhulladékot legkésőbb 
2019. május 15-én 7 óráig jól 
látható helyre helyezzék ki).
V. körzet: Tata Újhegy utcái és 
a IV. dűlőtől a X. dűlőig – Agos-
tyáni városrész.
Időpont: 2019. május 22-től 
(A lomhulladékot legkésőbb 
2019. május 22-én 7 óráig jól 
látható helyre helyezzék ki).
Az üdülő területeken a lomta-
lanítás május 30-tól június 06-
ig zajlik.
Elszállításra kerülnek a ma-
gáningatlanoknál keletkezett 
lomhulladékok (1 m3 térfogat 
határig), egyéb, daruzást nem 
igénylő berendezési tárgyak. 
Nem kerül elszállításra a ve-
szélyes hulladék (akkumulá-
tor, festék, stb.), elektronikai 
hulladék (TV, számítógép, mo-
nitor, mosógép stb.), autógumi 
és a zöld hulladék. Az elektro-
nikai és a veszélyes hulladé-
kokat az üdülőövezetek lakói 
a korábban jelzett központi 
gyűjtési helyeken és időpon-
tokban adhatják le.
Segítő együttműködésüket kö-
szönjük!
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal
Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft.
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Elkezdődött a haltelepítés
A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 
április elején megkezdte az idei 
haltelepítést az Öreg-tóba. A tó-
ról elmentek a kárókatonák és a 
víz plankton állománya is bizta-
tó, ezért jó szezont remélnek a 
cég munkatársai.
Az Öreg-tó vizének mennyi-
sége és hőfoka már alkalmas a 
telepítésre, így elkezdődhetett a 
munka első szakasza. Karsainé 
Haris Hajnalka a Tatai Öreg-tó 
Halászati Kft. ügyvezetője el-
mondta: - 2019-ben közel 350 

mázsa pontyot telepítenek, a ha-
lak jelenleg átlagosan 60 deká-
sak, de szeptemberre két kilósak 
lehetnek. Idén a Kft. telepít még 
csukát és harcsát is, ezzel színe-
sítve az állományt, valamint rit-

kítva az elszaporodott kárászt és 
keszeget. 
Első lépésben 130 mázsa hal ke-
rült a tóba, ezt újabb telepítések 
fogják követni még májusig az 
időjárás függvényében.         -áá-

Tavaszi lomtalanítás 2019



„Ezer arcunk, ezer rajzunk - For-
dulópontok” címmel Tata Város 
Diákönkormányzata rajzpályá-
zatot hirdetett tatai általános és 
középiskolás diákok részére, a 
pályázat eredményhirdetését áp-
rilis 11-én rendezték a Magyary 
Zoltán Művelődési Központban. 

A felhívásra idén több mint 130 
pályamű érkezett. Az eredmény-
hirdetésen a szakmai zsűri elnö-
ke, Lévai Ádám grafikusművész 
köszöntötte a fiatal alkotókat, a 
díjakat Michl József polgármes-
ter és dr. Varga András önkor-
mányzati képviselő adta át.     -áá-

A tavasz beköszöntével megkez-
dődött az esküvői szezon is, hi-
szen a házasulandó párok jelentős 
része választja a tavaszi-nyári, 
vagy a kora őszi hónapokat eskü-
vőjük megrendezésére.
Tata az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján az esküvők városa lett, 
mivel egyre többen választják az 
ország különböző pontjairól ide 
érkezve a nagy nap helyszínéül 
városunk gyönyörű természeti és 
épített örökséggel megáldott tere-
it, például az Angolkertet vagy az 
Öreg-tó partját.
Az önkormányzat számára fon-

tos, hogy az ifjú párok a boldo-
gító igent a polgári esküvő kere-
tén belül a családtagok, barátok, 
vendégek jelenlétében méltó-
ságteljes, ünnepélyes körülmé-
nyek között mondják ki. A város   
anyakönyvvezetői magas szakmai 
felkészültséggel rendelkeznek, és 
készséggel állnak a házasulandók 
rendelkezésére annak érdekében, 
hogy életük kiemelt ünnepi ese-
ményén minden az elvárásaik sze-
rint valósuljon meg. Jenei Márta 
anyakönyvvezető ezzel kapcsolat-
ban elmondta: - 2019 január elseje 
óta  díjmentes Tatán a házasság-

kötés, amennyiben a házassági 
szándék bejelentésekor a jegyes-
pár legalább egyik tagja bejelen-
tett tatai lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezik, vagy 
születési helye Tata. A hétköznap 
tartott, munkaidő alatti házasság-
kötések eddig is ingyenesek vol-
tak, ezeket általában szűk családi 
körben tartják. A díjmentesség 
azonban már nem csupán a Város-
háza dísztermére, hanem a külső 
helyszíni szertartásokra is vonat-
kozik, hiszen az anyakönyvveze-
tők továbbra is vállalják a polgári 
esküvő megtartását a jegyespár 
által választott, az esemény mél-
tóságát biztosító helyszínen.
Ezzel az önkormányzat egyrészt 
támogatja a fiatal tatai házasulan-
dókat, másrészt pedig szeretnék 
elejét venni annak a jelenségnek, 
hogy civil ún. szertartásvezetők, 
magánszemélyek, a hivatalos 
anyakönyvvezetők szerepét má-
solva esküvőket tartsanak. 
Hazánkban bármelyik településen 
összeházasodhatnak a jegyespá-
rok, nem csupán a lakóhelyükön. 
Nagy örömünkre a házasulandók 
közül az ország egész területéről 
egyre többen választják Tatát es-
küvői helyszínül. Jenei Márta tá-
jékoztatott arról, hogy számukra 
a fizetendő térítési díj a hivatali 
munkaidőn kívül a Városházán 
tartott szertartás esetében 15 000 
forint, míg munkaidőn kívül, kül-
ső helyszínen 40 000 forint.    -áá-

Tata Város Önkormányzatá-
nak képviseletében Michl Jó-
zsef polgármester, valamint a 
Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság képviseletében Bor-
só Tibor írt alá a Városházán 
április 4-én támogatási szer-
ződést, mellyel a város a nép-
főiskola működését segíti.
A Magyary Zoltán Népfőis-
kolai Társaságot 24 évvel 
ezelőtt 22 lelkes fiatal ala-
pította, s a társaság azóta is 
folyamatosan fejlődik. Az 
önkormányzat már negyedik 
éve ad pénzügyi segítséget 
ahhoz, hogy fenntartsák és 
tovább növeljék szolgáltatá-
saik színvonalát, 2019-ben 6 
millió forint összegű vissza 
nem térítendő működési tá-
mogatást nyújt a város a nép-
főiskolának.
Borsó Tibor elnök tájékoz-
tatott arról: - Több mint 10 
éve foglalkoznak főállású 
kollégák segítségével azzal, 
hogy támogassák a megye 
munkavállalóit tudásuk gya-
rapításában és életvezetési 
témákban, valamint jelen-
tősen hozzájárulnak a tagság 
és a tataiak, illetve a járásban 
élők közművelődési, isme-
retterjesztési lehetőségeinek 
bővítéséhez. Nagyszerű do-
log az, ha a város egy civil 
szervezetet pénzügyileg is 
támogat abban, hogy stabilan 
tudjon tervezni, működni, és 
az is nagyon fontos, hogy a 
piarista rendház épületében 
új székhelyet és irodákat ka-
pott a társaság, hiszen nem 

csupán a programok száma, 
hanem a foglalkoztatottaké is 
emelkedett az elmúlt időszak-
ban: ma már több mint ötven 
munkatárssal dolgoznak, 
37 főállású, mellettük pedig 
megbízásos munkaviszony-
ban lévő, vagy részmunka-
idős kollégákkal - nyilatkozta 
Borsó Tibor.
Michl József polgármester 
a Városházán elmondta: - 
Az önkormányzat régóta jó 
kapcsolatot ápol a Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társa-
sággal, amely az utóbbi évek-
ben nagy lendületet vett és 
sokféle tevékenységet foly-
tat. Ezt a munkát segítette a 
város azzal, hogy a társaság-
nak otthont adott a piarista 
rendházban, és természetesen 
anyagilag is támogatja a mun-
kájukat. A pénzügyi segítség 
elsősorban olyan tevékeny-
ségek finanszírozásához járul 
hozzá, amelyekre nem lehet 

máshonnan pénzt pályázni, 
például a működésre, vala-
mint azokra a helytörténeti 
vagy egészséges életmódhoz 
kötődő előadásokra, amelyek 
nagyon népszerűek és látoga-
tottak a tataiak körében. Ilyen 
módon a támogatási összeg 
visszajut a tataiakhoz – fogal-
mazott Michl József.
A népfőiskola 2016-17-ben 
hét operatív programot in-
dított el, ebből egyet már le-
zártak, egy másik pályázat 
pedig a pénzügyi elszámolási 
szakaszba ért. A társaság fo-
lyamatosan egyeztet az ön-
kormányzattal programjainak 
megszervezésében, és számos 
módon, például a testvérváro-
si események kapcsán is se-
gíti a helyi közművelődést, 
programkínálatot. Hosszú 
távú terveik között működé-
sük térségi továbbterjesztése 
is szerepel a Tatai medence 
területén.                           -áá-
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Önkormányzati támogatás segíti a népfőiskolát

Támogatás a Hódy Sportegyesületnek

Április 2-án a Városháza díszter-
mében támogatási szerződést írt 
alá Tata Város Önkormányzata 
képviseletében Michl József pol-
gármester, valamint a Tatai Hódy 
Sportegyesület elnöke, Hódy 
Kálmán.
Az önkormányzat a szerződés 
alapján az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is 3 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújt a 
sportegyesületnek.
Hódy Kálmán a 120 fős egyesü-
let elnöke a Városházán elmond-
ta: - Elsődleges bevételüket a 
tagdíjak adják, ehhez járul hozzá 
a város támogatása, és ha van rá 
lehetőség, akkor pályázatokat 
nyújtanak be az MKKSZ felé. 
Több szakágban folyik a munka 
az egyesületnél, a zászlóshajó 
természetesen a kajak-kenu, de 
mellette sárkányhajósok, úszók 
és jégkorongozók is edzenek. Je-
lenleg a kajakosok a legeredmé-
nyesebbek, ők vannak a legtöb-
ben, köztük több magyar bajnoka 
is van a Hódy SE-nek, a jégko-

rongozók még most bontogatják 
a szárnyaikat, a sárkányhajós sza-
kág is fiatal, de már nyertek ma-
gyar bajnokságot – tájékoztatott 
Hódy Kálmán.
Michl József polgármester a tá-
mogatási szerződéssel kapcsolat-
ban úgy nyilatkozott: - Tata nem 
csak az élővizek, hanem a vízi 
sportok városa is, és  nagy öröm, 
hogy Császár Attilának és előde-
inek erőfeszítései nyomán méltó 
módon megújult otthona van a 
kajak-kenu sportágnak. A város-
vezető hozzátette: - A tervek kö-
zött szerepel további fejlesztés is 
a tóparton, hiszen a kajak-kenu 
komoly részt vállal abban az ön-
kormányzati célkitűzésben, hogy 
minden tatai gyermek sportoljon.
Tata Város Önkormányzata a di-
rekt pénzügyi támogatáson túl más 
módon is segíti az egyesület mű-
ködését, többek között azzal, hogy 
munkájukhoz biztosítja az Új Ka-
jakházat, illetve a városi sportösz-
töndíjasok között is minden évben 
szerepel sportolójuk.                -áá-

Rajzpályázatot hirdetett Tata 
Város Diákönkormányzata

Ingyenes az esküvő a tataiaknak Tatán
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5 év után idén nyáron ismét 
városunkban koncertezik az 
Omega együttes. A július 27-
re szervezett eseményről áp-
rilis 10-én az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központban 
rendeztek sajtótájékoztatót.
Az 57. éve működő zenekar a 
Tűzvihar elnevezésű koncert-
sorozatának egyik állomása-
ként lép fel városunkban. Ez 
a turné az Omega progresz-
szívebb, lendületesebb olda-
lát mutatja be, műsorukban 
felcsendülnek majd a legna-
gyobb slágerek is, különleges 
hang- és látványelemek kísé-
retében.
Kóbor János, az Omega éne-
kese a sajtótájékoztatón el-
mondta: - szeretnek Tatára 
jönni, mert nagyon szép kör-
nyezetben játszhatnak a vá-
rosban, a szabadtéri színpad 

pedig mindig is az egyik ék-
köve volt a nyári turnéiknak. 

Júliusban a Tűzvihar című 
koncertsorozattal érkeznek 

hozzánk, amit már 8 sport-
csarnokban bemutattak. Az 

énekes hozzátette: - Három 
éve készítik a Testamentum 
című anyagukat, melynek be-
mutatását 2019-re ígérték, de 
mivel még nem készültek el 
vele, ezért döntöttek a Tűzvi-
har nevű produkció mellett.
Az Omega európai turnéi so-
rán gyakran működik együtt 
más zenekarokkal, ez Tatán is 
így lesz, ugyanis a nyári kon-
certen vendégül látják az ame-
rikai  Creedence Clearwater 
Revived együttest, ők nyitják 
majd a tatai koncertet, és őket 
követi az Omega műsora.
A tatai sajtótájékoztatón Mi-
chl József polgármester és 
Berczelly Attila a Tatai Vá-
roskapu Közhasznú Zrt. ve-
zérigazgatója köszöntötte a 
zenekar képviselőit. A koncert 
további részleteiről hamaro-
san beszámolunk.               -áá-

A Kuny Domokos Múzeumban 
hagyományőrök díszlövései nyi-
tották meg “A vitéz Batthyányak 
fegyvertára” című időszaki kiál-
lítást április 4-én. „A vitéz Bat-
thyányak fegyvertára” elnevezésű 
tárlat a Batthyány család hadtör-
ténelemben betöltött szerepét, 
illetve híres fegyvertáruk váloga-
tott darabjait mutatja be, 16-18. 
századi puskákat, pisztolyokat, 
török fegyvereket, védőfegyvere-
ket, ágyúmodelleket. A kiállítás az 
idei év legnagyobb tatai  múzeumi 
eseménye, melyről  Dr. Schmidt-
mayer Richárd múzeumigazgató 
úgy nyilatkozott: - A  Kuny Domo-
kos Múzeumban  2018-ban kez-
dődött el az a program, melynek 
során nem csupán önálló kiállítá-
sokat rendeznek, hanem az ország 
más vidékein elkészült, és Tatához 
köthető gyűjteményeket is bemu-
tatnak. A látogatók már akkor je-
lezték, hogy szívesebben látnának 
még több fegyvert a vár falai kö-
zött. Sajnos az Esterházy család 
fegyvertára csupán egy 1943-ban 
készült fényképen lelhető fel, 

ezért a múzeum olyan kapcsolatot 
keresett, amely illeszkedik váro-
sunk múltjába. A Batthyányak ta-
tai kötődésével kapcsolatban Dr. 
Schmidtmayer Richárd elmondta: 
- a főkapitányi tisztségben egykor 
nagyon sok Batthyány volt, akik 
Tatát érintő kérdésekben, példá-
ul a megfelelő ellátmányról és a 
helyi lakosok védelméről hoztak 
felelős döntéseket. Nagy Roland 
történész, a kiállítás kurátora tájé-
koztatott arról, hogy a gyűjtemény 
a tatai vár két időszaki termét 
tölti ki, a várudvarra néző terem 
a Batthyányak hadi tetteivel, a 
családfával, portrékkal ábrázolja 
a hadakozó család életét, míg az 
Öreg-tó felé néző terem a fegyver-
tárat mutatja be, a tűzfegyvereket, 
Batthyány Ádám sugárágyúját, 
különböző török fegyvereket és a 
rongált fegyvertár tárgyait, hiszen 
az 1945-ben bevonuló szovjet ka-
tonák által megrongált tárgyak 
egy külön tárlót kaptak. A kiállí-
tást tavaly áprilisban a körmendi 
múzeumban rendezték be, ahol 
két hónapig volt látogatható. A ta-

tai tárlatot Móricz Péter történész, 
muzeológus, a körmendi Dr. Bat-
thyány-Strattmann László Múze-
um vezetője nyitotta meg. Móricz 
Péter a megnyitón elmondta: - A 
fegyvergyűjtemény legnagyobb 
része 16.-17. századi, ezekből az 
időkből származnak a harci pus-
kák, míg a vadászfegyverek a 
18. századból maradtak ránk, s a 
tárgyakon jól nyomon követhető 
a hadi technikai fejlődése. A ma-
gyar hadsereg kezdetben  lemara-
dásban volt a török birodalommal 
szemben, de később nyugati ha-
tásra elindult a hadi technika hazai 
fejlődése, és a 18. századra már 
fejlettebb lett a magyar hadsereg a 
töröknél. A kiállítás városunkban 
egészen augusztus végéig láto-
gatható lesz, hiszen szorosan kap-
csolódik a Tatai Patara Török kori 
Történelmi Fesztiválhoz, valamint 
a Barokk Fesztiválhoz is. A meg-
nyitó esemény fővédnöke Michl 
József, Tata Város polgármestere 
volt, a helyszínen zongorán közre-
működött Borzsák Réka múzeum-
pedagógus.                               -áá-
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Tatára érkezett a vitéz 
Batthyányak fegyvertára

Újra Tatán koncertezik az Omega

MMSZ Csilla von Boeselager Gondviselés Háza
Támogató Szolgálat és Idősek Napköziotthona, 

Tata, Vasút utca 64.

ÁPRILISI PROGRAMJAINK

Április 17. Barokk kertek—Jámbor Imre előadása
Április 24. Jelenetek Antal Imre életéből
Április 26. Frissítő torna Szabó Pankával
Április 29. Közös éneklés Kovács Józseffel

MINDEN KEDDEN BOREC(S)ET- művészeti műhely
Minden programunk 10.00 órakor kezdődik.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

További információ a 34/383-478-as 
telefonszámon kérhető.
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Ady Endre 1877-ben született Ér-
mindszenten, Szilágy megyében. 
Költőnk 1919. január 27-én alig 
42 évesen távozott a földi világból, 
Pesten a Benczúr utcai Liget Sza-
natóriumban. 
Bátran elmondhatjuk róla, ő volt 
a XX. század legnagyobb magyar 
költője. 
A bohém életformát folytató költőt 
a szerelem vitte el. Az átlagember-
hez képest fordított életet élt. Éjsza-
káit baráti társaságban töltötte, ha-
sonlóan Krúdyhoz, Tersánszkyhoz 
és Bródy Sándorhoz. Nagy mulatós 
barátja volt Bányai Elemér (Zu-
boly) a kor neves újságírója. A sok 
alkohol, a cigaretta és a krónikus 
depressziója fokozta azt a betegsé-
gét, amelyet huszonévesen Rienzi 
Mária kuplé énekesnőtől kapott. 
Élete végén szív- és tüdőbetegség-
ben is szenvedett. Gyakran kapott 
asztma rohamot. A tüdőgyulladás 
és spanyolnátha mellett a „fran-
cia-betegség” is nagyban hozzájá-
rult korai halálához. Súlyos beteg-
sége miatt Ady több versében már 
korán foglalkozott az elmúlással. 
30 évesen,1907-ben írta „ A halál 
rokona” című versét.
Ady Endrét, aki kisnemesi „hét-
szilvafás” családból származott. 
Apja az elemi iskola elvégzése után 
Nagykárolyba, a Piarista Gimnázi-
umba küldte. De mivel attól tartott, 
hogy a „kegyes atyák” hatására át-
tér a katolikus vallásra, ezért átírat-
ta fiát a Zilahi Református Kollégi-
umba. A szigorú szerzetesi nevelés 
után Zilah a felüdülést jelentette a 
költőnek. Itt írta első sikeres verse-
it. 
Számos szerelme volt. Ezek közül 
az alábbiakban ötöt szeretnék be-
mutatni.
Szerelembe esett F. Erzsikével, aki 
az első múzsája lett. Zsókával érte 
az első csalódás, mivel máshoz 
ment feleségül. A hozzá írt búcsú-
verséből idézünk: 
  „ Maga férjhez megy, édes kicsi 
Zsóka, /Mást fog ölelni, másé lesz 
a csókja…
    Haljon el most már minden 
emlék, nóta,/Feledjünk mindent: 
menyasszony a Zsóka.”
A gimnázium elvégzése után Deb-
recenbe, majd Pestre küldi apja jo-
got tanulni, mivel szolgabírót sze-
retett volna nevelni fiából. Költőnk 
a harmadik év után otthagyta a jogi 
kart és hírlapírónak állt. Apjától a 
taníttatására kapott tandíját több-

nyire mulatozásra költötte. Debre-
cenben, majd Nagyváradon újságí-
róskodott. Megjelent az első kötete: 
„Versek” címmel. 
A Nagyváradi Naplónál szerkesztő 
lett. Főként ebben a lapban jelen-
tek meg a versei és itt teljesedett ki 
publicisztikája.
Ekkor ismerkedett meg a Feke-
te Sas Orfeum sanzonénekesével, 
Máriával, akitől a „mérgezett csó-
kot” kapta. Ady és Rienzi Mária 
1902 júliusában a vonaton találko-
zott először. 
A művésznő tipikus „démoni-al-
kat” volt, írják kortársai. Mint 
kuplé énekesnő a kezdő újságírót 
teljesen magához láncolta és esze-
veszett tivornyázásba vitte. Az 
állandó éjszakázás megrontotta a 
költő egészségét. Adyt többször 
megszöktették a művésznő elől, de 
az mindig rátalált. 
A szakítások után pár évvel a díva 
Pesten viceházmester lett. Lipót-
mezőn, az Elme- és Ideggyógyinté-
zetben fejezte be életét.
Adyt Diósyné Brüll Adéllal való 
megismerkedése mentette meg at-
tól, hogy feleségül vegye az „or-
feumi démont”. A jómódú zsidó 
családból származó Adél a Nagy-
váradi Naplóban megjelenő írásai-
ról figyelt fel a költőre. Adél ekkor 
26 éves volt. Első szerelme, egy 
huszártiszt elhagyta. Ekkor hoz-
záment Diósy Ödön kereskedelmi 
ügynökhöz, aki Szófiába vitte. A 
férjnek onnan kétes ügyletei miatt 
hamarosan távoznia kellett. Szöké-
sével hatalmas adósságot hagyott 
maga után. Ezután Párizsban pró-
bált szerencsét, ahol sikeres üz-
letember lett. Adél Nagyváradra 
hazalátogatva találkozott először 
Adyval, akivel azonnal egymásba 
szerettek.
Lédát költőnk 1904-ben látogatta 
meg Párizsban, ahol a házaspárral 
hármasban éltek majd kilenc esz-
tendeig. Léda férje támogatta Ady 
és neje kapcsolatát, mivel Dodó a 
férj, inkább fiú barátaival szórako-
zott. Színházba, bárokba viszont 
mindig hármasban jártak.
Adynak Lédához fűződő szerelme 
nagyban elősegítette költői kibon-
takozását. Kapcsolatuk alatt szá-
mos verset írt hozzá: „A könnyek 
asszonya”, „Héja-nász az avaron” 
stb. Ekkor jelentek meg az „Új ver-
sek”, „Illés szekerén”, és a „Vér és 
arany” című kötetei.
A házaspár pénzelte a költőt, aki 

1904 és 11 között hétszer lakott ná-
luk Párizsban hosszabb ideig. Adél 
osztotta be a költő pénzét, mivel 
az mindenét elszórta szórakozásra. 
A férj szerzett neki orvost, hogy 
betegségét kezeltetni tudja. Diósy 
Ödön is elkapta a kórt. 
Adél húga, Brüll Berta „Bubi”, aki 
gyakori vendég volt náluk, fülig 
beleesett Adyba. A költő is gyakran 
meglátogatta Bubit a pesti kalap 
szalonjában. 
Ödön, a férj Lédát és Adyt befizet-
te egy hosszabb Földközi-tengeri 
hajóútra. Hazatérésük után kilenc 
hónappal Léda megszült egy halott, 
hatujjú kislányt. A költő is hat ujjal 
született. A tragédia mindhármukat 
megviselte. Léda és Ady kapcsolata 
ez után még öt évig tartott, folyto-
nos veszekedésekkel. A Nyugatban 
(amely 1908. január elsején Adyval 
indult), 1912 áprilisában az „Elbo-
csájtó szép üzenet” című versében 
a költő kiadta Léda útját. A tatabá-
nyai középiskolai tanárom, Bánhi-
dai tanár úr szerint ez a világ legke-
gyetlenebb szerelmes verse:
  „Törjön százegyszer, százszor-tört 
varázs:/Hát elbocsátlak még egy-
szer, utólszor,
    Ha hitted, hogy még mindig tar-
talak/ S hitted, hogy kell még elbo-
csáttatás.”
Ady és Léda többé nem találkoz-
tak. Adél a férjével, Dodóval to-
vábbra is együtt maradt, az 1934-
ben bekövetkezett haláláig. A 
házaspár 1914-ben a világháború 
kitörése miatt Párizsban elvesztette 
vagyonát és hazaköltözött Pestre. 
A háború után Ödön sikeres szén-
kereskedő lett. Gödöllőn 12 szobás 
villában laktak, ahol a Léda csak 
a12 fajkutyáját pátyolgatta. 
Ady 1913-ig futó kapcsolatokba 
menekült, majd megismerkedett 
az akkor megözvegyült újságíró 
Dénes (Deutsch) Zsófiával, „Zsu-
kával”, akit Balázs Béla mutatott 
be neki. A készülő házasságot az 
anyósjelölt megakadályozta. Adyt 
megviselte a szakítás, mint versé-
ben írta:
  „ Az én mátkám nem jön, hiába 
várom,/ Fussatok nők, termeiteket 
kitárom,
     Ha ő nem jött, nem lesz már 
senki a párom”
Zsuka hamarosan férjhez ment egy 
török miniszter fiához, Cozma bej-
hez. Adyval viszont a költő élete 
végéig barátságban maradt Zsuka.
Dénes Zsófia 102 éves korában 

hunyt el, addig több férjet elfo-
gyasztott. 80 éves korában ment 
férjhez utoljára a 30 évvel fiatalabb 
festőművészhez, Szalatnyai József-
hez, akivel jó húsz évig élt boldog 
házasságban.
Költőnk utolsó, igazi szerelme a 17 
éves Boncza Berta volt. 1914-ben 
találkoztak először, több éves le-
velezés után. Berta egy nagy költő 
felesége akart lenni. Szendrey Júlia 
volt a példaképe. Berta, születése 
után elvesztette édesanyját. Apja, 
aki ekkor 50 éves volt, a saját nő-
vére 22 éves lányát vette feleségül. 
Berta svájci intézetekben nevelő-
dött. 
A fiatalok 1915. március 27-én az 
apa, Boncza Miklós földbirtokos 
akarata ellenére Budapesten össze-
házasodtak. Csinszka apjának va-
gyonából éltek. A feleség odaadóan 
ápolta a nyűgös, nagybeteg költőt, 
akivel 1917-ben beköltöztek az ap-
jától örökölt pesti lakásába, a Veres 
Pálné utcába, amely ma Ady-em-
lékhely. Ekkor születik meg többek 
között Adynak az „Őrizem a sze-
med” és „Vallomás a szerelemről” 
című verse. Ady rossz néven vette, 
hogy neje, aki 20 évvel fiatalabb 
volt a nagybeteg költőnél, társa-
ságra és színházra vágyik. Adynak 
nagyon megfeleltek a mellékutcák 
romkocsmái is. Idézzünk a Csinsz-
kához írt verséből:
„Nézz, Drágám, kincseimre, /Lázá-
ros, szomorú nincseimre, 
      Nézz egy hű, igaz élet sorsára/ S 
őszülő tincseimre.”
    „Ha te nem jöttél volna,/Ma már 
tán panaszló szám se szólna
      S gúnyolói hívő életeknek/ Rak-
nak a koporsóba.”
     „Nézz, Drágám, rám szeretve, /
Téged találtalak menekedve
      S ha van még kedv ez aljas 
világban:/Te vagy a szívem kedve.”
Ady halála után egy hónappal, Ba-
bits Mihállyal élt együtt Csinszka 
egy évig, majd a viharos kapcsolat 
után férjhez ment Márffy Ödön fes-
tőművészhez, ahol anyagi bizton-
ságot és társasági életet talált. Férje 
szabadosan élt Csinszka mellett, fiú 
tanítványai között érezte jól magát, 
neje pedig szabadon ismerkedhetett 
a társasági életben. Csinszkát 40 
évesen agyvérzés vitte el, épp ami-
kor kettesben volt férje öccsével. 
Csinszka versei címmel 1934-ben 
jelentek meg Boncza Berta költe-
ményei.
Itt említjük még meg Adynak pár 

további kapcsolatát: Adu, egy aradi 
férjes asszony, Bisztricky József-
né, akivel 1912-ben a Városmajori 
Szanatóriumban ismerkedett meg. 
Zwack Mici két gyermekes asz-
szonyt, Mária-Grünben 1913-ban 
ismerte meg, ahol a költőt gyógy-
kezelték. „Kicsi”, egy temesvári 
asszony volt.”Nyanyuci”, Sándor 
Lászlóné egy bihari földbirtokos 
morfinista felesége. „Arany” Bőhm 
Aranka, később Karinthy Frigyes 
neje lett. „Vojnyica”, Csinszka ro-
mán cselédlánya, szobalánya…
Ady publikációjában, mint a Nagy-
váradi Szabadkőműves Páholy 
tagja, bizonyos körök elvárásait 
jó pénzért kiszolgálta. Ilyen volt a 
Nagyváradi Friss Újságban írt cik-
ke 1901. április 22-én „Egy kis séta 
„címmel, amely a kanonokokat a 
legmihasznább, legingyenélőbb 
embereknek nevezte, akik elvonják 
ezer éhezőtől a kenyeret. Ezért a 
durva cikkéért háromnapi elzárásra 
ítélték a költőt.
Ady, mint a Nyugat jeles írója, ver-
seiben megmutatta, hogyan marad-
jon meg az „ Ember az embertelen-
ségben”, és hogyan kell eljutni „Az 
Értől az Oceánig”. Istenes versei-
ből látjuk, hogy megérinti a Min-
denható. Ilyen az „Ádám hol vagy” 
a „Krisztus-kereszt az erdőn”, „Az 
Illés szekerén” valamint az „Úr ér-
kezése” című költeménye, amely-
ből idézünk:
  „Mikor elhagytak,/ Mikor a lel-
kem roskadozva vittem, 
  Csendesen és váratlanul/ Átölelt 
az Isten
   Nem harsonával,/ Hanem jött 
néma, igaz öleléssel,
  Nem jött szép, tüzes nappalon,/ De 
háborús éjjel.
   És megvakultak/ Hiú szemeim. 
Meghalt ifjúságom,
  De őt, a fényest, nagyszerűt, / 
Mindörökre látom.”
A klubelnök előadását a kultúrcso-
port Ady költeményeivel színesítet-
te.
Elhangzott:”Krisztus-kereszt az er-
dőn”, „Ha…”, 
                  „Dal az anyósról, a piri-
pócsi kalapról és a sorsról”
                  „Proletár fiú verse”
                  „Sem utódja, sem boldog 
őse”, „Őrizem a szemed”
Az előadás közben megzenésített 
verseket adott elő dalkörünk. A 80 
fő megjelent klubtag nagy tapssal 
köszönte meg a műsort.
                         Kun Imre klubelnök
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2019. április 10-én a Magyary 
Zoltán Művelődési Házban volt a 
vendégünk Jász Attila.  Fontos volt 
számunkra a vele való találkozás, a 
tatai költővel, írástudóval, élmény 
volt az együtt töltött óra. Miért? Mit 
is jelent nemzedékünknek, a mai 
kor emberének a költészet? Segít-e 
élni, ad-e erőt feladataink teljesíté-
séhez? Igen, támaszunk, szeretetre, 
hűségre és önzetlenségre ösztönöz. 
Mindennapjainkban csakúgy, mint 
József Attila születésnapján, akinek 
Mama című versének üzenete az 
örök szeretet, tisztelet az édesanyja 
iránt. Ezt a költeményt gyermekko-
runktól a sajátunknak érezzük. Ha-
zánkban költőinkhez fordul április-
ban minden korosztály, ők közvetíti 
anyanyelvünkön elődeink és a ve-

lünk élő alkotók gondolatait, érzé-
seit, nemzedékről nemzedékre, így 
marad fent a sok értékes alkotás.
Jász Attila az Új Forrás 59. kü-
lönszámában, amit ő szerkesztett, 
idézte Jim Northrup indián költőt: 
„Találj időt az emlékezésre”. Ki-
emelte a versből: életünkben min-
den ciklusokban történik, a kezdet-
től, születésünktől az elmúlásig. 
Örömeink, gyermekeink születé-
sétől a boldogság, csakúgy elkísér 
bennünket, mint a fájdalom, amit 
szeretteink elvesztésekor élünk 
meg.
Mi is adta a találkozás időszerűsé-
gét? Jász Attila a közelmúltban volt 
50 éves, és az általa szerkesztett  Új 
Forrás Irodalmi Művészeti és Tár-
sadalmi folyóirat is félévszázados 

jubileumát ünnepelte Tatabányán, a 
Vértes Agórájában a közelmúltban.
Elmondta a jelenlévőknek, hogy 
milyen szerepet kapnak az al-
kotásban a megélt találkozások, 
személyes élmények. Az Új For-
rás  2019/3. számában  jelent meg 
Amira levele Bartók Bélának című 
alkotása. Az indiai magyar szárma-
zású festőnő Budapesten, a Szilágyi 
Dezső tér 4-ben született, és ott is 
élt 8 évig, majd 1921-ben szüleivel 
visszaköltözött Indiába. 1922-ben 
Bartók Béla Budapesten ugyaneb-
be a házba költözött, itt írta az I. 
Zongoraversenyt. Amikor Indiából 
hazajött a festőnő, házasságkötési 
szándékkal, unokatestvérével vol-
tak tervei. Akkor megkereste Bar-
tók Bélát, aki kezdetben tartózkodó 

volt vele, lassan alakult ki közöttük 
a barátság, de Amira korai halála, 
és Bartók Amerikába távozása mi-
att nem teljesedhetett ki, 1941-ben 
írt levelét soha nem kapta meg Bar-
tók.
Részletesen felidézte a főszerkesz-
tő, az indián Jim Northrup téma-
választásait. Majd ismertetve szólt 
még a japán cseresznyevirágzásról, 
hallhattuk japán verseit. Az alko-
tó meghívást kapott magyar-japán 
közös verselésre. A nagy érdeklő-
déssel, figyelemmel kísért történe-
teiben mi jelenlévők éreztük a tatai 
költő kötődését az indián kultúrá-
hoz, ahogy cikkemben már utaltam 
erre. 
Nem véletlenül választotta a „Csen-
des toll” költői álnevet, amelyhez 

visszatér az 50 éves folyóiratban is.
Jász Attila méltóan emlékezett Cseh 
Tamásra, akinek hagyatékát nagyra 
becsüli, gyakran találkozik özvegy-
ével, szívesen idézik fel és beszélik 
át együtt az indián anekdotákat.
Felejthetetlen élmény volt talál-
kozni Jász Attilával, betekinteni 
munkájába. Még  április 10-ig nem 
jelent meg az 50. Új Forrás jubileu-
mi szám, és a költő új kötete, ezért 
ezeket bemutatni nem tudta.
Számunkra emlékezetes marad 
Jász Attilával, „Csendes tollal” 
való költészet napi találkozásunk, 
akinek további alkotói sikereket 
kívánunk főszerkesztői munkájá-
hoz.

Sárközi József 

a Honvéd Bajtársi Klub elnöke

A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára me-
seíró pályázatot hirdetett, amely-
nek témája egy vizsla kutya ka-
landja volt. Összesen 38 mese 
érkezett be, nem kis feladat elé 
állítva a zsűritagokat. Sinkó Ildikó 
könyvtárigazgató és Sugta Klára – 
Dr. Simon terápiás kutya gazdája 
és felvezetője – értékelte a mun-
kákat. 
A győztes a tárgyi ajándékon kívül 
megnyerte osztályának a kutyate-
rápiás foglalkozáson való részvé-
telt is. Így látogatott el hozzánk a 
Dadi Református Általános Isko-
la 5. osztályos csapata. Szécsény 
Dorina, az osztály tagja Zsömi és a 
gonosz galambok című, valós ala-
pú történetével az első helyezett 
lett a pályázaton. 
A foglalkozás kezdetén a díjazot-

tak átvették megérdemelt könyv-
jutalmukat, majd következett a 
várt pillanat, amikor belépett a 
gyermekkönyvtárba Dr. Simon 
kutyus és gazdája. A gyermekek 
gyorsan közeli kapcsolatba kerül-
tek a kutyával, hiszen a bevezető 
játék alkalmával mindenki lega-
lább egyszer megsimogathatta a 
négylábú kedvencet. Karel Capek 
cseh írónak is volt egy kedves ba-
rátja, Dásenka, a kis foxi kölyök-
kutya, akinek fiatal kora lévén 
még sokat kellett tanulnia, csak 
úgy, mint Simonnak. A történetből 
megismertük az ebek szokásait 
és az emberhez fűződő kapcsola-
tukat. A gyerekekkel pedig el is 
mutogattunk cselekvéseket. Ilyen 
tevékenység, amikor háromszor 
fordul meg a kutya a tengelye kö-
rül mielőtt lefekszik, vagy jelö-

lésképpen megpermetez minden 
sziklát, fatörzset stb.
Természetesen a kutyák holduga-
tásáról is szóltunk, és elénekeltük 
a Kutyadalt, amely Dolák-Saly 
Róbert szerzeménye. Miután ke-
zünket, lábunkat, hangszálainkat 
megtornáztattuk, a memóriánk kö-
vetkezett. A Dásenka-történet ké-
peiből 12 párt kellett megtalálni-
uk a gyermekeknek, és ez bizony 
komoly odafigyelést igényelt, 
mert a képek közül néhány igen 
hasonlított egymásra. No, de ezt 
a feladatot is remekül végrehajtot-
ták a lurkók, végül pedig még egy 
kicsit simo(n)gatták, szeretgették 
a program főszereplőjét, Dr. Si-
mont.

A gyermekek meséi hamarosan ol-
vashatók Dr. Simon terápiás kutya 
weboldalán.             Goldschmidt Éva

Ha április, akkor Magyar Köl-
tészet Napja. Sokak kérésére 
ez alkalomból Radnóti Miklós 
életéről és munkásságáról tar-
tott előadást - 2019. április 10-
én - a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár munkatársa a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Csilla 
von Boeselager Gondviselés 
Háza Idősek Napközi Otthoná-
ban.

Iskolás korban még csak egy 
volt a sok kötelezően megta-
nulandó életrajz közül. Né-
hány rohamtempójú tanóra 
évszámokkal és verselemzé-
sekkel. Ám idővel megfakul 
az emlék. A kötelező már nem 
kötelező. Az ember már saját 
kedvteléséből vesz kezébe egy-
egy kötetet. Tisztábban látja a 
történelem sorsokat formáló 
eseményeit, hatásait egy-egy 
életútra. Szerencsétlen! – gon-
doljuk. S problémáink máris 
eltörpülnek mások küzdelmeit 
látva. 
Mi mindent kellett kiállnia: 
zsidóüldözéseket, hosszú hó-
napokat – családjától távol – a 
munkaszolgálatos táborokban, 
hadifogolytáborokat s a köz-

tük diktált erőltetett meneteket 
végkimerülésig, s a végzetes 
lövésig. Mégis írt és hitt… szá-
munkra is példát mutatva kitar-
tásból, akaraterőből:
„…de hisz lehet talán még! 
a hold ma oly kerek!
Ne menj tovább, barátom, 
kiálts rám! s fölkelek!”
Várjuk Önöket továbbra is in-
gyenes, bárki számára látogat-
ható rendezvényeinkre a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
Csilla von Boeselager Gond-
viselés Háza Idősek Napközi 
Otthonába, a Vasút utca 64-be. 

2019. május 15-én 10.00-tól – halá-
lának 500. évfordulója alkalmából -  
Leonardo da Vinci életével és mun-
kásságával ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők.          Kerekesné Fuli Anikó
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„…Az égre írj, ha minden összetört!”

A meseíró pályázat eredménye:
1. Zsömle és a gonosz galambok - 
Szécsény Dorina (Dadi Reformá-
tus Ált. Isk., 5. oszt.)
2. Ahol a legfőbb ellenség a petre-
zselyem... - Csere Kata (Koppány-
monostori Ált. Isk., 7. oszt.)
3. Pajti - Steiner Milla (Fazekas 
Utcai Ált. Isk., 4. oszt.)
Különdíjasok:
Édes meglepetés - Boczonádi 
Anna (Vaszary Ált. Isk., 2. oszt.)
Ádám, a vizsla kutyus - Kehl Kira 
(Benedek Elek EGYMI Óvoda, 
Ált. Isk. és Kollégium)

Díjátadó kutyaterápiás foglalkozással

Jász Attila a Honvéd Bajtársi Klubban



Verseny helye: Tatai Öreg-tó körül
A verseny ideje: 2019. május 18.
Versenyközpont: Új kajakház és 
Ökoturisztikai Központ, Tata 
(47.644895, 18.333192)
A nevezés módja
1. ONLINE nevezés a Köridő.hu 
(http://korido.hu/2019TataiToFu-
tas_reg) időmérő cég által biztosított 
nevezési felületen. A helyszínen a 
jelentkezéskor csak a chipek átvétele 
történik 7:30-tól 09:45-ig.
2. Helyszíni nevezés (a nevezési lap 
kitöltésével)
A verseny napján 7:30-tól (A 0,5 km, 
a 2 km és a 3.5 km-es távok esetén 
08:45-ig; a többi távon 09:45-ig) a 
helyszínen kitöltött nevezési lap le-
adásával és az emeltdíjas nevezés kifi-
zetésével történik.
ONLINE Nevezés határideje:
Kedvezményes nevezés határideje: 
2019. április 18.
Emelt díjas nevezési határidő: 
2019. április 19 - május 14.
Online nevezési rendszer zárása: 
2019. május 14. 24.00
A nevezési díj befizetése
1. Online nevezés esetén - átutalással
A Tatai Tömegsport és Tájfutó 
Honvéd Sportegyesület Pannon 
Takarék Zrt. bankban vezetett 
63200030-11053473 számlájára
Megjegyzés rovatba kérjük beírni: 
Azonosító kód (Id) (A visszaigazoló 
E-mail tartalmazza)
Számla igénylése esetén a számla a 
versenyen kerül kiadásra a rajtszám-
mal együtt, illetve kérésre a megadott 
címre kerül elküldésre.

Fontos:
• A nevezési díjat a regisztrációt köve-
tően legkésőbb 5 munkanapon belül 
kérjük átutalni!
• A befizetések feldolgozása manuá-
lisan történik, minden héten egyszer, 
legkésőbb vasárnap estig frissül a lis-
ta!
• A befizetett regisztrációs díjat csak 
akkor utalunk vissza, ha a nevezés 
visszavonásának kérelme a megadott 
e-mail címre 2019. május 14-ig beér-
kezik. Ez után történő lemondás, illet-
ve nem indulás ese- tén a nevezési díj 
kérésre felhasználható a következő, 
83. Tatai Tófutás versenyen.
A nem Magyarországról történő ne-
vezés esetén lehetőség van nevezés 
leadásának idejére érvényes nevezési 
díj befizetésére a helyszínen, de ezt 
kérjük e-mail-ben jelezni a név és a 
nevezési kód megadásával.
2. Helyszíni nevezés - Helyszíni befi-
zetéssel, a nevezési díj tartalma:
- Részvétel a versenyen
- Befutó érem
- Mini (500 m) és a 2 km-es távon cso-
kit kapnak a táv teljesítői
- Csomagmegőrző
- Decathlon gyerek foglalkoztató
- Egészségügyi biztosítás
- Chip-es időmérés (Köridő.hu)
- Jól láthatóan jelölt verseny útvonal
- Frissítés a verseny során
- Azonnali online eredményközlő rend-
szer
- Ingyenesen letölthető fényképek és 
elektronikus oklevél
- Kenyérlángos a 7-14-21-42km tá-
von indulóknak

Frissítőpontok
A Dechatlon frissítőpontokon víz, 
magnézium, alma, banán, kóla, csoki, 
izoital lesz. A 21 és 42 km-es távokon 
indulóknak energia zselé és energia 
szelet biztosított.

Díjazás
500 m-en  csoki és emlékérem
2 km-es távon  csoki, emlékérem, a 
kategória 1-3 helyezett érem, az abs. 
első fiú és lány kupa 3,5 km-es távon  
a gyerekeknek csoki, a kategória 1-3 
helyezett érem, az abs. első fiú és lány 
kupa
7 km-es távon a kategória 1-3 helye-
zett érem, az abs. első férfi és nő 2020-
as versenyen ingyen indulhat. 14 km-
es távon   a kategória 1-3 helyezett 
érem, az abs. első férfi és nő 2020-as 
versenyen ingyen indulhat. 21 km-es 
távon   a kategória 1-3 helyezett érem, 
az abs. első férfi és nő 2020-as verse-
nyen ingyen indulhat. 42 km-es távon  
a kategória 1-3 helyezett érem, az abs. 
első férfi és nő 2020-as versenyen in-
gyen indulhat.

Egyéb
DECATHLON bemutató sátor és 
gyereksarok
A versenyen mindenki saját felelőssé-
gére indulhat.

Információ: 
Sárközi István +36 (30) 412-9208
Herczog Gergely +36 (30) 944-2045
gherczog@yahoo.com
Minden résztvevőnek kellemes ver-
senynapot kívánunk!
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Asztalitenisz
NB II Tatai AC – Budaörs 11-7
Pontszerző: Barassó 3, dr Szám 3, 
Szakál 2, Krebs 1, Krebs-Barassó, 
dr Szám-Szakál
Kézilabda
Férfi NB I/B  Váci KSE – Tatai AC 
29-24 (15-11)
Vezette: Haskó T., Szécsi Lantos B.
Góllövő: Schekk 6, Benis, Harsá-
nyi 4-4, Fekete 3, Győrffi, Halász, 
Mizser 2-2, Steczina 1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági Éles KISE – Tatai AC 
31-25 (14-14)
Vezette: Kolorovszki Z., Lábadi J.
Góllövő: Véber 7, Steczina 6, Csá-
nyi, Willi 3-3, Hegedűs 2, Czunyi, 
Szalay 1-1, Zeőke-Szöke, Zubek 1-1
Edző: Márton Ádám
Fiú serdülő Éles KISE – Tatai AC 
38-31 (18-14)
Vezette: Fábián B., Vandróczki G.
Góllövő: Csányi 11, Willi 6, Takács 
5, Nagy, Szalay, Vámosi 3-3
Edző: Csányi Gábor
Női felnőtt Kisbér KC – Tatai AC 
22-37 (11-21)
Vezette: Natkai N., Szalay Z.
Góllövő: Zink 9, Kurcsik,Varga 7-7, 
Lehoczki 4, Király,Metka 3-3, Csics 
2, Szőke 1
Edző: Gubicza István
Női ifjúsági Tatai AC – Bősárkány 
31-28 (20-12)
Vezette: Czillahó D., Krupánszki K.
Góllövő: Csics 13, Zolnai 8, Puleo, 
Simon 3-3, Rácz, Siklósi, Szeiler, 
Tompa 1-1
Edző: Gubicza István 
Lány U14 Csepel DSE – Tatai AC 
17-25 (6-13)
Balmazújvárosi LKSE – Tatai AC 
19-25 (10-12)
Góllövő: Pálmai 16, Malich-Maszl-
avér 12, Szebeni 7, Porpáczy 5, Se-
bestyén 4, Ungor 4, Kiss, Mészáros 
1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Lány U12 Tatai AC – Ácsi Kinizsi 
26-14 (12-4)
DKK II.Arany – Tatai AC 
24-15 (12-8)
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Tatabányai SC–Kőkúti Sasok DSE 
12-9 (6-8)
Kőkúti Sasok DSE – Alba Fehérvár 
KC I. 15-20 (11-7)
Edző: Kőhalmi Zoltánné
Fiú U11 Kisbér KC I. – Kőkúti Sa-
sok DSE 16-22 (7-12)
Dunaújvárosi AC – Kőkúti Sasok 
DSE 12-15 (17-7)
Edző: Michl Dorottya
Grundfos Tatabánya KC – Tatai 
AC 16-15 (9-7)
Alba Regia KSE–Tatai AC 
11-13 (5-6)
Edző: Benis Bence
Fiú U15   Tatai AC-Kazincbarci-
kai KSE 22-18 (9-12)
Budai Farkasok NKFT–Tatai AC 
21-19
Góllövő: Horváth D. 12, Sekk 11, 
Chmelovics 4, Huber,Németh, Ora-
vecz 3-3, Horváth A.2,  Zwickl 2, 
Németh 1
Edző: Csányi Gábor
Kosárlabda       
Női  amatőr NB I. 
Tatai SE – Széchenyi KA Győr 
59-104 (16-23,13-30,18-24,12-27)
Pontszerző: Kiss J. 18/6, Orsós-Bog-
dán 8/3, Chroméj 8, Gyöngyösi 6, 
Jagicza 5,  Kurucz 1
Edző: Szabó Judit
Labdarúgás Férfi felnőtt           
Tatai AC – Ácsi Kinizsi 20-2 (11-2)

Vezette: Hartdégen Zs.
Góllövő: Járóka 1,2,88, Zuggó 
6,9,28,30,36,58,65,83,86, Szabó 
10,44,55, Csordás D. 21, Tóth 31,61, 
Nagy 62, Martonfi 82 ill. Baumgart-
ner 26, Vörös 37 
Edző: Kele Zoltán
Nagyon nehéz ilyen helyzetben ját-
szani amikor az ellenfél csak 7 játé-
kossal érkezik. Ezzel együtt dicséret 
illeti a vendégeket akik becsülettel 
küzdöttek. Nekünk nagyon fontos 
volt ez a meccs a három pont és a 
gólkülönbség miatt is.
Wati Kecskéd KSK – Tatai AC 
5-2 (3-0)
Vezette: Kiss L.
Góllövő: Czékmány 11, Pető 15,82, 
Greskó 32, Farkas 58 ill. Szabó 67, 
Zuggó 69
Edző: Kele Zoltán
Férfi U19 Vértesszőlősi SE–Tatai AC 
2-4 (1-2)
Vezette: Kiszi L.
Góllövő: Nagy 16, Fazekas 43 ill. 
Széles 7, Sziranidisz 29, Lázár 75, 
Kiss 77
Edző: Wéber Roland
Tatai AC–Wati kecskéd KSK 
4-1 (1-1)
Vezette: Vas K.
Góllövő: Sziranidisz 45, Martonfi 
53,56, Lázár 63 ill. Rajki 14
Edző: Wéber Roland
Fiú U16 OBSK Oroszlány–Tatai AC 
2-2 (1-1)
Vezette: Józsa Cs.
Góllövő: Jónás 8,64 ill. Szemeti 28, 
Barzsó 58
Edző: Kisék Szabolcs
Tatai AC–Nagyigmándi KSK 2-0 (1-0)
Vezette: Varga I.
Góllövő: Nagy 38,89
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14 Tatai AC – Bábolnai SE 
2-0 (2-0)
Vezette: Vankó M.
Góllövő: Szabó 1, Horváth 28
Edző: Schweininger Ferenc
Örülök a három pontnak, de a győ-
zelem lehetett volna fölényesebb is 
ha kihasználjuk a helyzeteinket. A 
Bábolna gyakorlatilag csak védeke-
zett.
Nyergesújfalu SE–Tatai AC 4-1 (3-0)
Vezette: Szabó G.
Góllövő: Kovács 27, Horváth 35, 
Szórád 36, Mohos 70 ill. Szabó 41
Edző: Schweininger Ferenc
Női U19 Nyergesújfalu SE–Tatai AC 
2-1 (1-1)
Vezette: Baukó I.
Góllövő: Katona 4,51 ill. Horváth 
22
Tatai AC–Wati Kecskéd KSK 
2-2 (0-0)
Vezette: Vas K.
Góllövő: Schwarcz 48, Szabó 69 ill. 
Kirschner 45, Baldoni 51
Női U17 Nyergesújfalu SE–Tatai 
AC  0-9 (0-3)
Vezette: Szalay N.
Góllövő: Barta 9,21,37,51, Basahi-
di 19, Horváth 40,45, Babocsai 47, 
Jenei 50
Edző: Schaffer Péter
Tatai AC–Wati Kecskéd KSK 
4-1 (2-0)
Vezette: Hegedűs R.
Góllövő: Hartai 5, Barta 21,45,48 
ill. Kirschner 49
Edző: Schaffer Péter
Az U19-es mérkőzés nehezebb volt, 
de erre számítottunk is. Dicséret il-
leti a lányokat, mert fáradtan is küz-
döttek. Az U17-es meccsen Barta 
Viki a 250. gólját is megszerezte, 
gratulálok neki.

Programajánló
Asztalitenisz
április 27. szombat 15.00 
Tatai AC- Pénzügyőr férfi NB I.
A mérkőzést a TAC csarnokban 
rendezik.
Kézilabda
április 26. péntek 17.00 
Tatai AC – Veszprém II. 
fiú serdülő
április 27. vasárnap 16.00 
Tatai AC–Bajnok Nemesvámos 
férfi ifjúsági
18.00 Tatai AC–Veszprém U21 
férfi felnőtt
A mérkőzéseket a Güntner 
Arénában rendezik.
Labdarúgás
április 20. szombat 10.00 
Tatai AC–Tatabányai Vasas 
fiú U14
14.00 Tatai AC -  Sárisápi BSK 
férfi U19
április 21. vasárnap
16.00 Tatai AC–Vértesszőlősi SE 
felnőtt
április 27. szombat
10.00 Tatai AC–Zsámbéki SK 
női U17
április 28. vasárnap 10.30 
Tatai AC–Bábolnai SE 
fiú U16
A mérkőzéseket a TAC Új úti pá-
lyáján rendezik.
Teke
április 26-28. péntek-vasárnap
TEKE MIX verseny
A versenyre az Edzőtáborban 
kerül sor.
Túrázás
április 27. szombat 7.00 
Gerecse 50-30-20-10 km
Egyéb
április 27. szombat
Olimpiai Vándorgyűlés

EREDMÉNYEK

Beindult a nagyüzem a szabadtéri 
sportágakban. Ahogy megérkezik 
a tavasz benépesülnek a labdarúgó 
és az atlétikai pályák. A Diákolim-
piai versenyrendszerben először 
a kistérségi versenyekre, majd a 
megyei döntőkre kerül sor. Az ál-
talános iskolásoknál egyelőre a 
kistérségi versenyt rendezték meg, 
de a középfokú intézmények már a 
megyei döntőben szerepeltek. Az 
Edzőtábor pályáján 4 kispálya lett 
kialakítva ahol két-két pálya várta 
a lány és fiú csapatokat. Érdekes-
ség lehet, hogy mind a két nemnél 
Oroszlány, Tata és Tatabánya is 
két-két együttessel képviseltette 
magát. A lányoknál Nyergesújfalu 
és Komárom, míg a fiúknál Esz-
tergom és Komárom csatlakozott 
egy-egy csapattal, így alakultak ki  
a nyolcas mezőnyök. Két négyes 
csoportban körmérkőzést játszot-
tak az együttesek, ezután alakult ki 
a helyosztók párosítása.  A játék-
vezetőket az MLSZ Megyei Szö-
vetsége biztosította. A lányoknál 
eléggé kiegyenlített volt a mezőny, 
egyedül az Oroszlányi Hamvas 
Gimnázium csapata lógott ki a 

sorból mivel csak négyen érkez-
tek. Becsülettel végigjátszották a 
tornát, ám nagyarányú vereségeket 
szenvedtek. A fiúknál több olyan 
játékos is szerepelt aki valamely 
megyei nagypályás csapatban is 
játszik. A fiúknál a csoportmecs-
cseken a Tatabányai Bánki és a 
Tatai Eötvös mutatott jó formát. 
A rájátszásban aztán ismét pályá-
ra lépett minden csapat. A csopor-
tok első helyezettjei a másik cso-
port másodikjaival játszottak és a 
két győztes vívta a döntőt, míg a 
vesztesek a bronzmeccset vívták. 
Mint ahogy általában lenni szokott 
a rájátszás más kategória, itt köny-
nyen bukhatnak a csoportmeccsek 
alapján várható esélyesebbnek ítélt 
csapatok. Most is nagy küzdelme-
ket hozott mind az elődöntő, mind 
a döntő mind a lányoknál, mind a 
fiúknál. Végül a lányok mezőnyé-
ben a Nyergesújfalui Zafféry Ká-
roly Szalézi Középiskola, a fiúknál 
az Esztergomi Dobó Katalin Gim-
názium együttese nyerte a megyei 
döntőt, ezzel kivívta  a Diákolim-
pia országos döntőben való szerep-
lés jogát.                     Tompa Andor

Foci Diákolimpia
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