
A Fogyatékosok Országos Diák-, 
Verseny- és Szabadidősport Szö-
vetsége (FODISZ), Tata Város Ön-
kormányzata valamint a Humanitas 
SE május 18-19-én rendezte Tatán 
a II. Szabó Szonja Para Boccia Em-
lékversenyt és Paraképzőművészeti 
Biennálét.
Tata Város Önkormányzata vala-
mint a FODISZ 2017 őszén kötött 

együttműködési megállapodást, 
melynek értelmében a felek hatás-
körükön belül mindent megtesznek 
az egészségmegőrzés, a testnevelés 
és a sport, valamint a kultúra terü-
letén végzett munka szakmai és do-
logi feltételeinek támogatásáért. A 
megállapodás nyomán a FODISZ 
sportszakmai rendezvények szerve-
zésével támogatja az önkormány-

zat esélyegyenlőségi törekvéseit, 
melyek finanszírozási kérdéseinek 
megoldásában az önkormányzat 
partnerként költségvetési lehetősé-
gei szerint szerepet vállal.
Toponáry Gábor a FODISZ ügyve-
zető elnöke a sportcsarnokban el-
mondta: - Városunkkal régóta dol-
gozik együtt a szervezet és számos 
eseménynek adott már otthont Tata, 

amely érzékeny arra, hogy felka-
rolja a fogyatékosok sportját. Ma-
gyarországon ugyan tapasztalható 
fejlődés abban, hogy elfogadjuk a 
fogyatékkal élőket, de ezen a téren 
még nagyon sok munka van hátra. 
Ennek része, lehetőséget adni az ép 
embereknek arra, hogy befogadób-
bakká, érzékenyebbekké váljanak, 
erre pedig jó alkalom egy ilyen ese-
mény – nyilatkozta az ügyvezető 
elnök.
A FODISZ,  „Több, mint sport” 
szlogenjének megfelelően idén 
már második alkalommal szervez-
te meg a sportot és a művészetet 
összekapcsoló rendezvényt. Szabó 
Szonja, a 2016-ban 38 évesen el-
hunyt súlyosan mozgássérült tatai 
képzőművész saját stílust teremt-
ve alkotott. Tagja volt a Szájjal és 
Lábbal Festők Nemzetközi Szerve-
zetének, gyermekként több hazai és 
nemzetközi díjat nyert, 2013-ban 
Komárom-Esztergom Megye Prí-
ma Díjasa lett. 

Folytatás a 3. oldalon

Befejeződtek a Kismosó-patak med-
errekonstrukciós munkálatai, az 
ünnepélyes átadáson május 24-én 
Dr. Dukai Miklós önkormányzati 
helyettes államtitkár, Bencsik János 
országgyűlési képviselő és Michl 
József polgármester tartott sajtótájé-
koztatót.
A patakot illető „Kismosó” elneve-
zés onnan ered, hogy a helyszínen 
kiépített forrásmedencében naponta 
egykor mintegy 725 m3 kristály-
tiszta, 18,5 fokos karsztvíz tört fel. 
A környéken lakó asszonyok idejár-
tak ruhát mosni, de több Komáromi 
és Nagykert utcai kert végében is 
kialakítottak kisebb mosómeden-
céket. 2011-ben észlelték először a 
Tanuszoda alatti szakaszon, hogy a 
Kismosó-patak korábbi medrében 
vizesedések jelentkeznek. Az évek 
elteltével, a karsztvízszint emelke-
désével egyre nagyobb területek ke-
rültek víz alá, majd 2015-ben a Kis-
mosó-forrásmedencéje is újrafakadt. 
2018 tavaszán indultak el a patak 
mederrendezési munkálatai. A terü-
leten első lépésben a forrásmedence 
feltárását kezdték meg, miután Tata 
327,7 millió forintos támogatást ka-
pott a magyar kormánytól a karszt-

vízszint-emelkedés okozta azonnali 
intézkedést igénylő feladatok végre-
hajtásához.
A Nagykert utca páratlan házszámú 
telkeinek végében korábban olyan 
elöntések jelentkeztek, melyeket a 
Kismosó-patak régi medrének kör-
nyezetében elapadt karsztforrások 
újra fakadása, és a karsztvíz által táp-
lált talajvízszint jelentős emelkedé-
se okozott. A problémát nehezítette, 
hogy a Kismosó-patak korábbi med-
rét néhány évtizede megszüntették és 
magasabb szinten zártszelvénybe he-
lyezték a vízfolyást. Emiatt az egy-
kori meder környezetének vízelveze-
tése ellehetetlenült.
Dr. Dukai Miklós önkormányzati 
helyettes államtitkár a helyszínen 
elmondta: - 2017 augusztusában szü-
letett meg az a határozat, melynek 
nyomán a kormányzat 327,7 millió 
forintos támogatást biztosított arra, 
hogy Tata elvégezhesse a visszatérő 
források okozta károkkal kapcsola-
tosan az azonnali intézkedéseket je-
lentő feladatait, többek között a Kis-
mosó-pataknál. Ebből az összegből 
az önkormányzat 50 millió forintot 
fordíthatott helyszíni vizsgálatokra, 
a térképek újrarajzolására, dokumen-

tációk és tervek elkészítésére, köz-
beszerzések lefolytatására, a többi 
pénzből pedig a kivitelezések lebo-
nyolítását végezheti el. A helyettes 
államtitkár hozzátette: - Mivel a visz-
szatérő források jelensége az egész 
Dunántúli - középhegység területén 
jelen van, ezért most a Belügymi-
nisztérium és az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság egy projekt keretében 
alaposan felméri az érintett térséget, 
hogy meghatározza azokat a beavat-
kozási, hidrogeológiai és mérési 
pontokat, amelyek alapján az összes 
olyan később jelentkező munkát el 
lehet végezni, ami szükségessé válik 
ebben a helyzetben.
A patak rendezésének elsődleges cél-
ja az volt, hogy a mederfenék süly-
lyesztésével, a karsztvízszint lokális 
megcsapolása által, a mélyebb szin-
ten fakadó vizek megfelelő bizton-
sággal elvezetésre kerüljenek és az 
ennek következtében kialakuló de-
pressziós sáv hasznosíthatóvá váljon 
a kiszáradás következtében. A zárt 
csővezeték helyett nyitott árkot épí-
tettek, mivel ezzel a megoldással ha-
tékonyabban biztosítható a part men-
ti sávok víztelenítése. Egy 1885-ös 
kataszteri térkép alapján sikerült fel-

lelni a Kismosó-patak forrásmeden-
céjének egy részét, melyben folya-
matos vízutánpótlás tapasztalható. A 
medence teljes egészében akkor nem 
került feltárásra, viszont a pontos 
műszaki tartalom meghatározásához 
szükséges volt a további feltárása, és 
elindulhatott a mederrekonstrukció. 
A munkálatok során egy ideiglenes 
drén lefektetésével zajlott a terület 
víztelenítése, amely a munkavégzést 
tette lehetővé azáltal, hogy elvezette 
a területen felgyűlt vizet, és ezt kö-
vetően kerülhetett sor a nyílt árok 
kialakítására. A feltörő források vizé-
nek levezetésére kialakítottak egy új 
mederszelvényt, ami műtárgyakkal, 
bukókkal kőburkolatot, és egy nem 
vízzáró reno matracos burkolatot 
kapott, mely a környezetből képes 
folyamatosan levezetni a vizet. Ko-
rábban a patakra volt kötve a Kocsi 
utcai vízelvezető betoncsatorna, he-
lyette épült egy új vezeték. A csator-
na régen a kerteken keresztül veze-
tett ki a Május 1. útra, idén azonban 
átkötötték a Kismosó-patak új, nyílt 
medrére. A csatorna felújítás része-
ként 2019 februárjában 5 darab 220 
centiméter átmérőjű vasbeton irány-
törő aknát emeltek be a szakemberek 
a patakmederbe. A Kocsi utcától a 
Nagykert utca végében lévő telkek 
irányába ezt követően létrejött a csa-
padékcsatorna teljes rekonstrukciója. 
A munkálatok második szakaszában 
a konkrét meder építése, kialakítása, 
és a patak környezetének rendbetéte-
le zajlott. A régi forrásmedence már 
nagyon rossz állapotban volt, ezért 
annak a falán belül egy új fal készült, 
ehhez nem állt rendelkezésre elegen-
dő mennyiségű, vízépítéshez megfe-
lelő tatai kő, így a medence falát és a 
mederszakaszt is tardosi vörös kőből 
készítették el. 
           Folytatás a 3. oldalon   
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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Bővebb információk:
        www.tata.hu

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu
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Szabó Szonja emlékére gurultak a boccia labdák a sportcsarnokban



Tata Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Városházán ülésezett 
május 29-én. A képviselők ezúttal 28 
napirendi pontban hoztak döntést.
A napirendek előtt a helyszínen sor 
került a bírósági ülnökök megbízó-
leveleinek átadására, valamint eskü-
tételükre.
A képviselők rendelet-alkotáshoz 
kapcsolódó előterjesztésekkel kezd-
ték munkájukat, köztük Tata Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költ-
ségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet végrehajtásával kapcsolat-
ban, melyről Michl József polgár-
mester az ülés utáni sajtótájékozta-
tóján elmondta: - Hosszú évek óta 
semmilyen probléma nincs Tatán a 
működési kiadásokkal kapcsolat-
ban, ezek az év folyamán az előzetes 
tervek szerint alakulnak. A másik 
oldalon viszont a fejlesztésre szánt 
költségek általában nem egy évre 
vonatkoznak, hiszen a fejlesztés 
megkezdésekor számos engedélyt 
kell beszerezni, közbeszerzéseket 
kiírni, ezek pedig hosszabb időt 
vesznek igénybe, és sokszor a hatá-
ridők csúsznak, így ezen az oldalon 
a tervezéstől eltérően alakulhatnak 
a számok és a fejlesztési összegek 
átkerülhetnek a következő évre. 
Idén 2,5 milliárd forint került így 
át az idei esztendő költségvetésébe 
az elmúlt évből. Emellett az önkor-
mányzat rendre folytat ingatlanér-
tékesítéseket is, az ezekből befolyó 
összegek soha nem működési költ-

ségekre mennek el, hanem a város 
vagyonának növelésére, különböző 
vásárlások és fejlesztések nyomán, 
Tata vagyona 2018-ban is tovább 
nőtt ezáltal.
Az önkormányzat és a rendőrség kö-
zötti együttműködéshez kapcsolódó 
előterjesztések sorában az ülésen há-
rom téma is szerepelt: a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal és a Komá-
rom-Esztergom Megyei Rendőr-fő-
kapitányság közötti együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata, vala-
mint két beszámoló, a közbiztonság 
helyzetéről, a közbiztonság érdeké-
ben tett intézkedésekről, és az azzal 
kapcsolatos feladatokról, illetve az 
önkormányzat  által telepíttetett és a 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
által üzemeltetett térfigyelő kamera-
rendszerről. A testület ülésén részt 
vett Farkas Gábor r. dandártábor-
nok, megyei rendőr-főkapitány vala-
mint dr. Friedrich Gábor r. ezredes, 
tatai kapitányságvezető, akiknek 
kollégáikkal együtt Michl József 
személyesen mondott köszönetet a 
munkájukért. A polgármester hang-
súlyozta:- Az elmúlt év adataiból 
kiderült, hogy Tatán továbbra is fo-
lyamatosan csökken a bűncselekmé-
nyek száma. A baleseti mutatók ará-
nya változó, és ebben nagy szerepe 
van annak, hogy a tatai kapitányság-
hoz tartozik az autópálya egy jelen-
tős szakasza, így az ott történt balese-
tek is a városi statisztikába kerülnek 
be. Tatán egyébként városon belül, 

csökkent a balesetek száma tavaly. A 
költségalapú bérlakások közül töb-
bet is a rendőrség munkatársai hasz-
nálnak, az önkormányzat ezzel is se-
gíti, hogy városunkban a rendőrségi 
létszám a lehető legjobban feltöltött 
legyen. A polgármester kiemelte: 
- általánosan érezhető a városban, 
hogy biztonságban vagyunk, ami 
köszönhető nagy részben a rendőr-
ség munkájának, a kamerarendszer 
működésének, valamint a polgárőr 
közösség és a közterület-felügyelet 
jó együttműködésének.
A május 29-i ülésen hat napirendi 
pont foglalkozott az önkormányzat 
gazdasági társaságaival, hiszen a 
cégek a hagyományoknak megfele-
lően idén is elkészítették az elmúlt 
éves beszámolóikat. Mindegyik 
cég esetében érzékelhető, hogy az 
önkormányzattól kapott támogatás 
biztosítja a biztonságos működé-
süket, emellett pedig törekszenek 
a saját bevételek megtermelésére. 
Erre nagyobb lehetősége van a Tatai 
Öreg-tó Halászati Kft.-nek, amely 
egyre eredményesebben működik. 
A Tatai Rend-ház Kft. még nagyon 
fiatal, kis cég, de számos olyan le-
hetőségen dolgozik, ami a későbbi-
ekben elősegíti majd, hogy a saját 
lábára álljon. A Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft. és a Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt. a város két legna-
gyobb cége, előbbi a városüzemel-
tetési, utóbbi pedig a kulturális és 
humán területekért felel, ezeknek 
túlnyomó része kötelezően ellátan-
dó feladat, tevékenységeik pedig 
rendkívül összetettek és sokolda-
lúak, ezért mindkét cégnek nagy 
fejlesztési összegekre lesz szüksége 
a közeljövőben. A társaságok be-
számolóit egyhangúlag fogadta el a 
képviselő-testület.
A vagyongazdálkodáshoz kapcso-
lódó előterjesztések között szerepelt 
az Építők parkjában található „Bo-
rostyán ház” jövőbeni hasznosítása. 
Az épülettel kapcsolatosan évekkel 
ezelőtt zöld szervezetek kezdemé-
nyezésére egy olyan terv született, 

amelynek nyomán a környezetünk-
höz, a természethez kötődő szer-
vezetek találkozóhelyéül szolgált 
volna. Akkor ez a terv nem valósult 
meg, az ingatlant az önkormányzat 
megvásárolta, most pedig eladta 
egy tatai vállalkozásnak, amely az 
épületet  tovább fejleszti és élet-
tel fogja megtölteni, így az Építők 
parkjának másik oldalán is létrejön 
egy kis vendéglátó hely, ahol teret 
kapnak majd a zöld szervezetek is, 
a korábbi tervekkel összhangban.
Városüzemeltetési kérdésekről is 
szavaztak a képviselők, akik az 
önkormányzat városüzemeltetéssel 
kapcsolatos főbb feladatainak átte-
kintésekor elsősorban a hulladék-
gazdálkodással foglalkoztak. Michl 
József a témában tájékoztatott arról, 
hogy a tervek szerint a családi házas 
övezetekben bevezetnek egy három 
kukás rendszert, amely azt jelenti, 
hogy mindenkinek három szemét-
tárolója lesz otthon a háztartási, a 
zöld és a szelektíven gyűjtött papír 
illetve műanyag hulladéknak, eze-
ket pedig különböző időpontokban 
fogják majd elszállítani. A változás 
nyomán ezekben az övezetekben át 
fogják alakítani a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigeteket, ahová csak az 
üveget lehet majd elvinni. A társas-
házi területeken viszont megerősítik 
a szelektív hulladékgyűjtő szigete-
ket, emellett pedig a következő cik-
lus feladataként tervezik egy tatai 
hulladékudvar megépítését, ahová 
év közben bármikor el lehet szállí-
tani az építési törmeléket, veszélyes 
vagy elektronikai hulladékot is.
Az ülés végén beszámolók hang-
zottak el, többek között az aktuális 
Európai Uniós pályázatokról és a 
képviselő-testület 2019. II. félévi 
munkatervéről, végül zárt ülés ke-
retében döntöttek az Év Közszolgá-
lati Dolgozója Díj 2019. évi adomá-
nyozásáról.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő ülését 
várhatóan június utolsó szerdáján 
tartja.                                            -áá-
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FOGADÓÓRA
DR. BERÓ  HENRIETTA  
alpolgármester  és a 6. egyéni 
választókerület képviselője
  

2019. május 31-én 
(pénteken) 
8:00 és 10:00 óra 
között fogadja 
a hozzá forduló 
polgárokat a 

Városházán hivatali helyiségében, 
Tata, Kossuth tér 1.  I. em. 
101. szoba. 
A választópolgárok fogadása 
előzetes telefonos bejelentke-
zés alapján történik, melyre a 
34/588-611-es telefonszámon 
van lehetőség.

Az újság megjelenését támogatta:

Tata Város Polgármestere 
a Településképi Rendelet 
(TKR) tervezett módosítá-

sával kapcsolatban 
lakossági Fórumot hirdet 

2019. május 17-én 
15 órára 

a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Dísztermébe 
(2890 Tata, Kossuth tér 1.)

A módosítással kapcsolatos 
javaslatokat, észrevéte-
leket a lakossági fórumon 
szóban, illetve a lakossági 
fórumtól számított 8 na-
pon belül papír alapon vagy 
elektronikusan lehet meg-

tenni levélben a 
Tatai Közös Önkormányzati 

Hivatal címére 
2890 Tata, Kossuth tér 1. 

vagy e-mailben a 
foepitesz@tata.hu címre.

                  

Ülésezett a tatai képviselő-testület
Bírósági ülnökök tettek esküt a díszteremben



Május 21-én második alkalom-
mal rendezték meg a piarista 
rendházban a Humánszolgálta-
tások fejlesztése Magyary Zol-
tán mintajárásában elnevezésű 
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azo-
nosítószámú projekt munkáltatói 
fórumsorozatát az önkormányzat 
szervezésében.
Az áprilisban elindított projekt a 
térségi foglalkoztatók vezetői szá-
mára, üzleti reggeli formájában 
közvetlen találkozókon ad lehető-
séget arra, hogy a KKV szektor-
ban (kis- és középvállalkozások) 
jelen lévő globális folyamatokra 
és kihívásokra adandó válaszok 
eszközrendszerének bővítésével 

segítse a tatai vállalkozókat.
Michl József polgármester a fó-
rum helyszínén úgy nyilatkozott: 
- A városvezetés szeretne az ed-
digieknél szorosabb kapcsolatot 
kialakítani a Tatán működő cé-
gekkel, ezért indították el ezt a be-
szélgetés és találkozás-sorozatot, 
amelyen a cégeket érintő, a fog-
lalkoztatással szorosan összefüg-
gő témák szerepelnek. Ezeket a 
kérdésköröket mindig meghívott 
szakemberek közreműködésé-
vel beszélik át, teret adva annak, 
hogy a résztvevők megoszthassák 
egymással tapasztalataikat, véle-
ményüket is.
A májusi találkozó témáját a 

munkaerő megtartásának, moti-
válásának, valamint az új mun-
kaerő toborzásának és kiválasztá-
sának lehetséges eszközei adták. 
A helyszínen Ditzendyné Frank 
Mariann, a HROD Közösségi 
Gazdaság- és Társadalomfejlesz-
tési Központ ügyvezetője tartott 
előadást. Ditzendyné Frank Mari-
ann elmondta: 
- Az előző üzleti reggeli részt-
vevői választották ezt a témát, 
amely nagyon aktuális manapság, 
hiszen a munkaerő piac átalaku-
lóban van, új tendenciák, kihívá-
sok jelentkeznek, melyeket rész-
ben hazai részben pedig globális 
változások okoznak. Tekintetbe 
véve, hogy jelenleg jelentős mun-
kaerőhiány van, nagyon fontos a 
meglévő munkaerő megtartása, 
hiszen fokozódik a jó munka-
erőért zajló verseny, ezzel együtt 
pedig átalakulnak a munkaválla-
lói igények is.
A munkáltatói fórumsorozatot a 
jövőben továbbra is rendszeresen 
megszervezi az önkormányzat, 
kiemelten kezelve a találkozókon 
azokat a témákat, amelyek a legin-
kább érintik a tatai vállalkozások 
mindennapjait.                          -áá-
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Folytatás az 1. oldalról
Bencsik János országgyűlési képvise-
lő az átadáson úgy fogalmazott: - egy 
képviselőnek az a dolga, hogy képvi-
selje a helyi érdekeket olyan kérdé-
sekben, amelyeket önmagában a helyi 
közösség és önkormányzat nem tud 
megoldani és kezelni. Ebbe a kategó-
riába tartozik a visszatérő karsztforrá-
sok által okozott problémák kezelése, 
és azoknak a lehetőségeknek a kihasz-

nálása, amelyeket ezek az élővizek 
biztosítani tudnak a közösség számá-
ra. A 327,7 millió forint mellett az 
állami közútkezelő közel 150 millió 
forintot kapott a Május 1. út helyreál-
lítására, valamint idén év elején szü-
letett döntés arról, hogy további 150 
millió forintot kap Tata a Malom-pa-
tak mederrendezésének folytatására, 
tehát összességében mintegy 600 mil-
lió forint érkezett az állami költségve-

tésből célzottan a tatai karsztforrások 
okozta problémák kezelésére és az 
ezzel kapcsolatos turisztikai vonzerő 
növelésére. Bencsik János kiemelte: - 
Az önkormányzat jól tudott élni ezzel 
a lehetőséggel, hiszen eddig 150 mil-
lió forintot tett hozzá ezeknek a prog-
ramoknak a sikerességéhez, például a 
Hajdú utcai munkák tekintetében, és a 
városvezetés készen áll a további tá-
mogatások fogadására is.
Michl József polgármester a sajtó-
tájékoztatón hangsúlyozta: - Tatán a 
vízrendezéshez kapcsolódó munkák 
során az elmúlt években már számos 
eredmény született. Ilyen volt a Réti 
8-as tó és az Angolkert rehabilitáci-
ója, a Malom-patak  megújításának 
első szakasza, egy másik projektből 

a Kristály fürdő helyén a Malomkert 
megtervezése, emellett a Fényesen a 
katonai medence megújítása, a kas-
télykertben a forrás-tó helyreállítása 
és a Hajdú utcai munkálatok. Michl 
József köszönetet mondott azoknak 
a szakembereknek, akik részt vettek 
a Kismosó-patakot illető, 165 mil-
lió forintos fejlesztésben, valamint a 
Nagykert utca lakóinak, akik együtt-
működtek az önkormányzattal a mun-
kák során.
A megújult mederszelvény mellet már 
egy új tanösvény is vezet, amelynek 
mentén információs táblák adnak tá-
jékoztatást a kivitelezésről, a Kismo-
só-patak és környezetének történel-
méről valamint a helyi forrásokról. A 
murvázott sétány úgy lett kialakítva, 

hogy a gyalogosok mellett a kerék-
párosok és a babakocsival érkezők 
számára is ideális legyen. A tanösvény 
mentén közel 40 fát ültettek ki, és az 
önkormányzat saját költségvetéséből 
a közvilágítást is kiépítette. A hely-
színen egy ivó kutat is találnak a lá-
togatók, amelyből bármikor lehet friss 
vizet inni.
A terület víztelenítése mellett az ön-
kormányzat célja volt az is, hogy vá-
rosunkban egy újabb szép környezetű, 
rendezett helyszín jöjjön létre, amely 
amellett, hogy közvetlen gyalogos 
és kerékpáros összeköttetést teremt 
a Kocsi utca és a Május 1 út között, 
újabb alkalmat ad a tataiaknak és az 
ide érkező vendégeknek a sétára, ki-
kapcsolódásra.                               -áá-

Folytatás az 1. oldalról
Alapítója és aktív játékosa volt a Tatabá-
nyai Humanitás SE Boccia Szakosztá-
lyának, több dobogós helyezése mellett 
2011-ben Magyar Bajnok volt. A szer-
vezők a névnapjához közeli rendezvény-
nyel emléket kívántak állítani Szonja 
mindannyiunk számára példaértékű éle-
tének. Szabó Helga, Szonja édesanyja, a 
verseny egyik szervezője úgy fogalma-
zott: - Édesanyaként nagyon jó érzéssel 
tölti el, hogy már második alkalommal 
rendezik meg az eseményt, hiszen köte-
lességének érzi Szonja emlékének ápo-
lását. Szabó Szonja mind a művészet, 
mind pedig a sport terén kiemelkedő 
eredményeket ért el, ezért kapcsolódott 
össze a programban ez a két terület. A 
kiállításnak pedig azért is van különle-
ges jelentősége, mert a fogyatékkal élő 
alkotók ritkán jutnak bemutatkozási le-
hetőséghez.
A rendezvényt május 18-án a Güntner 
Aréna Városi Sportcsarnokban nyitották 
meg, ahol sor került a II. Szabó Szonja 
ParaKépzőművészeti Biennálé díjainak 
kihirdetésére és átadására. A Biennáléra 
167 alkotással jelentkeztek a művészek, 
melyekből 52 kiemelkedő, előzsűrizett 
képet állítottak ki különböző sérültség-
ben érintett alkotóktól. A kiállítás célja 
megmutatni a fogyatékkal élők körében 

rejtőzködő tehetségeket, elismerést adni 
nekik és példát, értékeket felmutatni az 
ép társadalom számára.
Michl József az esemény fő védnöke a 
helyszínen elmondta: - Nagyon jó érzés, 
hogy a tataiak nem csak különböző fej-
lesztésekkel, épületekkel gazdagodnak, 
hanem az ilyen események által a szí-
vükben is. A fogyatékosokról mindig 
úgy beszélünk, mint akik hátrányban 
vannak velünk szemben, de lehet, hogy 
sokszor mi magunk vagyunk hátrány-
ban, ha nincs rendben a lelkünk, nem 
tudunk elfogadni, szeretni. A polgár-
mester hozzátette: - érdemes a verseny 
kettősségét a jövőben is megtartani, 
hiszen a városvezetés célja már hosszú 
ideje az, hogy Tatán minden gyermek 
sportoljon vagy valamilyen művészetet 
tanuljon, Szabó Szonja pedig mindkét 
területen példát mutatott a környezeté-
nek.
A II. Szabó Szonja ParaKépzőművészeti 
Biennálé anyaga az Új Kajakház Ökotu-
risztikai Központban díjmentesen meg-
tekinthető június 20-ig. A Para Boccia 
versenyen 6 kategóriában 44 versenyző 
vett részt, őket május 19-én díjazták a 
sportcsarnokban. A szervezők a jövő-
ben szeretnék úgy továbbfejleszteni a 
rendezvényt, hogy az átlépve a határa-
inkat, nemzetközivé váljon.             -áá-          

Szonja emlékére versenyeztek

Életének 87. évében elhunyt dr. 
Fehérváry Géza, akitől május 27-én 
a Szent Kereszt Plébániatemplomban 
gyászmisével búcsúztak.
A gyászmisén Michl József polgár-
mester méltatta búcsúztatójában Tata 
rendszerváltás utáni első polgármes-
terét, ezt követően volt tanítványa, 
a Jávorka Sándor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola nemrég nyugdíj-
ba vonult igazgatója, Szeifert István 
búcsúzott tőle. Dr. Fehérváry Gézára 
Szeifert István szavaival emlékezünk:
Szent Ágoston azt mondja , ha valaki 
meghal közületek, hitetek legyen a fel 
támadás, reményetek a viszontlátás, 
szeretetetek pedig az emlékezés.

Kedves Gyászoló család! Tisztelt 
Gyászoló Gyülekezet!
Fájó szívvel, szeretettel emlék ezünk 
dr. Fehérváry Géza tanár úrra, Géza 
bácsira.
dr. Fehérváry Géza 1962-1 992 kö-
zötti években volt a Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági Technikum, Szak-
középiskola matematika-fizika sza-
kos tanára. Az 1970-es évek végén 
Az ELTE Bölcsészkarán pedagógia 
szakos diplomát szerzett, nevelésel-
méletből doktorált. Többször volt 
osztályfőnök, részt vett a felnőttkép-
zésben, a kollégiumi munkában, kö-
zösségi feladatokat is vállalt.
Nagyszerű ember, kimagasló taná-
regyéniség volt. Mi egykori Jávor-
kás diákok szívesen emlékezünk a jó 
hangulatú matematika órákra, az órák 
előtti mozdulatokra, legendássá vált,  
ahogy -az ajtóból röpült a napló a ta-
nári asztalra, de sosem esett le-, vagy 
a táblát beborító bonyolult matemati-
kai levezetésekre és a hirtelen osztály 
felé fordulás mozzanatára, amikor 
magától értetődő kérdéssel, moso-
lyogva ford ult felénk: „stimmel?”
Géza bácsi nagy tudású, széles lá-
tókörű , sokoldalúan művelt em ber 
volt. Fantasztikus memóriája volt, 
sokat tudott és szeretett mesélni. Mi 
diákok bátran fordultunk felé kérdése 

inkkel , terveinkkel, problémáinkkal, 
mindig volt ideje számunkra. Átlátta, 
megértette, hogy mi az, amin gyöt-
rődünk, fölvázolta, hogy mi lehet a 
jó megoldás számunkra, és segített 
a megoldáshoz vezető úton eljutni a 
célokig. Résztvevője volt az életünk-
nek, örült a sikereinknek, biztatott, 
bátorított bennünket.
„ A jó öreg kút csendesen ontja vizét 
így telik minden napja.
Áldott élet ez, fontolgatom: 
Csak adni, adni minden napon. 
Ilyen kúttá kellene lennem.
Csak adni teljes életemben. 
Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!
Jó kút nem érzed ezt a terhet? 
Belenézek, tükre rám ragyog,
de hiszen a forrás nem én vagyok! 
Árad belém, csak továbbadom, 
Vidáman, csendben és szabadon. 
Had éljek ilyen kút-életet,
Osszak áldást és sok-sok szeretetet! 
Nem az enyém, Krisztustól kapom, 
Egyszerűen csak továbbadom. „
Géza bácsi is, mint a jó öreg kút min-
dig csak adott - tudást, emberséget, - 
és mi diákok így utólag is köszönjük, 
örömmel elfogadtuk és szeretettel 
emlékezünk az egykori diákévekre.
Mi hisszük, valljuk és gyakran el-
mondjuk, hogy a Jávorkában a mi 
időnkben nagyon eredményes okta-
tó-nevelő munka folyt. Mi volt a titka 

az ott folyó munkának? Idézek né-
hány gondolatot Géza bácsi néhány 
évvel ezelőtti írásából :
„ A tantestület szellemét, egységét 
mindenben egyeztettük. Minden tanár 
minden osztályban tanított, személye-
sen ismert minden gyereket, sőt még 
a szülők jelentős részét is. Próbáltuk 
a követelményrendszert egységesíte-
ni, nevelési rendszerünkkel egy életre 
szóló „iránytűt” akartunk adni. Telje-
sítménycentrikusak voltunk, a helyes 
önértékelés kialakítására törekedtünk, 
egyeztetve a szülőkkel.
A vastag osztálynaplókat jó nézegetni 
a 20-30-40-45 éves érettségi találkozó-
kon. Újra végigéljük az együtt töltött 
éveket, megbeszéljük az elmúlt idő-
szak eredményeit, gondjait, örömeit. 
Nagyon jó azt érezni, hogyha a közös 
4 évről beszélünk, abba mi tanárok is 
beletartozunk.
Nevelési elveinket továbbviszik, pl. 
hogy zsebre dugott kézzel nem lehet 
vigyázt vezényelni , hogy a hivatali te-
kintély személyi tekintély nélkül sem-
mit sem ér, s hogy mindenki a becsü-
letét egész életen át napról-napra építi, 
de egy perc alatt el is veszítheti.”
Mi egykori Jávorkások tudjuk, hogy 
a Fehérváry név a tanárok soraiban 
nem egy, hanem két személyt érin-
tenek - Géza bácsit és Ani nénit. Ők 
nagyszerűen kiegészítették egymást, 
a két ember tudása ,a természettu-

dományos és a humán tárgyak is-
merete egy nagy szeletet felölelt az 
oktató  nevelő munkában. Példa volt 
számunkra az egymás segítése, a 
házasságban eltöltött 60 év. Ani néni 
odaadó munkát végzett a beteg ember 
ápolásában, példát mutatva számunk-
ra idős korában is.
Köszönjük szépen, erőt, jó egészséget 
kívánunk  a gyász feldolgozásában.
Mi megköszönni, elköszönni, elbú-
csúzni jöttünk egykori tanárunktól, 
akit tiszteltünk  és szerettünk. Ju-
hász Gyula gondolataival búcsúzom 
magam, családom, a Jávorka iskola  
közössége, kollégák, egykori tanít-
ványok, munkatársak, ismerősök és 
barátok nevében:
„ Nem múlnak ők el, kik szívünkben 
élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, 
évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen 
még, Hiszen hazánk nekünk a végte-
lenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben. 
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük  
még S a boldog órák drága, tiszta 
üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a nap-
fényt, És élnek ők tovább, szűz gon-
dolatként”.
„Nyugodj békében , Géza bácsi.”

Átadták a megújult Kismosó-patakot

Folytatódott a munkáltatói fórumsorozat

Elhunyt dr. Fehérváry Géza
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Tata városban a vasárnapi szavazás rendben lezajlott. A városban kialakított  24 szavazókörben 
volt lehetőségük a választópolgároknak arra, hogy a választáson induló, nyilvántartásba vett 9 
jelölő szervezet listájának valamelyikére leadják szavazataikat. 
Tekintettel arra, hogy ezen a választáson az ország egy választókerületet alkotott, így a végle-
ges eredmény megállapítása a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe tartozik.
Tata városára vonatkozóan az összesítő adatok a www.valasztas.hu honlapon olvashatók, me-
lyek az alábbiak.
Tatán a választási névjegyzék zárásának időpontjában 18.661 fő szerepelt a névjegyzéken. A vá-
lasztópolgárok közül 9.344 fő (50,07 %) adta le voksát a 24 szavazókör egyikében. 
Az érvényes szavazatok figyelembevételével a listákra leadott érvényes szavazatok a következők:

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt                4680 (50,32%)  
Demokratikus Koalíció                                                                                        1640 (17,63%)
Momentum Mozgalom                                                                                         1268 (13,63%)
Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt                                   558 (6,00%) 
Jobbik Magyarországért Mozgalom                                                                        430 (4,62%) 
Mi Hazánk Mozgalom                                                                                             254 (2,73%) 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt                                                                                   218 (2,34%)
Lehet Más a Politika                                                                                                213 (2,29%)
Munkáspárt                                                                                                                40 (0,43%)   
A város 24 szavazókörének részletes eredményei  a www.tata.hu honlapon olvashatók.

Kormányunk 2018-ban Görgei szüle-
tésének 200. évfordulóján elhatároz-
ta, hogy átfogó, személyét tárgyilago-
san bemutató kiállítást kell létrehozni 
tiszteletére. 
Az Ismeretlen Görgei címmel a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum januárban 
megnyitott, június 23-ig látható kiál-
lítása teljes képet nyújt Görgei pályá-
járól és hadvezéri nagyságáról. Ren-
geteg műtárgyat, levelet, festményt, 
fényképet és a legendás tábornoktól 
származó tárgyat láthatunk a páratlan 
tárlaton.
A bicentenárium alkalmából a klu-
belnök tartott rövid előadást a kiváló 
hadvezérrről, Görgei tábornokról.  
Görgői és toporci Görgey János Art-
hur Waldemár Toporcon született 
1818. január 30-án, Szepes várme-

gyében. Tanárnak készült, de apja 
katonának szánta, ezért Tullnban el-
végezte a Katonai Akadémiát. Ezt kö-
vetően Prágában polgári végzettséget 
is szerzett, vegyész lett. Görgey ekkor 
fedezte fel a pálmaolaj hasznosságát, 
amely ma a legtöbb csokoládé készít-
ményben megtalálható. Visszatérve 
Toporcra, a nagynénje birtokán gaz-
dálkodott. 1848 júniusában a forra-
dalmi események hatására belépett 
a honvédseregbe. Ettől az időszaktól 
„y” helyett „i” betűvel írta a nevét.
30 évesen az 5. honvéd zászlóaljnál 
századosi rangban szolgált. 31 éve-
sen, 1849. aug.11-től lett a hadsereg 
fővezére és a honvéd-sereg legfiata-
labb tábornoka. A szabadságharc 11 
nagy csatája közül 7-ben részt vett, és 
5 csatában ő vezette a fő-sereget. 

Győzelmeit Nagysallónál, Isaszegen, 
Budavár visszavételénél, Vácon és 
a Komáromi-ütközetben aratta, ahol 
súlyos fejsebet kapott. Említsük meg 
három bravúros hadi-tettét:
A Felvidéken az ellenség hátában, 
bánya-alagutakon keresztül Beszter-
cebányára vezette seregét.
1. A császári erőket megosztva valódi 
hadsereggé formálta a Fel-dunai had-
testet.
2. A tavaszi hadjáratban tábornok tár-
saival szinte az egész ország területét 
felszabadította. 
3. A nyári hadjáratban június 2-án 
Komáromnál szerzett életveszélyes 
fejsérülésével a 30 ezres hadteste             
élén maradva képes volt lekötni az 
utána nyomuló orosz ellenséges fő-
erőt. 

Görgei katonáitól szigorú fegyelmet 
követelt. Viszont emberségét bizo-
nyítja, hogy kedvenc költőjét, a kato-
nailag fegyelmezetlen Petőfi Sándort 
Klapka tábornokkal szembeszállva 
megmenti a hadbíróságtól.
1849. aug.9-én, a Temesvári-csatá-
ban a kiváló Bem tábornok seregé-
nek elfogyott a lőszere, és vereséget 
szenvedett. A csatavesztés után Kos-
suth a katonai és polgári teljhatalmat 
Görgeire ruházta át és elmenekült az 
országból. Ebben a súlyos történelmi 
helyzetben Görgei a megmaradt, 25 
ezer fős serege élén, hősiessége elle-
nére, esélytelen volt a győzelemre. Az 
orosz és az osztrák túlerő egyszerűn 
lemészárolta volna őket. 
Görgei, átlátva a hadi helyzet sú-
lyosságát, tárgyalásokat kezdett az 
oroszokkal. Megbízva az oroszok 
lovagiasságában, a katonák részé-
re szóban beígért büntetlenségben, 
1849. aug. 13-án, a Világosi-síkon 
feltétel nélkül letette a fegyvert. Ezt 
követően megtorlások, és halálos 
ítéletek százai következtek.  
Gyászba borult egész Magyarország. 
Egyedül Görgei kapott kegyelmet, 
ezért a politikai befolyással bíró, a 
hadvezetésben járatlan Kossuth, a 
„Vidini-levélben” hazaárulónak ne-
vezte a tábornokot. Ez a minősítés 
sokáig megmaradt a köztudatban.  
Görgei a Világosi- fegyverleté-

tel után többé már soha sem tudta 
hasznosítani sem katonai, sem ve-
gyészi tudását, kiváló képességeit. 
Száműzött emberként élt családjával 
Klagenfurtban. Megélhetési gon-
dokkal küzdött. Csak az 1867-es 
kiegyezés után térhetett haza Viseg-
rádra, ahol az öccse villájában lakott 
annak családjával, és öccse birtokán 
gazdálkodott. Utolsó éveiben sokat 
betegeskedett. 
1916. május 21-én, 98 éves korá-
ban halt meg Budapesten, Budavár 
visszavételének 67. évfordulóján. 
Családja temettette el, ám búcsúzta-
tásán, a Nemzeti Múzeumban a köz-
élet jelen lévő sok jeles alakja mel-
lett gróf Tisza István miniszterelnök 
az alábbi szavakkal méltatta: 
„ Nagy ember volt Görgei Arthur- úgy 
a cselekvés órájában, mint a nemes 
büszkeséggel elviselt hosszú évtize-
deiben. Küzdött, mint az oroszlán, s 
amidőn a küzdelem folytatásának cél-
talan voltáról meggyőződött, habozás 
nélkül vette magára a befejezés egész 
ódiumát és tűrte jajszó nélkül a félre-
vezetett nemzet átkait és gyűlöletét.”
A szabadságharcot leverték ugyan, de 
a március 15-e követelései az 1867-es 
kiegyezés után valóra váltak. A polgá-
ri átalakulás hazánkban csak az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 
véráldozata árán valósulhatott meg.                                            
                  Kun Imre klubelnök

A Kisvárosok Szövetsége május 17-
én városunkban rendezte közgyűlését 
valamint konferenciáját a Hotel Gott-
waldban.
A Kisvárosi Önkormányzatok Orszá-
gos Érdekszövetsége 1990-ben alakult 
meg Jászberényben. A szövetség célja 
már a kezdetektől az, hogy az érdekvé-
delmi tevékenység mellett szolgáltatói 
funkciót is betöltsenek, ami elsősorban 
jogi szolgáltatásokban valósul meg. 
Emellett részt vesznek a jelentősebb, 
az önkormányzatok életét érintő tör-
vénytervezetek előkészítésében, és 
hazai illetve nemzetközi kapcsolatokat 
is ápolnak különböző partnerekkel. 
2018-ban a szervezet neve Kisvárosok 
Szövetségére változott.
Michl József polgármester, a szövetség 
alelnöke elmondta: - Azért hasznos Ta-
tának a szövetségben betöltött tagsága, 
mert hasonló gondokkal és örömökkel 
számoló városok alkotják a szerveze-
tet, így ez nagyon sok jót hoz nekünk 

szakmai, tapasztalati szempontból. 
A polgármester hangsúlyozta: - Egy 
olyan program kidolgozásának mun-
kálatai folynak most Tatán, amely arról 
szól, hogyan lehetne hazánkban a kis-
városok számára is a falvakhoz illetve 
a nagyvárosokhoz kötődő fejlesztési 
programokhoz hasonló állami támoga-
tási rendszert megalkotni, működtetni.
Lipők Sándor a Kisvárosok Szövetsé-
gének elnöke a konferencia helyszínén 
úgy nyilatkozott: - A 93 tagú szövetség 
elsődleges célja az önkormányzatok 
érdekeinek érvényesítése olyan prob-
lémák és feladatok terén, amelyek a 
települések működtetése, fejlesztései 
és mindennapjai során felmerülhetnek. 
A szövetség munkája nyomán számos 
olyan ügy kerül felszínre és megvita-
tásra, amely közvetlen hatással van az 
önkormányzatok működésére, így a 
tagok tapasztalataikkal egymást tudják 
segíteni, és mindenki számára hasznos 
megoldások születhetnek.               

A tatai találkozó fő témáját a kisvá-
rosok fejlesztési tervei adták, különös 
tekintettel a következő uniós ciklus 
fejlesztési forrásainak elosztására, és 
az eddigi tapasztalatok megvitatásá-
ra. Ezzel kapcsolatban a konferencia 
vendége volt Gyopáros Alpár Modern 
Települések Fejlesztéséért felelős kor-
mánybiztos,  aki a helyszínen úgy nyi-
latkozott: - a kormányzat településfej-
lesztési koncepciójának köszönhetően 
már elindult a Budapestet és a megyei 
jogú városokat támogató, idén pedig 
indul a falvakat támogató program. 
Ezek mellett a jövőben a tervek szerint 
egy kisvárosi program is elindul majd, 
ennek részleteiről egyeztettek a tatai 
konferencián megjelent polgármeste-
rekkel. Egy kisváros és egy nagyváros 
támogatása leginkább abban külön-
bözik, hogy míg a nagyobb városok-
ban létrehozott fejlesztések az érintett 
település határain túl is jelentőséggel 
bírnak- például egy színház, vagy egy 
főútvonal megépítése, megújítása kap-
csán -, addig a kisvárosi beruházások, 
korszerűsítések eredményei – példá-
ul egy orvosi rendelő vagy egy helyi 
óvoda - legfőképpen a helyben élőket 
szolgálják – fogalmazott a kormány-
biztos.
A Kisvárosok Szövetségének jövőbeni 
céljai között szerepel a települések fej-
lesztési terveinek megvitatása, össze-
hangolása, valamint az önkormány-
zatok egészségüggyel kapcsolatos 
feladatainak terén felmerülő kihívá-
sok, problémák megoldása.           -áá-

Tatán vendégeskedett a Kisvárosok Szövetsége
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
„MI, TATAIAK” címmel közösségi 
fotóalbumot jelentet meg, amelyben 
városunk civil, munkahelyi, sport és 
kulturális célú közösségeinek fotói és 
rövid bemutatkozásuk lesz látható, ol-
vasható. A kiadványról május 14-én 
rendeztek sajtótájékoztatót az Új Ka-
jakház Ökoturisztikai Központban.
A fotóalbum a tervek szerint egy kü-
lönleges korrajz lesz, amely megörökí-
ti Tata  ezredforduló körüli közössége-
it. Tatát élénk közösségi élet jellemzi, 
számtalan civil szervezet működik vá-
rosunkban, de a munkahelyi, lakóhelyi 
vagy éppen baráti társaságok önkéntes 
szerepvállalása is gyakori a minden-
napi életünkben. A kiadvány segíteni 
szeretne abban, hogy mi, tataiak minél 
jobban megismerjük   a helyi civileket, 
szervezeteket, közösségeket.  A „MI 
TATAIAK Közösségi Arcképcsarnok” 
képekkel illusztrált lapjai alkalmasak 
arra, hogy átfogó képet adjanak egy 
város közösségi életéről, az itt és most 
élő emberek örömeiről úgy, hogy azzal 
másokat is motiválnak a társadalmi 
szerepvállalásra.
Hozák Attila a kiadvány szerkesztője 
elmondta: - Sokan tartoznak olyan kö-
zösségekhez, amelyeknek tagjaiként 
büszkék lehetnek arra, hogy valami-
lyen alkotó tevékenységet végeznek, 
segítik egymást, ami pozitív dolog, és 
az ilyen üzenetekre manapság nagy 
szükség van - ez adja a kiadvány apro-
póját. Az albumban civilek, munkahe-
lyi kisebb közösségek vagy akár baráti 

társaságok is szerepelhetnek, a lényeg, 
hogy aktívak legyenek.
Az arcképcsarnokba formális és infor-
mális, önkéntes alapon szerveződött 
közösségek jelentkezését várják, a 
kiadványba való bekerülésről pedig a 
szerkesztőbizottság dönt majd.
Michl József polgármester a sajtótájé-
koztatón úgy nyilatkozott: - sokan sze-
retnek régi tatai fényképeket nézegetni, 
melyeken nemcsak az épületeink, utcá-
ink láthatóak, hanem az itt élt emberek 
is. Ezeknek az emlékeknek és a szép 
régi példáknak a nyomán van értelme 
egy kézbe vehető új albumot készíteni, 
amelyben nem csupán a környezetünk, 
épületeink, természeti értékeink szere-
pelnek, hanem a közösségeink is. Őket 
megörökíteni a jövőnek egy nagyon 
izgalmas feladat, s ez az album mél-
tó módon kerülhet majd minden tatai 
könyvespolcára.
A „MI TATAIAK Közösségi Arckép-
csarnok” kiadványban a fotók mellett 
olyan alapadatok szerepelnek majd, 
mint a közösség neve, alapításának ide-
je, fő tevékenysége, és természetesen a 
képeken szereplők nevei. A szerkesztők 
várják a tataiak jelentkezését, hamaro-
san elindul a közösségi oldaluk, és a 
Víz, Zene, Virág Fesztivál közösségi 
terén is megtalálhatóak lesznek. A szer-
kesztőség központja az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központ, ahol szintén 
lehet érdeklődni, információkat kér-
ni az albumról, melynek megjelenése 
legkorábban az idei adventi időszakban 
várható.                                              -áá-

Készül az arcképcsarnok

Az Európai Parlamenti képviselők 2019. május 26-i választásának tatai eredményeiről

200 éve született Görgei Artúr – előadás a Városi Nyugdíjas Klubban
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2019 nyarán Tatán a Peron Music Tehetség Központ elin-
dítja az első Peron ZeneMánia Tábort. Azokat a fiatalokat 
várják, akik a zenetanulás mellett a zene kísérő tudásában 
is szeretnének haladni. 
A marketing, képalkotás, a film a közösség és 
kreativitásfejlesztés is szerepel a tábor programjában.
A tábor helye: 2890 Tata, Tanoda tér 5/a 
(volt piarista rendház).
Ideje: 2019. augusztus 3-7.
Információ:
Cserteg István 06 20 4 989 574
Hudák Tibor 06 30 2 318 534
Pap Tibor 06 20 4 378 012

A tábor tanárai a zenei élet tanult, tapasztalt és eredmé-
nyes oktatói lesznek. A tábor bentlakásos, az indulás évé-
ben ingyenes. 15 főt tudnak a szervezők  fogadni a tábor-
ban teljes ellátással. A jelentkezés elfogadásakor tábori 
jelentkezési lapot szükséges majd kitölteni.
A táborban a hang és hangszeres képzés mellett közösség-
fejlesztés, marketing, kép és filmalkotás is lesz. Részlete-
ket tudhatnak meg a résztvevők arról, hogy mit vár tőlük 
a sajtó, a zenekiadó, milyen TV-ben dolgozni. Megismer-
kedhetnek  a Peron Music Tehetségközpont hangszereivel, 
stúdiójával, színpadjával és néhány híres emberrel.
Jelentkezni az alábbi linkre kattintva lehet:
https://peronmusic.hu/zenemania/ww.peronmusic.hu

ZeneMánia tábor indul Tatán

Hirdessen 
Ön is lapunkban! 

06-30-962-4556      
tataivaroskapu.ujsag@

gmail.com



Harmadik helyet szerzett Szmodis 
Borbála, a Tatai Református Gimná-
zium 9. B osztályos diákja a „Hozz 
rá víg esztendőt” című, a magyar 
Szent Korona történetét feldolgozó, 
középiskolásoknak rendezett vetél-
kedő országos döntőjében. A verse-
nyen a Kárpát-medence középisko-
láiból több mint hatszáz diák indult, 
a vetélkedőt az EMMI és az Oktatási 
Hivatal szervezte.
Borbála és két osztálytársa Bencsik 
János országgyűlési képviselő köz-

benjárásának köszönhetően néhány 
nappal az országos döntő előtt talál-
kozhatott a Szent Koronával. A kivá-
ló eredményben fontos szerepe volt 
Bori „Tündérek őrzik” című filmjé-
nek is, valamint megrázó erejű egy-
perces vallomásának. A feladat ki-
írása szerint a film végére választott 
mottóját értelmezte. A mottó ez volt: 
„Csak amit ismerek, azt szerethetem 
igazán.” Pálffy Géza professzor, a 
zsűri elnöke zárszavát a Bori beszé-
déből vett négy idézetre építette fel.

A Tatai Kenderke Néptáncegyesület 
június 14-16. között 20. alkalommal 
rendezi meg a Tatai Sokadalmat. A ju-
bileumi népművészeti fesztivál többek 
között Herczku Ágival és a Bandával, 
helyi és vendégegyüttesekkel, gyerek-
programokkal, valamint a Muzsikás 
Együttes Mester-Palánta Népzenei 
Kurzusával ünnepel.
A háromnapos népművészeti feszti-
válon majd’ félszáz program várja az 
érdeklődőket az Angolkertben. A tatai 
önkormányzat támogatásának köszön-
hetően az idei esztendőben is ingyene-
sen látogatható a rendezvény.  A népi 
kultúrát bemutató Tatai Sokadalom 

programjait emellett támogatta a Ken-
derke Református Alapfokú Művésze-
ti Iskola, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Csoóri Sándor Program, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, valamint 
az Örökség Gyermek Népművészeti 
Egyesület.
A jubileumi, 20. fesztiválon fellép a vi-
lágzene, illetve folklór két megkerülhe-
tetlen személyisége, Herczku Ágnes és 
Nikola Parov, akik jelenleg a Herczku 
Ági és a Banda formációt vezetik. A Ta-
tai Sokadalom több mint népművészeti 
fesztivál: kulturális találkozóhely, szín-
tér a különböző művészeti ágak és stílu-
sok képviselőinek, itt találkozik a múlt 

a jelennel, a hagyományos a haladóval, 
a régi az újjal. Ennek a korokon átívelő 
találkozásnak lesz kiemelkedő pontja 
a Herczku Ági és a Banda június 15-i, 
szombati koncertje, amelyben a magyar 
és kelet-európai tradicionális népzene a 
zeneileg tágabb érdeklődésű közön-
ség számára is hozzáférhetővé válik, 
korszerű zenei gondolkodásuknak és 
a multiinstrumentalista Nikola gazdag 
hangszereléseinek köszönhetően. 
Nikola Parov már fiatal pályakezdő-
ként, az 1980-as évek elején elnyerte 
a Népművészet Ifjú Mestere címet. A 
Zsarátnok együttes alapítójaként és vir-
tuóz szólistájaként itthon és külföldön is 
óriási népszerűségre és elismerésre tett 
szert. Ennek köszönhetően lett a River-
dance Orchestra alapítója és frontem-
bere. A világhírű Riverdance show-val 
évekig turnézott, majd hazatérve, 2000-
ben megírta a Magyar Állami Népi 
Együttes számára a mai napig teltház-
zal játszott Naplegenda című táncpro-
dukció zenéjét, amiért Fonogram-díjat 
kapott.
A Liszt-díjas Herczku Ágnest kivételes 
tehetsége, ugyanakkor fogékonysága 
más, fúziós és kortárs zenei műfajok 

iránt, a legkeresettebb és legelismertebb 
hazai népdalénekessé tette.
Bandázom lemezük két hónapon át sze-
repelt a világ legrangosabb világzenei 
listáján. A WORLD MUSIC CHARTS 
EUROPE toplistát a világ 25 országá-
nak mintegy 50 világzenei szakembere 
havonta állítja össze. A két legneve-
sebb nemzetközi világzenei szaklap, a 
SONGLINES és az FROOTS maga-
zin is elismerő kritikát jelentetett meg 
a lemezről, az album egyik dala pedig 
felkerült a Songlines magazin TOP OF 
THE WORLD, valamint a WOMEX 
válogatás CD-jére is.
– Nem ismeretlen számomra a Tatai 
Sokadalom, többször megfordultam itt 
más produkciókkal, és mindig nagyon 
jól éreztem magam. Bensőséges han-
gulatú koncertekre és mindenre nyi-
tott, érdeklődő közönségre emlékszem 
vissza. De a saját zenekarommal most 
először lépek fel itt, és hogy ez pont a 
Sokadalom 20. évfordulóján történik 
meg, külön öröm számunkra – árulta el 
Ági, aki kiemelte: programunkban épp 
ezért nemcsak a Bandázom című le-
mezük sikerdarabjaival, de a szélesebb 
közönség előtt még ismeretlen újdon-

ságokkal is készülnek a jubileumi Tatai 
Sokadalomra. 
A Sokadalomban fellépnek a Kender-
ke Művészeti Iskola csoportjai, a régió 
számos néptánccsoportja, valamint he-
lyi és határon túli hagyományőrzők is. 
A jubileumi fesztiválhoz kapcsolódva 
az idén először rendezik meg a Mes-
ter-Palánta Népzenei Kurzust június 12-
14 között Tatán. A táborvezető és hege-
dűoktató a Muzsikás Együttes prímása 
Porteleki László, kontrán Fekete Antal 
„Puma”, nagybőgőn pedig Szabó Cso-
bán Gergő tanít majd. A táborzáró kon-
certen a mesterekkel állnak majd egy 
színpadon a Muzsikás Együttes „elő-
zenekaraként”. A kurzusra május 15-ig 
lehet jelentkezni.
A fesztiválon mindezek mellett gaszt-
rosétány, gyermektisztás, népművésze-
ti vásár, nép-, világ-, és könnyűzenei 
koncertek, néptáncelőadások várják 
az érdeklődőket. A Ringató, a mese-, 
és bábelőadások, valamint gyerekkon-
certeket mellett többek között kézmű-
ves foglalkozások, kosaras körhinta, 
valamint hagyományéltető, interaktív 
múzeum várja a Kenderke játszóban a 
kisgyermekes családokat.
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Herczku Ágival és a Bandával ünnepel a 20. Tatai Sokadalom

A tatai Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár vendége volt május 15-én 
R. Kelényi Angelika író. Nem érkezett 
egyedül, hiszen meglepetésvendégként 
magával hozta az Álomgyár Kiadó má-
sik szerzőjét, Baráth Viktóriát. Mind-
ketten beszéltek könyveikről, az írás 
nehézségeiről és szépségeiről, valamint 
a kiadóhoz fűződő viszonyukról.
R. Kelényi Angelika többnyire női té-
mákat humoros stílusban feldolgozó 
könyvei és történelmi regényei a tatai 
olvasók körében is népszerűek. Eddig 
közel húsz könyve jelent meg, köz-
tük olyan regényfolyamokkal, mint a 

Szulejmán, az Ártatlan, valamint a Ri-
va-nővérek sorozat. 2014-ben megírta 
egy bántalmazó kapcsolat történetét, 
mellyel kiérdemelte a Terézanyu-díj 
első helyét. Írói pályáját könnyedebb 
hangvételű kötetekkel kezdte, melyek-
ben olyan élethelyzeteket dolgozott 
fel, mint a társkeresés és a modern há-
zasság, vagy az egyre gyakoribbá váló 
pánikbetegség. Utóbbival saját magá-
nak is meg kellett küzdenie, ekkor vált 
élete részévé az írás. Néhány év után 
műfajt váltott, és krimivel átitatott tör-
ténelmi témájú könyvei azonnal sikert 
arattak a stílus kedvelői körében.
A Könyves Szerda dedikálással, közös 
fotókkal, és nagy beszélgetésekkel zá-
rult. Az este folyamán valódi, jó han-
gulatú közönségtalálkozó alakult ki, 
hiszen a nézőtéren csak igazi rajongók 
foglaltak helyet.              Makuvek Nóra

Könyves Szerda 

„Hozz rá víg esztendőt”
Tatai siker az országos döntőn

A Tatai Helytörténeti Egyesület és a 
tatai nyugdíjas pedagógusok május 
15-én borongós, esős időben keres-
ték fel közeli településeinket: Mórt, 
Csákvárt, Felcsútot. Történelmi múl-
tunk két közeli településsel, Mórral, 
Csákvárral összeköt bennünket. Mór, 
a Vértes déli oldalán a Vértes és a
Bakony határát alkotó Móri-árok lej-
tőin elterülő település. A Vértes
délnyugati részének gazdasági, turisz-
tikai központja. Ez az aránylag kis
település műemlékekben gazdag és 
híres borvidék. A dombvidék meleg
fekvésű lejtőin több mint 3000 kat. 
holdon termelnek szőlőt. A móri ezer-
jó évtizedek leforgása alatt hírnevet 
szerzett nemcsak hazánkban, hanem 
külföldön is. Az igazi szőlőtermelést a 
községben 1697 és 1720 között bete-
lepült németeknek lehet köszönni,
akik új szőlőfajtákat és új szőlőkultú-
rát hoztak magukkal. Az idelátogatók 
megcsodálhatják a magyar barokk 
kastélyépítészet kiemelkedő alkotását 
a Lamberg-kastélyt, melyet Fellner 
Jakab tervei alapján 1762-1766 között 
gróf Lamberg Ferenc Antal építtette. 
Az épület a család nyári rezidenciájául 
készült. Bensőséges tereket, érdekes 
építészeti megoldásokat alakítottak ki. 
1763-ban földrengés szakította meg 
az építkezést. 1810-ben ismét föld-
rengés áldozata lett a kastély. Egy ré-
szét újjá kellett építeni. Egyemeletes, 
manzardtetős épület. A helyreállítás 
után a főépületet és a melléképülete-
ket egy-egy íves folyosóval kötötték 

össze. Megépült az utcai kerítés, így
alakult ki a zárt udvar. A földszinti 
ablakokat míves eredeti vasrácsok 
díszítik. A kastély parkjában „Zenepa-
vilon”, szökőkút, dísztó, kovácsoltvas 
madárház látható. Az épületben ma 
kulturális központ működik. Az eme-
leten könyvtár. Az olvasóterem mel-
letti szobában, az egykori női szalon 
falán falfestés nyomait, eredeti falké-
peket láthatunk. A kastélyban külön-
böző kiállításokat tekinthetünk meg,
melyekben a barokk kor emlékeinek 
és móri születésű hírességeknek állí-
tottak emléket. Pl.: Wekerle Sándor-
nak, Magyarország első polgári szár-
mazású miniszterelnökének.
A Kapucinus templom 1701-ben 
épült, a 19. században átalakították. 
Tornya félig kilép a homlokzatból, s 
hegyes sisak fedi. Homlokzatán két 
barokk fülkeszobor látható, melyek  a 
szerzeteseket ábrázolják. A templom 
belsejét barokk oltárok díszítik és dí-
szes oratóriumablak. A rendház és a 
templom kapucinus központ volt. Te-
vékenységük a környező települések 
re is kiterjedt, például Bodajk, Puszta-
vám, Tata. Tatára 1707-ben az akkori
tartományfőnököt, P. Largust a móri 
rendházból küldte a várkápolnai
munkakör betöltésére, aki magya-
rul, szlávul, németül hirdette az igét.
Útunk következő állomása Csákvár 
volt. Csákvár helyén a római korban
Floriana város állt, melyet fontos utak 
kereszteztek. A középkortól kezdve 
fazekasiparáról volt nevezetes. Ma is 

készítik a csákvári műhelyekben főleg 
főző- és sütőedényeket, a csíkos faze-
kakat, a zöld köcsögöket. Az Esterhá-
zy kastély ma kórház. 1760-1765 kö-
zött épült Fellner Jakab munkájaként. 
1823-ban klasszicista stílusra Charles 
Moreau francia építész alakította át. 
A római katolikus templom 1748-ban 
barokk stílusban épült, 1760-ban Fell-
ner Jakab is dolgozott rajta. 1788-ban
megnagyobbították, 1852-ben Ybl 
Miklós alakította át a mai formájára.
Kirándulásunk utolsó állomása Fel-
csút volt. A jelen csodálatos építészeti 
alkotásában a 4000 férőhelyes Pancho 
Arénában gyönyörködhettünk. 2015-
ben a világ legszebb luxusstadionjá-
nak választották, 12 000 m²-es alap-
területű, Magyarország nem műemlék
jellegű épülete. A tető természetes kő-
pala, a kupolák karcolt rézlemez borí-
tást kaptak. Az építkezés során 2400 
m³ ragasztott fát, 24 000 m³ betont 
használtak fel. A vasbeton pillérekből 
előtörő fa rácshéj szerkezetű tető egy 
tisztást szegélyező lombkoronasor ké-
pét idézi meg. Mindhárom kupolában 
egy csillag rajzolódik ki, összekötve 
az eget a földdel. Végigjártuk a Pus-
kás Akadémia épületeit, és megte-
kintettük a világ egyik leghíresebb 
futball játékosának, Puskás Ferencnek 
relikviáit. Elmondhatjuk, hogy Mako-
vecz Imre Kossuth-díjas építész egyik 
legnagyobb remekművét tekintettük 
meg. Az esti órákban élményekben 
gazdagon tértünk haza.

Dr. Kiss Tiborné, a THE elnöke

Mór, Csákvár, Felcsút
A környéken kirándultak a Tatai Helytörténeti Egyesület tagjai

Anyák napi ráadás
Rendhagyó műsorral várták a vendégeket a versbarátok és az óvodások

Anyák napi ráadás címmel szer-
vezett műsort a Tatai Versbarátok 
Köre a tatai Hajnalcsillag óvoda 
gyermekeivel közösen. A Refor-
mátus Gimnáziumban szerve-
zett rendezvényre a nagymamák, 
édesanyák mellett a család min-
den tagját szeretettel várták. A 
versbarátok jelenlévő tagjai külön 
produkcióval készültek. A klasz-
szikus versek mellett, kortárs, mo-
dern költeményekkel lepték meg a 
résztvevőket a csoport tagjai.
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Május közepén kezdődik Tatán a fu-
tóversenyek sorozata. Idén is így volt, 
május 18-án rendezték a Tó futást. A 
technikai lebonyolításban a TTTHSE 
és a FOOOTOUR SE segített be, ami 
egyben azt is jelentette hogy kibővült a 
program. A gyerekeknek már 500 mé-
teren is lehetett futni, amit sok szülő is 
kihasználva együtt futott csemetéjével. 
A megszokott 2 és 3.5 km-en gyerekek 
és felnőttek is  indultak. A leghosszabb 

táv a maratoni táv volt, sőt a 6 kör azt 
jelentette, hogy jó 400 m-t rá is tettek 
a klasszikus maratonra. Mire a 14 és 
az először programban szereplő 21 km 
indulói álltak rajthoz már alig lehetett 
szabad helyet találni az Ökoturisztikai 
Központ környékén. A szabadtéri kon-
dipark szinte mindig foglalt volt, de ki 
lehetett próbálni sokféle sporteszközt 
is. Ahogy a 7 km-es táv is elrajtolt 
több mint 800 indulóról számolhattak 

be a szervezők. Jól pörögtek az esemé-
nyek és dél körül elkezdődött az ered-
ményhirdetések sorozata is. Mindenki 
jól érezte magát, az időjárás is kegyes 
volt a futókhoz, szervezőkhöz. Már 
késő délután lett mire minden a helyé-
re került és a szervezők fújhattak egy 
nagyot: ez jó mulatság, férfi munka 
volt. Az eredmények megtekinthetők 
a TTTHSE honlapján vagy a 
korido.hu honlapon.                           -ta-   

Az elmúlt hétvégén befejeződött az 
U17-es lány labdarúgó bajnokság. Az 
utolsó fordulóban a tabella élén álló 
TAC a Tatabányai Vasas csapatát fo-
gadta. Az ellenféllel szurkolók is ér-
keztek, akik a hazai szimpatizánsok-
kal békés együttélésben biztatták az 
övéiket. Nem volt jó mérkőzés. Mind-
két együttesen látszott hogy szeretné 
minél hamarabb letudni ezt a mérkő-
zést. A vendégek szereztek vezetést 
rögtön a meccs elején, de a TAC a 25. 
percre megfordította a találkozót 2-1-
re. A gólkirálynő Barta és Hartai talált 
a tatabányai kapuba. Az első félidő 
közepén egy rossz mentés közben 
súlyosan megsérült Onadi a vendé-
gektől és sajnos a mentő vitte el a pá-
lyáról. A második játékrészben tulaj-

donképpen egy tatabányai helyzettől 
eltekintve semmi nem történt. A TAC 
őrizte az előnyét az ellenfél pedig las-
san beletörődött a vereségbe. A hár-
mas sípszó után jöhetett az ünneplés. 

A Megyei Labdarúgó Szövetség kép-
viselője átadta az érmeket és a kupát, 
durrantak a pezsgős üvegek, jöhetett 
a tánc és készültek a fotók. Szép volt 
lányok!                                            -ta-

Utolsó bajnoki mérkőzését hazai 
pályán játszotta a TAC fiú serdülő 
kézilabda csapata. Ami a különle-
gességét adta a találkozónak, hogy 
már bajnokként léphetett pályára. 

Így már a meccs előtt hallhatták a 
fiúk a bajnokcsapat buzdítást. Egy 
remek ősz és egy kicsit döcögősebb 
tavasz után lett jutalom az aranyé-
rem. Ezen az utolsó találkozón az 

eddig mindössze egy győzelmet 
arató Százhalombatta volt az ellen-
fél. A vendégek lőtték az első gólt, 
de a 6. percben már 3-1 volt ide és 
innen fokozatosan nőtt az előny. A 
szünetre már úgy mentek a csapa-
tok, hogy 23-8-t mutatott az ered-
ményjelző. A második félidőben 
sem lazítottak a hazaiak és általá-
ban 4-5 percenként tudott a Batta 
gólt dobni. Jól védett mindkét ka-
pusunk, Somogyvári és Vincze is 
ziccereket fogott. A gólokat főleg 
Csányi, Zubek és Willi gyártotta, 
de mindenki hozzátette a magáét. 
A végén tulajdonképpen kiütéses 
43-15 arányú győzelmet aratott a 

TAC.
Csányi Gábor edző: a mai meccs is 
igazolta, hogy jó csapat vagyunk, 
komolyan vettük a mérkőzést. Jól 
védekeztünk, ha kellett gyorsan, 
ha kellett lassabban játszottunk. 
Kicsit többet voltak pályán azok 
az „öregek” akik kinőtték ezt a 
korosztályt. Gratulálok a fiúknak. 
A mérkőzés végén természetesen 
gyorsan felkerült a fiúkra a „Baj-
nokcsapat” póló, majd Hanesz Jó-
zsef klubelnöktől és Somogyvári 
Tamás Szakosztályvezetőtől átve-
hették az aranyérmeket.
Tatai AC – Százhalombatta KE 
43-15 (23-8)                 Tompa Andor

A Magyar Kézilabda Szövetség által 
szervezett gyermekbajnokság rend-
szerében szinte minden korosztály-
ban szerepelnek a TAC lány és fiú 
csapatai. Somogyvári Tamás szak-
osztályvezető többször hangsúlyoz-

ta, hogy nagyon fontos az utánpótlás 
nevelés mert azt szeretnék elérni, 
hogy mind a női, mind a férfi vona-
lon a felnőtt csapatokban lehetőleg 
saját nevelésű játékosok szerepel-
jenek. Ennek első lépése, hogy már 

az U10 –es korosztály is rendszeres 
edzéseken vesz részt. Május elején a 
Szomódon rendezett I. Írisz Kupá-n 
a TAC lány „műhelyek vettek részt 
–Jázmin Iskola,Naszály,Szomód – 
és játszottak egy jót. Fontos célja 
volt a tornának: a következő évben 
az U11-es gyermekbajnokságban 
fog indítani a TAC csapatot és ezek-
ből a „műhelyekből” kell összerak-
ni az együttest. A csapatépítés mos 
kezdődött és majd a nyári táborban 
folytatódik. Remek hangulatot te-
remtettek a Szomódi csarnokban a 
szülők, nagyszülők, barátok, barát-
nők. A végeredmény nem is fontos, 
mindenki örült az éremnek és annak 
hogy játszhatott. A TAC hagyo-
mányt kíván teremteni ezzel  torná-
val.                                               -ta-

Kézilabda 
férfi felnőtt 
Tatai AC – Százhalombatta KE 
29-24 (11-7)
Vezette: Héjja Á., Kónya B.
Góllövő: Győrffi, Harsányi 7-7, 
Fekete 5, Boros, Schekk 3-3, Sá-
rosi 2, Mizser, Venczel 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Nem kezdtünk jól, azután össze-
kaptuk magunkat, de a második 
félidő elején kicsit belealudtunk. 
Legalább háromszor kellett meg-
nyerni a meccset. Végig figyelni 
kellett, mert  Batta jól játszott. 
Nem volt könnyű meccs.
Férfi ifjúsági 
Tatai AC – Százhalombatta KE 
35-34 (19-19)
Vezette: Bőhm Zs., dr Csupor Cs.
Góllövő: Csányi 11, Steczina 9, 
Zubek 5, Véber, Willi 3-3,Czunyi, 
Szi-Benedek 2-2 
Edző: Márton Ádám
Női ifjúsági 
Tatai AC – Sárvári Kinizsi SE 
21-38 (9-17)
Vezette: Suszter A., Szabóné 
Jelen I.
Góllövő: Csics 1o, Simon 3, Er-
csey, Tompa 2-2, Siklósi, Szeiler, 
Szórádi, Zolnai 1-1
Edző: Gubicza István
Lány U11 
DKK III. Mezőszilas – Kőkúti 
Sasok DSE 4-22 (2-12)
Kőkúti Sasok DSE – Tamási KC 
18-4 (14-2)
Edző: Suszter Annamária
Lány U13  
DKK II. Mezőszilas – Kőkúti 
Sasok DSE 16-21 (8-10)
Kőkúti Sasok DSE – Szekszárdi 
FGKC 8-32 (5-18)
Edző: Sebestyén Balázs
Lány U14  
Tatai AC – Dorogi ESE 
22-20 (12-11)
Tatai AC – Csepel 19-12 (9-5)
Góllövő: Pálmai 10, Mali-
ch-Maszlavér 8, Sebestyén, 
Staudt 6-6, Porpáczy 3, Kakas, 
Szebeni 2-2, Kurcsik, Mészáros, 
Sás, Ungor 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Fiú U11     
Cunder TU Kézisuli -  Kőkúti 
Sasok DSE 4-10 (0-3)
Kőkúti Sasok DSE – Grundfos 
Tatabánya KC II. 16-11 (10-6)
Edző: Endrédi Dezső
Tatai AC – Grundfos Tatabánya 
KC I. 13-16 (7-8)
Alba Regia KSE – Tatai AC 
10-11 (4-4)
Edző: Benis Bence
Fiú U13      
Esztergomi Vitézek RAFC – 
Tatai AC 11-20 (2-12)
Edző: Gaál Szabolcs
Fiú U15      

Tatai AC – FŐNIX SE 
21-28 (11-15)
Tatai AC – Budai Farkasok 
NKFT 10-0
Edző: Csányi Gábor
Labdarúgás 
Felnőtt 
Zsámbéki SK – Tatai AC 
3-1 (2-0)
Vezette: Hartdégen Zs.
Góllövő: László 21,26, Sugár 83 
ill. Szabó 83
Tatai AC – Nyergesújfalu SE 
0-2 (0-1)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Tóth 12, Rozmán 75
Edző: Kele Zoltán
Férfi U19   
Tatai AC – Zsámbéki SK 1-2 (1-1)
Vezette: Kiszi L.
Góllövő: Széles 25 ill. Pataki 37, 
Kiss 57
Tatai AC – OBSK Oroszlány 
3-1 (1-1)
Vezette: Kiss M.
Góllövő: Gesztesi 8, Széles (11-
ből) 80, Martonfi 85 ill. Jónási 43
Edző: Wéber Roland
Fiú U16  
Ácsi Kinizsi SE – Tatai AC 1-7 
(0-6)
Vezette: Spiák J.
Góllövő: Varga 5 ill. Gyüre 4, 
Kozma 12, Schaffer 16,38, Om-
bódi 22, Nagy 33,62
Tatai AC – Nyergesújfalu SE 
5-2 (0-1)
Vezette: Szigethy M.
Góllövő: Gyüre 50,56,67, Nagy 
60,71 ill. Simon 6, Sütő 61
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14 
Tatai AC – Sárisápi BSE 
10-2 (4-0)
Vezette: Spiák I.
Góllövő: Harangozó 1,80, Szabó 
7,40, Dumánszki 26,63, Farkas 
55,58,60, Cvitkó 66 ill. Ligeti 44
Zsámbéki SK – Tatai AC 
2-4 (1-0)
Vezette: Sebján M.
Góllövő: Veréb 15, Harcos 72 ill. 
Harangozó 45, Pintér Sascha 53, 
Clerc 63,66
Edző: Schweininger Ferenc
Női U19 
Wati Kecskéd KSK – Tatai AC 
1-1 (0-1)
Vezette: Vas K.
Góllövő: Baldoni 56 ill. Hartai 8  
Női U17 
Környe SE – Tatai AC 3-2 (0-2)
Vezette: Kun P.
Góllövő: Gulyás 38,59, Csizi 42 
ill. Scwarcz 23, Jenei 29
Tatai AC – Tatabányai Vasas 
2-1 (2-1)
Vezette: Kovács M.
Góllövő: Barta 20, Hartai 25 ill. 
Prech 4
Edző: Schaffer Péter   
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Programajánló
Kajak-kenu
június 1. szombat 10.00 
Kenu nyílt nap
Helyszín: 
Kajakház, Ökoturisztikai Központ
Íjászat
június 8. szombat 10.00 
Tradicionális íjászverseny
Helyszín: Tatai Vár és környéke
Könyvbemutató
június 7. péntek 16.00 
Kocsis L. Mihály: 
Kocsis Mihály testnevelő tanár 
élete és munkássága.
Kocsis Mihály volt a Tatai Edző-
tábor első igazgatója.
Helyszín: Ökoturisztikai Központ

Írisz Kupa

Bajnokcsapat!!!

Ők is bajnokok!

82. Tófutás és Decathlon Futófesztivál


