
Április 27-én Tatán rendezte 
72. Vándorgyűlését a Magyar 
Olimpiai Akadémia (MOA).
A Magyar Olimpiai Bizottság 
(MOB) az olimpiai eszme és a 
magyar sportmozgalom olimpi-
ai hagyományainak ápolásáért 
működteti a Magyar Olimpiai 
Akadémiát, melynek feladata a 
hazai és a nemzetközi olimpiai 
mozgalom céljainak, célkitűzé-
seinek segítése, ismeretterjesz-
tő, tudományos és népszerűsítő 
tevékenység megszervezése, 
az olimpiai mozgalom hagyo-
mányainak ápolása valamint 
lehetőségei szerint az olimpiai 
eszmével kapcsolatos nevelés, 
oktatás, kutatás támogatása. A 
szervezet nem először ülésezett 
városunkban, a 19.-ik vándor-
gyűlését korábban szintén Ta-
tán rendezte.
Kulcsár Krisztián a MOB elnö-
ke a 72. vándorgyűlés kapcsán 
elmondta: - napjaink sportjának 
támogatásán és a sportszak-
mai feladatokon túl a Magyar 
Olimpiai Bizottság legfonto-
sabb feladata a hagyományőr-
zés. A MOA 1985 óta létezik, 
és a világon egyike volt az első 
olyan olimpiai akadémiáknak, 
melyeknek megalakulásakor 
Juan Antonio Samaranch, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizott-

ság egykori elnöke is jelen volt. 
A jövőre megrendezésre kerülő 
olimpiával kapcsolatban Kul-
csár Krisztián úgy nyilatkozott: 
- bíznak abban, hogy a hagyo-
mányoknak megfelelő lesz a 
szereplés, figyelnek arra, hogy 
a csapatlétszám legalább akko-
ra legyen, mint korábban, s ha 
a Rióban elért éremszámot újra 
hozni tudja majd Magyaror-
szág, akkor nagyon elégedettek 
lesznek. 
Az április 27.-i vándorgyű-
lés résztvevői az Olimpiai 
Központban találkoztak, ahol 
megkoszorúzták Rózsavölgyi 

István emléktábláját, majd vá-
rosnézésre indultak és meg-
látogatták az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központot. Ezt 
követően a program a tatai 
edzőtábor dísztermében zajlott, 
ahol az esemény emlékére Kul-
csár Krisztián MOB elnök és 
Győr Béla a MOA főtitkára ok-
levelet adományozott Tata Vá-
rosának, melyet Michl József 
polgármester vett át. A városve-
zető az eseménnyel kapcsolat-
ban úgy fogalmazott: - mindig 
nagy öröm olyan közösségeket 
fogadni Tatán, akik a legjobb 
ismerői egy-egy speciális te-

rületnek, így nagyon büszkék 
vagyunk arra, hogy a MOA is-
mét itt tartja a vándorgyűlését, 
hiszen olyan szervezetről van 
szó, amely az ország számos 
pontjára elviheti városunk hír-
nevét. A polgármester hozzátet-
te: - Tata igazi sportváros, nem 
csupán a gazdag múltja, mély 
gyökerei miatt, hanem mert a 
jelenben is szép eredményeink 
vannak a 35 sportegyesületünk-
nek, és a több mint 4700 igazolt 
sportolónknak köszönhetően, 
az eredményekért pedig nagy 
köszönet jár a sportvezetőknek, 
szakembereknek és a szülők-
nek is.
A vándorgyűlés délutáni prog-
ramja előadásokkal folyta-
tódott: többek között  Győr 
Béla megemlékezett az előző 
vándorgyűlés óta az olimpiai 
mozgalomban elhunyt spor-
tolókról és sportvezetőkről, 
Michl József polgármester 
Tata sportéletéről számolt be, 
Tompa Andor a Komárom-Esz-
tergom Megyei Diáksport és 
Szabadidő Egyesület elnöke az 
egyesületet mutatta be, Szöl-
lősi György a Nemzeti Sport 
főszerkesztője, a MSÚSZ elnö-
ke pedig „Magyar futballzsenik 
Spanyolországban” címmel 
tartott előadást.                    -áá-
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Köszönet városunk óvodapedagógusainak és kisgyermeknevelőinek!
Két naposra bővült az óvodapedagógiai nap

Tata Város Önkormányzata szerve-
zésében rendeztek két napos konfe-
renciát városunkban április 24-én 
és 25-én, a hagyományos óvodape-
dagógiai szakmai nap alkalmából.
A program a Magyary Zoltán Mű-
velődési Központban kezdődött, 
ahol a tatai óvodapedagógusok, 
bölcsődei kisgyermeknevelők 
mellett határon túli vendégeket is 
köszöntöttek Magyarkanizsáról, 
Szovátáról, Szőgyénből, Sepsi-
szentgyörgyről és Gútáról. A hely-
színen a konferenciát Michl Jó-
zsef nyitotta meg. A polgármester 
az eseménnyel kapcsolatban úgy 
nyilatkozott: - hosszú évek hagyo-
mánya az óvodapedagógiai nap 
megszervezése, ami idén egy két 
napos szakmai találkozóvá bővült. 
Óvodapedagógusainkat nem csak 

akkor kell köszöntenünk, amikor 
valamilyen szép óvodai ünnep erre 
alkalmat ad, hanem fontos, hogy 
minden évben legyen egy olyan na-
punk, amikor egy kicsit ünneplünk, 
gratulálunk a színes diplomás és a 
nyugdíjba vonuló kollégáknak, s 
egyben szakmai eseménnyé is tesz-
szük a találkozást. Ennek az a célja, 
hogy előadásokkal támogassuk a 
tatai óvodai és bölcsődei szakem-
berek munkáját, valamint segítsünk 
a lelküknek, szívüknek is tovább 
erősödni a hivatásukban – fogalma-
zott a városvezető. 
Az eseményen hagyományosan sor 
került a nyugdíjba vonuló és színes 
diplomás pedagógusok köszönté-
sére. A konferencián elismerésben 
részesült az idén gyémántdiplomás 
Stockbauer Ferencné és az idén 

aranydiplomás Simon Csabáné. 
Nyugdíjba vonulása alkalmából 
köszöntötték:
-Miklós Istvánnét (Juniorka Alapít-
ványi Óvoda),
-Csíkné Mészáros Klárát (Juniorka 
Alapítványi Bölcsőde),
-Nagy Horváth Jánosnét (Tatai 
Kincseskert Óvoda),
-Katona Istvánnét (Kincseskert 
Óvoda),
-Varga Zsoltnét (Kertvárosi Óvo-
da), és
-Bartus Ferencnét (Csillagsziget 
Bölcsőde).
Szeretettel köszönjük a nyugdíjba 
vonuló óvodai és bölcsődei szak-
emberek munkáját melyet a tatai 
gyermekekért végeztek, a követ-

kező években boldog, egészséges 
nyugdíjas éveket kívánunk nekik! 
A két napos találkozón szakmai 
előadások hangzottak el többek kö-
zött az anyanyelvi tudatosságról az 
óvodai és a bölcsődei nevelésben, 
és a testvérvárosi legjobb gyakorla-
tokról, emellett a résztvevők látoga-
tást tettek több helyi intézményben, 
valamint közös sétán nézték meg 
Tata nevezetességeit és ellátogattak 
a Kuny Domokos Múzeumba is.
Az óvodapedagógiai konferencia 
programja a Humánszolgáltatá-
sok fejlesztése Magyary Zoltán 
mintajárásában című EFOP-
1.5.2-16-2017-00043 azonosító-
számú projekt jóvoltából valósult 
meg.                      Ábrahám Ágnes

Tatán rendezte vándorgyűlését a Magyar Olimpiai Akadémia



Tata Város Önkormányzata képvi-
seletében Michl József polgármes-
ter, a Tatai Atlétikai Club képvise-
letében pedig Hanesz József elnök 
írta alá április 24-én a Városházán 
azt a támogatási szerződést, mely a 
klub idei működését segíti.
A támogatási szerződés értelmében 
a város 45.000.000 forint összegű 
támogatást nyújt Tata legrégebbi és 
legnagyobb sportklubjának. Hanesz 
József elnök a helyszínen elmond-
ta: - a támogatás az alapokat jelenti 
a működésükhöz, s minden évben 
egy nagyon biztos forrás ahhoz, 
hogy sportolóik nyugodt körülmé-
nyek között versenyezhessenek. A 
TAC városunkban nagy szervezet-

nek számít, a megyében például a 
legnagyobb kézilabda szakosztályt 
működteti, idén március 31-én a 
teljes taglétszámuk 735 fő volt.
A klubban kilenc szakosztályban 
dolgoznak, teljes költségvetésük a   
támogatásokkal és a tagdíj bevé-
tellel 100-120 millió forint között 
van évente, emellett 130-140 millió 
forint TAO-val számolhatnak a mű-
ködési költségük tekintetében.
Michl József a szerződés kapcsán 
úgy nyilatkozott: - A TAC kiemelt 
szerepet tölt be Tata sportéletében, 
egyrészt a színvonalas szakmai 
munkájával, másrészt azért, mert 
létszámát tekintve a legtöbb sporto-
lót egyesíti, ezért természetes, hogy 

az önkormányzat támogatja az ott 
folyó munkát.
Korábban a város megfogalmaz-
ta azt az igényét, hogy 2020-ra 
800 főre emelkedjen a klub iga-
zolt sportolóinak száma, s ehhez a 
célhoz folyamatosan közelítenek. 
A támogatással kapcsolatban az a 
kérés is megfogalmazódott, hogy a 
TAC-nak folyamatosan legyen csa-
patsportágban legalább két nemzeti 
második vonalban játszó csapata, 
ezt az elvárást szintén teljesítik. 

Az önkormányzat jelenleg a TAC 
legnagyobb támogatója, de a terv 
az, hogy tatai vagy környéki vállal-
kozások akár még ennél nagyobb 
mértékben is szponzorálják a klu-
bot, és segítsék működését, a fia-
tal sportolókat, a helyi sportéletet, 
közben önmagukat is reklámozva. 
Gratulálunk a TAC sportolóinak, 
munkájukra büszkék vagyunk, és 
erre az évre is szép sikereket kí-
vánunk nekik – fogalmazott Michl 
József.                                       -áá-

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete soron következő 
ülését április 24-én tartotta a Vá-
rosháza dísztermében, ahol ezúttal 
22 napirendi pontot vitattak meg.
A napirendek előtt Michl József 
polgármester köszöntötte Fiú Fe-
rencnét a  Fürdő utcai Népha-
gyományőrző Óvoda vezetőjét, 
nyugdíjba vonulása alkalmából. A 
városvezető az ülés utáni sajtótájé-
koztatóján elmondta: - Fiú Ferenc-
né Gyöngyi 40 éves szolgálati idő 
után köszön el óvodájától, de az 
intézményben és a városban még 
nagyon sokáig fogják emlegetni a 
nevét, munkásságát. Fiú Ferencné 
honosította meg Tatán a népha-
gyományőrző óvoda gondolatát, és 
aktív részese volt a magyarországi 
hagyományőrző óvodák közti kap-
csolattartásnak is, hiszen városunk-
ban két országos találkozót szerve-
zett a témában. Mind neki, mind az 
összes tatai óvónőnek nagy köszö-
nettel tartozunk munkájukért- fo-
galmazott Michl József arra utalva, 
hogy a képviselő-testület ülésének 
napján rendezték a hagyományos 
Óvodapedagógiai Napot.
Az áprilisi ülés rendelet-alkotáshoz 
kapcsolódó előterjesztések tárgya-
lásával kezdődött, a képviselők 
többek között szavaztak Tata Vá-
ros Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről szóló önkormány-
zati rendelet módosításáról, miután 
az önkormányzatoknak negyed-
évente kötelező felülvizsgálniuk 
költségvetési rendeletüket. Emel-
lett voksoltak a város tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bérle-
téről, a lakbérek mértékéről, vala-
mint az elidegenítésükre vonatkozó 
szabályokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról is. A rende-
let szerint - melyről korábban már 
számos körben, többek között egy 
informális ülésen is tárgyaltak a 
képviselők – meghatározott, egy 
főre eső jövedelemhatárig lehet 
szociális bérlakást használni, s ha 

a bérlőknek a jövedelme megnő, 
akkor két évig még ott lakhatnak. 
Ez idő alatt stabilizálódik az anyagi 
helyzetük, vállalják egy magasabb 
bérleti díj kifizetését, és marad ide-
jük arra, hogy megoldják a további 
lakhatásukat: akár pályázhatnak 
költségalapú bérlakásra, vásárol-
hatnak saját ingatlant, vagy piaci 
alapú bérlakást kereshetnek. Michl 
József a napirendi pontról úgy nyi-
latkozott: - a szociális bérlakásnak 
a szociálisan rászorulók lakhatását 
kell segítenie, a mostani változta-
tás értelmében az egy főre eső jö-
vedelem esetében a jövőben nem a 
nyugdíjminimumot veszik alapul, 
hanem a mindenkori minimálbért 
vagy a garantált bérminimumot.
A gazdasági társaságokhoz kap-
csolódó előterjesztések között az 
ülésen tárgyaltak a Tatai Városka-
pu Zrt. vezérigazgatója 2019. évi 
prémiumfeladatának meghatározá-
sáról, a Tatai Rend-ház Kft. alapító 
okiratának módosításáról és egy 
beszámolóról, mely a Tatai Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. 2018. évi 
ingatlankezelési tevékenységéről 
szól. A városnak 280 lakóingatlana 
van, ezek jelentős többsége szo-
ciális, a többi pedig költségalapú 
bérlakás. A lakások fenntartásával, 
üzemeltetésével, karbantartásával 
a lakók mellett a Városgazda Kft. 
foglalkozik. A városüzemeltetési 
cég az ingatlanok jelenlegi hely-

zetéről készített összefoglalót, 
többek között arról, hogy számos 
esetben fizetés nélkül tűnnek el a 
lakók, vagy maradnak ugyan, de 
nem fizetik ki a költségeket például 
a különböző közműszolgáltatók-
nak, amelyek felé az önkormány-
zatnak kell jótállnia. A beszámoló 
átfogó képet adott a képviselőknek 
a lakáshasználat rendjéről, és a je-
lenlegi problémákról.
A képviselők az elmúlt hónapok-
hoz hasonlóan áprilisban is tájé-
koztatást kaptak az Európai Uniós 
pályázatokról, majd ezt követően 
vagyongazdálkodáshoz kapcsoló-
dó témákkal foglalkoztak. Tatán, 
a Piac téren van egy olyan ingat-
lana az önkormányzatnak, melyre 
vonatkozóan pályázatot írnak ki. 
Az 1075 négyzetméteres, a leendő 
piac mellett található terület meg-
vásárolható, az erre vonatkozó pá-
lyázati kiírás elérhető a város hon-
lapján.
A humánszolgáltatáshoz kapcso-
lódó előterjesztések között szere-
pelt egy beszámoló a Tatabányai 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2018. évi tűzvédelmi tevékeny-
ségéről. Michl József köszönetet 
mondott a megyeszékhely tűzol-
tó-parancsnokságának a katasztró-
favédelem, tűzoltás, műszaki men-
tés területén végzett munkájáért, 
ami számos tatai családnak volt a 
segítségére az elmúlt évben is. A 

beszámolóból kiderül, hogy éven-
te 50-60 tűzeset van városunkban, 
és szintén 50 fölötti a műszaki 
mentések száma, beleértve a Tata 
közigazgatási területén lévő autó-
pálya szakaszt is. Maradva a hu-
mánszolgáltatásoknál a képviselők 
tárgyaltak a központi orvosi ügye-
leti feladatok ellátásának személyi 
feltételeiről. Korábban már készült 
egy összeállítás a Tatai Kistérségi 
Többcélú Társulási Tanács ülésére 
az INTER-AMBULANCE Egész-
ségügyi Szolgáltató Zrt. által meg-
szervezett kistérségi sürgősségi 
orvosi ellátással kapcsolatban. Az 
abban szereplő részletes adatokból 
látható, hogy tavaly közel 7500 al-
kalommal keresték fel a betegek az 
ügyeletet, ebből 2500 alkalommal 
nem volt indokolt a  sürgős ellá-
tás, de természetesen mindenkit 
fogadtak az orvosok. Ez az adat 
megegyezik az országos átlaggal, 
azonban abban különbözik a hazai 
tendenciától, hogy a kistérségünk-
ben sokkal nagyobb arányú a be-
tegek jelentkezése a szombati és 
vasárnapi napokon. Az ügyeletes 
orvosok ezért segítséget kértek a 
várostól, így az április 24-i döntés 
alapján a jövőben egy új mentő-
tiszt bevonásával végezhetik majd 
munkájukat a munkaszüneti na-
pokon. Ennek a módosításnak kö-
szönhetően abban az esetben, ha az 
ügyeletes orvos kimegy egy címre, 
az ügyeleten akkor is tartózkodik 
olyan szakember, aki el tudja látni 
a betegeket és segítséget tud nyúj-
tani nekik.
Az ülés további részében döntés 
született a Tatai Fürdő utcai Nép-
hagyományőrző Óvoda és a Tatai 
Egészségügyi Alapellátó Intéz-
mény magasabb vezetői pályáza-
tainak kiírásáról, valamint bírósági 
ülnökök megválasztásáról.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő ülését 
várhatóan május utolsó szerdáján 
tartja majd.                                -áá-
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Üléseztek a tatai képviselők
A szociális bérlakásokról is tárgyaltak

Az újság megjelenését támogatta:

A város idén is támogatja a TAC munkáját



A Tatai Városgazda Kft. környezettu-
datos nevelési programjának partne-
reként a Kőkúti Általános Iskola első 
osztályos kisgyermekei rózsanádat 
ültettek az Öreg-tó partján április 17-
én. Az iskola 5. éve működő ökoosz-
tályának célja a szemléletformálás, a 
gyerekek és a természet kapcsolatának 
valamint a környezettudatosságnak az 
erősítése. Heti rendszerességgel járnak 

terepen, megfigyelik az időjárás és a 
természet változásait, megismerked-
nek a különböző növényekkel, álla-
tokkal. Korábban az iskolájuk udvarán 
ültettek fákat, és a jövőben is folytatni 
fogják a közös munkát a Városgazdá-
val. Az ültetés mellett a tóparti parkban 
szemetet is szedtek, és összegyűjtötték 
a leveleket, gallyakat, valamint meg-
tisztították a lépcsősort.                    -áá-

Ismeretlenek a Kossuth téren, a 
templom előtti területen rózsaszín 
festékszóróval rongálták meg a kő-
burkolatot, a lámpatestet, a temp-
lomhoz vezető lépcsőt, az informá-
ciós táblát és a növényzetet.
A Tatai Közös Önkormányza-
ti Hivatal Közterület-felügyeleti 
csoportja a szükséges eljárási cse-
lekményeket (szabálysértési fel-
jelentés ismeretlen elkövetőkkel 

szemben) megtette a Tatai Ren-
dőrkapitányságon, Tata Város Ön-
kormányzata pedig megrendelte a 
festéknyomok eltakarítását a Vá-
rosgazda Kft. - től. Az önkormány-
zat az okozott kár miatt kártérítési 
igényét az elkövetőkkel szemben 
érvényesíteni fogja.
A Kossuth téren nem először történt 
rongálás, vigyázzunk jobban közös 
értékeinkre, környezetünkre!    -áá-

Tata Város Önkormányzata képvi-
seletében Michl József polgármes-
ter, a Tatai Önkéntes Bűnmegelőző 
Polgárőr Egyesület képviseletében 
pedig Rezes Róbert elnök írt alá tá-
mogatási szerződés április 16-án a 
Városháza dísztermében.
A szerződés értelmében az önkor-
mányzat idén 1 000 000 forint ösz-
szegű vissza nem térítendő támo-
gatást nyújt működési célokra az 
egyesület számára. Az 1991-ben 
megalakult, jelenleg 14 hivatalos 
taggal működő Polgárőr Egyesület 
célja, hogy erősítse Tata közbiz-
tonságát, segítsen visszaszorítani a 
bűncselekmények, szabálysértések 
számát, és közreműködjön külön-
böző rendezvények biztosításában.
Rezes Róbert a Városházán el-
mondta:- nagyon fontos számukra 
ez a támogatás, amit főképp eszkö-
zök cseréjére illetve fejlesztésére, 
ruházat beszerzésére és üzemanyag 

vásárlására fognak fordítani.
Michl József polgármester a tá-
mogatással kapcsolatban úgy nyi-
latkozott: - nagy köszönet jár a 
tatai polgárőröknek, akik kiválóan 
együttműködve a rendőrséggel és 
a Közterület-felügyelettel azért 
dolgoznak, hogy biztonságban és 
nyugodtan élhessünk. Az önkéntes 
munkát végző polgárőrök a nagy 
tatai rendezvények biztosításában 
is aktívan részt vesznek, segítik a 
közlekedést és járőröznek az utcá-
kon, így természetes dolog, hogy 
a város anyagilag is támogatja kö-
zösségüket – mondta a városveze-
tő.
Az egyesület a jövőben szeretné 
bővíteni tagságát munkájába mi-
nél több fiatalt bevonva, emellett 
pedig a helyi lovas élet képvise-
lőinek közreműködésével lovas 
polgárőr tagozat létrehozását is 
tervezik.                                  -áá-

A Bölcsődék Napja alkalmából 
szervezett ünnepséget Tata Város 
Önkormányzata április 25-én a 
Városháza dísztermében, ahol a 
tatai bölcsődék munkatársait kö-
szöntötték.
Az első bölcsődét Párizsban nyi-
tották meg 1844-ben, s pár év 
múlva már közel 400 hasonló 
intézmény működött világszer-
te. Magyarországon 1852 janu-
árjában bölcsőde-egylet alakult 
Pesten, s az előkészítő munka és 
jótékony célú gyűjtés eredménye-
ként 1852. április 21-én az akko-
ri Kalap u. 1. szám alatti bérház 
földszintjén nyílt meg hazánk 
első bölcsődéje, ahol 5 szobában 
38 gyermekről gondoskodtak. A 
Bölcsődék Napja Magyarorszá-
gon 2010-től államilag elismert 
ünnep. A tatai rendezvényen Fe-
kete Éva a Csillagsziget Bölcsőde 

vezetője elmondta: - napjainkban 
egyre nagyobb jelentősége van a 
bölcsődei nevelésnek, amely már 
túlmutat a gondozásnál, hiszen 
az intézményekben egyre több 
képzett, főiskolai végzettséget 
szerzett kisgyermeknevelő foglal-
kozik a gyermekekkel, így – nem 
háttérbe szorítva a gondozási fel-
adatokat – mára előtérbe került a 
gondozás mellett a célzott nevelés. 
A kora gyermekkorral foglalkozó 
kutatások egyértelműen bebizo-
nyították, hogy ebben az életkor-
ban milyen nagy jelentősége van 
a fejlesztésnek, és a Csillagsziget 
Bölcsődében ennek szellemében 
törekednek a minél magasabb 
szintű ellátásra. A Bölcsődék Nap-
ja a kisgyermeknevelők hivatásá-
nak elismerése, az első főiskolai 
képzés hazánkban 2009-ben in-
dult el, azóta már több felsőfokú 

intézményben is foglalkoznak a 
kisgyermeknevelő képzéssel, ami 
a korábbinál nagyobb társadalmi 
elismertséget hozott, és 2016-ban 
a diplomás kisgyermeknevelők 
bekerültek a pedagógus életpá-
lya-modellbe is – nyilatkozta Fe-
kete Éva. Tata a szakember képzés 
egyik jelentős helyszínévé vált, hi-
szen a Soproni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Kara 2018 őszén 
már második évfolyamon indította 
el a csecsemő és kisgyermekne-
velő alapszakot a Tatai Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Központ-
ban, a piarista rendház épületében.
A Bölcsődék Napja alkalmából 
minden évben elismerésben ré-
szesül egy tatai kisgyermekneve-
lő, idén a Csillagsziget Bölcsőde 
munkatársa, Berenczei Lajosné 
vehetett át elismerést Michl József 
polgármestertől és Fekete Éva in-
tézményvezetőtől, a bölcsődében 
végzett több évtizedes kiemelke-
dő, lelkiismeretes kisgyermekne-
velői munkájáért. Az eseményen 
„Élményalapú irodalomközvetí-
tés a bölcsődében” címmel tar-
tott előadást Bereczkiné dr. Zá-
luszki Anna adjunktus, az ELTE 
Tanító- és Óvóképző Karáról. 
A Bölcsődék Napja alkalmából 
megrendezett tatai program a 
Humánszolgáltatások fejlesztése 
Magyary Zoltán mintajárásában 
című EFOP-1.5.2-16-2017-00043 
azonosítószámú projekt jóvoltából 
valósult meg.                           -áá-
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Újra megrongálták a város főterétBölcsődék napja a Városházán

Támogatás a polgárőröknek

A legkisebbek is részt vesznek 
a város szépítésében



Áder János köztársasági elnök úr 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását. 
A SZAVAZÁS NAPJA:  2019. május 26., vasárnap

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 
A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak.

A NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítést kaptak a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítésben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár a szavazatát leadhatja. Az 
a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét elvesztette, a Helyi Választási Irodától kérheti - a személyazonossága igazolását követően - az értesítő pótlását. Az értesítő bemutatása 
a szavazóhelyiségben nem feltétele a szavazásnak.
A SZAVAZÁS HELYE
A tatai választópolgárok 24 szavazókörben adhatják le szavazatukat, melyeket a www.tata.hu oldalon megtekinthetnek. A szavazókörök jegyzékébe feltüntetésre kerültek az új utcanevek, 
így pl.: a 006. számú szavazókör kibővült a Harmónia utcával, a 024. számú szavazókör a Saustand utcával egészült ki.
A SZAVAZÁS 
A névjegyzéken szereplő választópolgár személyesen szavazhat, a szavazóhelyiség címe a választópolgárnak küldött értesítőben szerepel. 
Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon tartózkodik, de nem Tatán, átjelentkezési kérelmet nyújthat be a Helyi Választási Irodához.
Ha a választópolgár külföldön tartózkodik a szavazás napján, kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékre.  
Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet.
A választópolgár a kérelmét benyújthatja személyesen vagy levélben Tata Város Helyi Választási Irodához (2890 Tata, Kossuth tér 1.), illetve az interneten (www.valasztas.hu honlapon) ügyfélka-
pus azonosítással, vagy anélkül. A Helyi Választási Iroda minden munkanapon 8.00 és 16.00 óra között áll a választópolgárok rendelkezésére.
A kérelmek papír alapú benyújtásához használandó formanyomtatványok rendelkezésre állnak a Helyi Választási Irodában, illetve letölthetők a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról, vagy Tata 
város honlapjáról (ww.tata.hu, Választás aloldal).
Felhívom a figyelmet, hogy a korábbi szabályozástól eltérően, a kérelem benyújtásának módja szerint, különböző határidőket állapít meg a jogszabály. 
A Helyi Választási Iroda a kérelem elbírálásáról értesíti a választópolgárt, a személyesen megjelentek részére a döntést átadja, a levélben, vagy internetes úton érkezett kérelmek esetében a döntést 
megküldi a választópolgár lakcímére, illetve a kérelmező által megadott egyéb értesítési címre (tartózkodási hely, e-mail, fax.)   
Az átjelentkezési kérelem:
A választópolgár május 22-én (szerda) 16 óráig nyújthat be átjelentkezési kérelmet.
A választópolgár – május 22-én (szerda) 16 óráig – kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt település helyett másik településen szavazhasson (azaz módosíthatja kérelmét).
A választópolgár
• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 22-én (szerda) 16 óráig,
• személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én (péntek)16 óráig
kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
Ha a választópolgár a szavazás napján Tatán tartózkodik, de másik szavazókör területén, jogosult átjelentkezési kérelem benyújtására. Ez esetben a szavazás helyszíne a Tata, Bercsényi u. 7. szám alatti szavazókör lesz.
A külképviseleti névjegyzékre történő felvétel: 
A választópolgár május 17-én (péntek) 16 óráig benyújtott kérelme alapján kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. 
A választópolgár – május 17-én (péntek) 16 óráig – módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni.
A választópolgár május 22-én (szerda) 16 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.
Mozgóurnával történő szavazás
Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhet a helyi választási irodától, vagy 
a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.  
A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani:
- a Helyi Választási Irodához
• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 22-én (szerda) 16 óráig,
• személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én (péntek) 16 óráig, 
• május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án (vasárnap) 12 óráig,
- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján, május 26-án (vasárnap), legkésőbb 12 óráig
• meghatalmazott útján,
• vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.
A választópolgár május 24-én (péntek) 16 óráig kérheti, hogy
• a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy
• a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.
 A mozgóurnát a választópolgár
• kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre,
• ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén található bármely címre.
Új lehetőség a más településen mozgóurnával szavazni kívánó, de átjelentkezési kérelmet valamely okból be nem nyújtó választópolgároknak, hogy május 22-én (szerda) 16 óráig akkor is 
kérheti bármely település területén található bármely címre a mozgóurnát, ha előzőleg nem jelentkezett át. Ebben az esetben a mozgóurna iránti igényt egyben átjelentkezési kérelemnek 
is kell tekinteni. A két kérelemről egyidejűleg dönt akár a választópolgár lakcíme szerint, akár a mozgóurnázás helye szerint illetékes Választási Iroda. 
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen, ha az a szavazókör területén található. 
Felhívom a figyelmet, hogy aki mozgóurnát kért és kérelmét nem vonta vissza május 24-én (péntek) 16 óráig, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag 
mozgóurnával tud szavazni a kérelmében megjelölt címen!
A szavazás módja
A szavazást megelőzően a választópolgárnak érvényes okmánnyal igazolnia kell személyazonosságát és személyi azonosítóját, vagy lakcímét. 
A személyazonosság igazolására szolgáló okmányok:
-  magyar személyazonosító igazolvány (régi típusú, könyv formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
-  magyar útlevél (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
-  magyar vezetői engedély (jogosítvány),
- az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély, ha tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, 
arcképmását és aláírását.
A személyi azonosító igazolására szolgáló okmányok:
- lakcímkártya,
- hatósági bizonyítvány vagy
- személyazonosító jelről szóló igazolás.
A lakcím igazolására szolgáló okmányok:
- lakcímkártya (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény),
- régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány, ha tartalmazza a lakcímet,
- lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény része, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el. 
A választópolgárnak a személyazonosságát feltétlenül igazolnia kell, mely mellett a személyi azonosító, vagy a lakcíme közül már csak az egyiket kell igazolnia. 
Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!
A választópolgár az adatai ellenőrzését követően megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja a névjegyzéken. 
A választópolgárok listára szavazhatnak. Szavazni a lista feletti vagy melletti körbe tollal írt, két egymás metsző vonallal (X vagy +) lehet. 
A szavazólap kitöltésében a választópolgárt segítheti az általa választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja. A segítség nem irányulhat a szavazó befolyásolására.
A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.
Amennyiben bármely, a választást érintő egyéb kérdés merül fel, a Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy az 34/588-663, 34/588-617, 
34/588-614 vagy a 34/588-641-es telefonszámokon, a 06-34-587-078-as fax számon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.
hu vagy a www.tata.hu honlapokon.
Dr. Kórósi Emőke 
jegyző, HVI vezető
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Kedden tartották a megyei önkor-
mányzat és a megyei könyvtár által 
közösen szervezett „Megismerem- 
Megszeretem- Megőrzöm 2” vetélke-
dő döntőjét. Az általános- és a közép-
iskolás csapatok közül is a tatai iskola 
diákjai végeztek az első helyen.  
Az esztergomi TSZC Bottyán János 
Szakgimnázium dísztermében Popo-
vics György, a megye első embere, dr. 
Völner Pál államtitkár, a rendezvény 
fővédnöke, Romanek Etelka pol-
gármester és Hana György igazgató 
köszöntötte a megjelenteket.  A zsűri 
elnöki tisztét Czunyiné dr. Bertalan 
Judit országgyűlési képviselő töltötte 
be. Popovics György köszöntőjében 
az értékek identitásra gyakorolt hatá-
sáról beszélt. Elmondta, hogy a me-
gyei identitás pályázat célja is szűkebb 
hazánk értékeinek megismertetése az 
egymástól távol lévő települések la-
kói számára. Külön kitért arra, hogy a 
Megyei Értéktár vetélkedő célja, hogy 
a fiatalok megismerjék a megyénkben, 
hazánkban található értékeket. Ezzel is 
erősítsük kötődésüket nemzetünkhöz 
szűkebb hazánkhoz, Komárom-Esz-
tergom megyéhez. Romanek Etelka 
polgármester asszony köszöntőjében 
az értékek egyetemességéről szólt, 
Hana György igazgató a hely szel-
leméhez méltó versengést kívánt a 
csapatoknak. Dr. Völner Pál fővéd-
nök megnyitója után a Garabonciás 
Táncegyüttes előadásával kezdődött a 
vetélkedő. 
A csapatokat a vetélkedő döntőjében 

a korábbi évhez hasonlóan ezúttal is 
számos interaktív feladat várta. Az ál-
talános iskolás csapatok közül a zsűri 
értékelése alapján a Református Gim-
názium „Fesztivál” csapata végzett az 
első helyen, a második helyen a Lá-
batlani Arany János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola „Arany 
Értékőrzők” csapata a harmadik helyen 
pedig az Oroszlányi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola „Értékesítők” csapata 
végzett. A középiskolások is hasonlóan 
jól szerepeltek, ebben a korkategóri-
ában a Tatai Református Gimnázium 
„Értékőrök” csapata végzett az élen, 
a második helyen a TSZC Kereske-
delmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakgimnáziuma „Kereskedelmi” 
csapata, a harmadik helyen a TSZC 
Bánki-Donáth-Péch Antal Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája „Bán-
ki-Péch” csapata, a negyedik helyen 
pedig a TSZC Géza Fejedelem Ipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
ja „Géza fejeledelem” csapata végzett. 
Minden csapattag egy okos karkötőt és 
fejhallgatókat kapott ajándékba, a fel-
készítő tanárok munkáját egy e-book 
olvasóval köszönték meg a szervezők. 
A csapatok munkáját Czunyiné dr. Ber-
talan Judit, a zsűri elnöke és dr. Kancz 
Csaba kormánymegbízott értékelte.
A vetélkedő a Földművelésügyi Mi-
nisztérium által kiírt „HUNG-2018” 
pályázatból, a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat szervezésében 
és a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár lebonyolításában jött létre. 

A XII. Gyerekfesztivál április 
4-6-ig összművészeti fesztivál 
volt, melyen 1. – 8. osztályos 
korosztályig  bárki bemutathatta 
tudását. Tíz kategóriában lehe-
tett nevezni, s aki nem fért bele 
a kategóriákba, az egyéb kate-
góriában indulhatott, pl. a bábo-
sok. A versennyel párhuzamosan 
fotó-, képzőművészeti-, irodalmi 
és film pályázatokat is hirdettek, 
a legsikeresebb alkotásokból ki-
állítás nyílt a rendezvény idején. 
A meghívott iskolák tanulói 
Szerbia, Magyarország, Romá-
nia, Szlovákia területéről jöttek, 
tag- és partnerintézményekből, 
testvértelepülésekről. Tatát a 
Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskola nyolc tanulója, 
igazgatója Kun Katalin és igaz-
gatóhelyettese Békés Andrea 
képviselte.
A hivatalos fogadási időpont 
előtt érkeztünk a városba, ezért 
lementünk a Tisza partra. Ott 
láttunk fűzfavesszőből évek óta 
folyamatosan font árnyékoló-
kat. Az egyik egy dinoszaurusz-
ra emlékeztetett. A játszótéren a 
ringlispielt mindenki kipróbálta: 
hajtotta, vagy lógott rajta. Kati 
néni fényképei jól tükrözik vi-
dámságunkat.
Növendékeink a magyarkanizsai 

iskola tanulóinál kaptak szállást. 
Egy részük szintén nevezett va-
lamilyen versenyszámban, így 
másnap drukkoltak egymásnak. 
Péntek délelőtt színpadbejárás-
ra volt lehetőség.Az ünnepélyes 
megnyitón a város elöljárói és 
a rendezvény támogatói is jelen 
voltak. A műsort az iskola növen-
dékei nyújtották, a rendezvény 
két nyelven zajlott. A számos tá-
mogató nevét a színpad melletti 
kivetítőn folyamatosan lehetett 
olvasni egész nap. A zenéket és 
a produkciók időtartamát még 
az utazás előtt el kellett küldeni 
a rendezőknek, így szinte percre 
pontosan tudták tartani a verseny-
kiírásban megjelölt időpontokat.
A programok a díszteremben és 

a tornateremben párhuzamosan 
zajlottak. A háromtagú zsűri a 
térben egymástól elkülönített 
asztalok mellett foglalt helyet. 
Olyan szakemberekből állt, akik 
vagy ebben az iskolában nőttek 
fel, vagy valamilyen kötődésük 
van hozzá. Végzettségük általá-
ban igazodott az adott kategóriá-
hoz. A segítők, műszakiak szintén 
régi tanítványok voltak. A video-
felvételeket a tanulók készítették, 
a hivatalos fotós még a próbákon 
is készített felvételeket. A már 
végzett versenyzők számára já-
tékokat szerveztek az udvaron. 
A színpadmester mindig gondos-
kodott arról, hogy minden részt-
vevő a helyén legyen, és megfe-
lelő időben induljon a színpadra. 

A verseny utáni gálaműsorban a 
legjobb három mutathatta meg 
magát, ők kapták a kupákat. Volt 
tanulóiknak köszönhetően több 
online platformon (facebookon 
és Youtuben) is élőben közvetí-
tették az eseményt.
Versenyszámok, eredményeink:
Néptánc:
Név: Pacskó Csaba 
Felkészítő tanár: Jakab András 
Produkció címe: Tardoskeddi 
váskatánc 
Eredmény: Emléklap
Név: Krussó János Marcell és 
Szeidler Szimonetta
Felkészítő tanár: Jakab András és 
Jocha-Kánya Réka
Produkció címe: Mezőföldi ug-
rós és friss csárdás
Eredmény: Kupa és Különdíj
Név: Klausz József és Varga 
Zsófia Felkészítő tanár: Jakab 
András és Jocha-Kánya Réka
Produkció címe: Komáromszent-
péteri lassú és friss csárdás
Eredmény: Emléklap
Népzene:
Név: Tóth Dániel 
Felkészítő tanár: Kutenicsné Sza-
bó Krisztina
Produkció címe: Gyimesi tánc-
dallamok (legényes, héjsza, járta-
tó, sürülő)
Eredmény: Különdíj

Moderntánc:
Név:  Fónyad Anna és Major Fló-
ra Léna
Felkészítő tanár:  Békés Andrea
Produkció címe: Összhangban, 
zene:Bocelli: Fall on me 
Eredmény: Emléklap
Az iskolában van konyha, itt kap-
tunk ebédet, vacsorát. A felnőtt 
vendégek számára a verseny nap-
ján a törökkanizsai szakács isko-
la tanulói készítették az ízletes és 
gusztusosan tálalt sós és édes fa-
latokat.Az este Discoval zárult a 
gyerekek számára, a tanároknak 
pedig közös vacsora volt, sajnos 
a zsűrivel nem találkoztunk.
Mivel csütörtökön 17 órától vár-
tak bennünket és szombat reggel 
10-kor bocsátottak utunkra, e két 
napot is igyekeztünk teljessé ten-
ni. Indulás napján Szegeden töl-
töttünk pár órát: ellátogattunk a 
Varga Mátyás Múzeumba, ahol a 
díszlettervező műveivel, a szege-
di színházak történetével ismer-
kedhettünk meg. Megtekintettük 
a Dómot, a látogatóközpontban 
lévő kiállítást és felmásztunk a 
toronyba is. Hazafelé az Ópusz-
taszeri Nemzeti Parkban néztünk 
szét. Annyi volt a látnivaló, hogy 
maradt a következő útra is. 

Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskola
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„Értékőrök” diadala

2019-ben Tatabányán a Bridges-
tone Tájékozódási Futó Diáko-
limpia Országos Döntője!
Május 18-19-én Tatabányára lá-
togatnak a megyei és fővárosi 
versenyeken továbbjutott tájfutó 
diákok. Az országos döntőn közel 
600 fő áll majd rajthoz.
Még 2017. decemberében kaptak 
hírt a megye tájfutói, hogy az or-
szágos diákolimpia helyszínéül 
Tatabányát választotta a Magyar 
Tájékozódási Futó Szövetség. A 
Komárom-Esztergom Megyei Tá-
jfutó Szövetség, Gerecse Tájfutó 
Club, Megalódusz Sportegylet 
és a Tatai Tömegsport és Tájfutó 

Honvéd Sportegyesület szerve-
zésében valósul meg a verseny. 
Kihívás ez a megye tájfutóinak, 
mivel nem tornacsarnokhoz kö-
tött sportról van szó, ezért ver-
senyközpontokat kell kialakítani 
a rendezvény helyszínein ( Május 
1. park, Turul mögötti erdő) és 
megteremteni az infrastrukturális 
hátteret. 
Az országos rövidtávú verseny 
2019. május 18-án délelőtt a Gál 
István lakótelep környezetében, a 
normáltávú május 19-én délelőtt a 
Turul Parkerdőben lesz megtartva.
Május 18-án délután háromfős rö-
vidtávú diákváltóra kerül sor.

Mindkét területről a megye tájfu-
tói készítettek térképet.
A Gál István lakótelepen helyen-
ként polgárőrök segítik majd a 
futók haladását, az autóval közle-
kedők forgalomlassításra, illetve 
útlezárásra is számíthatnak.
Mindkét nap délelőtt a Diákolim-
pia kísérőversenyre, a főtámo-
gatóról elnevezett a Bridgestone 
Kupára várják a szervezők a tá-
mogatókat, szülőket, kísérőket.
Számos támogató bevonásával 
meglepetéssel is készülnek a klu-
bok, hiszen ez a legnagyobb meg-
mérettetése az utánpótlás korú 
tájfutóknak. 

Tájfutók diákolimpiája

A vértessomlói svábok történe-
tével és hagyományaival ismer-
kedhetnek meg az idei évben a 
Kuny Domokos Múzeum látoga-
tói. Szeptemberig összesen négy 
alkalommal mutatkozhat be a te-
lepülés Tatán a Vendégségben a 
múzeumban című sorozat kereté-
ben. A nagysikerű program 2011-
ben indult Tarjánnal, és azóta is 
a Német Nemzetiségi Múzeum 

egyik legnépszerűbb programja. 
Vértessomló Német Nemzetiségi 
Önkormányzata támogatásával 
próbálják megőrizni a sváb kultú-
rát a településen, amelynek bemu-
tatására egy nagyszabású időszaki 
kiállítást is összeállítottak, amely 
a tatai múzeum földszintjén lát-
ható. A tárlat anyagának gyűjtése 
és összeállítása hosszú évek mun-
kája, amely elsősorban Pfiszterer 

Jánosnénak és lányának köszön-
hető. Az idei sorozat első alkal-
mán Waldmann-né Baudentisztl 
Éva, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának el-
nökhelyettese köszöntötte a részt-
vevőket. A kiállításmegnyitóval 
egybekötött programon részt vett 
továbbá a vértessomlói Német 
Nemzetiségi Dalkör és a Német 
Nemzetiségi Tánccsoport is.

Vendégségben a múzeumban



A tatai Móricz Zsigmond Vá-
rosi Könyvtár áprilisi Könyves 
Szerdájára Lukács Sándor hozta 
el saját verseit. Különleges alka-
lom volt ez a rendezvény, mert 
nem csupán egy költő, hanem 
egy színész-költő szólalt meg a 
színpadon. Egy olyan művész, 
akinek karaktere, hangja hosszú 
évtizedek óta meghatározó ele-
me a magyar színházi és filmes 
kultúrának. Lukács Sándornak 
1985 óta hét verseskötete jelent 
meg, a legutóbbi - mely A kezde-
tek utcája címet viseli - 2017-ben 
látott napvilágot. Életrajzi adalé-
kokkal fűszerezett önálló estjé-

vel, Az elűzött álommal az utób-
bi években bejárta az országot, 
idén pedig Tatára is megérkezett. 
A versek közötti átvezetésekben 
már-már anekdotaszerűen mesélt 
a művész életének emlékezetes 
pillanatairól, időszakairól. Nem 
csak a gyermekkori emlékek, de 
a rendszerváltás előtti amerikai 
út, családi történetek, és furcsa, 
maradandó benyomások is írásra 
késztették. A tataiaknak előadott 
versek sorát humoros, groteszk 
darabok zárták. Az önálló est kö-
zönségtalálkozós beszélgetéssel 
folytatódott, melyen Szűcs Anikó 
újságíró, a színész rendszeres kí-

sérője tett fel kérdéseket Lukács 
Sándornak. A művész elárulta, 
hogy első verse kilencéves ko-
rában született, az 1956-os for-
radalom napjaiban. Később, a 
középiskolai évek alatt már rend-
szeresen írt, és a színészi p ályá-
ra kerülve sem hagyta el az ihlet, 
így születhettek meg versesköte-
tei. Újabb művei már a következő 
gyűjtemény alapját képezik, mely 
egy-két éven belül megjelenhet. 
Addig is érdemes olvasni a koráb-
biakat, vagy ellátogatni Lukács 
Sándor előadásaira a Vígszín-
házba, illetve a Veszprémi Petőfi 
Színházba.               Makuvek Nóra
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Kecske Kupa

Március 23-án délelőtt került sor 
a Kecske Kupa matematika ver-
seny 2. fordulójára a tatai Kőkúti 

Általános Iskolában. A novem-
beri 1. fordulóhoz hasonlóan 90 
perces, 4x8 feladatban mérhették 

össze tudásukat a megye csapa-
tai. Közel 500 diák versengett 
ötödiktől tizedik osztályig azért, 
hogy az összesített eredményével 
bejuthasson az országos döntőbe.
A verseny innovációnak számít, 
egyrészt mert a csapatok egyéni 
QR-kódját leolvasó tabletek mi-
att online követhetőek az eredmé-
nyek, másrészt mozgással egy-
bekötött. Természetesen ehhez a 
digitális háttér elengedhetetlen, 
amit az iskola pályázati támoga-
tás elnyerésével biztosított.
A játék az udvari sátorban foly-
tatódott, ahol a feleletválasztós 
kérdések megoldásával „kecske 

garas”-hoz juthattak a csapatok, 
melyet a megyei döntőt záró lici-
tálós játékon válthattak be. Ren-
geteg ajándék került árverésre, 
melyhez a Petre Cukrászda is 
hozzájárult adományával.
A verseny nagyon nagy össze-
fogást igényelt diákoktól és pe-
dagógusoktól egyaránt. Külön 
köszönet illeti az Eötvös Gimná-
zium és a Fazekas utcai tagintéz-
mény segítő diákjait. 
Két tatai csapat is bekerült az 
országos döntőbe: a Református 
Gimnázium TRG4 nyolcadikos, 
valamint a Kőkúti ötödikeseinek 
Birkák nevű csapata.

Hirdetés



Tata Város Diákönkormányzata 
hagyományosan szervez sportver-
senyeket az iskolák számára. Ter-
mészetesen ebben a kispályás foci 
is benne van. Idén április 26-án a 
Focikert volt a helyszíne a közép-
iskoláknak kiírt versenynek.  A 
város négy legnagyobb középisko-
lájának csapatai –Bláthy, Eötvös, 

Jávorka,  Refi- küzdöttek a TAVI-
DÖK Kupáért .  Kelemen Anna 
diákpolgármester és Boros Vivien 
ifjúsági referens felügyelete alatt 
nagyon sportszerű meccseket lát-
hattak a nézők, mert hogy testneve-
lés óra gyanánt érkeztek szurkolók 
is. Több csapatban is szerepeltek a 
megye nagypályás bajnokságaiban 

játszó játékosok, itt néha egymás 
ellen is játszottak az egyébként egy 
együttesben szereplők. Végül ma-
gabiztos 3 győzelemmel az Eötvös 
vihette haza a kupát. Második lett 
a Jávorka, míg a Refi végzett a 3. 
helyen. Most csak a negyedik hely 
jutott a Bláthynak, de jövőre lesz 
lehetőség a javításra.                  -ta-

Kézilabda

Fiú serdülő        
Tatai AC – Telekom Veszprém II. 
34-21 (15-8)
Vezette:   György K., Horváth 
A.                        
Góllövő:  Willi 8, Csányi 7, 
Szi-Benedek 5, Nagy, Vámosi 
4-4, Takács 3, Oravecz 2, Sza-
lay 1
Edző: Csányi Gábor
Két fordulóval a vége előtt 3 
ponttal vezetjük a tabellát és 
van még egy hazai meccsünk. 
Bízom a bajnoki címben, de ez 
a meccs nagyon fontos volt. 
Jól játszottunk, tudtam min-
denkinek lehetőséget adni.
Fiú U12               
Komárom VSE – Kőkúti 
Sasok DSE 7-17 (3-10)
Kisbér KC – Kőkúti Sasok 
DSE 18-32 (10-14)
Edző: Kőhalmi Zsófia
Női felnőtt         
Tatai AC – Ácsi Kinizsi    
25-27 (10-12)                       
Vezette: Őri E., Gengeliczky 
D.                    
Góllövő:  Zink 8, Kurcsik, 
Varga 5-5, Csics,Ivády 2-2, 
Metka, Németh, Szőke 1-1 
Edző: Gubicza István
Női ifjúsági        
Tatai AC –   Petőfi SK Lipót    
26-23 (13-12)                  
Vezette: Suszter A., Natkai R.
Góllövő:    Csics 9, Siklósi 6, 
Puleo, Simon 4-4, Nagy, Szei-
ker, Tompa 1-1
Edző: Gubicza István
Nagyon összeszedetten és 
már-már okosan játszottak a 
lányok. Jobban akartuk a győ-
zelmet és szerintem jobbak is 
voltunk. Amikor szorosabb 
lett az eredmény mindig volt 
valaki aki tudott lendíteni a 
játékon. Nagyon örülök a 2 
pontnak. 
Tatai AC – KK Ajka 
23-21 (8-7)
Vezette: Őri E., Gengeliczky 
D.
Góllövő: Csics, Puleo 8-8, Si-
mon 3, Siklósi 2, Rácz, Zolnai 
1-1               
Edző: Gubicza István 
Három nap alatt kétszer győz-
tünk ezért minden elismerés a 
lányoknak. Ez nehezebb mecs-
cs volt mint a Lipót elleni. 
Bognár hetek óta nagyon jól 
véd, ez ma is sokat számított.
Lány U14             
Tatai AC – Dorogi SE 
14-21 (11-1o)
Szigetszentmiklósi NKSE II 
– Tatai AC 14-27 (8-14)
Góllövő: Malich-Maszlavér 
13, Pálmai 9, Sebestyén 8, 
Szebeni 5, Mészáros, Porpáczi 
3-3
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Lány U12               
Ácsi Kinizsi – Tatai AC 
8-23 (3-12)
Tatai AC – Kőkúti Sasok 
DSE 
12-31 (5-19)
Edző: Kulcsár Gyöngyi, Kő-
halmi Zoltánné
Komárom VSE – Kőkúti 
Sasok DSE  6-38 (2-21)
Kosárlabda női amatőr NB I. 
Tatai SE – ZTE NKK II. 
68-71 (15-19,23-18,17-14,13-
20)
Vezette: Kéri I., Kaposi R.
Pontszerző: Gusztafik 17, 

Szűts 15, Kuller 13/3, Kiss J. 
10, Kurucz 6,
Orsós-Bogdán 3, Gyöngyösi 2, 
Jagicza 2
Edző: Szabó Judit

Labdarúgás
Férfi felnőtt           
Tatai AC  – Vértesszőlős   
2-2 (1-2)                            
Vezette: Katona B.
Góllövő: Mészáros 38, Járóka 
48 ill. Szőke 13, Duka 30
Edző: Kele Zoltán
Csak dicsérni tudom a csapa-
tot amiért 0-2-ről felállt. Ha 
egy kis szerencsénk van akár 
a győzelem is meglehetett vol-
na. Hétről-hétre más összeál-
lításban kell játszanunk, ma is 
két játékosunk sérült meg.
Bábolnai SE – Tatai AC 
8-3 (3-0)
Vezette: Csejtei Cs.
Góllövő: Kalamár 5,6,61,63, 
Valkó 23,83, Takács 75,90 ill. 
Mészáros 49, Tóth 73, Szabó 
85
Edző: Kele Zoltán
Férfi U19                
Tatai AC – Sárisápi BSE   
2-3 (1-1)                           
Vezette: Gaszner T.                           
Góllövő: Lázár 45, Martonfi 
49 ill. Kun V. 18,53, Sári 62
Edző: Wéber Roland
Vannak ilyen meccsek amikor 
szinte biztosra veszi az ember 
a győzelmet, azután vereség 
lesz belőle. A Sárisáp nagyon 
jól játszott, bár csak tízen vol-
tak a pályán. Remélem ez a 
vereség az elszántságot hozza 
ki a fiúkból a továbbiakban. 
Előttünk van még a rájátszás, 
de megérdemelnénk az ezüs-
térmet.
OBSK Oroszlány – Tatai AC  
1-2 (0-2)
Vezette: Kreitl T.
Góllövő: Bándi 70 ill. Mar-
tonfi 4,18
Edző: Wéber Roland
Fiú U16                    
Wati Kecskéd KSK – Tatai 
AC  
4-1 (2-0)                              
Vezette:    Marosi M.                             
Góllövő:  Harsányi 15, Hor-
váth 36, Nagy 55, Takács 83 
ill. Schaffer 53
Tatai AC – Bábolnai SE 
10-0 (6-0)
Vezette: Sándor T.
Góllövő: Schaffer 11,28,55,78, 
Ombódi 14,42, Kozma 19, 
Szabó 37, Nagy 53, Stark 71
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14                     
Wati Kecskéd KSK – Tatai 
AC 
3-1 (3-1)
Vezette: Bagi A.
Góllövő: Szemes 12,32, Lóth 
19 ill. Chmelovics 70
Edző: Schweininger Ferenc   
Női U17                      
Tatai AC  Zsámbéki SK  
19-1 (13-0)
Vezette: Udvardi K.
Góllövő: Vimmer 2, Szemeti 
4,57, Horváth 6,19,27,60, Bar-
ta  10,17,22,26,29,30,31,48, 
Jenei 28,36, Bencze 46, Hartai 
55
Edző: Schaffer Péter

Röplabda                     
RÖAK Kaposvár – ÉDRA 
TAC 
3-1 (12,22-13,21)

Sport 2019. május 2. V. évfolyam, 9. szám8
EREDMÉNYEK

Kézilabda

Programajánló
Karate

május 11. szombat 10.00 
SPEED Kupa
Helyszín: Güntner Aréna

Labdarúgás
május 4. szombat 10.00  
Tatai AC – OBSK Oroszlány  
fiú U14
május 5. vasárnap 9.30 
Tatai AC – Törökbálint  női 
U19
16.30  Tatai AC – FC Eszter-
gom férfi felnőtt
május 11. szombat 10.00  
Tatai AC – Fortuna  női U17
május 12. vasárnap 9.30  
Tatai AC – Nyergesújfalu SE 
női U19
11.30  Tatai AC – Koppánymo-
nostori SE fiú U16
16.30  Tatai AC – OBSK Orosz-
lány férfi felnőtt
A mérkőzéseket a TAC Új úti pá-
lyáján rendezik.

Teke
május 3-5. péntek-vasárnap
Teke MIX verseny
Helyszín: Edzőtábor tekepálya

Szünet volt az NB I/B-s kézilab-
da bajnokságban, így a csapatok 
felkészülhettek a hajrára, az utol-
só három fordulóra. A bajnoki 
cím sorsa a legutóbbi játéknapon 
eldőlt. A Vác a TAC elleni hazai 
győzelemmel megnyerte a baj-
nokságot és visszakerült a legma-
gasabb osztályba. A dobogós he-
lyek is többé-kevésbé  elkeltek, a 
SZESE-ETO lehet az ezüstérmes 
.A tabella végén a Nagykanizsa 

és a Százhalombatta áll és május 
10-én egymás elleni mérkőzésü-
kön eldőlhet ki végez az utolsó, 
12. helyen. Nagy küzdelem fo-
lyik a középmezőnyben , itt még 
nagyon sok minden történhet , 
helyezések változhatnak. Ebbe a 
körbe tartozik a TAC is, a három 
mérkőzés eredményétől  függ a 
végső helyezési szám.  A hátra-
lévő három fordulóban kétszer 
hazai pályán játszik a csapat, két 

olyan ellenfél ellen akiket   ide-
genben is sikerült legyőzni.   Ide-
genbe, Pécsre utaznak a fiúk ahol 
mindig nagy csatákat vívnak, de 
nem esélytelenek ott sem. A mos-
tani hazai mérkőzésen a Telekom 
Veszprém U21-es együttes ellen 
kellett volna megszerezni a két 
pontot.  Ez azért lett volna fontos 
mert az utóbbi három mérkőzé-
sen vereséget szenvedett a tatai 
csapat.                       Tompa Andor

TAVIDÖK Kupa


