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Tata Város Önkormányzata szervezésében az idei már a harmadik
volt a városi ballagások sorában.
Az ünnepséget május 2-án a Kossuth téren rendezték.
Az eseményen a TSZC Bláthy
Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola valamint a Tatai Református Gimnázium és az
Eötvös József Gimnázium végzős
diákjai vettek részt.
Michl József az ünnepség helyszínén elmondta: - Zsebők Zoltán, a Jávorka Iskola tanárának
javaslatára indult el három éve a

városi ballagás, ahol közösen köszöntik Tata végzős diákjait. Idén
az önkormányzat minden ballagó
diáknak ajándékba adta a „Szent

István király Intelmei és Törvényei” című kis kötetet, melyet a
Kossuth téren az osztályok képviselői vehettek át elsőként. Ezzel

kapcsolatban a polgármester úgy
nyilatkozott: - az ajándékkal azt
az üzenetet adjuk át a diákoknak,
hogy a hagyományaink, gyökereink ismerete és szívünkbe írása nélkül nincs nagy esélyünk az
életben erősnek maradni. S ahhoz,
hogy ne gyengüljünk el, szükséges, hogy ilyen szép élményeket
is magunkban hordozzunk.
Az eseményen Bencsik János országgyűlési képviselő és Michl
József polgármester köszöntötte
a diákokat, majd Havassy Bálint
László plébános, Nagy Krisztina
református lelkész és Franko Mátyás evangélikus lelkész mondott
áldást, valamint hagyományosan sor került az „élet tüzének”
átadására is. A ballagtató diákok
nevében Kelemen Anna diákpolgármester búcsúzott, közreműködött a Menner Bernát Zeneiskola
fúvószenekara Belső Máté vezetésével, és Tihanyi Dániel.
		
Ábrahám Ágnes

Testvérvárosi koncerten telt meg a sportcsarnok

Bővebb információk:
www.tata.hu
Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

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

Április 30-án 180 tehetséges fiatal hangja és hangszeres játéka
töltötte meg a Güntner Aréna
Városi Sportcsarnokot Tata és a
holland Alkmaar testvérvárosi

koncertjén, mely az „Egymásra
hangolva” címet viselte. A estén egy nagyszabású, háromórás
koncerten léptek fel a Menner
Bernát Alapfokú Művésze-

ti Iskola, az alkmaari Artiance
Művészeti Központ, a Kőkúti
Általános Iskola Fazekas utcai
Tagintézménye és a Vaszary János Általános Iskola növendékei.

Holland vendégeink az előadás
előtti napokon magyar néptáncot
tanultak a Kenderke segítségével, és felléptek a Vaszary Iskolában is.
-áá-
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Városszerte elkezdődött a tavaszi
virágültetés

TATA KÁRTYA FELHÍVÁS
Tisztelt Ügyfeleink!
A PATARA Fesztiválra
tekintettel
a Tata Kártya ügyintézése,
érvényesítése a következő:
2019. május 28-án
13:00-17:00
2019. május 30-án
13:00-17:00
Várjuk Önöket!

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

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

Tata Város Önkormányzatánál és intézményeinél
(16-25 éves diákok részére)

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: ügysegéd (betöltött 18.életév)
Intézmények Gazdasági Hivatala: irodai kisegítő
Tatai Városkapu Zrt.
· Magyary Zoltán Művelődési Központ: irodai kisegítő
· Tatai Angolkert:
teremőr
· Fényes Tanösvény:
természetvédelmi őr
· Fényes Fürdő és Kemping: medenceőr
				
kölcsönzői kisegítő
			
portai kisegítő
			
udvaros
· Új Kajakház Ökoturisztikai Központ: kölcsönzői kisegítő
Kuny Domokos Múzeum: múzeumi gyűjtemény rendező, régészeti
segédmunka
Tatai Városgazda Kft.: parkgondozó, építőipari segédmunka, irodai
kisegítő
Móricz Zsigmond Könyvtár: bútor költöztetés (kb. 1 hét), könyvtári
kisegítő

Városszerte több mint 50 000 palánta kiültetését tervezi a Városgazda Kft. a következő hetekben. A cég
üvegházában nevelkedett növények
közül az Öreg-tó partjára került ki
kakastaréj, büdöske és kékzsálya.
A Kodály téren és a körforgalomnál több mint 5 ezer tő virágot ültettek ki a cég munkatársai, köztük
rózsanádat, hamvaskát, mézvirágot,

petúniát, kék salviát, paprikavirágot, díszcsalánt és begóniát. A Hajdú utcában a Béres Klinika mellett,
és a Rákóczi utcai kereszteződésnél
található ágyásokba telepítetttek
kecskerágót, babérmeggyet, japán
gyöngyvesszőt, és törpe gyöngyvirágcserjét. Ezt követően az Angolparkban és a Kodály téren folytatódik a virágosítás.

Szociális Alapellátó Intézmény: szociális segítő

Jelentkezés:
VÁMOSINÉ ILLÉS MÁRTA közösségszervezőnél:

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN: 13:00-16:00 óra között
Városmarketing Irodában (Tata, Bercsényi u.1. Fischer-ház)
vagy
vamosine.illes.marta@tata.hu e-mail címen

Hirdessen
Ön is

9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!
információ:06-30-698-9509

megrendelés:
taivaroskapu.ujsag@gmail.
com

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

Május 25-én és 26-án nyitva tart a
Tatai Kormányablak
A 2019. május 26. napján tartandó Európai Parlamenti választások kapcsán, a választások zavartalan lebonyolítása érdekében
a Kormányablakok, így a Tatai Kormányablak is 2019. május 25.
napján 8:00-14:00 óráig és 2019. május 26. napján 6:00-19:00
óráig rendkívüli nyitvatartási időben tartanak nyitva annak érdekében, hogy biztosítsák az ügyfelek részére a választási jog
gyakorlásához kapcsolódó ügyeik zökkenőmentes intézését.
A szombati és vasárnapi ügyeleti nyitvatartási időben az ügyfeleknek lehetőségük lesz személyazonosításra alkalmas okmány
(állandó, illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány) kiadására, valamint a lakcímigazolvány pótlásának intézésére.
A rendkívüli nyitva tartás alkalmával intézhető ügyek köre
kizárólag ezen esetekre korlátozódik, egyéb ügyek intézésére
ezen a napon nincs mód. Annak, aki állandó személyazonosító
igazolványra jogosult – állandó személyazonosító igazolvány
iránti kérelmére – ideiglenes személyazonosító igazolványt kell
kiadni, ha nem rendelkezik érvényes személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (pl:érvényes útlevéllel
vagy vezetői engedéllyel).
EFOP-1.5.2-16-2017-00043

Pályázat-közösségszervező munkakör betöltésére
Tata Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
Humánszolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban
című EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú projekt
Közösségszervező
munkakör betöltésére.
A pályázati feltételek megtekinthetőek a www.tata.hu weboldalon:
https://tata.hu/19091/palyazat_kozossegszervezo_munkakor_betoltesere
A pályázat benyújtási határideje 2019. május 20.

Az újság megjelenését támogatta:
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Tűzoltókat tüntettek ki

A Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a
tűzoltók védőszentje, Szent Flórián
napja alkalmából rendezett ünnepséget Tatabányán, ahol elismerések
átadására is sor került. Tata Város
Önkormányzata nevében Michl
József polgármestertől vehetett át
kitüntetést Kempa Dávid a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancs-

nokság tűzoltó őrmestere, aki tavaly
nyáron Tata és Kocs között egy személyautó és egy autóbusz balesetét
követően segített a fejtetőre borult
autóban lévő sérült kimentésében,
ezzel hozzájárult a sérült gyors kiemeléséhez és mielőbbi gyógyulásához. Gratulálunk az elismeréshez,
és köszönjük a megyei tűzoltók áldozatos munkáját!
-áá-

25 éves a KÉSZ

Könyvbemutatóval indult a jubileumi sorozat

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) tatai csoportja idén 25 éves, a jubileumot egy
programsorozattal ünneplik, melynek első eseménye a „Szent László, a velünk élő lovagkirály” című
könyv bemutatója volt április 30án a Városházán.
A 2017-es Szent László-évben sokan, sokféle módon emlékeztek
meg az egész Kárpát-medencében
a lovagkirályról. A „Szent László,
a velünk élő lovagkirály” című tanulmánykötet a KÉSZ és kolozsvári társszervezete, a KÉKK együttműködésének gyümölcse. 2017
júniusában KÉSZ–KÉKK (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és Keresztény Értelmiségi Kör
– Kolozsvár) találkozóra került sor
Kolozsvárott, ahol az anyaországi
és a helybeli értelmiségi fórum egy
konferenciával tisztelgett a lovagkirály alakja előtt. A könyv nem
csupán az eseményre meghívott
előadók tanulmánnyá szerkesztett,
bővített szövegeit tartalmazza, hanem olyan szakemberek írásait is,
akik az erdélyi kultúrtörténetnek jó
ismerői, elkötelezett kutatói.
A kötet első része olyan szövegeket tartalmaz, melyek a konferencia és az emlékév aktualitásait
hozzák közel az olvasóhoz, a második részében szerepelnek maguk a tanulmányok – az előadások
szerkesztett, több esetben továbbgondolt változatai. Segítségükkel
az olvasó végigkövetheti a Szent
László-kultusz mintegy 600 évét: a
középkortól a 18. századig a történelem, a liturgia, az ének- és a prédikációirodalom kevésbé ismert
szövegein keresztül. A kutatási
eredmények arról beszélnek, hogy
Szent László alakjával kapcsolat-

ban még mindig kerülnek elő értékes, ismeretlen vagy csak kevéssé
ismert szövegek, dallamok, vannak
még kiaknázatlan források, tudnak
újat mondani a történeti és szövegösszefüggésekről, miközben a
jelenben egyre árnyaltabb portré
rajzolódik ki a történeti László királyról, de arról a Szent Lászlóról
is, akit szövegek, interpretációk is
alakítottak.
Izing László a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tatai csoportjának elnöke a Városházán elmondta: - a csoport fennállásának 25.
évfordulója alkalmából egy féléves programsorozatot indítanak,
mely más jubileumokhoz is kötődik: a KÉSZ országos szervezete
30. évfordulóját ünnepli, ennek apropójából egy kongresszust szerveznek a parlamentben, a Piarista
Diákszövetség tatai tagozata pedig
idén 20 éves, ebből az alkalomból
a piarista rendház kápolnájában a
rend alapítójára emlékezve szentmisét tartanak majd, mindezek
mellé pedig számos egyéb program is szerveződni fog egészen a
hagyományos, novemberi Erzsébet bálig.
A tatai könyvbemutatón előadást
tartott Gábor Csilla a Babeș–Bolyai
Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének egyetemi tanára, és Szőcs Csaba a Verbum
Keresztény Kulturális Egyesület
igazgatója, római katolikus plébános. A kiadvány megjelenését a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
kezdeményezésére a Bethlen Gábor
Alap által meghirdetett pályázat keretében a Magyar Kormány támogatta. Akik érdeklődnek a könyv
iránt, beszerezhetik a kiadványt a
KÉSZ tatai csoportjánál.
-áá-
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Tatai rendőröket jutalmaztak

Április 26-án Esztergomban, a
Vármúzeum lovagtermében rendezték az idei Rendőrség Napját.
Az ünnepségen megyénk számos

rendőrének munkáját külön is elismerték. A helyszínen dr. Beró
Henrietta, Tata alpolgármestere
Tata Város Önkormányzata ne-

vében részesítette jutalomban
Tirhold József r. századost, a Tatai Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályának kiemelt főelőadóját,
valamint Törökné Takács Gyöngyi r. alezredest, a Tatai Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály
Igazgatásrendészeti Alosztály
alosztályvezetőjét. Gratulálunk
munkájukhoz, mellyel hozzájárulnak a Tatai Rendőrkapitányság
évről évre javuló bűnügyi eredményeinek eléréséhez és igazgatásrendészeti feladatainak magas
szintű ellátásához. Köszönjük a
kapitányság minden munkatársának munkáját, amit nap mint
városunkért és a tataiakért tesznek!
-áá-

Újra haltolvajokat fogtak az Öreg-tó partján
Május 7-én este ismét villogó kék
fényre figyelhettek fel az Öreg-tó
partján az arra járók. A Tatai Öreg-tó
Halászati Kft. halászati őrei munkájuk végzése közben újabb haltolvajokat csíptek nyakon. A tó remeteségi úthoz legközelebb eső részén
három gyanús egyénre figyeltek fel.
Bár már sötét volt, az éjszakai járőrszolgálaton nagy segítséget nyújtó
hőkamerákkal a párban járó halászati őrök a tó túlsó feléről könnyen
kiszúrták a rabsicokat. A tettenérés
során majdnem erőszakra is sor került. Szerencsére az elkövetők időben

belátták, hogy a rendészeti feladatokkal megbízott hivatásos halászati
őrök ma már hatósági személynek
minősülnek, így az ellenük elkövetett
erőszak hasonló hangsúllyal kerül elbírálásra, mint a rendőröknél. Több
horgászbot és két parton vergődő
harcsa került elő a helyszín alapos átkutatása során. A tetteseket 72 órára
elzárták, gyorsított bírósági eljáráson
többszázezer forintos pénzbírságra,
a horgászfelszerelések elkobzására,
valamint az elkövetéshez használt
gépjármű forgalmi engedélyének bevonására számíthatnak. A vád lopás,

orvhorgászat és állatkínzás.
A fentihez hasonló eset szerencsére
az évek során csökkenő számban, de
még mindig sokszor ismétlődik meg
évente az Öreg-tó partján. Tekintettel
arra, hogy a jog a haltermelők mellé
állva bűncselekménynek tekinti ma
már az orvhalászatot és nagy pénzbüntetéssel sújtja az elkövetőket,
nem éri meg a kockázatot az a néhány
kifogott hal. A tó halállományát védő
jól felszerelt halászati őr állomány állandó jelenléte garancia arra, hogy a
város nyereségesen gazdálkodhasson
az Öreg-tavon.
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Évadnyitó horgászverseny a Cseke-tavon

Április 27-én rendezte meg hagyományos évadnyitó horgászversenyét az 1929-ben alapított Tatai
Sporthorgász és Környezetvédő
Egyesület a festői szépségű Cseke-tavon.
Az Eszterházy család megbízásából 1783-ban Böhm Ferenc által
épített park gyöngyszeme a hajdan
természetes források vizével táplált
18 hektáros tó, amely szinte a város
közepén festői környezetben nyújt
lehetőséget a horgászsport szerelmeseinek ügyességük és szerencséjük kipróbálására.
Az idei első versenyt megelőzően
40 mázsa ponty került a tóba telepítésre, melyből 10 mázsa kétnyaras
(kb. 0.7-1.2 kg/db átlag egyedsúlyú) 20 mázsa három-nyaras (1.80
- 2.50 kg/db átlag egyedsúlyú) és
10 mázsa (kb. 3.0-4.5 kg/db átlag
egyedsúlyú volt. Tekintettel a tavaly ősszel az Öreg-tóból telepített
30 mázsa igazán szép állományra
kijelenthetjük, hogy minden feltétel
adott volt egy családias hangulatú,
sportszerű, de mégis „vérre menő”
küzdelem megrendezéséhez, melyet egyedül az időjárás alakulása
befolyásolt negatívan. A megelőző
éjszakai zivatar és a közelgő front
hatása sajnos érezhető volt a kapá-

sindex alakulásában. A versenyzők
élve a vezetőség kínálta lehetőséggel, előzetesen jelezték részvételi
szándékukat. A horgászok kora
reggeli órákban leadott nevezései
előre jelezték, hogy a résztvevők
erős mezőnyben fogják összemérni felkészültségüket horgásztársaikkal. A versenyre zömében
horgászegyesületünktől érkeztek
a horgászsport szerelmesei, de a
környező települések versenyzői is
szép számmal jelentkeztek a megmérettetésre.
A verseny programjának és szabályainak utolsó pontosítását követően, összességében 46 versenyző
kezdte meg pontosan 08:30-kor
a küzdelmet a dicsőség és nem
utolsó sorban az értékes nyeremények reményében. A Tatai
Sporthorgász és Környezetvédő
Egyesület míves serlegeket, kisplasztikákat, üveg-plakettet ajánlott
fel a dobogós helyezettek számára. A horgászverseny külön férfi és
női kategóriában került kiírásra, az
értékelés alapja pedig a bármilyen
horgászmódszerrel, egy horgászbottal kifogott hal össztömege volt,
halfajtától függetlenül grammokba
átszámolva. Egy gramm, egyenlő
egy pont. Külön díjazásra került a

legnagyobb halat fogó és a darabszámra legtöbb halat fogó versenyző teljesítménye.
A tóparton sétálva, a horgászok feszült várakozását érezve, érdekes
volt látni, ahogy a versenyen kívüli
időszakban egymással barátként
tréfálkozó versenyzők megkísérlik
a halfogás esélyét leginkább növelő, féltve őrzött titkaikat rejteni
társaik elől. A választott szerelék,
a zsinór vastagsága, a horog mérete, a csali fajtája és felfűzésének
módja, mind-mind féltve őrzött titokként kezelendő, bizalmas információnak számít. Mindenki bízik a
hosszú évek alatt kialakított, elsajátított, begyakorolt technikájában és
nem szívesen szeretné növelni versenytársa nyerési esélyeit ezek felfedésével egy ilyen komoly megmérettetés során. A reggeli órákban
felerősödő dél-nyugati szél magával hozta az izgalmakat is. Az eleddig érintetlen csalik - a horgászok
és persze a versenyt szervezők legnagyobb örömére - hirtelen felkeltették a halak érdeklődését. Egymás
után hallhattuk az oly sokat jelentő
„MÉRLEG” kérését, ami egy-egy
újabb hal beszákolását jelentette.
12:30-kor „gong” jelzéssel fejeződött be a halfogó verseny első és

legfontosabb része, majd kezdetét
vette az eredmények összegzése
a helyezési sorrend kialakítása. A
horgászok elcsomagolták nagyra
becsült felszereléseiket, míg a verseny szervezői a nevezési lapokon
rögzítettek szerint összegezték a
fogási eredményeket.
A feszültség érezhetővé vált, különösen akkor, amikor a nyereményekkel zsúfolt asztal az eredményhirdetés helyszínére került. Szemet
gyönyörködtető látványt nyújtottak
az áprilisi napfény bujkáló sugaraival megvilágított, fényesen csillogó serlegek és különböző értékes
díjak. A versenyzők sóvárgó szemekkel, saját eredményeik ismeretében néhányan szomorkodva, míg
mások reménykedve várták az ünnepélyes eredményhirdetést, amely
szerint:
Férfi I. helyezett: TAKÁCS MIKLÓS 14900 pont, 9 db hal,
Férfi II. helyezett: PÁLFI PÉTER
14510 pont, 13 db hal,
Férfi III. helyezett: LIPPAI CSABA 14250 pont, 15 db hal.
Női kategóriában egyetlen nevezőnk, KOLLÁRNÉ BAJCZIK
ÉVA indult. Teljesítménye alapján
szégyenkeznie nem kellett, hiszen
a 2 db hal megfogásával szerzett
4100 pontjával több férfi versenyzőtársát is megelőzte. Teljesítményét, egy halat fogó horgászt ábrázoló kisplasztikával jutalmaztuk.
Sajnálatosan a női kategóriában
egyedüli indulóként versenyzőnek
nem volt nehéz dolga a győzelem
megszerzésében vívott harcban…
A legnagyobb kifogott hal díj büszke nyertese PÁLFI PÉTER lett,
4550 pontot érő, azaz 4,55 kg-os
gyönyörű pontyával. Jutalma egy
igazán esztétikus, szépen csillogó
serleg lett.
Az évadnyitó verseny során ha-

gyományosan megemlékeztünk
egyesületünk egykori elnök-helyetteséről, id. Kollár Istvánról,
mindannyiunk Pista bácsijáról. A
család felajánlásaként évente Kollár István díjat adományoz, melyet
a versenyen darabszámra legtöbb
halat fogó sportoló, idén LIPPAI
CSABA sporttársunk vehetett át.
A Kollár családot említve kötelességem megemlíteni, a 60 literes
bográcsban elkészített és semmivel
össze nem hasonlítható gulyást,
mellyel a versenyen résztvevőket
és a verseny szervezőit is vendégül
látták. Nagyon jól esett, igazán finom volt. Köszönjük!
Összességében 46 fő versenyző, 4
óra tiszta versenyidő alatt, 141 db
halat, 192.70 kg tömegben fogott ki
a Cseke-tóból, ami az időjárás (elsősorban a hirtelen és jelentős légnyomásváltozás) miatt figyelemre
méltó eredménynek számít!
A jól megérdemelt ebéd elfogyasztása, már ismét a kora reggel tapasztalt tréfálkozó, jó hangulatú
barátias légkörben, a friss élmények megvitatása mellett zajlott, a
versenyből fakadó rivalizálás ekkorra szertefoszlott. Végül, de nem
utolsó sorban nem szabad megfeledkeznünk azokról a sportszerető, lelkes egyesületi tagokról sem,
akik időt és energiát nem kímélve
előkészítették és ilyen magas színvonalon lebonyolították egyesületünk évadnyitó horgászversenyét.
Köszönjük a versenyzőknek, hogy
elfogadták versenyfelhívásunkat,
köszönjük mindazok munkáját,
akik segítették a program előkészítését és eredményes végrehajtását!
Találkozzunk a „FEEDER-BOTOS
horgászversenyen”
2019.06. 08-án!
Berena Béla elnök
Tatai Sporthorgász és Környezetvédő
Egyesület

A Bajtársi Klub barangolása a 800 éves Szomódon

Klubunk minden évben felkeres egykét települést, amit „Barangoló” napnak nevezünk. Ilyenkor megismerkedünk a helyi nevezetességekkel,
érdekes látnivalókkal. 2019. Április
25.-én Szomód, Dunaalmás és Neszmély volt az úti célunk. Megérkezésünkkor klubtagunk Székely Sándor
– aki már Szomódi lakos, – fogadott és
egész nap kalauzolt bennünket, majd
vendéglátásunkról is gondoskodott,
köszönettel tartozunk érte. Első találkozásunk Cellár József Polgármester
Urral történt, aki röviden tájékoztatott
bennünket a községben történt beruházásokról, tervekről. (kerékpárút,
iskolai tornaterem, járdák, csapadékvíz elvezetők) lettek a közelmúltban
kiépítve. Különböző rendezvényekre
támogatást nyertek, ebből szeretnék a
faluházat megépíteni. A CSOK kölcsönök is jól alakulnak, hisz nagyon sok
fiatal kíván e településen lakni. Tatáról

is sok bevándorló érkezik folyamatosan. Megválasztása óta arra törekszik,
hogy minél szebb legyen a falu. Erről
későbbi sétáink során meggyőződhettünk, hisz nemcsak az udvarok, hanem
az utcák is rendezettek, virágosak. A lakosság létszáma kb. 2000 fő, 1990 óta
önálló közigazgatása van. Munkája,
elfoglaltsága miatt elköszönt és átadta
a szót Nemes Jánosnak, aki a Helytörténeti és Történelmi Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület elnöke. 15 fővel
alakultak meg, ma ez a szám 30-40
főre bővült. Szomód község már 1225
ben is lakott település volt Zumuld néven. Először csáki Ugrin birtok volt,
majd a Rozgonyiak, és Eszterháziak
kezébe került. Szomódon többféle
népcsoport található. német, román,
szlovák, többségük katolikus vallású.
Több civil szervezettel, régészeti munkatársakkal, a tatai Kuny Domonkos
Múzeummal is jó kapcsolatban állnak.

Az Egyesület értékes gyűjteményekkel rendelkezik, melyeket a helyszínen megnézhettünk. (fotók, térképek,
1225-ös keltezésű II. András oklevelét
is láthattuk)
2010-ben találtak egy szarkofágot,
(kőkoporsót) ami a III-IV. Századból,
származik. A Tűzkőhegyről is beszélt,
ami évtizedek óta katonai terület.
2006 óta a honvédség gyakorlótere
is. A község növény és állatvilágáról
elmondta, hogy értékes és ritka növények találhatóak. (páfrány, írisz)
Iskolájuk elnevezése is ebből eredd.
(IRISZ). A lóvasútról tett említést, ami
21 évig működött, ezzel szállították a
kőfejtőből Tardosról és Dunaalmásról
Szőnybe (Brigéció) az építéshez szükséges köveket. Szomódi születésű
olimpikonokról tett említést. Szomjas
László sportlövő olimpikon (Gombáspusztai fővadász) és Toldi Sándorról. Ezt követően felkerestük mindkét
temetőt, ahol hírességek sírjainál hajthattunk fejet. Többek között Csokonai
Lillájának testvére és Vajda Sámuel
lelkész és édesanyja is itt nyugszik.
Általában a Költészet napján, de egyházi évfordulókon is meglátogatják a
temetőt. Dr.Smidtmayer Rihárd a tatai
Kuny Domonkos Múzeum igazgatója és Nemes János szerkesztésében
megjelent a szovjetek által elhurcolt
és 1945 januárjában kivégzett polgári
áldozatokról szóló ”Jégbefagyott sikoly” című könyv, mely méltó emléket állít annak a 26 főnek, akik ártatla-

nul haltak meg. Mintegy 56 szemtanú
visszaemlékezései találhatók a könyvben. A kopjafánál a Bajtársi Klub
képviseletében Sárközi József elnök
és Lázár Ferenc koszorút helyezett
el az áldozatok emlékére. A délelőtti
programok ismertetését egy finom
ebéddel zártuk, amit a Szomódiaknak
így utólag is megköszönünk. Délután
elsétáltunk mindkét templomba, ahol
ismételten Nemes Jánostól kaptunk
információt az építésükkel kapcsolatban. A katolikus templom Fellner
Jakab nevéhez fűződik. Ezt követően
még az un. Holland falut is megtekintettük. Következő utunk a csodálatos
panorámával büszkélkedhető Hilltop
Borászati üzeme volt, a helytetőről
több felé elnézve látjuk a Duna vonulatát. Az üzem egyik borásza, Pápai János ismertette, hogy milyen és
mennyi munkálat szükséges ahhoz,
mire a szőlőből bor lesz. Nagyon sok
embernek még eddig nem volt lehetősége ilyen nagyméretű szőlő, ill. bortartályokat látni. Pl. egy akkora szőlőbefogadó prés van, amiben egyszerre
600 mázsa szőlőt lehet kipréselni. A
bor elhelyezésére szolgáló tartályok
rozsda és saválló acélból készülnek.
Hatalmas méretük sok embert meglepett, hisz egy-egy tartályba 2000
hl. bor tárolható. A feldolgozás után
szóba került a borok kezelése, (fejtés, szűrés, áruszállítás, palackozás.)
A borász büszkén mondta el, hogy
minőségi borokat állítanak elő. Bizo-

nyíték erre, hogy az évenkénti borversenyeken érmeket nyernek. Az idei
évben a megyei borversenyen több
arany, ezüst és bronzérem tulajdonosa
lett a cégük. Sok kérdés hangzott el, hisz nyugdíjasaink közül, kis tételben,
sokan foglalkoznak borokkal. A borász igyekezett minden felvetődő kérdést megválaszolni. Ezt követte az un.
Bor-kostoló, ahol különféle borokat
kóstolhattak nyugdíjasaink. Jó kedvvel, vidám hangulatban távoztunk a
hatalmas borkombinát épületéből. Ezt
követően – bár nem mindenki – de sokan meghallgattuk a Dandár Zenekar
csodálatos műsorát a Piarista Rendházban, ahol indulókkal, népzenével
és operettekkel szórakoztattak bennünket és mi a szokásos vastapssal
jutalmaztuk az előadásukat. A koncert
befejezése után Sárközi József a Bajtársi Klub elnöke átadta Balázs Attila őrnagy karnagynak, Tóth Sándor
ezredes helytörténész „Katonazene
Nyíregyházán” című könyvét. Így
köszöntük meg a zenekar színvonalas
előadását. Szép és gazdag élményekkel a késő esti órákban tértünk otthonunkba. Mindenkinek, akik biztosították számunkra e szép napot (Szomód
Önkormányzat, Székely Sándor, a
Szomódi Nyugdíjas Klub, és a Bajtársi Klub Elnöke Sárközi József)
köszönettel tartozunk, és szeretnénk,
hogy még sok ilyen szép Barangoló
napon vehessünk részt!
		

Nagy Olga Irén
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Források fénykora a Fényesen
A Tatai Fényes Forrásvidék leginkább
strandfürdőjéről volt híres nagyon
sokáig, nem csak a helyiek körében,
hanem a távolabb, a szomszéd városokban, még messzebb élők körében
is. Már száz évvel ezelőtt is szabadtéri fürdőhelyként használták a tataiak,
nem csoda, hogy az egyébként páratlan
szépségű növény- és állatvilágában
gazdag természetvédelmi területet egyszerűen csak Fényes fürdőnek nevezik
mind a mai napig. Főleg az idősebb generációk gyermekkori élményei teszik
a Fényest kultikus hellyé, és váltanak ki
mindig komoly érdeklődést és figyelmet azok a változások, amik együtt járnak akár a strandfürdő működésével,
akár a tavak, vízfolyások vagy források
állapotával.
Márpedig változásból bőven akadt,
hiszen az emberi tevékenység következményei alapvetően befolyásolták a
hely élővilágát, látványát, és a mindenkori gazda tennivalóinak lehetőségeit
és korlátait. A tatabányai bányaművelés a források korábbi vízhozamát
olyan szinten csökkentette évtizedeken
keresztül, hogy a táj arculata, a létesítmény infrastruktúrája szinte teljesen
megfeledkezve korábbi, de egyébként
természetes állapotról jókora mértékben alkalmazkodott a „száraz időszakhoz”, amiről még akkor nem gondolták, hogy emberi léptékkel bár hosszú
idő, de egyszer vége lesz.
Így lett, már húsz éve nem ontja a föld
mélye a barnaszenet, a karsztvíz szintje
pedig rohamosan emelkedik mindmá-
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ig. Már elmondhatjuk, hogy bár a források még nem produkálják a korábbi
vízhozamot, de ismét fénykorukat élik
a Fényesen.
Ahol tegnap még kemping, focipálya
volt, mára újra a vidra, a vízityúk és a
mocsári teknős természetes élőhelye.
Üdvözölnünk kell a visszatérő forrásokat, megteremtik rá az esélyt, hogy a
tataiak se úgy gondoljanak a számukra
egyik legkedvesebb helyszínre, hogy
az csupán egy a strandidő feltételéhez
kötődő fürdőzőhely.
Ez a víz lehetővé tette, hogy évente
több, mint harmincezer ember sétáljon
a mesebeli hangulatot, minden nap- és
évszakban más szépséget sugárzó láperdő felett, lássa, megismerje azokat
a növényeket, állatokat, amelyekkel
hazánkban ritkán, vagy csak itt találkozhat.
Ez a víz télen is képes fogadni a búvárokat, mert ekkor is 19-20 fokos hőmérsékleten tör elő a földből, ami nem
csak a merülést teszi lehetővé, de az ekkor is aktív víz alatti természet a látványélményről is gondoskodik. Ugyanígy a más vizeken szünetelő horgászat
sem alszik téli álmot, mert a Fényes
halai sem teszik ezt meg. Ezeknek az
egyedülálló természeti csodáknak azok
is tanúi lehetnek, akik kerékpáros turistaként az Által-ér völgyi kerékpárúton
érkeznek Tatára, sőt a mára már megkopott, de még mindig vonzó 28 egységet kitevő 115 férőhelyet biztosító
szálláshelyet is igénybe vehetik, vagy
kipróbálják, milyen érzés télen a sza-

unázást követően egy a kinti hidegben
párába burkolódzó langyos forrástóba
belecsobbanni.
Persze a visszatérő vizek feladatot,
néha gondot is jelentenek és okoznak.
Az eszközök, épületek, berendezések
műszaki állapotát az idő vasfogával
kézenfogva igyekeznek a romlásba
kergetni. A talajvíz megemelkedett
szintje súlyosan károsította a Fényes
közműhálózatát, néha a működésképtelenség határát is súrolta. Komoly,
minden éves feladat a folyamatos karbantartás, de most már egy nagy felújításnak kell következnie. A vizek a
felszínen is visszaveszik régi helyüket,
az új helyzet állandó tervezést, feladatot ad a víz elvezetése, kormányzása
terén, a mindig aktív természet pedig
az elmocsarasodás, iszapképződés lehetetlennek látszó küldetését várja el az
üzemeltetőtől, a tulajdonostól.
2019-ben már a strandolók is kézzel-
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fogható közelségben fogják megtapasztalni az újra élő források árnyoldalát. A sportmedence alatt megjelenő, a
közelmúltban egyre fokozódó vízhozamú forrás megemelte, összetörte a
medencetestet, ami lehetetlenné teszi
a jogszabályok szerint elvárt vízminőség és a balesetmentes üzemeltetés
biztosítását. A sportmedence korszerű
és megfelelő pótlását biztosító beruházás előkészítése megkezdődött, a nyári
időszakban a mélyvízi úszás kedvelői
továbbra is a katonai medence (Grófitó) kiváló minőségű vizét élvezhetik.
Örülünk tehát a víznek, nagyszerű
távlatokat nyit meg a Fényes Forrásvidék jövőjét tekintve, és bízunk abban,
hogy nem csak a bővizű források, hanem azok a források is megérkeznek,
amelyek lehetővé teszik, hogy Tatán
Magyarország egyik legizgalmasabb,
legszínvonalasabb, legvonzóbb szabadidőparkja jöhessen létre.
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Felelős vagy azért, amit megszelídítettél Száll a kakukk fészkére…

A Felelős Állattartás Napján, 2019.
május 6-án Dr. Baranyi Béla, az
Equus Állatotthon orvosa tartott interaktív előadást a Talentum Általános
Iskola harmadik és a Kőkúti Általános Iskola első osztályos diákjainak.
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy
mennyire fontos már kiskorban megismertetni a gyermekeket azzal, hogy
az élőlényekért felelősek vagyunk.
Aki egyszer magához fogadott egy
állatot, gondoskodnia kell róla, mert
az állatok kiszolgáltatottak az embereknek. Alapműként és példaként

említette a doktor úr Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című művét, és az abban olvasható idézetet,
amely a felelős állattartás jelmondata
is lehetne: „Te egyszer s mindenkorra
felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”
A jó gazda arra is ügyeljen, hogy a
kutya ne mászkáljon szabadon, mert
sokféle veszély érheti. A gyermekek
megtekintettek egy mikrochipet, amelyet az állat bőre alá ültetnek be, hogy
azonosítani tudják, ha elkóborol. A
jelenlévő diákok többségének kutya

és macska a házi kedvence, ezért az
cicák és az ebek átlag életkorát tippelhették meg, és aki a legközelebb járt a
valósághoz, könyvjutalomban részesült. Kiderült, hogy volt egy macska,
amelyik több mint harminc évig élt. A
hosszú életkort a gondozás is befolyásolja. A kutyák esetében nemcsak fajtánként, hanem fajtán belül is változó
lehet az élettartam.
Az előadás alatt a gyermekek folyamatosan megosztották gondolataikat,
állataikkal kapcsolatos tapasztalataikat, és kérdeztek is. Különösen érdekes volt számukra a kutyafalka téma,
hiszen otthon a családban is mint egy
falkában él közöttünk a kutya. Érdemes megfigyelni a dominanciát, hogy
kezdetben kit tekint az eb falkavezérnek, és ez a későbbiekben változik-e.
Az állattartás hatalmas témakör,
amelynek egy részletével ismerkedtek
meg a fiatalok. Reméljük, jó kiindulópontja volt az előadás annak, hogy az
érdeklődők még inkább felelős gazdivá váljanak.
Goldschmidt Éva

Tavalyi időeredményükön is javítottak a tatai ultrafutók
Május 11-én már második alkalommal vágott neki az Ultrabalaton
Team Tata a Balaton 220 km-es körbefutásának a 2019-es Ultrabalaton
futóversenyen.
A rajt az elképzelésük szerint alakult
szombaton reggel, és aznap az időjárás is nagyon kellemes volt, ami
kedvezett a futóknak. A tataiak három részre osztották a csapatukat, és
a szakaszokon belül felváltva futottak. Az időt a megbeszéltek szerint
tudták tartani, a versenyt az éjszakai
eső és szél nehezítette meg, ami hajnalra abbamaradt, így az elmúlt évhez képest több mint 1 órát javítottak
az időeredményükön: Az UB Team
Tata idei eredménye a 2019 –es Ultrabalaton futóversenyen: 21 óra 34
perc lett. A csapat tagjai egész évben

futnak, az év elején egyeztetik, hogy
ki milyen szerepet vállal majd a Balaton körbefutásakor, a program idén
is a tervek szerint alakult és szerencsére senki nem sérült le.
A tatai csapat tagjai:
Rónavölgyi-Varga László
Rónavölgyi Béla

Horváth Csaba
Gönczy Mihály
Pap Ferenc
Schulmann István
Dr. Répássy György
Répássy Gergő
Hufnágel Ákos
Ombódi Károly

A Madarak és Fák Napja alkalmából szervezett szavalóversenyt a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár 2019. május 8-án. Az
alsó tagozatosok számára kiírt
megmérettetésen nemcsak a tatai, hanem vidéki iskolák diákjai
is szép számmal vettek részt. A
versválasztást meghatároztuk,
kakukknak, gólyának vagy varjúnak kellett szerepelnie a versben. A gyermekek elmondták,
hogy nem volt nehéz ilyen költeményeket találniuk, szüleik és
pedagógusaik is segítettek benne.
Külön díjaztuk az első-második
és külön a harmadik-negyedik
osztályosokat, a verseny párhuzamosan két helyszínen zajlott.
A zsűriben a kisebbeknél Szabó
Szerafina könyvtáros és Simon
Csabáné óvodapedagógus, míg a
nagyobbaknál Oszkóné Kálmán
Ildikó pedagógus és Szakács
Zsuzsanna televíziós szerkesztő
foglalt helyet. Az alsó tagozatos
korban a lényeg, hogy a kicsik
örömmel tanuljanak verseket,
bátran kiálljanak, osszák meg
azokat a nagyérdeművel. Ennek

a délelőtti program résztvevői
maradéktalanul eleget tettek. A
frappáns, szórakoztató művektől
a komolyabb hangulatúig sokféle vers elhangzott. Megtudtuk, milyen egy gólyaszálloda
belülről, és mi a feladata (Papp
Róbert: Gólyaszálloda), de az is
kiderült, hogyan énekel a varjú
a diófának cserébe a dióért (A
diófa és a varjú), Aranyosi Ervin
Visszatértek a barátok című verse pedig egy gólya és egy fecske
visszatérését mesélte el.
Goldshmidt Éva

A verseny eredménye:
1-2. osztály:
Nagy-Szénási Petra (Baj)
Nemecsek Alíz (Baj)
Kluber Barnabás (Oroszlány)
Különdíj: Gergi András (Baj)
3-4. osztály:
Burgess Sophia Agnes (Baj)
Gubacsi-Gelbmann Anna Róza
(Baj)
Molnár Dániel (Jázmin Ált.
Isk.)
Különdíj: Pásztor-Turák Lara
(Baj)
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Sport

Programajánló
Asztalitenisz
május 18. szombat 15.00
Tatai AC – PEAC II. férfi NB I.
A mérkőzést a TAC székházban
rendezik.
Fogyatékkal élők sportja
Május 18-19. szombat-vasárnap
10.00 Szabó Szonja boccia
emlékverseny
A versenyre a Güntner Arénában
kerül sor.
Karate
május 11. szombat 10.00
SPEED Kupa
Helyszín: Güntner Aréna
Kézilabda
május 17. péntek 17.00
Tatai AC – Százhalombatta
fiú serdülő
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május 19. vasárnap 14.00
Tatai AC – Sárvári Kinizsi
női ifjúsági
16.00 Tatai AC – Százhalombatta
férfi ifjúsági
18.00 Tatai AC – Százhalombatta
férfi felnőtt
május 26. vasárnap 10.00
Tatai AC - Dorog lány U14
15.00 Tatai AC – Csepel
lány U14
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Labdarúgás
május 18. szombat 10.00
Tatai AC – OBSK Oroszlány
fiú U14
május 5. vasárnap 9.30
Tatai AC – Sárisápi BSE fiú U14
14.00 Tatai AC – Zsámbéki SE
férfi U19

Kőkútis siker

A labdajátékokban elérkezett a Diákolimpia versenyrendszere a területi elődöntőkig, azaz itt dől el kik
jutnak az országos döntőbe. Lány
kézilabdában a Kőkúti iskola III.
korcsoportos együttese hazai pályán
játszhatott az elődöntőben. A Güntner Arénában igazi meccshangulat
várta a csapatokat. Kellett is a buzdítás hiszen komoly ellenfelek vártak a lányokra. A budapesti Hajós
Alfréd, a győri Gárdonyi Géza és a
dunaújvárosi Vasvári Pál Általános
Iskola is szeretett volna országos
döntőt játszani. De hát ez csak egy
csapatnak adatott meg és ez végül a
Kőkúti csapatának sikerült. De menjünk sorjában. A technikai értekez-

leten derült ki hogy ki kivel játszik,
mert a két győztes játszhatta azt a
meccset ahol eldőlt az első hely és
a továbbjutás kérdése. A hazaiak talán a legnehezebb ellenfelet húzták,
hiszen a Hajóssal kezdtek. A mérkőzésről a győzelem után így beszélt
Sebestyén Balázs a csapat edzője:
eleinte elég megilletődve kezdtek
a lányok, de hát a tét is nagy volt.
Ahogy megnyugodtak átvették az
irányítást és sokat számított a félidei
4 gólos vezetés. Komoly küzdelem
volt a második játékrészben is és sokat segített az a kemény védekezés
amit a lányok bemutattak. Aztán bejött amiben bíztam, hogy a lerohanásokkal sikeresek leszünk.

Bányász öröm
A megyei labdarúgó bajnokság I.
osztályában az aktuális fordulóban a
TAC hazai pályán fogadta az Oroszlány együttesét. A táblázaton elfoglalt
helyezés alapján egyértelműen a vendégek számítottak esélyesnek, mivel a
2. helyezett látogatott a 12. helyen álló
csapathoz. Az Új úti pálya a sok eső
miatt nagyon felázott, így az elmúlt
években megszokott „hazai” pályán,
az Edzőtáborban került sor a mérkőzésre. Ahogy várni lehetett azonnal
a vendégek lendültek támadásba és
néhány szöglet jelezte is fölényüket.
Az első félidő közepén szerezték meg
a vezetést egy remek egyéni alakítás
után. Ebben a játékrészben a hazaiak
alig-alig jutottak el az oroszlányi kapuig. És milyen a foci, az egyik hazai
akció végén Szabó 16 m-ről, középről
lőhetett, de nem találta el jól a labdát
és Boros védett. Szünetben azt találgatták a nézők lesz-e annyi kurázsi a
TAC játékosokban, hogy felveszik a
kesztyűt és bátrabban fognak játszani.
Biztos elhangzott a bátrabb játék a hazai öltözőben is mert sokkal aktívabbak lettek a feketében játszó tataiak.
Az Oroszlány gyorsan és pontosan
játszotta át a középpályát. Egy 16-os
előtti szabálytalanság utáni szabadrú-

gásból Haász révén növelte előnyét
a vendégcsapat. Az előny birtokában
kicsit visszavettek a tempóból, így a
TAC előtt –Szabó révén- több lehetőség is adódott, de ezek kimaradtak. A
hajrában aztán az egykori TAC játékos
Szűcs góljával végleg eldőlt a mec�cs. A végig jobban játszó vendégek
megérdemelten nyertek és ha jobban
koncentrálnak akár nagyobb arányú is
lehetett volna a siker. Bár a második
félidőben a TAC előtt is adódtak lehe-

május 22. szerda 16.00
Tatai AC – Tatabányai Vasas
fiú U14
május 25. szombat 10.00
Tatai AC – Tatabányai SC
női U17
14.00 Tatai AC–OBSK Oroszlány
férfi U19
május 26. vasárnap 11.30
Tatai AC - Nyergesújfalu SE
fiú U16
17.00 Tatai AC–Nyergesújfalu SE
férfi felnőtt
A mérkőzéseket a TAC Új úti
pályáján rendezik.
Szabadidősport
május 18. szombat 9.30
Tó futás
Rajthely: Új Kajakház Ökoturisztikai Centrum

A két győztes csatájában a Dunaújváros várt a Kőkútira. Az már a
Vasvári első mérkőzésén is látszott,
hogy a tataiak a jobb csapat, de hát a
sportban ezt a pályán be is kell bizonyítani. Nos a Kőkúti nem hagyott
sok kétséget afelől hogy valóban
ők a jobbak. Már a mérkőzés elején
egyértelművé tették, hogy ezúttal
érvényesítik a papírformát. Végig
jól játszva magabiztosan győztek,
így 17 év után ismét lesz lány csapata a Kőkútinak a Diákolimpia kézilabda döntőjének.
Sebestyén Balázs edző: nagyon
büszke vagyok a lányokra és arra,
hogy az a szakmai munka amit az
iskolában végzünk az országos döntőbe vezetett. Az is örvendetes, hogy
több osztály tanulói szerepelnek a
csapatban. Együtt értük el ezt a sikert, de azért kiemelem Pálmai Lizát aki 23 gólt lőtt az elődöntőben és
kimagasló játékával vitte a csapatot.
A képen balról jobbra: Sebestyén
Balázs testnevelő, edző, Pálmai
Liza, Szabó Lívia, Nagy Zsófi, Folny
Sarah, Cziráki-Lantai Lina, Knapp
Luca, Szeibert Anna,középen: Tóth
Petra, Horváth Emma, elől: Ogonovszky Luca, Himer Laura. A képről hiányzik: Somogyvári Tamara,
Tompa Andor
Simon Kitti.

tőségek,de az egy félidőnyi jobb játék
ez ellen az Oroszlány ellen kevés volt.
Tatai AC – OBSK Oroszlány O-3
(o-1) Vezette: Széplábi G. Góllövő:
Szeibert 21,Haász 73, Szűcs 83 Edző:
Kele Zoltán. - az Oroszlány visszafogottabb játékkal is megérdemelten
nyert. Már nem először játszunk bátortalanul, mint ahogy most is az első
félidőben. A második 45 perc jobban
tetszett, akkor akár gólokat is lőhettünk volna.
-ta-

EREDMÉNYEK
Asztalitenisz
Női NB I.
Tatai AC – Komlói Sport Kft.
11-7
Pontszerző: Adamik 4, Pattantyús
3, Gajdos 2, Jankus 1, Gajdos-Pattantyús
Férfi NB I.
PTE PEAC II – Tatai AC
9-9
Pontszerző: Nagy 3, Krebs 2,
Bedő 2, Sipos 1, Nagy-Krebs
Kézilabda
Férfi felnőtt
Pécsi VSE – Tatai AC
26-32 (17-15)
Vezette: Horváth Z., Simó A. Góllövő: Győrffi, Harsányi 8-8, Benis, Schekk 4-4, Boross, Fekete,
Sárosi 2-2, Csányi, Venczel 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági
Pécsi VSE – Tatai AC
36-20 (18-11)
Fiú serdülő
Elektromos SE – Tatai AC
31-28 (12-14)
Vezette: Réti T., Szedmák M.
Góllövő: Nagy 8, Vámosi 6, Takács 5, Zubek 4, Szalay, Zwickl
2-2, Somogyvári 1
Edző: Csányi Gábor
Női ifjúsági
Egerszegi KK – Tatai AC
43-26 (25-14)
Női felnőtt
Tatai AC – Kisbér KC
33-13 (18-7)
Vezette: Rada K., Szabóné Jelen I.
Góllövő: Zink 8, Kurcsik 7, Lehoczi, Varga 4-4, Metka 3, Ivády,
Németh 2-2, Csics, Király, Szőke
1-1
Edző: Gubicza István
Örülök hogy a lányok komolyan
vették a meccset, ezt el is vártam
a múltkori vereség után. Igazi
örömjáték volt, jól védekeztünk,
könnyű gólokat lőttünk.
Lány U14
Tatai AC–Balmazújvárosi LKSE
21-15 (10-12)
Tatai AC – Törökszentmiklósi
Székács 31-13 (16-6)
Góllövő: Sebestyén 10, Pálmai 8,
Malich-Maszlavér 7, Staudt, Szebeni 6-6, Porpáczy, Ungor 4-4,
Kakas 3, Sás 2, Kiss, Mészáros
1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Lány U13
Kőkúti Sasok DSE – DKK II
Mezőszilas 29-17 (13-6)
DKK I – Kőkúti Sasok DES
26-7 (16-2)
Edző: Sebestyén Balázs
Lány U12
Komáromi VSE-Kőkúti Sasok
DSE 14-32 (7-19)
Tatabányai SC – Kőkúti Sasok
DSE 15-20 (8-10)
Edző: Kőhalmi Zoltánné
Tatai AC – Dorogi ESE I.
15-16 (5-9)
Hét Vezér SE – Tatai AC
20-12 (8-5)
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Lány U11
Komárom VSE – Kőkúti Sasok
DSE 5-14 (1-7)
Kőkúti Sasok DSE – Alba
Fehérvár KC 13-9 (7-4)

Edző: Suszter Annamária
Fiú U13
Cunder TU Kézisuli II – Tatai
AC 8-33 (3-19)
Tatai AC – Cunder TU Kézisuli
I 22-13 (14-6)
Edző: Gaál Szabolcs
Fiú U12
Grundfos Tatabánya KC –
Kőkúti Sasok DSE
22-16 (11-9)
Kőkúti Sasok DSE – Dorogi SE
43-17 (22-10)
Edző: Kőhalmi Zsófia
Fiú U11
Kőkúti Sasok DSE – Grundfos
Tatabánya KC 18-8 (9-4)
Kisbér KC II – Kőkúti Sasok
DSE 16-16 (9-9)
Edző: Endrédi Dezső
Grundfos Tatabánya KC II –
Tatai AC 11-18 (3-6)
Cunder TU Kézisuli – Tatai AC
7-19 (2-9)
Edző: Benis Bence
Kosárlabda
női amatőr NB I.
ELTE FORTIS – Tatai SE
70-55 (18-19,15-10,18-10,19-16)
Vezette: Kruk M., Czupi M.
Pontszerző: Orsós-Bogdán 15/9,
Gusztafik 13, Chroméj 12, Kiss J.
4/3, Szűts 4, Gyöngyösi 3, Kuller
2, Kurucz 2
Tatai SE – Bajai NKK
73-80 (25-22,17-23,11-20,20-14)
Pontszerző: Kiss J.27/12, Gusztafik 18/3, Orsós-Bogdán 13/3,
Kurucz 8, Jagicza 7.Edző: Szabó
Judit
Labdarúgás
Férfi U19
Tatai AC – Vértessomlói KSK
5-6 (4-2)
Vezette: Dénes L.
Góllövő: Nagy 7, Martonfi 11,90,
Sziranidisz 15, Tóth 29 ill.Batin
21,51, Dobbelaere 35, Ficsor 50,
Csernák 61,63
Koppánymonostori SE – Tatai
AC 3-3 (1-2)
Vezette: Szíjártó M.
Góllövő: Nyári R.28,56,83 ill.
Martonfi 15, Széles 19, Sziranidisz 92.
Edző: Wéber Roland
Fiú U16
Tatai AC – Koppánymonostori
SE 3-1 (1-1)
Vezette: Fehér Gy.. Góllövő: Göröldi R.(ö)35, Schaffer 61, Kovács
90 ill. Göröldi R.31
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14
Nagyigmándi KSK – Tatai AC
2-1 (2-0)
Vezette: Bagi J.
Góllövő: Hérics 4, László 35 ill.
Fülöp 76
Edző: Schweininger Ferenc
Női U19
Tatai AC – Nyergesújfalu SE
2-1 (1-1)
Vezette: Vankó D. Góllövő: Barta
24, Jenei 74 ill. Katona 16
Lány U17
Tatai AC – Fortuna SE
7-1 (4-0)
Vezette: Józsa Cs.
Góllövő: Radi 3, Horváth 13,50,
Barta 16,25,34,55. Edző: Schaffer
Péter

