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A magyar kultúra napja alkalmából január 26-án „Jó kedvvel,
bőséggel” címmel mutatták be
ünnepi műsorukat a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola művészeti együttesei, a Magyary Zoltán Művelődési Központ
színpadán.
A magyar kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban január
22-én fejezte be a Himnusz kéziratát. A tatai eseményt Dömötör Csaba parlamenti államtitkár,
miniszterhelyettes nyitotta meg
hangsúlyozva, hogy hazánk túlélésnek évezredes csodáját a magyar kultúra összekötő erejének
köszönhetjük. A magyar kultúra
központi intézményei a helyi közösségek jelentős felhajtóereje

nélkül nem lehetnének erősek.
Ilyen közösség a tatai is, ahol a
jövőt formálni akarják, a kultúrát
támogatják, az azt továbbvivő fiatal generációkat pedig segítik útjukon. Ebben a pezsgő és sokszínű
tatai közösségben külön büszkeség a Kenderke műhelye, mely
4500 lelket tett a magyar hagyományok hordozójává. Nélkülük,
és a többi tatai közösség nélkül
szegényebb lenne a kultúránk –
fogalmazott Dömötör Csaba.
A helyszínen Michl József polgármester köszöntőjében kiemelte: - Tata sokat köszönhet annak
a szeretetnek, mellyel a Kenderkében úgy adják tovább a magyar
néphagyomány csodáját, hogy az
életté váljon, amire nagy szükségünk van itt a 21. században. A

városvezető köszönetet mondott
mindazoknak, akik Tatán részesei
annak a munkának mely a magyar
és a helyi kultúra megerősítését
szolgálja: az iskolák, tánccsoportok munkatársainak, a különböző
kórusok tagjainak, a zenekaroknak, a baráti köröknek, közösségeknek, kluboknak és színjátszóknak. Michl József hozzátette:
- idén folytatódnak azok a fejlesztések, melyek városunk kulturális
tereinek lehetőségeit bővítik. Őszre befejeződik a piarista rendház
másik szárnyának felújítása, ahol
megkezdi munkáját a Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző
Központ, valamint elkezdődött a
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújításának tervezése is, a
jövőben a könyvtár tiszti klubba

történő áthelyezésével párhuzamosan, a művelődési ház a színházterem modernizálása mellett
egy könnyedebb, szórakoztatóbb
kulturális funkciót fog kapni.
Az ünnepi előadást a tavalyi
nagy siker után idén is a Kenderke állította színpadra. A magyar
néptánc történetét megjelenítő
műsorban felléptek: a Kenderke
Kenderburga, Fonóka, Berzenye
csoportjai; a Tata és a Tatai Szarkalábak Táncegyüttesek táncosai,
valamint a Csevergő Énekegyüttes. Kísért Szabó Krisztina, Tóth
Fanni, Bánáti Norbert, Soós András és zenekara. A rendező: Kádár
Elemér, a koreográfusok: Farkas
Emőke, Jakab András, Jocha Balázs, Jocha-Kánya Réka és Kádár
Ábrahám Ágnes
Elemér voltak.

Lőrincz Gábor a 25. Klapka György Lövészdandár új parancsnoka
Bővebb információk:
www.tata.hu
Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

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

Ünnepélyes parancsnok átadás-átvételi rendezvény zajlott a tatai laktanya alakulóterén január 23-án.
A helyszínen Sipos Antal ezredes,
eddigi megbízott parancsnok adta
át a parancsnokságot Lőrincz Gábor
ezredesnek. Lőrincz Gábor ezredes,
átvevő parancsnok, a Kossuth Lajos
Katonai Főiskola páncélos szakának
elvégzését követően katonai pályafutását 1992-ben kezdte a MH 25.
Klapka György Harckocsidandárnál,
harckocsi szakaszparancsnokként.

2003 és 2004 között magasabb beosztásban együttműködési főtisztként
teljesített szolgálatot Székesfehérváron a MH Szárazföldi Parancsnokságon. 2004-ben visszatért Tatára a MH
11. Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj parancsnokhelyettesi beosztásába. Háromévi parancsnokhelyettesi munka után kijutott az Egyesült
Államokba, ahol négy évig a NATO
kiképző főtisztjeként tevékenykedett. 2001 és 2003 között az Egyesült Államok Fort Leavenworthben

található Szárazföldi Parancsnoki és
Vezérkari Törzstiszti Akadémiáján
tanult, ahol összhaderőnemi tervező
végzettséget szerzett. 2011-től a MH
Központi Kiképző Bázison, majd az
újonnan megalakult Altiszti Akadémián több vezetői és parancsnokhelyettesi beosztást is ellátott, ahol
beiskolázták Vezérkari Tanfolyamra.
2013 és 2018 között a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökségén szolgált Korom altábornagy
mellett, először osztályvezetői, majd

csoportfőnök-helyettesi
beosztásokban. 2018 májusában megbízták
a Hadműveleti Csoportfőnökség,
csoportfőnöki beosztás feladatainak
ellátásával, azonban 2019 januárban
visszatért a gyökereihez Tata Helyőrségbe, január 23-án átvéve a MH
25. Klapka György Lövészdandár,
dandárparancsnoki beosztását. Pályája során aktívan vett részt külszolgálati feladatokban is, 2005-ben
kontingensparancsnokként szolgált
Bosznia-Hercegovinában az MH Katonai Rendfenntartó kontingensnél,
illetve kétszer (2008, 2015) teljesített
külszolgálatot Afganisztánban különböző vezetői törzsbeosztásokban.
Az ezredes úr személyében egy igazi
tatai katona vette át a dandár vezetését. Édesapja, Lőrincz Kálmán nyá.
vezérezredes nyomdokaiba lépve,
átvette az ő volt irodáját, ahonnan
1980 és 1985 között a 11. Harckocsi Hadosztályt irányította. Lőrincz
Gábor eddigi pályafutása során az
alegységvezetéstől kezdve, a különböző törzsbeosztásokon át, egészen
nemzetközi környezetben való munkáig olyan széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik, amelyek alkalmassá
teszik az alakulat irányítására. -áá-
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Idén először ülésezett a képviselő-testület

2019. február 13-án
10:00 – 12:00 óra
között tartja fogadónapját hivatalában,
Tata, Ady Endre utca
27. szám alatt.
EFOP-1.5.2-16-2017-00043

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

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

Bővebb információk:
Tatai TV Képújság

Hirdessen
Ön is

9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!

06-30-962-4556

tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 30-án tartotta idei első ülését a Városháza
dísztermében.
Az ülésen a képviselők kilenc
napirendi pontban tárgyaltak. A
napirendek előtt Michl József
polgármester emlékezett meg a
december 19-re virradó éjjel elhunyt Kun Lajosné Kati néniről,
a Kenderke műhely alapítójáról.
A polgármester kiemelte: - Kati
néni egy igaz kincset hagyott
ránk a városban a Kenderke iskolájával, ahol már több mint négy
ezer fiatal gazdagodhatott a magyar népi kultúra és hagyomány
megismerése által. Köszönettel,
hálával és szeretettel gondolunk
rá, s mindarra, amit Tatáért tett.
A képviselők munkájukat egy
rendelet-alkotáshoz kapcsolódó
előterjesztéssel kezdték, a humán
papilloma vírus elleni védőoltás
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán.
Az ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József a témával
kapcsolatban elmondta: - A HPV
elleni oltásra korábban a lányok

esetében az önkormányzat nyújtott támogatást, de most már a
magyar állam finanszírozza számukra ezt az oltóanyagot, ezért a
képviselők most arról szavaztak,
hogy a 13. életévüket betöltött
tatai fiúk is élhessenek ezzel a
támogatással, szülői hozzájárulás
mellett.
Településrendezéshez kapcsolódó előterjesztésről is döntöttek az
ülésen, Tata Építési Szabályzata
módosításának kezdeményezése
ügyében a Malom utcát, a tóvárosi malom környezetét illetően.
A belvárosnak ezen pontjára több
parkolóhelyet terveznek, ennek
érdekében pedig az önkormányzat együttműködik a malom épületének tulajdonosával.
A testület január utolsó szerdáján tárgyalt a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról.
A program megalkotása kötelezettsége az önkormányzatnak, amely el is készült évekkel
ezelőtt, most azonban, amikor
újabb öt évre meg kellett fogalmazni, a korábbinál is nagyobb
hangsúlyt helyeztek az anyag-

ban a tataiság szerepére. Ennek
megfelelően egy olyan program
született, melyben a helyi adatok
ismeretében a helyi viszonyokat tükröző, és azokhoz igazodó
tervek fogalmazódtak meg, többek között a nők, a gyermekek,
a nagycsaládosok, a hátrányos
helyzetűek és a szegénységben
élők tekintetében. Michl József
a napirendi pontról úgy nyilatkozott: - bár a családról való gondoskodás a családok elsődleges
kötelezettsége, mögöttük ott áll
a város, és tud segíteni a terhek
vállalásában.
Szintén hosszú távra kiható téma
volt az ülésen a „Gyermekbarát város” 2018. évi intézkedési
tervében foglaltak teljesüléséről szóló beszámoló, illetve a
„Gyermekbarát város” 2019. évi
intézkedési tervének meghatározása. Ez a program évek óta nagy
sikerrel működik, és számos javaslatot kap az önkormányzat az
új feladatok meghatározásához.
A koncepció több olyan elemet
tartalmaz, amely mára természetes módon beépült a tataiak min-

dennapjaiba. Ilyen például, hogy
a tatai diákok ingyenes helyi
autóbuszbérletet kapnak az önkormányzattól az egész városra
kiterjedően. Ezzel a lehetőséggel azért is érdemes élni, mert a
helyi tömegközlekedési eszközök használata, hozzájárul csúcsidőben a város forgalmasabb
útjainak tehermentesítéséhez. A
„Gyermekbarát város” programnak köszönhetően hatékonyabban működik Tata Város Diákönkormányzata is, amely mára
aktív közösségként egyre szélesebb körben támogatja a helyi
diákéletet, és segíti a fiatalokat a
szabadidő tartalmas eltöltésében.
Az ülésen az elmúlt hónapokhoz
hasonlóan most is szerepet kapott
egy tájékoztató az Európai Uniós
pályázatok aktualitásairól, valamint szavaztak az önkormányzat által fenntartott intézmények
magasabb vezetői pályázatainak
kiírásáról.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését
várhatóan február utolsó szerdáján tartja majd.
-áá-

Megkezdte idei munkáját a Kistérségi Társulási Tanács
Erre eddig nem volt még pályázati lehetőség, de a tervek
már elkészültek, hiszen jelentős a várólista a Fényes fasori
otthonba, általában a bentlakókkal megegyező a jelentkezők száma.
Az idősotthon több napirendi pontban érintett volt, az
ülésen ugyanis szavaztak a
térítési díjának inflációt követő, kismértékű emeléséről is.
Emellett a Társulási Tanács

pályázat kiírásáról döntött a
Szociális Alapellátó Intézmény vezetői posztjára, miután Székely Csaba igazgató
közös megegyezéssel távozik
az intézmény éléről.
A januári ülésen a Tanács tagjai megismerkedtek dr. Mózes
Istvánnal, aki Vámosiné Illés
Márta nyugdíjba vonulása után
a jövőben ellátja a Tatai Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetői feladatait. -áá-

Az újság megjelenését támogatta:
Január 31-én a Városháza
dísztermében ülésezett a Tatai
Kistérségi Többcélú Társulási
Tanács.
Az év első találkozóján hét napirendi pontban tárgyaltak. Az
új év munkája hagyományosan
a költségvetés elfogadásával
indult, a büdzsé legnagyobb
részét továbbra is a kistérség két nagy intézményének,
a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának és a Szociális
Alapellátó Intézménynek a
költségvetése teszi ki.

Az ülésen egyeztettek a Tatai
Kistérségi Időskorúak Otthona fejlesztésének szakmai tervéről. Ezzel kapcsolatban Michl József a Társulási Tanács
elnöke elmondta: - a szociális
otthon Kocsi utcai épületére
újra meg kellett kérni a működési engedélyt, de sajnos
hosszú távon az ingatlan nem
tud időskorúakat ellátó intézményként működni, ezért a
Társulási Tanács azt tervezi,
hogy egy új szárnyat építenek
a Fényes fasori idősotthonhoz.

Önkormányzat
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Babaköszöntő

Egy szép hagyomány folytatása

Forgalom-korlátozások

Tatán a Hajdú utcai csapadékvíz
elvezetés építése során ideiglenes
forgalomkorlátozást vezetnek be a
következő hetekben a Keszthelyi,
a Rákóczi, a Hajdú és a Fürdő utcákban. A forgalomkorlátozások 3
ütemben zajlanak:
1. ütem (2019.02.06 – 2019.02.09):
Rákóczi és Keszthelyi utca felől
Január 31-én családja körében ajándékkal köszöntötte a
2019-es év első tatai újszülöttjét Michl József polgármester és Purgel Zoltán, a körzet
önkormányzati képviselője.
Gyurcsek Jázmin 2019. január 1-én 12 óra 15 perckor
született Tatabányán, a Szent
Borbála Kórházban. Szülei
december 25-re várták érkezését, de végül január elsején
látta meg a napvilágot.
Azóta anyukája és apukája,
Gyurcsekné Meszárek
Zsuzsanna és Gyurcsek József

mellett otthon két bátyja, a 11
éves Dominik és a 2,5 éves
Levente vigyáznak a kislányra.
A tatai kisbabák köszöntése
már hosszú évek óta hagyomány városunkban, hiszen
minden újszülöttet külön levélben köszönt Michl József
polgármester. Az idei újévi
koncerten, január elsején pedig a városvezető személyesen
is gratulált 18. születésnapja
alkalmából az új évezred első
tatai szülöttjének, Dedinszky
Lillának.
-áá-
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a Hajdú utcába behajtani tilos. A
többi irány zavartalanul járható
marad.
2. ütem (2019.02.11 – 2019.02.13):
Rákóczi utca kórház felől érkező
iránya a szembe sávra van terelve,
Hajdú utcába behajtani tilos a Rákóczi és a Keszthelyi utca felől.
3. ütem (2019.02.14 – 2019.02.26):

Keszthelyi utca és Rákóczi utca
kórház felé haladó sávja lezárásra kerül, a forgalom egy sáv biztosítása mellett haladhat. Hajdú
utca eredeti forgalmi rend szerint
halad, Fürdő utcába történő behajtás korlátozott (2019.02.14 –
2019.02.17). Az első két ütemben
nem lehet áthajtani a Hajdú utcán,
az átmenő forgalom lezárásra kerül. Az utcában lakók a Vár felőli
részről zsákutcaként közelíthetik
meg a lakóhelyüket. A harmadik
ütemben minden irány használható lesz forgalmi sáv korlátozással,
a Hajdú utca ebben az ütemben ismét használhatóvá válik.

Bajon találkoztak a Megyei Felzárkózási Fórum
munkacsoportjának tagjai

Évet értékelt a megyei békéltető testület

A Komárom-Esztergom Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara székházában működő békéltető testület
2018-ban közel 200 ügyet zárt le. A
legtöbb panasz az építőipari, a közlekedési és a postai szolgáltatásokra
érkezett. Az árucikkek közül kirívóan sokan kifogásolták a lábbelik, a
mobiltelefonok és háztartási gépek
és az elektronikai termékek minőségét - ismertette a testület elnöke
csütörtöki évértékelőjén a kamara
tatabányai székházában.
Dr. Rozsnyói György hozzátette,
2018-ban a békéltető testület 199
ügyet zárt le, ebből 102 ügyben érdemi döntés született, azaz vagy
egyezséget hagytak, vagy ajánlást
fogalmaztak meg. A panaszos kérelmét 88 esetben kellett elutasítani, elsősorban a beadott iratokhoz kapcsolódó hiánypótlás elmaradása miatt.
A Komárom-Esztergom Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő békéltető testület független
köztestületként a termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos, termékbiztonsággal és szavatossággal
kapcsolatos vitás kérdések ügyében
járhat el. A békéltető testület a kamara tatabányai székházában, a Fő tér
36. alatt érhető el, hétfőn és csütörtökön délután fél kettőtől háromig
van ügyfélfogadás - mondta el a testület vezetője. Dr. Szerencsés Lász-

ló, a kereskedelmi és iparkamara
elnöke kiemelte, a vállalkozóknak is
érdeke, hogy a békéltető testület betöltse a szerepét, mert hozzájárulnak
a tisztességes piaci verseny kialakulásához, a becsületes vállalkozások
érdekében. Javult a vállalkozások
együttműködési készsége,, egyre
több az olyan eset, amikor egy-egy
vitás eset során a vállalkozó fordult
a békéltető testülethez Hét olyan cég
volt 2018-ban, aki a vitás kérdések
rendezésének szándékával kereste
meg a testületet. A kamara és a békéltető testület egymás tevékenységét kölcsönösen erősíti és ennek
során kitűnő kapcsolatot ápolnak a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, valamint a járási szervezetek fogyasztóvédelemért felelős
szerveivel. A mostani évértékelőn is
részt vett Turza Gábor, a fogyasztóvédelmi szakterület osztályvezetője.
A kamara elnöke szólt arról is, hogy
egyre többen fordulnak a békéltető
testülethez és az emberek sokkal felvilágosultabbak. Sokan tudják, ha a
békéltető testület alaposnak ítél egy
bejelentést akkor a panasszal érintett
vállalkozásnak együttműködési kötelezettsége van az eljárás során, azaz
köteles megjelenni, vagy olyan ajánlatot tenni, melyet a testület figyelembe tud venni. Ha ezt elmulasztja,
ez további következményekkel jár.

Bajon, a Közösségi Házban rendezték január 31-én az EFOP-1.6.3-172017-00008 „Felzárkózás-politikai
konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében” elnevezésű projekt Megyei Felzárkózási
Fórum tematikus munkacsoport
ülését.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program felhívására sikeresen pályázott a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
az
EFOP-1.6.3-17-2017-00008
kódszámú, „Felzárkózás-politikai
konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében” című
projekttel. Az 57,00 millió Ft európai uniós támogatás segítségével
olyan beavatkozásokat hajt végre,
amelyek a hátrányos helyzetű csoportok helyzetét javítják helyi és
megyei szinten is.
Az EFOP-1.6.3-17 projekt célja
egy olyan széles körű összefogás és
konzultációs rendszer megteremtése a megyében, amely hozzájárul a
hátrányos helyzetű csoportok problémáira adható válaszok kidolgozásához és megvalósításához. Ennek
érdekében a megyei önkormányzat
többek között vállalta egy megyei
Felzárkózási Fórum felállítását, s
a fórum mellett működő tematikus
munkacsoport működtetését az esélyegyenlőség érdekében munkálkodó szervezetek – családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatok, oktatási
intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek – bevonásával.
A projekt felzárkózási szakembert,
koordinátort és asszisztenst is alkalmaz, akik feltérképezik a helyi,
a járási és a megyei hiányosságokat, speciális problémákat. A feltárt szolgáltatási hiányok alapján a

fórumnak és munkacsoportjainak
megoldásokat kell keresnie ezek
felszámolása érdekében a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök és szolgáltatások bevonásával.
A projektben gyakorlati ismereteket átadó eseményeket is tartanak,
közösségi együttműködést erősítő
rendezvények keretében. A projekt
célcsoportjai: a romák, gyerekek,
nők, idősek és fogyatékkal élők,
valamint a Megyei Felzárkózási
Fórum és a munkacsoport tagjai. A
programban elkészült egy 900 fős
nemre, életkorra, településtípusra és járásra vetített reprezentatív
kutatás a 18 éven felüli felnőtt lakosság körében az esélyegyenlőség
megteremtését támogató szolgáltatások minőségéről, elérhetőségéről, valamint a szegénységgel kapcsolatos társadalmi attitűdökről.
A kutatás fókuszában a különböző
társadalmi, szociális, egészségügyi
és kulturális szolgáltatások, azok
elérhetősége, minősége, valamint
a különböző társadalmi problémák
lakossági megítélése állt.
A feldolgozott kutatási adatok hasznosításra kerülnek a projektben vállalt tevékenységek során, különös
tekintettel a szolgáltatási hiányok
feltárásánál és a „közösségi együttműködést erősítő rendezvények”
szervezésénél. A kutatás során felmerült problémákra, szolgáltatási
hiányokra megoldási javaslatokkal
fog élni a fórum, valamint a munkacsoport.
Az elkészülő Szolgáltatási Út Térkép (SZÚT) tartalmazza a feltérképezett szolgáltatási hiányokat,
és ezzel kapcsolatban a megye
összes településén folyamatos az
egyeztetés az önkormányzatokkal, a lakossággal, a civilekkel és

a célcsoportokkal. Ezen túl a helyi esélyegyenlőségi programok
áttekintése és kiértékelése is segíti
a munkát. Borsó Tibor, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
alelnöke a baji munkacsoport ülésen elmondta: - hiánypótló feladatot végeznek a pályázat nyertesei,
hiszen minden településnek megvan ugyan a maga saját programja
annak érdekében, hogy támogassa
a hátrányos helyzetben lévőket,
viszont ennek nincsen megyei szintű hatása. A projekt célja az, hogy
a Szolgáltatási Út Térképpel egy
adatbázis elemzése nyomán kiderüljön, hogyan férhetnek hozzá az
érintettek helyileg a közszolgáltatásokhoz, milyenek a lehetőségeik, ezáltal pedig javaslatokat lehet
megfogalmazni annak érdekében,
hogy javuljon a hozzáférés és a
szolgáltatások hatékonysága. Ez
tipikusan területi szintű közigazgatási feladat, és a megyei önkormányzat örömmel koordinálja ezt a
munkát – fogalmazott Borsó Tibor.
A megvalósítók remélik, hogy a
Fórum és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportok hosszú távon képesek lesznek a felhalmozott
eredmények hasznosítására, valamint adatbázisuk tájékoztatást ad a
későbbi fejlesztésekhez, szolgáltatási hiányok megszüntetéséhez.
A január utolsó napján megrendezett munkacsoport ülésen bemutatták a projektet és a munkacsoport
eddigi tevékenységét. Ezt követően
Baj község helyi esélyegyenlőségi programját ismerhették meg a
résztvevők, majd tájékoztatást kaptak a Komárom-Esztergom megyei
Szolgáltatási Út Térkép módszertanáról és a dokumentum elkészítéséről is.
-áá-
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Sikeres évet zárt a Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja Közgyűlést tartott a Honvéd Bajtársi Klub
Január 24-én a tatai laktanya
ebédlőjében rendezte éves
közgyűlését a Honvéd Bajtársi Klub. Az eseményen elfogadták az elnökség elmúlt
évről szóló beszámolóját, ismertették a 2019-re tervezett
feladatokat, és egyeztettek a
klub 50. évfordulójának ünnepi rendezvényeiről is. A
közgyűlésen
elismeréseket

A Kiss Hotelben rendezték a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának éves közgyűlését
január 26-án.
A Tatai Önkéntes csoport 1990ben alakult meg, városunkban
azóta is kiemelkedő szerepet
töltenek be a rászorulók megsegítésében. 2018-ban tovább
folytatták többek között az ebédszállítást és a beteglátogatást, s az
„Adni öröm” akció során 2.792
kg élelmiszert gyűjtöttek össze,
melyből több százan kaptak karácsonyi csomagokat. Ruhagyűjtési

akciójuk olyan sikeres volt, hogy
nem csupán a régió csoportjait
tudták ellátni alsó és felsőruhákkal, takarókkal, ágyneműkkel illetve cipőkkel, hanem szállítottak
az átválogatott holmikból más régiókba is.
A közgyűlésen az előző év munkáját értékelő beszámoló mellett az idei tervek ismertetése és
küldöttválasztás is szerepelt a
napirendi pontok között. Bondor Lajos a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-dunántúli
Régió valamint a tatai csoport

vezetője a helyszínen elmondta:
- 2018-ban is végezték azokat a
hagyományos tevékenységeket,
amelyekkel megalapításukkor elindultak, ugyanakkor most nemcsak az új esztendő feladatainak
elvégzésére készülnek, hanem a
2020-as évre is, amikor egy generációváltás fog zajlani a közösség életében, és új vezető kerül a
tatai csoport élére. Bondor Lajos
hozzátette: - készül az új régióközpontjuk is, melyet a tervek
szerint idén fognak átadni a Vasút
utcán.
-áá-

adtak át, valamint örökös és
tiszteletbeli tagokat választottak. Sárközi József nyugállományú ezredes, a Honvéd
Bajtársi Klub elnöke a klub
tiszteletbeli tagjának járó oklevelet adott át Michl József
polgármesternek, közösségük
és rendezvényeik támogatásáért, valamint a programjaikon
való aktív részvételéért. -áá-

Izzókat loptak a Piarista Rendház lámpáiból

A Házasság hete Tatán
A Tatai Szent Imre Plébánia
szervezésében február 10. és 17.
között második alkalommal rendezik meg a Házasság hetét. A
programban minden nap 18:00
órakor kezdődik a szentmise,
melynek keretében neves szakemberek tartanak előadásokat, és
idén is megrendezik a vetélkedőt
házaspárok számára.
A Házasság hete célja, hogy erősítsék a házasságokat és a családokat. A hét folyamán zajló események rendje a következő:
02. 10. Vasárnap 18:00 órakor
Szentmise- Főtisztelendő és
excellenciás Dr. Pápai Lajos
nyugalmazott győri megyéspüspök.
02.11. Hétfő 18:00 órakor
Szentmise-Szláby Tibor atya a
MÉCS közösségből.
02.12. Kedd 18:00 órakor
Szentmise-Fodor János atya, a
Veszprémi Főegyházmegye
családreferense.

02.13. Szerda 18:00 órakor
Szentmise-Ferences Családközösség: A házasélet, mint életstílus –
vidám, játékos elmélkedés.
02.14. Csütörtök 18:00 órakor
Szentmise-Michels Antal atya,
budapesti plébános.
02.15. Péntek 18:00 órakor
Szentmise-Jean-Yves Brachet atya
a Domonkos rendből.
02.16. Szombat 18:00. órakor
Szentmise- Pákozdi István atya

Budapestről.
02.17. Vasárnap 18:00 órakor
Szentmise-Főtisztelendő és
excellenciás Dr. Veres András
győri megyéspüspök, a MKPK
elnöke.
A Tatai Szent Imre Plébánia
szeretettel vár minden érdeklődőt a Házasság hete alkalmából
szervezett eseményeire. További
részletek: http://www.tataikapucinus.hu/hazassag-hete-2019/

Január 28-án reggelre ismeretlenek
kilopták a LED izzókat a piarista
rendház előtti kandeláberekből. A
megfelelő világítás biztonsági kérdés is - különösen ilyenkor télen-,
az izzók eltávolítása pedig balesetveszélyes helyzetet teremthet,
hiszen a csapadékos időben nyitva
hagyták a kandeláber lámpatestének ajtaját. Az eset nem először
fordult elő, korábban már egy-egy
izzót elvittek a lámpákból, most
azonban a teljes kandeláber sor
izzó nélkül maradt, ezért kérjük
mindazokat, akik tudnak bármit

az esetről, jelezzék a rendház felé.
A tatai piarista rendház biztonsági
kamerarendszere jelenleg kiépítés
alatt van.

Parlamenti Napló

Tata ismét a vízimalmok városa lesz
Egykoron harmincöt vízimalom
működött az Esterházy-család
által birtokolt Tata-gesztesi uradalom területén. Ebből mintegy
másfél tucatnyi Tatán és Tóvárosban, leginkább ez utóbbi elődtelepülésen. Volt közöttük lisztező-,
kalló-, és fűrészmalom is, melyek
a jelenlegi Angol-kert területén
fakadó források magas hőmérsékletének köszönhetően télen is
működhettek. E természeti adottság tette lehetővé, hogy a két városka a térség meghatározó kézműipari központjává váljon.
Az 1970-es évek elején – amikor
először jártam Tatán egy országos kajak-kenu versenyen – még
látható volt néhány, viszonylag
jó állapotban lévő malomkerék,
és a Malom-árok patakban is

friss forrásvíz csörgedezett. Az
Eocén-program viszont „elvitte” magával a karsztvizet, az állami tulajdon pedig a „jó gazda
gondosságának” a szemléletét. A
források mára újraéledtek, s úgy
tűnik, hogy valamit sikerül vis�szahozni korai ifjúkorom
„Tata-képéből” is.
A meglehetősen színesnek mondható tulajdonosi szerkezet, továbbá a szerény pénzügyi lehetőségek által meghatározott
körülmények közepette csak türelmes - az eltérő szempontokat
mérlegelő és azokat figyelembe
vevő -, megfontolt lépések sorozatával küzdhetők le a tornyosuló
akadályok.
Az egykori malomépületek tulajdonosainak kedvező hozzáállása,

az Önkormányzat nyitottsága,
továbbá a Kormány figyelmének
sikeres felkeltése lehetővé tette,
hogy – ha nem is egy átfogó és
egyik napról a másikra megvalósuló program keretében – megújulhasson az egykori Tóváros
„malomnegyede”.
Az Angol-kert részleges megújulását és az Ökoturisztikai
Központ megépítését ebben az
esztendőben az Építők-parkja
közösségi térré alakítása követi.
Közben az Önkormányzat elkészíttette az egykori Jenő-malom
és a Kristály-fürdő területén megvalósuló „interaktív malomkert”
terveit, melynek megvalósítására
már korábban elnyertünk egy jelentős uniós pénzügyi forrást.
A fenti fejlesztésekhez illeszke-

dő módon a város vezetése saját
költségvetési forrásból kezdett
bele a Malom-árok patak medrének helyreállításához, melynek
folytatásához néhány héttel ezelőtt egy 150 millió forintos kormányzati támogatást is sikerült
kijárnom. Ennek köszönhetően a Malom-árok patak teljes
belvárosi szakasza megújulhat. A magánerős
beruházásokkal
együtt, a következő két évben
újabb malomkerekek jelennek

meg a patak medrében, melynek
köszönhetően Tata ismételten a
vízimalmok városa lehet.
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A magyar kultúra napja a Kenderkév

Ajánló/Pályázat
Februári programok
a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárban:

Legyen Ön is a Tatai Patrióta közéleti magazin
előfizetője!
Rendelje meg 2019-re a Tatai Patrióta közéleti magazint! A Tatai
Rend-ház Kft. kiadásában negyedévente megjelenő közéleti magazin
célja, hogy erősítse a tataiság és a város közösségéhez való tartozás érzését a
településen élőkben és az innen elszármazottakban. Továbbá, hogy megismertesse a múlt és jelen értékeit, bemutassa a város sokszínűségét, gazdagságát,
történetét, hagyományát, természeti kincseit, örökségét, tudását, szülötteit,
polgárait, vállalkozásait, fejlesztéseit, újdonságait. Az egyre több előfizetőt
számláló igényes és tartalmas lap azoknak szól, akiket mélyebben foglalkoztat,
mi áll a helyi hírek hátterében, mi történt régen, és mi történik napjainkban
a városban. A közel ötven oldalas újságban tanulmányok, történetek, aktualitásokat bemutató cikkek és interjúk jelennek meg minden évszakban többek
között közélet, irodalom, kultúra, vallás, történelem, sport és gasztronómia
témában.
Előfizetés díja: 5 600 Ft + 1 000 Ft postaköltség (amennyiben postán kéri)
Előfizetés: tataipatriota@tata.hu e-mail címen vagy személyesen a Tatai Rend-ház Kft.nél a volt Piarista Rendházban (2890 Tata, Tanoda tér 5/A)

2019. február 13. 10:00
„Ha én gazdag lennék”
ingyenes előadás,
Bessenyei Ferenc
színművész halálának
100. évfordulója
alkalmából.
helyszín:
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Csilla von Boeselager
Gondviselés Háza
Idősek Napközi Otthona
2019. február 14. 17:00
„A Csókók átka” című ingyenes előadás
Ady Endre halálának
100. évfordulójának alkalmából a könyvtár
olvasótermében.
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Tatán született a báró éremgyűjtő Megnyílt Szentessy László

Bajzáth
György András
1791. november 29-én született Bajzáth János fiaként Tatán, a tóparti szülőházban. Az
elemi iskoláit Tatán végezte,
ahol kitűnt egyedülálló kézügyességével, már ekkor sokat rajzolt és festegetett, de
a lovakhoz is nagyon értett,
több sérülése a lovagláshoz
vezethető vissza. Középiskoláit Győrben és Veszprémben
végezte el, a bölcseleti képzést a győri líceumban, jogot
pedig Pesten hallgatott. Az
ezt követő években nagyon
gyorsan haladt a ranglétrán,
amely elsősorban kimagasló
szónoki tehetségének volt
köszönhető. 1812 szeptemberében Fejér megye aljegyzője, 1828-ig főszolgabíró,
1832-ig főjegyző, 1836-ig
pedig Fejér megy másodalispánja volt. Az 1812. évi
országgyűlésen, mint a tá-

volmaradt Zichy Miklós gróf
küldöttje volt jelen. Gyűjtői
szenvedélye gyorsan elterjedt, sok helyről érkezett
címére kisebb gyűjtemény,
illetve egy-egy értékesebb
darab is.
Ezekben az években már magyarországi viszonylatban is
igen jelentős éremgyűjtemény birtokában volt, sokat
vásárolt, elsősorban hagyatékokból illetve külföldi útjain is. Az éremgyűjteménye
annak ellenére is jelentős
volt, hogy a szabadságharc
idején 1849. február 14-én
a helyi zsellérek kirabolták
a Bajzáth kastélyt és többek
mellett a gyűjtemény egy
részét is elvitték illetve kidobálták az ablakon. Kézzel
írt és később elveszett katalógusában a 5-6 ezer darabos
gyűjteményének nagy része
arany- és ezüst darab volt.

Halálát követően a gyűjteményt veje, az iszkaszentgyörgyi gróf Pappenheim
Sándor örökölte meg, aki azt
1870-ben értékesítette.
Bajzáth György áldozatkészségéért és jelentős adakozásaiért 1856. február
16-án IX. Pius pápa, a Szent
György-Rend Középkeresztje kitüntetésben részesítette.
1859. március 2-án a hazai
közügyek terén szerzett érdemeiért bárói címet nyert.
Közéleti tevékenysége mellett nagy művészetpártoló
hírében is állt, 1818-1822
között a székesfehérvári
színház díszlettervezője és
festője volt. Vallási tárgyú
irodalmi és zenei munkái is
jelentősek voltak.
Az iszkaszentgyörgyi kastélyát is átépítette, melyhez
saját cserép- és téglagyára
biztosította az építőanyagot. Külföldi tapasztalatai
alapján a kastély köré angolparkot létesített. Felesége Bernreider Mária volt
és 1814-1831 között kilenc
gyermekük született.
Bajzáth 78 évesen, 150 éve,
1869-ben halt meg, és az iszkaszentgyörgyi családi sírbolt kápolnájában nyugszik.
A település nincs mes�sze Tatától, érdemes megnézni a gyönyörű Amadé-Bajzáth-Pappenheim
kastélyt, valamint az ott található családi kápolnát is,
hiszen Bajzáth,- a nemzeti
kultúra ápolásának kiemelt
szereplője,- tatai volt.
Vámosi László

grafikusművész kiállítása

A Tatai Református Gimnázium MIND Galériájában január 29-én
nyitották meg 80. születésnapja alkalmából Szentessy László grafikusművész kiállítását, a Tatai Helytörténeti Egyesület közreműködésével. A kiállítást március 15-ig látogathatják az érdeklődők tanítási napokon 8-tól 16 óráig.

A Vaszary János Általános Iskola
Óvodásváró programjai:
Mesedélután: február 21. 17 óra
zenés - mesés délután kézműves foglalkozással egybekötve
Oviolimpia: március 22. 17 óra
Vidám, játékos sportdélután a gyerekeknek, és kötetlen beszélgetés a tanító nénikkel és az iskola vezetőségével.
2019. április 5-én 15 óra vagy 6-án 10 óra:
Az emelt szintű matematika osztályba készülő gyerekek számára játékos feladatokból álló képességmérést
tartunk.
(Az időpont választható)
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Társadalmi célú hirdetés
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Sport

Programajánló
Karate

2019. február 7. V. évfolyam, 3. szám

EDZŐMECCSET JÁTSZOTT A
TAC KÉZILABDA CSAPATA

február 9. szombat 9.30
RENMEI Kupa Kyokushin
utánpótlás verseny
február 16. szombat 10.00
Országos Kyokushin Bajnokság
A versenyeket a Güntner
Arénában rendezik
Kosárlabda
február 17. vasárnap 13.00
Tatai SE – Sportdarázs
női amatőr NB I.
A mérkőzést a Vaszary iskolában játsszák.
Röplabda
február 10. vasárnap 10.00
Lány U13-as torna
február 17. vasárnap
10.00
Lány U15-ös torna
17.00 Tatai AC – MÁV
ELŐRE női NB II.
A mérkőzést a Güntner Arénában játsszák.

Sikeres sportolók
Hagyomány, hogy februárban Tata Város Önkormányzata díjazza az előző évben
világversenyeken és magyar
bajnokságokon sikereket elért versenyzőket , edzőiket és
testnevelőket. Az idén február
18-án (hétfőn) 15.00-kor kerül
sor a rendezvényre a Güntner
Arénában. Az érdekeltek már
megkapták a meghívókat, de
minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők.

Javában tart a TAC NB I/B-s kézilabda csapatának felkészülése a
tavaszi idényre. Az első időszakban az erőgyűjtés zajlott, de január
végén elkezdődött az edzőmérkőzések sorozata. Egyelőre hazai pályán fogadják az ellenfeleket, de
az utolsó erőpróba idegenben lesz.
Ez már nyilván az első idegenbeli
bajnoki mérkőzést szolgálja, hiszen Nagykanizsán kezdi a tavaszt
a csapat. A Győr ellen győzelemmel
zártak a fiúk, azután tervbe volt egy
Tatabánya elleni találkozó, de ez a
Világbajnokság közelsége miatt elmaradt, hiszen az NB I-ban már a
múlt hét végén folytatódott a bajnokság, ráadásul Balatonfüred-Tatabánya rangadóval. Így a TAC egy
NB II-es gárda, az ÉNY-i csoport 4.
helyezettje a Várpalota ellen lépett
pályára. A régi szép időkben még az
NB I/B-ben vívtak nagy csatákat. A
Győr elleni meccs után Sibalin edző
abban bízott, hogy talán nem súlyosak a mérkőzésen szerzett sérülések. Hiányoztak tehát a sérültek és
a tatabányai játékosok így próbál-

gathatta a mester a különböző ös�szeállításokat. Gyors gólváltás után
a 2. percben 2-1-re vezetett a TAC
és lassan növelte az előnyt. A 20.
perctől 3,4,5 gólosra is nőtt, de amikor letelt a 30 perc 15-12-t mutatott
az eredményjelző. Szünet után, bár
a Várpalota nagyon lelkesen és jól
védekezve játszott tartotta 4-5 gólos
előnyét a TAC. Az utolsó 10 percre
már csak két gól maradt ebből, de
ekkor az egyre fáradtabb Palota ellen még hozzátettek a fiúk négyet,í
gy a vége 29-23 lett
Gólszerzők: Harsányi 8(6), Fekete 6, Schekk 5, Benis, Győrffi 3-3,
Báthori, Boros, Sarmon, Venczel
1-1
Edző: Sibalin Jakab
Sajnos a hiányzók miatt nem
tudtuk azt kihozni a meccsből
amit szerettem volna. Úgy tűnik
Bagit hosszabb időre nélkülöznünk kell, ráadásul ma Győrffi
is megsérült. Február 6-án még
játszunk egy edzőmérkőzést idegenben, azután 16-án megyünk
Nagykanizsára.
Tompa Andor

Röplabda
Tatai AC – Röpsuli Ajka
2-3 (20,-21,17,-24,-8)
Vezette:Tillmann Gy., Mezei
Z.
Edző: Szabó Gergely
Labdarúgás
Téli Műfüves Bajnokság
Tatai AC – Nagyigmándi KSK
1-2 (0-1)
Góllövő: Csapó 82 ill. Rózsás
43, Pintér87
Komáromi VSE U19 – Tatai
AC 5-7 (2-3)
Góllövő: Fülöp 14,56,69,
Soha 21, Süvegh 73 ill. Tóth
6,92, Benkő 8,39,53, Zuggó
46,87
Ácsi Kinizsi SC – Tatai AC
0-6 (0-1)
Góllövő: Szabó 12,54,76, Bogár 50, Hauzer 56, Nagy 70

A férfi asztalitenisz NB I-ben a TAC
együttese hazai pályán fogadta a
Budaörs csapatát. Ősszel idegenben
is sikerült őket legyőzni, de szoros
meccsek voltak. A hazaiak most
bíztak a győzelemben, de tudták
nem lesz egyszerű. A párosokkal
kezdődött a találkozó és sikerült
a bravúr azzal hogy mindkét duó
hozta a pontot. A két első egyéni
meccsen Bedő és Sipos is győzött,
így már 4-0-ra vezetett a TAC. Belejöttek a vendégek és 5-4-nél úgy
tűnt meleg lehet a pite. Vezérhez

méltó játékkal Sipos ismét győzött
de mindenki odatette magát azokon
a meccseken amikor nagyon fontos
volt a pont. Ahogy ősszel úgy most
is nagy adok-kapok alakult ki szinte
minden játszmában de ezúttal is a
tataiak diadalmaskodtak és nyerték
meg 10-5-re a találkozót. A győzelmeket Bedő-Sipos, Krebs-Nagy,
Sipos 4, Bedő 2, Krebs, Nagy 1-1
aratta .A hazaiak továbbra is versenyben vannak az NB I Nyugati
csoportjának első helyéért, míg a
Budaörs a kiesés ellen küzd. -ta-

Hódok a jégen

Egyetemi győzelem

EREDMÉNYEK
Kosárlabda
Bajai NKK – Tatai SE
94-58 (22-13,27-18,17.9,2818)
Vezette: Bálint A., Koncsek
B.
Pontszerző:
Orsós-Bogdán
18/3, Chroméj 14/6, Kiss J.
9/9, Kuller 7/3, Kurucz 4,
Farkas 3, Kiss Cs. 3,

Nem oda Buda(örs)

Nem a legjobb előjelekkel várta
soros bajnoki mérkőzését a Tatai
SE amatőr NB I-ben szereplő női
kosárlabda csapata. Egyrészt mert
ősszel idegenben 90-34–es vereséget szenvedtek mostani ellenfelüktől a MAFC együttesétől. Másrészt
hiányzott a hazai oldalon két olyan
játékos (Chroméj és Selmeczy) akik
biztos csapattagok. A vendégek két
hellyel állnak jobban a táblázaton.
Csak 8 játékossal érkeztek Tatára.
Az első pontot ők szerezték, de az
első negyed közepéig fej-fej mellett
haladtak a csapatok. Aztán 7 percet
követően már öt ponttal a MAFC
vezetett. A TSE gyengén védekezett,
ráadásul a kinti dobások sem sikerültek. Az első hazai tripla az utolsó percben esett a vendég gyűrűbe.
Nem volt meglepő a pestiek 26-17es vezetése. A második negyedben
két perc alatt a MAFC csinált egy
7-2-es sorozatot. Ami eddigi mec�cseken a TSE sikereit jelentette a
gyors játék azt most nem sikerült
megcsinálni, mert a vendégek nagyon keményen védekeztek és remek százalékkal dobtak. A gyenge
hazai védekezés ellen a palánk alól
és kintről is jöttek a vendég pontok.
A félidőre 56-37-es MAFC vezetéssel mentek a csapatok és benne volt
a meccsbe egy komoly vereség is.
Szünet után sem változott a játék

képe. A harmadik negyedben 3 perc
után született az első hazai kosár,
az is Farkas büntetőjéből. Gusztafik
labdaszerzései (ebben legjobb az
egész mezőnyben) Farkas pontjai
kellettek ahhoz hogy kicsit közelebb tudjunk kerülni a MAFC-hoz.
Persze ez is csak azt jelentette hogy
éppen 20 alá fogyott a különbség. A
negyed végére már ismét 24 ponttal
vezettek a vendégek. Az utolsó tíz
percre már csak egy kérdés maradt:
sikerül-e száz pont alatt tartani a
vendégeket? Hogy ne így legyen a
hazaiak is „segítettek”, sok volt az
eladott labda, de szerencsére már a
MAFC sem sietette a játékot. Kicsit
jobb védekezéssel, jobb dobóteljesítménnyel szűkebb vereség is lehetett volna.
Tatai SE – MAFC 63-96 (17-26,
10-20, 15-.20, 11-20)
Vezette: Dr Stánicz P., Németh P.
Pontszerző: Farkas 13, Gusztafik
11/3, Kiss J. 10, Orsós-Bogdán
10/6,Kurucz 7, Gyöngyösi 6, Kuller
6
Edző: Szabó Judit
Nagyon megéreztük a két játékos
hiányát. Védekezésben nagyon lemaradtunk és nem tudtuk az első
öt perc kivételével a gyors játékunkat játszani. Döntő volt az is hogy
a vendégek nagyon jól dobtak és 14
lepattanóval többet szereztek. -ta-

Vasárnap hódokkal, pingvinekkel
és jégtörőkkel találkozhattak azok
akik kilátogattak a Kőkúti iskola
udvarán található sátorba. Itt rendezték meg a regionális jégkorong
tornát a 12 éves korosztálynak. És
akkor pontosítsuk az első mondatban szerepelteket. Pályára léptek a
Tatai Hódok, a Soproni Jégtörők,
a Szombathelyi Pingvinek és a Lizards csapata Várpalotáról. A Magyar Jégkorong Szövetség versenyprogramjában szereplő torna jól
szolgálja a sportág népszerűsítését,
hiszen itt valóban a játék a lényeg.
Nagyon fontos szempontot emelt

ki Horváth Zoltán a Hódok vezetője: nem számolják az eredményt, az
a lényeg hogy minden mérkőzésen
mindenkinek játszani kell. Erre egy
dudaszó is jelzést ad az edzőknek,
ha megszólal cserélni kell. A játékidő 2x18 perc és három a három
ellen és a kapus van a pályán. Nagyon lelkesek voltak a srácok és a
lányok, mert hogy egy-egy kislányt
is felfedezhettünk a csapatokban,
többek között a Hódoknál is. Mivel
eredményt nem számolnak, nem
tudok hivatalos végeredményt írni
és csak azt tudom ismételni amit
hallottam: jó volt hokizni.
-ta-

Karatés siker

A magyar shotokan karate válogatott a múlt héten Olaszországban szerepelt. A csapatnak
a tatai Tóth Krisztián is tagja
volt. A Tatai Shotokan Karate
SE edzője kumite versenyszámban állt rajthoz. A versenyen 13
ország versenyzői vettek részt.

Több mint hetvenen indultak
kumitéban és sikerült 2 győzelemmel a legjobb 16 közé
jutnia. Itt az európa bajnokkal
találkozott és szenvedett vereséget. Így is nagyon jó ez az
eredmény, biztató a nyári világbajnokság előtt.
-ta-

