
Megkezdődött a Szent Kereszt 
Plébániatemplom külső felújítá-
sa Tatán, a munkálatokról június 
5-én a Kossuth téren rendeztek 
sajtótájékoztatót.
A tatai nagytemplom a Győri 
Egyházmegye kötelékébe tarto-
zik, városunk nagy jelentőségű, 
copf és késő barokk stílusú mű-
emléképülete. A Kossuth téren 
magasodó épület Franz Anton 
Pilgram, Fellner Jakab és Gross-
mann József tehetséges építészek 
munkáját dicséri. A kéttornyú 
templom lenyűgöző belső terének 
kialakítása többek között Mohl 
Adolf, Gött Antal, Schweiger An-
tal valamint Mes János György 
nevéhez fűződik. Az 1990-es évek 
végére a templom állaga lerom-
lott. A több lépcsőben megszerve-
zett renoválás keretében először 
a tető felújítását végezték el. A 
2000-es évek elején megtörtént a 
templom vakolása is, a meglazult 
toronysisakokat pedig 2009-2010 
folyamán építették újjá, s vörös-

réz lemezzel burkolták. 2011 óta a 
templom melletti térrész II. János 
Pál pápa nevét viseli.
Michl József, Tata polgármeste-
re a sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy a város egyik kiemelkedő 
és régóta várt felújítása kezdődik 
el a magyar állam támogatásával. 
A templom építésének idejében 
az Esterházy család volt az a me-
cénás, amely a közösség mellett 

óriási támogatással finanszírozta 
a templom létrejöttét, s így vált 
kulturális, épített örökségünk ki-
emelkedő részévé. Szép időszak 
adatott itt Tatán Havassy Bálint 
plébános úrnak, hiszen úgy lehet 
részese a templom felújításának, 
hogy közben lehetősége nyílik 
arra, hogy a templomi közösség is 
megújuljon – fogalmazott a pol-
gármester, aki köszönetet mon-

dott a Győri Egyházmegyének 
és Bencsik János országgyűlési 
képviselőnek, amiért már évek 
óta szorosan együttműködnek 
az önkormányzattal a felújítás 
ügyében, valamint Soltész Mik-
lós államtitkárnak, aki segítette az 
Egyházmegye kérését eljuttatni 
a magyar kormány felé, s így az 
Egyházmegye megkaphatta a tá-
mogatást.
A felújítás terveinek elkészítésére 
tatai építészt választott az Egy-
házmegye, a munkát Markos Ani-
kónak, a Megyei Építész Kamara 
elnökének köszönhetjük, a kivi-
telezést az „ARTemisz & Sofia” 
Építőipari Kft. végzi.
Dr. Veres András győri megyés-
püspök a sajtótájékoztatón ki-
emelte, hogy a templomoknak 
minden település életében rend-
kívüli jelentőségük van, nemcsak 
külső, arculati, városképi szem-
pontból, hanem azért is, mert ahol 
templom van, ott a településnek 
van lelke.    Folytatás a 3. oldalon

Tata Város Önkormányzata június 
4-én rendezett megemlékezést a 
nemzeti összetartozás napja alkal-
mából.
A nemzeti összetartozás napja az 
I. világháborút lezáró versailles-i 
békeszerződés évfordulójára emlé-
kező nemzeti emléknap Magyaror-
szágon, melyet 2010. május 31-én 
iktatott törvénybe az Országgyűlés. 
Az emléknap alkalmából szervezett 
programsorozat első állomásaként 
június 2-án este a Magyary Zoltán 
Művelődési Központban „Ember 
az embertelenségben” címmel lát-
hatta a tatai közönség a nyárádsze-
redai Bekecs néptáncegyüttes tánc-
színházi előadását, az elmúlt 100 
év emlékére. A 20. század ember-
próbáló történései nyomot hagytak 
Európán, a Kárpát-medence népei, 
ezen belül magyar, székely és csán-
gó közösségek szellemi, lelki épsé-

gét tépázta meg a háború, emberi 
sorsok pecsételődtek meg a vér, a 
veszteség és a gyász alatt. A Bekecs 
néptáncegyüttes nagy sikert aratott 
előadása azok előtt tisztelgett, akik 
az életüket adták hazájukért, csa-
ládjukért, embertársaikért és nem 
utolsó sorban azért, hogy gyerme-
keik egy jobb világban éljenek, 
példát mutatva emberségről, bátor-
ságról, hazaszeretetről, kitartásról, 
hitről. Az előadást Tőkés Csaba 
Zsolt rendezte.
Június 4-én a megemlékezés a 
Mindszenty téren a szőgyéni em-
lékkeresztnél, majd a Nemzeti 
Összetartozás terén álló emlékosz-
lopnál koszorúzással kezdődött, 
ezt követően pedig a Városháza 
dísztermében folytatódott.  Az 
eseményre határon túli magyar 
testvértelepüléseink delegációi is 
ellátogattak: Szőgyén, Szováta és 

Magyarkanizsa küldöttségeit ve-
zette Méri Szabolcs polgármes-
ter Szőgyénből, Molnos Ferenc 
tanácsos, városunk díszpolgára 
Szovátáról és Nyilas Leonov Ani-
ta, Tata díszpolgára, a Magyar-
kanizsai Községi Tanács tagja. A 
megemlékezésen részt vett Kalmár 
Ferenc, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium miniszteri biztosa, 
Tata díszpolgára, aki a következő 
szavakkal nyitotta meg a Város-
házán rendezett programot: - A 
békediktátum kapcsán elsőre nem 
a nemzet összetartozása, hanem a 
szétszakítása jut eszünkbe. Mind-
annyian tudjuk, hogyan lett a béke-
diktátum sorstragédia nemzetünk 
számára, miért volt etnikai kataszt-
rófa a magyarság számára terüle-
tei kétharmadának elvesztése, az 
infrastruktúra tönkretétele, miért 
volt kulturális katasztrófa törté-

nelmi városaink, egyetemeink, 
egyházi felekezeteink leválasztása. 
A miniszteri biztos beszédében ki-
emelte: - Függetlenül a történelem 
viharaitól, a távolságtól és a poli-
tikai és adminisztratív korlátoktól, 
igenis van közös múltunk, vannak 
erős gyökereink, van közös jele-
nünk, és ami még fontosabb, van 
reményteljes jövőnk és helyünk 
Európa szívében, közösen. Még 
akkor is, ha néhányan ezt megkér-
dőjelezik. A múltunkra alapozva, 
abból tanulva lehetőségünk van az 
összefogásra, egymás erősítésére, 
megbecsülésére és a közös, sike-
res előrehaladásra. Kalmár Ferenc 
napjainkra utalva az emléknap al-
kalmából hangsúlyozta: - manap-
ság nem a területek elcsatolása 
vagy megtartása a kérdés, hanem 
a magyar identitás megtartása, a 
magyar szellemiség, magyar ösz-
szetartozás védelme és erősítése. A 
nemzeti összetartozás javítása nem 
csupán a politikai vezetők feladata, 
hanem mindannyiunknak, határon 
innen és túl élő magyaroknak is, 
egyéni felelőssége.
Határon túli magyar testvértelepü-
léseink delegációinak vezetői ün-
nepi beszédeikben a Tatával való 
kapcsolatukat elevenítették fel. 
Nyilas Leonov Anita a Magyarka-
nizsai Községi Tanács tagja úgy 
fogalmazott: - Tatára jönni olyan, 
mint hazajönni, hiszen itt barátok 
fogadnak és ez az igazi összetar-
tozás. Molnos Ferenc tanácsos ki-
emelte: - Szereti városunkat, min-
dig örömmel jön ide, hiszen a két 
település közti együttműködés az, 
ami felemel az én határain túlra, és 
biztosítja a kiteljesedést. 

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

Könyv jelent meg Kocsis 
Mihályról
    6.oldal

Érmek a tatamiról
    
            10.oldal

Köszönet a tatai 
pedagógusoknak!
    2.oldal

Megnyílt a tatai INTERSPAR  

    4.oldal

I. Kőkúti Malom Bajnokság  
     
    8.oldal

Jubileumot ünnepel idén az 
Által-ér Szövetség    
    3.oldal

Egymásból erőt meríteni, és egymásnak erőt adni…
Testvérvárosainkkal ünnepeltük a nemzeti összetartozás napját

Jövő nyárra megújul a nagytemplom



A Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulási Tanács május 30-án 
rendezte soros ülését a Városhá-
zán.
A tanács tagjai öt napirendi 
pontban, elsősorban a költség-
vetéshez kapcsolódó témákról 
szavaztak. Ezzel kapcsolatban 
Michl József a Társulási Tanács 
elnöke a helyszínen elmondta: - 
az ülésen az ilyenkor májusban 
esedékes kötelező feladat elvég-
zésére került sor, vagyis az előző 
év költségvetési beszámolóját 
fogadták el. A kistérség két in-
tézmény, a Szociális Alapellátó 
Intézmény és a Tatai Kistérségi 
Időskorúak Otthona fenntartója, 
ezért a költségvetés fő összegeit 
a két intézmény kiadásai és be-
vételei adják. Állami finanszíro-
zásból működnek, de a Szociá-
lis Alapellátó bevételeihez Tata 
Város Önkormányzata is hozzá-
tesz egy jelentős összeget a mű-
ködés biztosításához. Pénzügyi 

oldalról hosszú évek óta teljesen 
rendben, előre kiszámíthatóan 
és precízen működik mind a két 
intézmény – tette hozzá Michl 

József.
Az ülés végén tájékoztatók 
hangzottak el az aktuális köz-
foglalkoztatási és egyéb munka-

ügyi kérdésekről, a gyermek- és 
családvédelmi feladatokról va-
lamint a közbiztonság jelenlegi 
helyzetéről.                          -áá-
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Az újság megjelenését támogatta:

Köszönet a tatai pedagógusoknak!

A Kuny Domokos Múzeum 
nyitvatartása

Kuny Domokos Múzeum, Vár
Hétfő: Szünnap

Kedd - Vasárnap: 09.00 - 17.00

Német Nemzetiségi Múzeum
Hétfő - Csütörtök: 9.00 - 16.00

Péntek: 9.00 - 14.00
Szombat: 9.00 - 17.00

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

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

Volt Zsinagóga Kiállítóhely
Előzetes telefonos bejelentkezés 

után, a vár nyitvatartási idejében 
látogatható! 

Telefon: (+36) 34/381-251

Ülésezett a Kistérségi Társulási Tanács

Tata Város Önkormányzata a Günt-
ner Aréna Városi Sportcsarnokban 
rendezte május 31-én az idei pedagó-
gus napi ünnepséget.
Városunkban már hagyomány, hogy 
a Tatán tevékenykedő összes peda-
gógust, valamint az őket segítő mun-
katársaikat is évről-évre felköszönti 
az önkormányzat, s a már nyugdíjas 
éveiket töltő kollégák szintén meg-
hívást kapnak az ünnepségre. Mi-
chl József polgármester az esemény 
helyszínén elmondta: - Azt a szolgá-
latot köszönjük meg ilyenkor, amit a 
pedagógusok az egész tanévben vé-
geztek, és azok helyett különösen is 
szeretnénk köszönetet  mondani, akik 
elfelejtik ezt megtenni, vagy kevésbé 
figyelnek a gyermekeikre, hiszen az 
ő esetükben különösen erős bástya a 

tanár, a tanító, mert még a szülőt is 
pótolnia kell egy kicsit. Csodálatos 
dolog az emberformálásban, a te-
remtésben részt venniük a pedagógu-
soknak, ezért kívánom nekik, hogy 
érezzék nagyon jól magukat a mun-
kájukban, végezzék azt minden nap 
boldogan. Isten éltesse minden tatai 
pedagógusunkat és a családjaikat is, 
akik szintén sokat vállalnak mögöt-
tük – fogalmazott a városvezető.
Az ünnepségen Vereckei Judit, a 
Tatabányai Tankerületi Központ 
igazgatója is köszöntötte a megje-
lenteket. Vereckei Judit a sportcsar-
nokban úgy nyilatkozott: - A pedagó-
gusok esetében soha nem munkáról, 
hanem hivatásról beszélünk, hiszen a 
gyerekek oktatása és nevelése igazi 
küldetés. Az évek múlásával nem lett 

ugyan egyszerűbb a helyzetük, de 
a Tatán és a tankerületben dolgozó 
szakemberek példamutatóan megáll-
ják a helyüket.
Az ünnepségen idén is külön köszön-
tötték a színes diplomás és nyugdíjba 
vonuló pedagógusokat. 2019-ben el-
ismerésben részesült:
- Petrás Lajosné aki idén gránitdip-
lomás,
- Gesztesi Lászlóné valamint Takács 
Istvánné, akik az idén vasdiplomá-
sok,
- Lehotzky Gézáné és Hajnáczky Dé-
nesné gyémántdiplomások,
-az aranydiplomás Farkasdi László-
né, Maráz Lászlóné, Martina József 
Simon, Mészáros Andrásné és Tóth 
Lajosné.
Nyugdíjba vonulása alkalmából kö-

szöntötték:
- Feketéné Ország Juditot a Vaszary 
János Általános Iskolából,
- Gruber Györgynét a TSZC Bláthy 
Ottó Szakgimnázium és Szakközép-
iskolából,
- Illés Ilonát a Jávorka Sándor Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépisko-
lából,
- Dr. Kerekes Kornéliát és Székelyi 
Zsuzsannát az Eötvös József Gimná-
ziumból,
- Méry Mártát és Nedermanné Györ-
ke Gyöngyit a Kőkúti Általános Is-
kolából,
- valamint Török Istvánnét a Kőkúti 
Általános Iskola Fazekas utcai Ta-
gintézményéből.
Minden díjazottnak szívből gratulá-
lunk, köszönjük, hogy gyermekek 
ezreit tanították, nevelték és segítet-
ték, kívánunk nekik további egészsé-
ges, boldog nyugdíjas esztendőket!
Az ünnepségen közreműködött Je-
nei Márta. A helyszínen felléptek 
a Kőkúti Általános Iskola Fazekas 
utcai Tagintézményének ötödik osz-
tályos tanulói, majd az elismerések 
átadását követően Pál Ferenc római 
katolikus pap, mentálhigiénés szak-
ember előadását hallhatták „Stressz 
és kommunikáció” címmel, az ese-
mény zárásaként pedig Dezső Ma-
rianna zongoraművész és Ribl Ilona 
csellóművész műsorát élvezhették a 
pedagógusok.             Ábrahám Ágnes

                               MEGHÍVÓ
   A Holocaust 75. évfordulója alkalmából 
        mártír megemlékezést tartunk
  2019. június 23-án, TATÁN a zsidó temetőben.
                 Tata, Kálvária utca 61.

            10.00 óra: 
Istentisztelet a Holocaust tatai áldozatainak emlékére

 Az istentiszteletet Petrovits Péter rabbi tartja.
Közreműködik

Rosenfeld Dániel kántor.
11.00 óra:

Emlékező beszédet tart 
Dr. Novák Tamás 

az Észak-Komáromi Zsidó Hitközség alelnöke, 
Észak-Komárom volt alpolgármestere.

Mindenkit tisztelettel várunk!
 Einhorn László a MAZSIHISZ                         Kerti Katalin kurátor
 KEM zsidó közösségi vezetője                 Goldberger  Alapítvány



Folytatás az 1. oldalról
Méri Szabolcs polgármester pedig 
hangsúlyozta: - Tata és Szőgyén kö-
zös programjai minden alkalommal 
megerősítik azt a tudatot, hogy ösz-
szetartozunk.
A Városházán rendezett megemléke-
zést Michl József szavai zárták: - Ez 
a nap ne a sírásé, hanem az összetar-
tozásé, az újjáéledésé, a feltámadásé 
legyen, olyan nap, amely arra figyel-
meztet bennünket, hogy érhet minket 
bármilyen tragédia, túl fogjuk élni, 
újra fel tudunk állni, megerősödni és 
összekapaszkodni, és ismét dönte-
ni arról, hogy mi igenis itt akarunk 
tovább élni, és itt fogunk tovább 
élni. Ahhoz, hogy ezt mindannyian 
megtehessük, egymásból kell erőt 
merítenünk és egymásnak kell erőt 
adnunk. Nekünk, magyaroknak, 
akik ilyen sokfelé szóródtunk, akik-
nek ennyi nehézségen kellett túllen-
nünk, mi más dolgunk lehetne, mint 
a puszta létnél sokkal többet tenni 
egyenként mindenkinek, egészen 
odáig, hogy úgy szeressük egymást, 

hogy a lelkünket is kitegyük egymá-
sért. Ha ez sikerül, akkor biztosan jó 
úton haladunk ahhoz, hogy bebizo-
nyítsuk a világnak, nem lehet minket 
elpusztítani, és örökké szeretnénk 
élni – mondta Tata polgármestere.
2013. június 4-én mutatták be váro-
sunkban azt az alkotást, amely Tata 
és kárpát-medencei testvértelepülé-
seinek összetartozását jelképezi. Egy 

Babits Mihály idézet, a „nem holt 
rög, hanem élő lélek” felirat került a 
műre, melyet Smídt Róbert szőgyéni 
fafaragó készített. Az alkotás öt rész-
ből áll: a művész szándékai szerint a 
középső elem jelképezi az anyaor-
szágot, azaz csonka Magyarorszá-
got. Az ezt körülölelő másik négy 
elem pedig Felvidék, Erdély, Délvi-
dék és Kárpátalja jelképe. A nemzeti 

összetartozás-napi rendezvényein-
ken körünkben lévő szőgyéni, szo-
vátai és magyarkanizsai delegációk 
évről-évre hazavisznek egy-egy 
elemet az alkotásból, majd a követ-
kező év június 4-én az összetartozás 
jelképének felvidéki, erdélyi és dél-
vidéki darabjait hazahozzák – visz-
szahozzák Tatára. A hagyományok-
nak megfelelően a megemlékezésen 

idén is összeállították a faragványt, 
miközben zenei aláfestéséül egy 
különleges melódia hangjai szól-
tak. Szarka Tamás Kossuth-díjas 
zeneszerző, énekes, a felvidéki 
Ghymes együttes alapítója a 99 éve 
aláírt trianoni békeszerződésre em-
lékeztetve közös éneklésre hívta a 
kárpát-medencei magyar iskolák 
tanulóit, tanárait a nemzeti összetar-
tozás napján. A Kézfogás című dalt, 
melyet a szerző a magyar összetar-
tozás himnuszának szán, a budapes-
ti Kossuth téren több ezer gyerek 
részvételével énekelték el, ezzel egy 
időben pedig a határainkon innen és 
túl több száz településen is szólt a 
dal, mely a tatai eseményen is fel-
csendült.
Megemlékezésünkön közreműkö-
dött Jenei Márta és Novotni László, 
Berényi Kornélia (Szőgyén), Tófal-
vi Edit (Szováta), Tillinkó Luca és 
Bíró Fanni (Magyarkanizsa), Gútay 
Jánosné valamint a Menner Bernát 
Zeneiskola Fúvószenekara Belső 
Máté vezénylésével.                 -áá-

Május 30-án a Városháza díszter-
mében rendezte éves közgyűlését 
az Által-ér Szövetség.
Az 1994-ben megalakult, az Ál-
tal-ér mentén működő önkor-
mányzatokat és cégeket tömörítő 
szövetség annak érdekében jött 
létre, hogy segítse az Által-ér 
vízgyűjtőjének és az Öreg-tónak 
a megtisztítását, megújítását. 
Mára 48 tagot számlálnak a me-
gyében a legtöbb önkormányza-
tot tömörítő civil szervezetként, 
s feladataik, munkaterületeik az 
évek folyamán fokozatosan kibő-
vültek. A 2018-as évben végzett 
munkájuk kiemelt területe volt a 
Gerecse Natúrpark fejlesztése, az 
Által-ér vízgyűjtő rehabilitáció 
második ütemének elősegítése 
valamint az  ismeretterjesztés, a 
környezeti nevelés és partnerségi 

kapcsolatok építése.
Musicz László az Által-ér Szö-
vetség szakmai igazgatója a 
2018-as évről elmondta: - több 
területen nagyobb léptekkel is 
elindultak, a legtöbb feladat a 
Gerecse Natúrparkhoz kötődött, 
mert egy szlovák-magyar határon 
átnyúló projekt lehetővé teszi, 
hogy arculatot formáljanak, meg-
teremtve azokat az alapvető inf-
rastrukturális elemeket, amelyek 
a natúrpark egységét erősítik. 
Ennek nyomán natúrpark-kapuk 
létesülnek, többnyelvű informáci-
ós pontok fognak segítséget adni 
a turistáknak az eligazodásban, 
áttekintést nyújtanak a térség je-
lentősebb értékeiről, és egy szép 
fotóalbumot is ki fognak adni a 
natúrparkról. Az Öreg-tó rehabi-
litáció 2. ütemének előkészítése 

terén iszapvizsgálattal léptek elő-
re, ami mindenképpen szükséges 
volt ahhoz, hogy alapos informá-
ciókat szerezzenek az iszap minő-
ségéről. Ezt a munkát különböző 
tervezések fogják követni ebben 
az évben – nyilatkozta Musicz 
László.
A közgyűlés programjában a ta-
gok többek között beszámolót 
hallhattak a szervezet elmúlt évi 
tevékenységéről, elfogadták az 
idei költségvetést és tájékoztatót 
hallhattak a visszatérő karsztfor-
rásokhoz kapcsolódóan megtett 
eddigi intézkedésekről is.
Michl József az Által-ér Szö-
vetség elnöke a helyszínen tájé-
koztatott arról, hogy a szövetség 
idén ünnepli 25. születésnapját. 
Nagy dolog az, hogy a rendszer-
váltás után az önkormányzatok 

gyorsan tudtak abban az ügyben 
összefogni itt a megyében, hogy 
az Által-ér és az Öreg-tó megsz-
épüljön, megtisztuljon, és arra 
használhassuk, amire való. Azért, 
hogy ez létrejöhessen, a szervezet 
minden tagja erőfeszítéseket tesz. 
Sok ötletünk és tervünk van, re-

mélhetőleg a következő időszak-
ban ezekből minél többet meg 
tudunk majd valósítani – fogal-
mazott Michl József.
A szövetség, megalakulásának 
25. évfordulója alkalmából egy 
ünnepi ülést tervez, melyre ősszel 
kerül majd sor.                        -áá-

Folytatás az 1. oldalról 
A felújítás a Magyar Kormány 
támogatása nélkül nem jöhetne 
létre, s a kormányzatnak azért 
fontos egy ilyen beruházás, mert 
a templom mindenhol nemzeti 
érték. Ezek az épületek egy adott 
országról, településről beszél-

nek, és hozzájárulnak a turizmus 
fejlődéséhez is, ezért nagyon he-
lyénvaló, hogy a kormány segíti 
a templomok, így a tatai nagy-
templom megújítását. Az pedig, 
hogy egy templom ne csupán 
külsőleg újuljon meg, hanem a 
közösségének lelki megerősödé-

sét is szolgálja, már az Egyház 
feladata – nyilatkozta Dr. Veres 
András.
A kormány az elmúlt években 
jelentős segítséget tudott adni 
ahhoz, hogy mind a katolikus, 
mind pedig a református közös-
ségek találkozási helyei, temp-

lomai nagy számban ország-
szerte megújulhassanak. Soltész 
Miklós egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtit-
kár a Kossuth téren elmondta, 
hogy a Szent Kereszt Templom 
megújítását 625 millió forinttal 
támogatja a magyar kormány, s 
ennek azért is óriási a jelentősé-
ge, mert a 2015-ben újjászületett 
Kossuth térrel együtt a városnak 
ez a területe méltán lehet így a 
tataiak büszkesége. Az egyhá-
zak megléte egy társadalomban 
kiemelkedő, közösségteremtő és 
a közösségeket szolgáló erejükre 
nagy szükség van, a jelenlétüket 
és a jövőjüket ezért folyamato-
san segíteni kell, hiszen a leg-
fontosabb a hit, a kereszténység, 
és az ebből fakadó kultúra meg-
tartása.
Soltész Miklós a helyszínen tá-
jékoztatott arról, hogy 25 millió 
forintos állami támogatás segít-
ségével hamarosan megújul a 
Kálvária-dombon lévő Golgota 
szoborcsoport is.
Bencsik János országgyűlési 
képviselő a sajtótájékoztatón el-

mondta, hogy a templom felújí-
tásának kérdése már 2015-ben, 
a Kossuth téren zajló munkák 
megkezdésekor felmerült, s a 
tárgyalások az Egyházmegyé-
vel akkoriban meg is kezdőd-
tek a beruházásról. Isten útjai 
kifürkészhetetlenek, de ha kellő 
állhatatossággal, közösen meg-
határozva próbáljuk meg járni 
az utunkat, akkor olyan ügyek is 
célba érhetnek, amelyek koráb-
ban reménytelennek tűnhettek 
– fogalmazott Bencsik János. Az 
országgyűlési képviselő elárulta, 
már dolgoznak a II. János Pál 
pápa tér megújítását, és a temp-
lom mögötti parkoló végleges 
kialakítását szolgáló terveken is.
A tatai Szent Kereszt Templom 
felújítása várhatóan több mint 
egy évig tart majd, mivel mű-
emlékről van szó, ezért a teljes 
homlokzati felújítást kőrestau-
rátor és farestaurátor végzi, va-
lamint felújítják, kicserélik az 
összes nyílászárót is. 
A templom homlokzatának szí-
néről a javított felület kialakítása 
után döntenek majd.               -áá-
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Jubileumot ünnepel idén az Által-ér Szövetség



A Magyar Fürdővárosok Szövetsége 
szervezésében Tatán, a Városházán 
rendezték június 6-án a II. Fürdő-
városok Nemzetközi Tudományos 
Konferenciáját, „Változó fürdőváro-
sok” címmel.
A konferencián több ágazati témá-
ban tárgyaltak a meghívott szak-
emberek, akik  oktatói-kutatói, 
interdiszciplináris doktorandusz va-
lamint poszter szekciókban tartottak 
a helyszínen előadásokat.
Prof. Dr. Kerekes Sándor a nyitó 
plenáris ülés egyik előadója a konfe-
rencia kapcsán elmondta: - azért van 
szükség az ilyen találkozókra, mert 
hiába van minden szakterületnek 

szakértője, vannak kérdések, me-
lyekre csak holisztikusan, mindent 
átfogóan lehet megfelelő válaszokat 
találni. A konferencia résztvevői kü-
lönböző nézőpontjaikat osztják meg 
egymással, és találnak kereszteződé-
si pontokat, melyek nyomán megter-
vezhetik a jövőt.
A konferencián Michl József, Tata 
polgármestere mondott köszön-
tőt, majd a nap folyamán előadá-
sok hangzottak el többek között a 
gyógyfürdő-szolgáltatások fogyasz-
tóiról, nemzetközi jelentőségű für-
dővárosaink komplex fejlesztési 
lehetőségeiről, valamint a külföldi 
és magyar gyakorlatokról.           -áá-

5200 négyzetméteres hipermarket 
építését jelentette be a SPAR Ta-
tán tavaly tavasszal. Az új üzlet 
hivatalos megnyitójára június 5-én 
került sor. 
A volt TAC pálya helyén megépült, 
34. magyarországi INTERSPAR 
hipermarket kívül-belül környe-
zetbarát technológiákkal felszerelt, 
az áruházban önkiszolgáló kasszák 
teszik gyorsabbá a vásárlást, a csa-
ládok pedig egy modern játszótér-
nek is örülhetnek a helyszínen.
„Az áruház megnyitása nemcsak a 
környéken élők magasabb szintű 
kiszolgálását fogja jelenteni, ha-
nem 78 új munkahelyet is teremt. 
Tovább folytatjuk a modernizációs 
programunkat, koncentrálunk az 
online kereskedelemre és egyes 
városokban új áruházak építésére 
is lehetőségünk nyílik 2019-ben, 
melyek közül kiemelkedik a tatai 
beruházás” – mondta a megnyitón 
Maczelka Márk, a SPAR kommu-
nikációs vezetője.
Tata és a SPAR Magyarország 
2018 márciusában írta alá az épí-
tés szándéknyilatkozatát, és alig 
több mint egy év elteltével már 
meg is nyitotta kapuit a 4,2 milli-
árd forintos beruházás keretében 
megépült INTERSPAR. A hiper-
market egyedülálló technológiával 
épült: az 5200 négyzetméteres áru-
ház fa tetőszerkezete különleges 
újdonságnak számít, az üzletlánc 
magyarországi története során 
még soha nem épült INTERSPAR 
fa tetőszerkezettel. A külsőleg is 
esztétikus, környezetbarát anyag-
használat környezetkímélő belső 
technológiákkal egészült ki. A lé-
tesítménybe ózonbarát hűtőrend-
szert és hűtőajtókat, hatékony ener-
giafelhasználású LED-világítást 
telepítettek. A komplexum ideális 
hőmérsékletéről padlóhűtés/fűtés 

gondoskodik. Az épület hűtési és 
fűtési hőigényéről a keletkező hul-
ladékhő felhasználásán túl hőszi-
vattyús rendszer gondoskodik, 
földgáz felhasználása nélkül. A 
közel nulla fosszilis energiaigényű 
ingatlan kiváló minőségű nyílászá-
rókkal és hőszigeteléssel rendelke-
zik, illetve megújuló napenergia 
felhasználás is megjelenik: például 
napelemes térkőburkolat biztosítja 
az áramot a játszótéren elhelyezett 
telefontöltőkhöz.
Zsigó Róbert élelmiszerlánc-fel-
ügyeletért felelős államtitkár a 
tatai megnyitón elmondta: - Tata 
gyönyörű városa emlékezetes sze-
repet tölt be a SPAR magyaror-
szági történetében, a nemzetközi 
áruházlánc ugyanis 1991-ben itt 
nyitotta meg első hazai üzletét. 
A SPAR Magyarország Kft. több 
mint negyedszázados működése 
alatt jelentős értéket hozott létre 
a hazai kiskereskedelemben. Az 
ágazat átalakulása során annak 
egyik legnagyobb szereplőjévé, 13 
ezer alkalmazottjával egyik leg-

fontosabb foglalkoztatójává vált. 
A magyar kormány stratégiai ága-
zatként kezeli az élelmiszeripart, 
és a fejlesztésekben továbbra is 
számítanak a vállalattal kialakított 
jó partneri kapcsolatra.
A vállalat a változó fogyasztói el-
várásoknak megfelelően bővítette 
– az INTERSPAR-okra jellemző 
- több mint húszezer cikkből álló 
kínálatát, így az új tatai hipermar-
ketben kiemelt helyre kerültek az 
egészségtudatos táplálkozást segí-
tő, valamint a bio- és diabetikus 
élelmiszerek, illetőleg elérhető az 
áruházlánc saját márkás SPAR. 
enjoy convenience – kényelmi – 
termékeinek teljes választéka is. A 
gyorsabb bevásárlást önkiszolgáló 
kasszák segítik.
Szalay Zsolt a SPAR Magyaror-
szág ügyvezető igazgatója a meg-
nyitón tájékoztatott arról, hogy a 
tatai hipermarket a cég 562. üz-
lete, melyben rengeteg munka és 
tapasztalat is van egyben. Az áru-
ház hosszú fejlesztési folyamat 
eredményeként született meg, s a 

vállalat alapvető értékeit hordozza 
magában: a minőséget és a bizal-
mat – hangsúlyozta Szalay Zsolt.
A SPAR elkötelezett amellett, 
hogy az áruházaiban valódi él-
mény legyen a vásárlás és magas 
színvonalúak a szolgáltatások. 
Ezért Tatán is helyet kapott a sa-
látabár és a látványpékség, illetve 
egy új típusú vendégtérrel rendel-
kező INTERSPAR to Go étterem, 
amely jó időben a teraszán is vár-
ja a vendégeket,  területén pedig 
ingyenes vezeték nélküli internet 
szolgáltatás érhető el. A látoga-
tókat 450 férőhelyes, ingyenes 
parkoló fogadja elektromosau-
tó-töltőállomásokkal, emellett a 
közeljövőben Tata Város Önkor-
mányzatával együttműködésben, a 
térségben megjelenő kerékpárköl-
csönző hálózat egyik állomása is 
itt kap majd helyet. A hipermarket 
szomszédságában egy modern ját-
szóteret építettek a családos vásár-
lók számára.
Michl József Tata polgármestere 
az üzlet átadási ünnepségén úgy 

nyilatkozott: - sok tárgyalás so-
rán a legapróbb részletekig igye-
kezett a város és a SPAR egyez-
tetni a beruházásról azért, hogy 
mindenki elégedett lehessen. Azt 
szerettük volna, hogy a tataiak 
nagyon szeressék az üzletet, eh-
hez kapcsolódóan pedig komoly 
kéréseink és igényeink voltak, 
melyekben sikerült megegyezni 
és közösen olyan megoldásokat 
találni, melyek előnyt jelentenek 
az itt élőknek és a vállalatnak 
egyaránt - fogalmazott a városve-
zető, aki külön köszönetet mon-
dott azért, hogy az építkezéssel 
párhuzamosan a SPAR teljesítette 
a korábban aláírt városfejlesztési 
megállapodásban vállalt felada-
tait.
Az áruház biztonságos megköze-
lítését segíti elő, hogy a beruhá-
zás során kiszélesítették a Május 
1. utat, kanyarodósávot alakítot-
tak ki, áthelyezték és megnövel-
ték a gyalogátkelőhelyet. Az au-
tóforgalmat zöldnövény-sávval 
választották el és sor került a for-
galomirányító jelzőlámpák mű-
ködésének összehangolására is.
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő a hivatalos megnyitón kö-
szöntőjében kiemelte: - nem csak 
egy INTERSPAR nyílt meg Tatán, 
hanem az elkövetkezendő hetek-
ben egymás után nyitnak majd ki 
azok az üzletek, melyek bérlőként 
jelentek meg a beruházással pár-
huzamosan. Ez külön örömhír a 
kistérségben élőknek, hiszen le-
hetőséget kapnak arra, hogy ké-
nyelmes körülmények között egy 
helyszínen tudjanak beszerezni 
friss és tartós fogyasztási cikkeket 
egyaránt.
A tatai INTERSPAR áruház június 
6-án reggel 6 órakor nyitotta meg 
kapuit a vásárlók előtt.             -áá-

2006 óta folyamatosan fejlődik a 
tatai ipari parkban található GE-
DIA Hungary Kft.A kezdetben 
3500 négyzetméteres gyártóterület 
az utóbbi 13 évben az ötszörösére 
nőtt.
Az autóipari fém karosszéria ele-
meket gyártó cég jelenleg majd-
nem 15.000 négyzetméteren 
folytatja tevékenységét. Igaz, a 
jelenlegi 1818 négyzetméteres  
bővülés kis lépésnek tűnhet, de a 
jövőbeli fejlődés szempontjából 
fontos mérföldkő. Az új terület 
lehetővé teszi, hogy az év elején 
megnyert új üzletek helyet kapja-
nak, és a gyáron belüli logisztikai 
folyamatok optimalizálása is meg-
valósuljon.
A május 28-i csarnokavató ünnep-
ség keretén belül a cég ügyvezetője 
Szabó Éva szimbolikusan átnyúj-
totta az elkészült terület kulcsát a 
termelés és a logisztika vezetőinek, 
arra kérve őket, hogy legjobb tudá-
suk szerint építsék benne tovább a 
cég jövőjét megalapozó termelési 
és logisztikai folyamatokat.
A rendezvényen beszédet mondott 
Michl József Tata polgármestere, 
aki nagy örömmel fogadta annak a 
cégnek a további bővülését, mely-

nek munkáját kezdettől fogva fi-
gyelemmel kíséri. A polgármester 
kiemelte, hogy mind a tatai mind 
pedig a kistérségben élő csalá-
dok számára nagyon fontos, hogy 
olyan megbízható, családbarát cég, 
mint a GEDIA, előremutató fej-
lesztéseket végezzen, ezzel hosszú 
távú perspektívát nyújtva a térség-
ben élőknek.
A GEDIA jövőbe vetett hitét mi 
sem bizonyítja jobban, mint a ren-
dezvény keretén belül az ügyvezető 
igazgató asszony és a polgármester 

úr által közösen elültetett kőrisfa, 
mely a folyamatos növekedést 
szimbolizálja. A rendezvény ven-
dégei között voltak az építésben 
részvető partnerek is, akik évek óta 
segítik minőségi munkájukkal a 
cég bővülését. Ügyvezető igazgató 
asszony a rendezvényen kihangsú-
lyozta, hogy a fejlődés azt mutatja, 
hogy a GEDIA csapata együtt, kö-
zös erővel biztos jövőt képes épí-
teni. Ezért lehetnek a GEDIA-sok 
büszkék magukra.
                          GEDIA Hungary Kft.
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Tovább bővült a GEDIA Tudományos konferenciát 
szerveztek a fürdővárosok

Megnyílt a tatai INTERSPAR
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Hirdetés

XII.Tatai Patara



Klubunk 2019. Május 16.-án tar-
totta meg összejövetelét „50 éves 
az Egyesületünk” címmel. Sárközi 
József elmondta, hogy megalakulá-
sunk 1970. 01.23.-ára tehető, ami-
kor is Keresztszegi György őrgy. 
elérkezettnek látta az időt, hogy 
megszervezze a nyugdíjas Klu-
bot. Azt, hogy mennyire szükség 
van a katonaságra azt Dr. Benkő 
Tibor Honvédelmi miniszterünk 
egy pákozdi kiránduláson elhang-
zott szavaival támasztom alá. „A 
magyar honvédség csak akkor le-
het eredményes, ha maga mögött 
tudja a társadalom támogatását. 
Kötelességünk védeni a hazát, de 
kötelességünk gondoskodni arról, 
hogy gyermekeink ennek szelle-
mében nőhessenek fel, tudják meg, 
mit jelent a haza, a bátorság és a 
hősiesség kifejezése.” Klubunk 

35 fővel alakult, amiben a veterán 
nyugdíjasok, és hozzátartozóik is 
beletartoztak. A rendszerváltás óta 
független civil szervezetként mű-
ködünk. Megemlékezések, bálok, 
művészi együttesek fellépésein is 
részt vettünk. Elismerés illeti azon 
személyeket, akik az összekötői 
tevékenységben önzetlenül tevé-
kenykednek. Megemlítette a ha-
gyományőrzést, amire napjainkban 
is különös hangsúlyt fektetünk. A 
laktanyában 2000-ben felavatás-
ra került a harckocsizó ezred 50. 
Éves jubileumi emlékhelye. 2006-
ban emlékoszlop került az Almássy 
úti temetőbe a háborúban elesettek 
emlékére, melyet minden évben 
megkoszorúzunk. 1990-ben csat-
lakoztunk a BEOSZ tagsághoz. 
Jó kapcsolatban vagyunk Pápa, 
Sopron, Székesfehérvári bajtársi 

klubokkal, akiknél rendszeressé 
váltak a kirándulásaink. 2008-ban 
alakult meg az Őszirózsa Dalkör, 
amely sok településen fellép. A 
kis létszámú klub mára több mint 
200 főre bővült. Nemes János a 
szomódi Helytörténeti Egyesület 
elnöke filmeket vetített a „régmúlt” 
időkből. Örültünk annak, hogy fia-
talként láthattuk magunkat, viszont 
könnyet ejtettünk azokért, akik 
nem lehetnek közöttünk. A helyi 
TV megőrizte a rendezvényeink-
ről készült filmeket. Minden em-
lékműsort mosolyogva néztünk, jó 
volt emlékezni. Köszönjük Nemes 
Jánosnak, hogy visszahozta egy 
percre az emlékeket, ill. ifjúságun-
kat, és köszönjük Sárközi Úrnak, 
hogy megszervezte ezt az előadást.

   Nagy Olga

Június 7-én az Új Kajakház Ökotu-
risztikai Központban mutatták be a 
“Fejezetek a magyar sport 20. szá-
zadi történetéből – Kocsis Mihály 
testnevelő tanár élete és munkássá-
ga” című könyvet.
A kiadvány Kocsis Mihály sport-
vezetőnek, testnevelő tanárnak, a 
múlt századi magyar sportmozga-
lom meghatározó alakjának állít 
emléket. Kocsis Mihály  munká-
ja napjainkban is hatással van az 
egyetemes magyar sportra, hiszen 
a hatvanas évek közepén a Köz-

ponti Sportiskola Igazgatójaként 
lefektette a sportiskolai rendszer 
alapjait.
A könyv szerzője Kocsis Mihály 
fia, Kocsis L. Mihály a következőt 
írta a könyvbemutató elé:
„Amikor 1948 júliusában, ötéve-
sen, ott csetlettem-botlottam a 
londoni olimpiára készülő „nagy-
menők” között, nyilván még nem 
gondolhattam arra, hogy egyszer 
krónikása lehetek majd ezeknek az 
eseményeknek, mint ahogy évek-
kel később sem, amikor 1955-től 

(immár hivatalosan is tatai „ál-
lampolgárként”) már nyitottabb 
szemmel lehettem ott az „igazgató 
fiacskájaként”. Csak egy biztos, 
hogy Tata életem középpontjába 
került, már csak azért is, mert ké-
sőbb, sportújságíróként  is sokszor 
megfordultam kerítésein belül. 
Kétszeresen is megkerülhetetlen 
hát, hogy az édesapám életéről 
– és a magyar sport fél évszáza-
dáról – írt és szerkesztett, megle-
hetősen sok szóval megnevezett 
könyvemet Tatára mintegy „haza-
hozzam”! Hiszen apám gazdag és 
változatos életpályájának fontos 
szakasza(i) kötődött (kötődtek) eh-
hez a városhoz.”
Kocsis Mihály (1910–1985) 
testnevelő tanár, sportszervező 
1938–1944 között volt a Weiss 
Manfréd Vállalatok sportvezetője, 
a kajak-kenu sport egyik magyar-
országi meghonosítója. 1945 után 
Csepelen folytatta sportszerve-
zői munkáját, 1948-ban a londoni 
olimpiai felkészülés egyik irányí-
tója, az újonnan létesített Tatai 

Edzőtábor vezetője, 1955–57 kö-
zött pedig igazgatója volt. 1957–
59-ben a Testnevelési Tudomá-
nyos Tanács, illetve a Testnevelési 
Tudományos Kutató Intézet tudo-
mányos munkatársaként dolgozott. 
Ötévnyi vendéglátóipari kitérő 
után 1964-ben került a Közpon-
ti Sportiskola élére, ahol hétéves 
munkával lefektette a sportiskolai 
rendszer alapjait, kidolgozta az 
utánpótlás-nevelés elméletét és 
gyakorlatát. Életének utolsó évti-
zedében a Testnevelési és Sport-
múzeum tudományos szaktanács-
adójaként működött. Tiszteletbeli 
tagja volt a Nemzetközi Olimpiai 
Akadémiának. Főbb művei: Vál-
lalati sport – munkástestedzés 
(1942);  A legsikeresebb olympia 
felkészülésének tanulságai (1948);  
Olimpiai nemzetek (1976; dr. 
Nagy Tamással közösen).
A “Fejezetek a magyar sport 20. 
századi történetéből – Kocsis 
Mihály testnevelő tanár élete és 
munkássága” című kiadvány írója 
Kocsis L. Mihály a könyv tatai be-

mutatóján elmondta, édesapjától 
megtanulta, hogyan kell úgy gye-
reket nevelni, hogy az jó mintán 
és példamutatáson, s ne kemény 
nevelésen alapuljon. A szerző el-
árulta, egyszerre volt könnyű és 
nehéz könyvet írni az édesapjá-
ról: könnyű, mert jól ismerte őt, 
és nehéz, hiszen egyre nagyobb 
teherként élte meg munka közben 
a felelősséget amiatt, hogy mindez 
nem csupán családi használatra, 
hanem a nagyközönségnek készül.
A könyv nem csak a gazdag, ter-
mékeny életnek kíván emléket 
állítani, hanem a magyar sport-
mozgalom egy igen fontos idő-
szakának történeti áttekintése is 
egyben. Lapjain Kocsis Mihály 
számos írása, dokumentációja 
megtalálható, és fotókkal is bősé-
ges illusztrációval szolgál az olva-
sóknak.
A tatai könyvbemutatón Michl 
József polgármester köszöntötte 
az érdeklődőket, majd a szerző 
osztotta meg személyes élményeit 
édesapjáról a közönséggel.        -áá-
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Könyv jelent meg Kocsis Mihályról

Tatai kisdiákok nyaralnak Liechtensteinben

Június 3-án este a Vaszary János 
Általános Iskola 16 kisdiákja in-
dult el busszal az iskola udvará-
ról a Liechtensteini Hercegségbe, 
ahol három hétig nyaralhatnak.
25 éve működik egy kezdemé-
nyezés a Liechtensteini Herceg-
ség, az ottani Vöröskereszt és a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
közös szervezésében közép-eu-
rópai országok részére, melynek 
nyomán 3 hetes turnusokban 16 
fős, 6-10 év közötti gyermekek 
csoportjai utaznak ki Liechtens-
teinbe.
Bondor Lajos a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Közép-dunán-
túli Régiójának vezetője az utazás 
kapcsán elmondta: - évről-évre 
változik, hogy mely városokból 
utazhatnak el a gyerekek, idén 
ez a régió következett, de az el-
sőként megszólított város nem 
tudott élni a lehetőséggel, így 
Tatára esett a választás. A nyara-
lás minden költségét a hercegség 
állja, és a programokat is ők szer-
vezik. A diákok olyan különleges 
körülmények között tölthetik el 
ezeket a heteket, amely egy életre 
szóló élményt jelent nekik.
Az induláskor Michl József pol-

gármester kívánt jó nyaralást a 
gyermekeknek, a városvezető a 
Vaszary Iskola udvarán úgy nyi-
latkozott - Korábban is volt már 
arra példa, hogy tatai gyerekek 
élhettek ezzel a lehetőséggel, 
idén a vaszarys diákokra esett a 
választás, akikre nagyon nagy él-
mények várnak, mivel korukból 
adódóan valószínűleg először in-
dultak ilyen hosszú útra, távol a 
családjaiktól. Nagy köszönet jár 
ezért a Máltai Szeretetszolgálat-
nak, hiszen minden bizonnyal fe-
lejthetetlen emlékeket szereznek 
majd a kisdiákok.                    -áá-

Boldog születésnapot Józsi bácsi

95. születésnapja alkalmából 
köszöntötte otthonában Fejes 
Józsefet Michl József polgár-
mester június 6-án.
Fejes József Törökszentmik-
lóson született, 9 éves korában 
költözött a családjuk Bicskére, 
onnan 1955-ben érkezett Tatá-
ra, ahol utcájában az elsők kö-
zött építettek házat. Józsi bácsi 
70 évet élt együtt a feleségével, 
3 gyermekük született. 42 évig 
dolgozott a KOMÉP-nél, ahol 
számos munkakört betöltött, 
végül személyzeti vezetőként 
ment nyugdíjba. Ahogyan ő fo-

galmaz: a munkáját mindig is 
szolgálatnak tekintette.
Józsi bácsi azt mondja, 95 évet 
leélni nem mindig diadalme-
net, és bár számos buktatót, 
nehézséget átélt, családjában 
támaszra talál. 6 unokája és 8 
dédunokája van, akik szívesen 
segítenek neki a mindennapok-
ban. Szabadidejében szeret ker-
tészkedni, televíziót nézni, de a 
legnagyobb szenvedélye a ke-
resztrejtvény fejtés, háziorvosa 
szerint pedig jó génjei vannak, 
ennek is köszönheti az aktivitá-
sát.                                         -áá-

Nosztalgia Délután a Bajtársi Klubban
Klubdélutánunk meghívott vendége 
volt a tóvárosi Kapucinus-templom 
új segédlelkésze Holpár Balázs atya. 
Kötetlen beszélgetés keretében elő-
ször magáról beszélt.
Rövid bemutatkozásában elmondta, 
hogy miért választotta a lelkészi hi-
vatást.
A tavalyi évben, 2018-ban, 25 éves 
korában szentelte fel áldozópappá 
Veres András győri megyéspüspök. 
Hivatása gyakorlását a tóvárosi Szent 
Imre templomban kezdte meg. 
Balázs atyát Pusztacsanádon töltötte 
gyermekéveit. Nehéz gyermekkora 
volt. Nagyszülei vitték magukkal a 
templomba, ahol plébánosa Böcskei 
Győző atya sokat foglalkozott vele. 
Később mindketten Sopronba kerül-
tek, Böcskei atya a Szent István-plé-
bániára, Balázs atya pedig a soproni 
Orsolyita Gimnáziumba. 

Az Atya az érettségi vizsga után 
azonnal jelentkezett a Győri Szemi-
náriumba. Felszentelése előtti gya-
korlati évét Mosonmagyaróváron 
töltötte. Szentelésének választott 
jelmondata:”Emberek között lenni 
és elvezetni őket az üdvösségre” 
Mint a továbbiakban elmondta le-
gyen a pap legfontosabb feladata a 
hitelesség, a gyerekekkel való fog-
lalkozás, türelem az emberek felé. 
Balázs atya fő üzenete: „Legyünk 
hálásak a kapott javakért, és döb-
benjünk rá, hogy Isten mindig itt 
van közöttünk.”
Bemutatkozása után Balázs atya a 
húsvéti ünnepkör öröméről és misz-
tériumáról szólt. A szép számmal 
megjelent klubtagságunk nagy fi-
gyelemmel hallgatta és nagy tapssal 
köszönte meg a hallottakat.        
                              Kun Imre klubelnök

„Legyünk hálásak a kapott javakért”
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Második alkalommal szerveztük 
meg szombati Családi napunkat, 
mely programot tavaly indítottunk 
útjára szülői kezdeményezésre. 
Igen, volt mindig némi hiányérze-
tünk egy olyan rendezvényre, ahol 
együtt van szülő- tanár-diák egy 
stressz mentes, laza, szabadidős 
programon, ahol mindenki jól érzi 
magát. Ez a szülői támogatás meg-
erősített ebben a hitünkben és tavaly 
megrendeztük első Családi napun-
kat, majd idén folytattuk- immár ha-
gyományként. A megrendelt jó idő 
is teljesült, így reggeltől tökéletes 
körülmények között élvezhettük a 

csodás nyári napot. A gyerekeknek 
a legnagyobb szórakozást a felfúj-
ható ugrálóvár, óriás trambulin, óri-
ás darts, szumó jelentette. Aki épp 
nem valamelyik aktív tevékenységet 
választotta, az nemezelhetett, koron-
gozhatott vagy kérhetett csillámteto-
válást egy ügyes kezű anyukánktól. 
Közben a szülők már kora reggeltől 
osztályonként a főzőversenyre ké-
szültek elő, ahol idén gulyáslevest 
kellett készíteni. Mindenki segített, 
amiben tudott, valaki a marhahúsra, 
valaki vadra vagy disznóra eskü-
dött, rotyogtak a bográcsok, körben 
a beszélgető szülőkkel, tanárokkal. 

Közben régi „Jázminos”és jelenlegi 
KENDERKÉS diákjaink mutatták 
be néptánctudásukat, majd András 
bácsi alaposan megdolgoztatott ben-
nünket táncházában.
Az elkészült ételeket zsűri értékelte, 
nagy presztízscsata volt természete-
sen a megszerzett dicsőség! Igazá-
ból mindenki a saját csapata ételét 
találta a legjobbnak, amit szinte ma-
radék nélkül meg is ettünk!
Idén is kényeztethettük a gyereke-
ket egy szülői felajánlásnak köszön-
hetően vattacukorral, pattogatott 
kukoricával és fagylalttal, melynek 
mondani sem kell mekkora sikere 
volt…
Próbáltuk összeszámolni a résztve-
vőket, az osztályok tanulóinak 80 
százaléka jelen volt családjával, így 
nem tévedünk nagyot, ha azt mond-
juk 500 fő körüli volt a létszám.
 Szeretnénk megköszönni a Váro-
si Kulturális Alap pályázatán nyert 
198000 Ft-os támogatást, mely a 
költségeink 50 százalékát fedezte, 
így ismét igényes és tartalmas szó-
rakozási módokat tudtunk kínálni 
vendégeinknek. Nagyon reméljük, 
hogy az elkövetkező években is lesz 
lehetőségünk megszervezni Családi 
napunkat!

A malom táblajáték több ezer éves, 
de elterjedése igazából a Római Biro-
dalomban kezdődött. Az évszázadok 
során egyszerűsége miatt egyre szé-
lesebb körökben vált ismertté, 1966 
óta a Malom Európa Bajnokságot is 
minden évben megrendezik.
A Kőkúti Általános Iskolában nagy 
hagyománya van a gondolkodást fej-
lesztő játékok (sakk és egyéb logikai 
fejlesztő táblajátékok) alkalmazásá-
nak. A Matematika Tudásközpont 
pályázat keretében működő tehetség-
műhelyek foglalkozásain a malom 
táblák is gyakran előkerülnek. Itt fo-
galmazódott meg az iskolai bajnok-
ság ötlete is.
Malom táblákat helyeztek el az iskola 
aulájában, amikkel egyre többen ját-
szottak; kicsik és nagyok, gyerekek 
és felnőttek egyaránt.
A bajnokság az osztályokon, ill. évfo-
lyamokon belüli selejtezőkkel kezdő-
dött, ahonnan végül a két-két legjobb 
játékos jutott tovább.
A döntőt május 23-án rendezték meg, 
Bándy György ötszörös malom Eu-
rópa-bajnok közreműködésével. Erre 
az alkalomra megalapították a Kő-

kúti Malom Bajnokság vándorkupát 
is, melynek elnyerése mind a tizenhat 
játékos álma volt.
A versenyzők izgalommal várták a 
nagymester érkezését, aki fiatal kora 
ellenére hihetetlen eredményeket, 
nemzetközi sikereket tud felmutatni. 
Neki köszönhetően Magyarországot 
malom nagyhatalomként tartják szá-
mon. A gyerekeket is elkápráztatta 
tudásával, amire a hosszú évek ke-
mény felkészülésével tett szert.
Azt is megtudhattuk, hogy neki a gép 
sem ellenfél, hiszen barátaival együtt 
készítette el az eddigi legjobb számí-
tógépes programot. A mérkőzések és 
az eredményhirdetés után szimultánt 
is játszott a gyerekekkel.
Mindenkit meggyőzött: a malom 
nem is olyan egyszerű játék, logika 
és művészet egyaránt.
A bajnokság állófogadással zárult, 
ahol a résztvevőket szendviccsel és 
üdítővel látták vendégül.
Eredmények:
helyezett Balogh Erik 4. b
helyezett Tamás Dávid 8. c
helyezett Kádas Roland  4. b
helyezett Knapp Luca 5.

A Vaszary János Általános Iskolában 
több éve hagyomány, hogy a német 
nyelvet tanuló diákokkal ellátogatunk 
Ausztria legnagyobb szabadidőpark-
jába. A diákok egész évben nagy izga-
lommal várják a felhőtlen szórakozást 
nyújtó kirándulást, amelyre idén május 
20-án került sor. 
Az időjárás is nekünk kedvezett, a sok 
eső után végre kisütött a nap, ezért vi-
dám hangulatban indultunk útnak. A 
gyerekek már a buszon boldogan ter-
vezgették az előttük álló, izgalmasnak 
ígérkező napot. 
A Familypark különböző helyszínein 
mindenki megtalálhatta a számára leg-
érdekesebb elfoglaltságot. Száguldoz-
hattak a hullámvasutakon, pöröghettek 
a körhintákon, utazhattak kisvasúton, 

traktoron, malacháton, repülhettek Le-
onardo repülő szerkezetével. Ezeken 
kívül kipróbálhattak még számtalan 
fantasztikus kikapcsolódást nyújtó 
játékot, hintát, járművet. Megtapasz-
talhatták milyen érzés vízen vagy a 
levegőben tartózkodni, saját bőrükön 
érezhették a gravitáció törvényét. 
Nagyon élvezték, hogy anyanyelvi 

környezetben próbára tehették német 
nyelvtudásukat is.
A kiránduláson mindenki remekül 
érezte magát. Este a hazafelé vezető 
úton boldogan meséltek egymásnak a 
nap eseményeiről, izgalmas kalandja-
ikról. A feledhetetlen nap után élmé-
nyekkel gazdagon érkeztünk vissza 
Tatára.      Dedinszkyné Mészáros Erika
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Kirándulás Ausztriába a Meseparkba

I. Kőkúti Malom Bajnokság

Családi nap A napokban újra lehetőségük nyílt 
az érdeklődőknek csatlakozni a Te is 
használd!, vagyis a Tatai Televízió ál-
tal szervezett programhoz. Az Építők 
parkja pályázathoz kapcsolódó sorozat 
célja, hogy a szabadtéri fitnesz eszkö-
zöket bemutassa és népszerűsítse. A 
fiatalok azokat a technikákat sajátíthat-
ták el, amelyeket helyesen alkalmazva, 
akár egy teljes edzés is lebonyolítható 
a parkban. 

Te is használd!



A Tatai Kenderke Néptáncegyesület jú-
nius 14-16. között 20. alkalommal ren-
dezi meg a Tatai Sokadalmat. A jubileu-
mi népművészeti fesztivál többek között 
Herczku Ágival és a Bandával, hazai és 
határon túli hagyományőrzőkkel, vala-
mint a Fitos Dezső Társulattal 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 fesztivál 
története a 2000-es és 2001-es Millenni-
umi Sokadalom országos rendezvény-
sorozatig nyúlik vissza, a házigazda 
kenderkések pedig azóta is megszerve-
zik minden évben a Tatai Sokadalmat, a 
népi kultúra éltetése és a hagyományőr-
zés jegyében.
Határon túli hagyományőrzők is érkez-
nek
Határon túli hagyományőrzők is érkez-
nek a jubileumi Tatai Sokadalomba, 
amelynek június 14-16. között az An-
golkert ad otthont. A Kenderke Nép-
táncegyesület szervezésében, a város 
önkormányzatának támogatásával az 
idén is ingyenesen látogatható a nép-
művészeti rendezvény, amelyen számos 
néptánccsoport lép fel.
Pénteken az Elődeink emlékére prog-
ramban a Muzsikás Együttes mellett a 
Kenderke és Pötörke művészeti csoport-
jai (a Berzenye és a Tata Táncegyüttes, 
valamint a Pötörke és Cifra) is fellépnek.
Szombaton az Örökség Gyermek Nép-
tánctalálkozón képviselteti magát a 
tatabányai Forgórózsa Népművészeti 
Központ, valamint fellépnek a várpa-
lotai “Bakony Virágai” Szólótáncver-
seny díjazottjai, a Márton Napi Szóló-
táncverseny Cifrabojtár díjas szólistái, 
Erdélyből a Szovátai Sírülők Ifjúsági 
Néptáncegyüttes, a Veszprém megyei 
Homokbödöge gyermek néptánccso-
portja, a Kenderke-Fonóka. A találkozó 
vendége lesz Gellén Péter, Aranysar-
kantyús táncos, aki az előző napi, pén-
teki  táncházban táncházvezetőként is 
közreműködik.
A szintén szombati Néptáncgálán a há-
zigazda Kenderke csoportjai mellett a 
Tatabányai Bányász Táncegyüttes, vala-
mint gyimesi és moldvai hagyományőr-
zők is színpadra lépnek. Az esti táncház-

ban a tánctanításban is részt vesznek 
majd a határon túli vendégek. A moldvai 
táncokat Benke Pável Somoskáról, a gy-
imesi táncokat a gyimesközéploki Didi-
ci Norbert tanítja majd. 

A vasárnapi öregtáncos találkozóra a 
Dunántúl több pontjáról érkeznek fellé-
pők: a győrújbaráti Csobolyó Csapodá-
rok, a Tatabányai Bányász Öregtáncos 
Együttes, a Vértesszőlősi Aszúszemek, 
a székesfehérvári Alba Regia Tánc-
együttes, a mosonszentmiklósi Döglött 
Rábca, a gencsapáti hagyományőrzők 
és a Tatai Szarkalábak ropják majd a 
színpadon. 
A vasárnap kora esti tűzugrást a Te-
hetségnagykövet-díjas felvidéki Écsi 
Gyöngyivel 
és zoboraljai hagyományőrzőkkel szer-
vezik meg. 
A Falu - a Fitos Dezső Társulat előadása 
a Tatai Sokadalomban
Díjazott táncosokkal mutatja be a Fitos 
Dezső Társulat legújabb táncelőadását, 
A Falut a Tatai Sokadalomban június 14-
én, pénteken 20:30-tól. A táncprodukció 
a 2013-ban Washingtonban bemutatott, 
nagy sikerű Magyar Falu, valamint a 
Falusi Színek folytatása. A műsorban 
közreműködik a Fölszállott a páva kü-

löndíjasa, a Szentendre Táncegyüttes.
Színlap:
A Falu
Koreográfus: Fitos Dezső, Kocsis Enikő 
Kísér: Bazseva zenekar

Gyökereink a mélybe nyúlnak. A falu 
zárt, hagyományőrző közössége szövet-
kezett a természettel, melyhez elszakít-
hatatlan kötelékek láncolták hozzá.
Itt ideje volt az éneknek, a táncnak, a 
születésnek és a meghalásnak...
Óriás gyermekek apáik, nagyapáik vál-
láról szemlélték a világot, mi is ezt a rég-
ről jövő tudást szeretnénk közvetíteni az 
ő segítségükkel...táncban, muzsikában 
megmutatva az újonnan elkészült mű-
sorunkban. 
Fitos Dezső (Harangozó-díjas, Euro-
pass-díjas, Népművészet Ifjú Mestere, 
Örökös Aranysarkantyús Szólista) és fe-
lesége, Kocsis Enikő (Harangozó-díjas, 
Europass-díjas Örökös Aranygyöngyös 
Szólista) művészeti vezetőként, ko-
reográfusként irányítja a hagyománya-
ikhoz, táncaikhoz hű társulatot. Hisznek 
a néptánc kortárs művészeti megmutat-
kozásában, és hogy erejével , természe-
tességével megszólítja a ma emberét, 
alkalmas az érzelmek legszélesebb ská-
láját megmutatni, színházat varázsolni.

- Szerencsések vagyunk, hogy egy 
olyan sajátos és rendkívül gazdag kultú-
rát tudhatunk magunkénak, ami kifogy-
hatatlan és állandó inspirációul szolgál 
- vallják ars poeticájukban.

Herczku Áginak is különleges lesz a So-
kadalom
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, színtér 
a különböző művészeti ágak és stílusok 
képviselőinek, itt találkozik a múlt a je-
lennel, 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 pályakezdőként, 
az 1980-as évek elején elnyerte a Nép-
művészet Ifjú Mestere címet. A Zsarát-

nok együttes alapítójaként és virtuóz 
szólistájaként itthon és külföldön is óriá-
si népszerűségre és elismerésre tett szert. 
Ennek köszönhetően lett a Riverdance 
Orchestra alapítója és frontembere. A 
világhírű Riverdance show-val évekig 
turnézott, majd hazatérve, 2000-ben 
megírta a Magyar Állami Népi Együttes 
számára a mai napig teltházzal játszott 
Naplegenda című táncprodukció zené-
jét, 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 hangu-
latú koncertekre és mindenre nyitott, ér-
deklődő közönségre emlékszem vissza. 
De a saját zenekarommal most először 
lépek fel itt, és hogy ez pont a Soka-
dalom 20. évfordulóján történik meg, 
külön öröm számunkra – árulta el Ági, 
aki kiemelte: programunkban épp ezért 
nemcsak a Bandázom című lemezük 
sikerdarabjaival, de a szélesebb közön-
ség előtt még ismeretlen újdonságokkal 
is készülnek a jubileumi Tatai Sokada-
lomra. 
A fesztiválon mindezek mellett gaszt-
rosétány, gyermektisztás, népművésze-
ti vásár, nép-, világ-, és könnyűzenei 
koncertek, néptáncelőadások várják az 
érdeklődőket. A Ringató, a mese-, és bá-
belőadások, valamint gyerekkoncerte-
ket mellett többek között kézműves fog-
lalkozások, kosaras körhinta, valamint 
hagyományéltető, interaktív múzeum 
várja a Kenderke játszóban a kisgyer-
mekes családokat.
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Oroszlány
Csíkos Ferencné
Pisch Lászlóné

Ács - Katolikus Temető
Matola Istvánné
Kelemen András
Szabó Sándorné
Horváth Ferenc

Ács - Református  temető
Koczkás Miklós

Dunaalmás
Laposa János

Tata - Környei Úti Temető
Ondra Jánosné
Dr.Nagy György Miklós
Fekete Andrásné
Molnár Lajos
Vincze Ottó
Antal István

TATA- Almási úti temető
Kádár József
Kádár Józsefné

Kocs - Katolikus Temető
Tóth Béláné
Földing Irén
 
Kocs - Református Temető
Csonka Pál
 
Neszmély
Peterman István
Kószás Vendelné
 
Naszály - Református Temető
Timár Kálmánné
 
Dunaszentmiklós
Baudentisztl Ferencné

BÉKE PORAIKRA!

T Á J É K O Z T A T Ó
Tata Város lakossága részére

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
lakosságot, hogy a 

KOMTEM KFT. több mint 
60 éve tevékenykedik 

temetkezési, hamvasztási, 
temetőüzemeltetési 

ügyekben.

Felújított ravatal 
felszereléssel, és megújított 

gépparkkal 
továbbra is áll a lakosság 

szolgálatában.

  Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2019. májusban elhunytak

Hirdetés

20. Tatai Sokadalom



Aki az Öreg tó körül jár nap mint 
nap láthatja amint a Hódy SE spor-
tolói kajakokkal, kenukkal szelik 
a habokat. A téli kondizás, futás, 
tanmedencés evezés után, már iga-
zi vízen, jó levegőn talán könnyeb-
ben megy a munka. Mert a munka 
kell ahhoz hogy legyen eredmény. 
A versenyidény mindig a maraton 
bajnoksággal indul. Így volt ez 
az idén is, amikor május közepén 
Győrben megrendezték a Gra-
boplast Maraton Magyar bajnok-
ságot. Óriási mezőnyök állnak rajt-
hoz, van olyan táv, korcsoport ahol 
egy futamban 20-30 hajó is tolong 
a rajtnál. Ilyenkor nem elég arra 
figyelni hogy jól sikerüljön a rajt, 
hanem még azt is nézni kell, hogy 
valamilyen ütközés miatt már a táv 
elején nehogy lemaradjon valaki. 
Persze az 5-10-15 km-es távon 
ezt be lehet hozni, de ügyesen kell 

lavírozni és aztán mindent bele. Ez 
a hódysok közül sok versenyzőnek 
sikerült, hiszen szép eredmények-
kel zárták a versenyt. A kölyök ka-
tegóriában 10 km-n Hídvégi Zalán 
Imre aranyérmet szerzett. Ezüstös 
lett Almási Lili a serdülő mezőny-
ben 15 km-n. Wittmer Kitti kölyök 
10 km-n  és Mikó Áron Levente 
ifjúsági 21 km-n bronzérmet ho-
zott a Hódy SE-nek. A legjobb 8 
között még 12 versenyző szerzett 
pontot. Remekül eveztek a masters 
kategóriában is a tataiak. A legfé-
nyesebb éremből tízet hoztak haza, 
Horváth Ilona kettőt is. Ezüstből 
12, bronzból 10 érem került Tatá-
ra. Ezzel a versennyel kezdődött 
az idény és innentől kezdve nincs 
megállás, szinte hetente jönnek a 
kisebb, nagyobb versenyek. S ha 
ilyen a kezdés bízni lehet a jó foly-
tatásban.                                    -ta-

A Tatai Celőkék szervezésében 
június 8-án a vár udvarán rendez-
ték a XIII. Tatai Történelmi és OB 
kvalifikációs versenyt. A délutáni 
eredményhirdetésen Michl József 

polgármester köszöntötte a ver-
senyzőket, és többek között a leg-
eredményesebb csapatnak átadta 
Tata Város Vándordíját, Cs. Kiss 
Ernő fafaragó művész alkotását is.

A Dél-Franciaországbeli St. J. 
Guard-ban kezdődött meg a he-
gyi EB versenysorozata. A tavalyi 
győzelem után bizakodva álltunk 
rajthoz. A tavalyi adatainkat fel-
használva már az edzésen bizta-

tóak voltak az időink. Vasárnap 
az 5 km-s pályán két felfutás volt, 
ahol sikerült megszereznünk a 
győzelmet. A hétvégén Rechber-
gben, Ausztriában folytatódott a 
Bajnokság. A pénteki gépátvéte-
len egy új szlovák ellenfelünk is 
részt vett. Meglepve vettük észre, 
hogy több, a szabályoknak nem 
megfelelő dologgal is átvették az 
autóját. Észrevételünket jeleztük 
a technikai bizottságnak, mire azt 
a választ kaptuk, hogy a szombati 
időmérő edzésre a csapat szerelői 
korrigálják a hibákat, és a szabá-
lyoknak megfelelő autóval állnak 
a rajtvonalra.  Az első edzésen az 
abszolút 4. helyet sikerült meg-
szereznünk. Szlovák ellenfelünk, 
a szerintünk még mindig szabály-
talan autóval megnyerte az edzést. 
A Felügyelőtestületnél újra észre-
vételünket tettük, mely szerint a 
szabálytalanságokat nem oldották 
meg, de a testület csak akkor volt 
hajlandó foglalkozni az üggyel, ha 

hivatalos óvást nyújtunk be. Mi 
úgy döntöttük, hogy egészségünk 
megóvása végett e rizikós lépés-
sel nem élünk. A vasárnapi verse-
nyen, a szintén 5 km-s pályán, így 
nem volt más esélyünk, csak a 20 

éves tapasztalatunkat és rutinun-
kat bevetve a lehető legjobb időt 
autózni. Ebben segített az igaz-
ságtalanság által kiváltott elkese-
redett düh. Az első felfutásban 3 
másodperccel sikerült  „csoda” 
szlovák ellenfelünket megelőzni, 
majd biztos, ami biztos alapon 3 
másodperrel javítottam a második 
felfutásban. Szlovák ellenfelünk 
is jobbat autózott, mégis sikerült 
6 másodperccel megnyernünk a 
második európabajnoki futamot! 
Minden győzelemnek nagy érté-
ke van, de itt nem csak a versenyt 
nyertük, hanem az igazságtalan-
ság felett is sikerült győzedelmes-
kednünk.
A Rechberg-i verseny végeredmé-
nye: 
1,Hernádi László H 
Mitsubishi EVO IX  5.09.598
2,Ivan Mutnansky SK 
Mitsubishi EVO X 5.15.798
3, Miroslav Sutlak SK 
Skoda Fabia           5.19.526    -ta-

Tata Város Önkormányzata, a Footour 
Futó, Kerékpáros és Triatlon Sporte-
gyesület valamint a Tatai Városkapu 
Zrt. július 13-án 10:00 órától rendezi 
az I. Tatai Tóátúszást az Öreg-tavon.
A részletes versenykiírás a www.
tata.hu oldalon található.
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Labdarúgás felnőtt 
Vértessomló KSK – Tatai AC 
6-4 (4-1)
Vezette: Jurák F.
Góllövő: Koller 2,49, Szomolya 
23,43, Batin 31, Eigner 47 ill. 
Koronczi 19, Tóth 55, Csordás 
G. 61, Szabó 65
Edző: Kele Zoltán
Férfi U19 
Nyergesújfalu SE – Tatai AC 
3-1 (1-1)
Vezette: Kis G.
Góllövő: Cseh 23, Janusz 62, 
Kovács 80 ill. Martonfi 45
Edző: Wéber Roland

Kézilabda
Befejeződött a felnőtt kézilab-
da NB I/B-ben a bajnokság és a 
TAC csapata már a pihenőt tölti. 
A 22. forduló után ez állt a tabel-
lán:
6. Tatai AC  
22    10   1  11   547-541  22 pont
A bajnokságban 20 játékos ka-
pott szerepet, ki többet, ki ke-
vesebbet. A legtöbbször (21 
alkalommal) Benis, Halász és 
Venczel, 20 meccsen Báthori, 
Harsányi, Mizser lépett pályára. 
Harsányi volt a rangidős a maga 
38 évével, míg a két legfiatalabb 
Csányi és Szi-Benedek, akik 17 
évesek. Ők egyébként az ifiben 
is játszottak és erőségei voltak a 
bajnokságot nyerő serdülő csa-
patnak. 
Az 574 gólon 17 játékos oszto-
zott. A legtöbb, 127  gólt Harsá-
nyi szerezte, rajta kívül Schekk 
(74), Győrffi (72) fért fel a házi 
góllövőlista dobogójára. 
Sárga lapokból 47 jutott a csa-
patnak, míg 4 piros lap is előke-
rült a játékvezetők zsebéből. 
Büntetőt 95-öt dobott a csapat, 
ebből 74 gól született (77.8%). 
Harsányi dobta a legtöbbet 73/56 
(76.7 %).
A hazai mérleg:  11   4   1   6
Idegenben:         11    6   0   5
4 pontot szerzett: 
Nagykanizsa, Százhalombatta, 
Pécs 
2 pontot szerzett:
NEKA, Budai Farkasok, 
Telekom Veszprém, Balatonfü-
red
1 pontot szerzett: 
Szigetszentmiklós
Nem szerzett pontot:
Vác, Veszprém KKFT, AGRO-
FEED ETO

Programajánló
Terepfutás
június 22. szombat 10.00 
Szent László futás
Helyszín: Baj, Szent István 
Általános iskola
Részletek a www.tata.hu hon-
lapon találhatóak.

EREDMÉNYEK

Zsebibabák a Szereken

A Magyar Tornaszövetség után-
pótlás csapatbajnokságán már az 
egészen kicsik is versenyeznek. 
Ezen a bajnokságon a Kőkúti Sa-
sok DSE két korosztályban is in-
dított csapatot. A legfiatalabbak a 
2013-ban születettek, ők a Zsebi-
baba I. korcsoportban szerepeltek. 
A versenykiírás szerint már 4 sze-
ren (talaj,gerenda, korlát,ugrás) 
mutattak be gyakorlatokat az ed-
digi kettő (talaj,gerenda) helyett. 
Ezzel a nehezítéssel is megbirkóz-
tak a lányok Wágner Réka, Wicha 
Emma csapat.

A Zsebibaba II. korcsoportban a 
2011,2012-ben született gyere-
kek versenyeznek. Itt még jobban 
sikerült a szereplés, hiszen a do-
bogó 3. fokára állhattak a lányok. 
Pedig itt is nehezedett például a 
gerenda gyakorlat azzal hogy ci-
gánykereket kellett bemutatni. De 
ez is ment. A bronzérmes csapat: 
Bobák Veronika, Goldfinger Re-
beka, Kapusi Lujza, Kóti Lotti, 
Landberger Adél, Ötvösi Lili, Tö-
rök Emese.
Edzők: Hörömpöli Éva, Horváth 
Flóra.                           Tompa Andor                

Az első két futamon túl

Érmek a vízen

Érmek a tatamiról

A TAC judósai májusban több 
versenyen is szerepeltek és ér-
mekkel tértek haza. A Diáko-
limpiai országos döntőjében 
Zalaegerszegen az „A” és „B” 
korcsoportban 4 versenyző kép-
viselte a tataiakat. Ezüstérmet 
szerzett Tamtam Gréta, míg a 
dobogó harmadik fokára Töl-
gyesi Réka és Török Péter állha-
tott fel. Pontszerző 5. helyen zárt 
Török Eszter.
Győrben serdülő Európa Kupán, 
Vági Miklós Emlékversenyen is 
4 versenyző szerepelt. A szak-
osztály 2015-ös újjáalakulása óta 
a legnagyobb sikert Kádár Adri-
án érte el azzal, hogy ezüstérmet 
szerzett. Remekül versenyzett, 
legyőzte többek között az ak-
tuális magyar bajnokot is, ám a 
döntőben vereséget szenvedve 
állt a dobogó második fokán. 
Ezzel az eredménnyel közel ke-

rült a válogatott tagsághoz. Egy 
sérülés akadályozta meg Aszta-
los Balázst abban, hogy dobó-
góra állhasson, végül 5. lett. Jól 
küzdött, de helyezetlenül végzett 
Hufnágel Balázs és Pápai Bren-
don. Most következik a pihenés, 
de augusztusban már kezdődik a 
felkészülés az új szezonra.
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I. Tatai Tóátúszás


