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Szeretett városunk

Tata támogatja a családokat		
				
			 2.oldal

Tata az egyik legélhetőbb magyar kisváros

Egy friss felmérés szerint Tata az
ország egyik legélhetőbb kisvárosa, ahol az elmúlt nyolc évben folyamatosan csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma, emellett
Musicz László az Év mérnöke
pedig számos családi program és
				
fesztivál teszi vonzóvá az ide láto			 3.oldal
gatók számára is a Vizek Városát.
A hírrel kapcsolatban Michl József
polgármestert az Echo Televízió
reggeli műsorában február 7-én
elmondta: - nagyon örül minden
hasonló külső elismerésnek, de
Megújuló vasútállomás		 természetesen a legfontosabb az,
				 hogy a tataiak jól érezzék magu			 3.oldal
kat. A pozitív közbiztonsági adatokról Michl József úgy nyilatkozott: - Már városvezető elődei is
jó kapcsolatot ápoltak a helyi rendőrkapitánysággal, ahol sok fiatal
közreműködésével egy nagyon jó
csapat épült föl, amely nyitott az
Évkezdés a Városi Nyugdíjas
együttműködésre az önkormányKlubban
zattal.
			 4.oldal
Tatán a jelentős számú turista is
feladatot ad a biztonság őreinek,
különösen a nyári fesztiválszezonban, amikor alkalmanként a városunkban lévők száma az itt élők
többszörösére is megemelkedik. A
Társas móka a könyvtárban		 police.hu-nak Friedrich Gábor ez					
redes, a Tatai Rendőrkapitányság
			 6.oldal

vezetője elmondta: - 58 hivatásos
rendőrrel vigyázzák majdnem 40
ezer polgár közbiztonságát egy
városban, és kilenc kisebb településen. A polgárok 99 százaléka
elégedett a munkájukkal, ez a vis�szajelzés pedig előre viszi a közösségüket.
Az önkormányzat különböző eszközök beszerzésével tudja támogat-

ni a rendőrség munkáját, például
kiépítettek egy, a városba bejövő
utakat folyamatosan figyelő kamerarendszert, jelenleg pedig folyik
egy mobil kamera rendszer beszerzése, amely alkalmas arra, hogy rugalmasan a város bármelyik pontján, bármikor szolgálhassa a tataiak
biztonságát, és a természeti valamint épített örökségünk védelmét.

A városvezetés kiemelt célja, hogy
az itt élők jól érezzék magukat,
ezért minden beruházás, fejlesztés,
építkezés elsősorban a tataiaknak
készül. Ezért is szeretnek hozzánk
járni a turisták, mert otthon érzik
magukat, hiszen látják, hogy az itt
élők is szeretik a városukat – fogalmazott az Echo TV-ben Michl József polgármester. Ábrahám Ágnes

ban találkoznak először igazán
a civil élet szabályaival, a kötelezettségekkel, feladatokkal és a
közösségben való élettel. Ezért
külön köszönet jár az edzőknek és
tanároknak, akik a közösségépítés
terén is sokat dolgoznak, ezzel
segítve Tata további erősödését –
fogalmazott a városvezető. Michl
József hozzátette: - nagyon büszkék vagyunk minden tatai sportolóra, akiknek sok örömet és szép
eredményeket kívánunk ebben az
évben is.
Az idei Sportdíj-átadón Hanesz
József a Tatai Atlétikai Club elnöke a TAC utánpótlás sportolóinak
Tehetségdíjakat adott át, valamint

külön elismerést kapott a tatai
Sínen Túliak Baráti Társasága, a
nemzetközi sárkányhajó versenyeken 2018-ban elért eredményeiért.
Tata Város Önkormányzata minden évben különböző, egyedi tervezésű emlékéremmel ajándékozza meg a kitüntetett sportolókat.
Az idei érem a szegedi ÉremVerde munkája, melyen a Kossuth tér
szerepel. Az ünnepségen közreműködött Jenei Márta és Lőrincz
Álmos, az Eötvös József Gimnázium diákja Gratulálunk a tatai
sportolóknak, munkájukhoz jó
egészséget és sok sikert kívánunk
-áá2019-ben is!

Sportdíjátadó 2019

Karate ünnep
		
			 8.oldal

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

Február 18-án a Güntner Aréna
Városi Sportcsarnokban rendezték városunk hagyományos Sportdíj-átadó ünnepségét. A minden év
februárjában sorra kerülő eseményen Tata Város Önkormányzata
fejezi ki elismerését Tata sportolói, és a sport területén dolgozó
szakemberek iránt. Idén több mint
330 sportoló, edző, testnevelő
kapott emlékérmet, akik Európa
Bajnokságon, Világbajnokságon
1.-6. helyezést, vagy Magyar Bajnokságon valamint Diákolimpián
1.-3. helyezést értek el 2018-ban.
Az idei év díjazottai 26 sportegyesületben sportolnak 21 sportágat képviselve, köztük 86 magyar

bajnok, 2 EB és 4 VB dobogós vehette át az érmet. Az eseményen a
díjakat Somfai Péter párbajtőrvívó, Michl József polgármester, dr.
Beró Henrietta alpolgármester, és
a képviselő-testület megjelent tagjai: Sasvári Beáta, Gerébi Ákos,
Kovács Attila, és Purgel Zoltán
adták át. A helyszínen Michl József köszöntőjében elmondta:
- egy város életében külön megbecsülést érdemel minden olyan
közösség, amely hozzátesz a város hírnevéhez, elismeréséhez.
Így van ez a sportban is, amely
jelentős közösségteremtő erővel
bír, hiszen a fiatalok a különböző
egyesületekben, szakosztályok-
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FOGADÓÓRA
DR. LANTAI ÉVA ALJEGYZŐ
2019. február
26-án (kedden)
09.00 és 11.00
között fogadja
a hozzá forduló
polgárokat a Városházán hivatali
helyiségében, Tata, Kossuth tér
1. I. em. 108. szoba.
A választópolgárok fogadása
előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik, melyre a
34/588-616-os telefonszámon
van lehetőség.

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!
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Tata támogatja a családokat
Az Orbán Viktor miniszterelnök
által bejelentett 7 pontos, a magyar családtámogatási rendszer
bővítését célzó családvédelmi akciótervhez kapcsolódóan tartott
sajtótájékoztatót Michl József polgármester a Városházán február
13-án.
A városvezető a sajtótájékoztató
elején elmondta, a magyar kormány családtámogatási koncepciója sok tatai családnak nagy segítséget jelent. Tata már hosszú ideje,
számos módon csatlakozik a családokat támogató intézkedésekhez,
például azzal, hogy a tatai iskolások ingyenes buszbérletet kapnak
az önkormányzattól, vagy, hogy a
város jelentős támogatást nyújt a
gyermekek étkeztetéséhez - hogy
csak néhányat említsünk.
Az otthonteremtés terén például
a CSOK (Családi otthonteremtési kedvezmény) nyújtotta lehetőségeket 2018 közepéig 86 család
vette igénybe Tatán, ami közel
900 millió forintot jelent. Közülük
67 tatai, és 19 Tatára költöző, városunkban letelepedő család volt
érintett a támogatásban. A lakás és
házépítések jelentős hatással vannak Tatára, egyes városrészek a
közelmúltban kiemelten felfrissültek, megfiatalodtak. Ilyen például
a Kossuth tér és környezete, ahol
a tér megújulását követően számos
új ingatlan is épült.

A családalapítás támogatásához
kapcsolódva az önkormányzat
2019. január elsejétől ingyenessé tette a házasságkötést a tataiak
számára. Ez egyaránt vonatkozik
azokra a párokra, akik a Városháza épületében, vagy azon kívül, illetve hivatali időben vagy azon túl
tartják az esküvőjüket. A támogatás sokakat érint, hiszen 2017-ben
és 2018-ban évente 263 esküvőt
tartottak a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szervezésében,
2017-ben ez 105, míg 2018-ban
102 tatai párt érintett.
A családtámogatási rendszer egyik
kiemelkedő eleme a gyermekvállalás segítése. Már hagyomány,
hogy Tata polgármestere minden
tatai újszülöttet családjával együtt

Pályázati kiírás
Tata Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a
Tata, Mindszenty tér 11/1. szám alatt található 13 m2
térmértékű gépkocsi tárolót.
A pályázatot csak természetes személyek nyújthatják be.
A gépkocsi tároló bérleti díja 11.000,- Ft/hó + ÁFA.
A bérleti szerződés határozott időre, legfeljebb öt évre
köthető.
A pályázatot kizárólag pályázati formanyomtatványon lehet benyújtani, melyet 2019. február 11. napjától
5.000,- Ft + ÁFA, összesen 6.350,- Ft összeg befizetése
mellett lehet kiváltani a részletes pályázati kiírással,
a bérleti szerződés tervezetével együtt. A befizetéshez
szükséges készpénz-átutalási megbízást (csekket) a hivatal bocsátja az ügyfelek részére.
Csak az nyújthat be pályázatot, aki kiváltotta a pályázati
formanyomtatványt. A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. március 04. (hétfő) 16 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Építési és
Vagyongazdálkodási Iroda (Tata, Kossuth tér 1.
II. emelet 203. szoba).
A pályázat benyújtására csak személyesen van lehetőség!
A pályázat elbírálására jogosult:
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki vállalja,
hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg magasabb időtartamú, de legalább hat havi egyösszegű bérleti
díjat fizet meg, melyet a bérleti szerződés lejártát
megelőzően lakhat le.
Információ:
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Építési és Vagyongazdálkodási Iroda
2890 Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 203. szoba
Tel: 34/588-691

külön írásban köszönt, a képviselő-testület pedig folyamatosan
keresi a gyermekek nevelését, ellátását szolgáló intézményi háttér
fejlesztésének lehetőségeit. Ennek
keretében, TOP-os pályázati segítséggel hamarosan megújul a 106
férőhelyes Csillagsziget Bölcsőde
konyhája. Az intézmény épületének energiaracionalizálása már
megtörtént, egy új gondozási egységgel is bővült, egy másik gondozási egysége pedig felújításra
került. A jelenlegi projekt első ütemében a konyha 300 adagos kapacitásának növelésével 650 adagos
főzőkonyhát alakítanak ki, mely
alkalmas lesz több helyi óvoda
kiszolgálására is. Michl József sajtótájékoztatóján elmondta, hogy

terveik között szerepel egy újabb
tatai bölcsőde és óvoda létesítése
is, amely a pénzügyi források biztosítása után az újhegyi városrészben épülhetne meg.
Szintén a gyermeket nevelő családoknak nyújt segítséget, hogy a
2020/21-es tanévtől hazánkban az
állam finanszírozásában minden
9. és 11. évfolyamos középiskolás
kétszer kéthetes külföldi nyelvi
kurzusra juthat el. Ezzel kapcsolatban Michl József tájékoztatott
arról, hogy hamarosan levélben
fordul Dr. Kásler Miklóshoz, az
emberi erőforrások miniszteréhez azzal a javaslattal, miszerint a
nyelvtanulást támogató gyakorlóhelyek kijelölése tekintetében kiemelt szerepet kaphassanak a települések testvérvárosai. Így például
egy tatai gimnazista a német nyelv
gyakorlásának helyszíneként választhatná Gerlingent, s ezzel nemcsak a tudását gyarapítaná, hanem
a több évtizedes testvérvárosi kapcsolatunkat is tovább erősíthetné.
A városvezetés célja az, hogy
fenntartva a már elérhető támogatási lehetőségeket a jövőben újabb
eszközökkel segítse a tatai családokat. Ennek részeként többek
között folyamatosan megújítják a
szociális bérlakásokat, a növekvő igényeknek megfelelően pedig
szeretnék növelni a költségalapú
bérlakások számát is.
-áá-

Pályázat a Szociális Alapellátó Intézmény
Intézményvezetői beosztásának ellátására
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szociális Alapellátó Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A részletes pályázati kiírás a http://tata.hu/18788/palyazat_a_szocialis_alapellato_intezmeny_intezmenyvezetoi_beosztasanak
oldalon olvasható.

Pályázat a Tatai Egészségügyi Alapellátó
Intézmény Intézményvezetői beosztásának
betöltésére
Tata Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A részletes pályázati kiírás a http://tata.hu/18787/palyazat_a_tatai_
egeszsegugyi_alapellato_intezmeny_intezmenyvezetoi
oldalon olvasható.

Az újság megjelenését támogatta:
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Musicz László az Év mérnöke
A megyei Mérnöki Kamara elnöksége Musicz Lászlónak, az
Által-ér Szövetség szakmai igazgatójának adományozta a 2018-as
év „Év Mérnöke” Díját, melyet a
XIX. Komárom-Esztergom megyei mérnökbálon adtak át február
2-án a Monostori Erődben.
Musicz László kiemelkedő mérnöki pályafutása, valamint Komárom-Esztergom megye környezetés természetvédelméért végzett
elhivatott, felelősségteljes munkássága elismeréseként vehette át
a díjat. Méltatásában többek között
kiemelték, hogy hazánk számos
pontján közel 200 projekt keretében működött közre különböző
nagyságrendű energetikai, infrastruktúra fejlesztési, és más építési
beruházások környezeti hatásvizsgálatában, engedélyeztetésében,
amelyek során mindig alapelvként
tartotta szem előtt az ökológiai és
fenntarthatósági szempontokat.
Musicz László a Budapesti Műszaki Egyetemen 1991-ben építőmérnöki diplomát, majd 1993-ban
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán
humánökológus diplomát szerzett.
Jelenleg a Soproni Egyetem Roth
Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolájában folytatja PhD tanulmányait.
1991 és 1992 között a Műszaki

merését. Tata Város Önkormányzata 2014-ben a Tata Városáért
Díj ezüst fokozatával ismerte el a
városért – elsősorban a természeti
értékeiért és az Öreg-tóért – végzett több évtizedes tevékenységét.
Tata 2010-ben szakmai előkészítő tevékenysége révén kapta meg
a „Biodiverzitás Fővárosa” címet. Szintén a közreműködésével
nyerhette el az Által-ér Szövetség
2013-ban a Magyar Tájdíjat, s
ugyancsak szakmai előkészítésével részesülhetett Tata 2018-ban
a Ramsari Egyezmény Dubajban
megrendezett világkonferenciáján a „Ramsari Város” (Wetland

City) címben, melyet mindössze
18 város kapott meg a világon. Az
Öreg-tó, aktív közreműködésének
köszönhetően került fel 1989-ben
a nemzetközi jelentőségű vizes
élőhelyek védelméről szóló Ramsari Egyezmény jegyzékére. Az
Öreg-tóhoz és az Által-ér vízgyűjtőhöz több, mint 35 esztendős madár- és természetvédő munkássága
kapcsolódik.
Musicz László a kezdetektől egyik
fő szervezője a Tatai Vadlúd Sokadalomnak, mely az eltelt 18
esztendő során Magyarország és
Közép-Európa legjelentősebb természetvédelmi fesztiváljává vált.
Musicz László a díjjal kapcsolatban elmondta: - Nagyon meglepte az elismerés, amelyért hálával
gondol azokra a kollégáira, akik
méltónak találták az „Év Mérnöke” díjra. Hozzátette: - azért is
különleges ez a díj, mert mérnöki
tevékenysége nem szokványos,
ami szigorúan a tervezőasztalhoz
kötné, a szakma sokkal inkább
a környezet és természetvédelmi vonatkozásokkal kapcsolódik
hozzá. „Kicsit kilógok a sorból,
hiszen a klasszikus értelemben
vett mérnöki alkotás területének
szélén tevékenykedek, és ritkaság,
hogy ez a szegmens ilyen kiemelt
figyelmet kap” – fogalmazott Musicz László.
-áá-

építésért és azért az igényességért,
mellyel Tata múltjának megismertetésén dolgoznak. Csak akkor
tudunk a gyermekeink és unokáink számára olyan jövőt építeni,
amelyben nyugodt biztonsággal
állva a lábukon, boldogan tudnak
élni, ha ismerjük a múltunkat – fogalmazott a városvezető.
A helyszínen dr. Kis Tiborné, a
Helytörténeti Egyesület elnöke
az idei terveikkel kapcsolatban
elmondta: - továbbra is folytatják
együttműködésüket a Református
Gimnáziummal, s mivel 2019ben a testvérvárosi kapcsolatok
megerősítésével is szeretnének

foglalkozni, a gimnáziumban hamarosan egy kiállítást szerveznek
szőgyéni művészek bemutatkozásával. Emellett többek között
a tatai múzeummal karöltve emlékeznek meg a 220 éve született
Farkasházi Fischer Mór porcelánfestőről és porcelángyárosról,
valamint Kuny Domokosról, aki
265 évvel ezelőtt született. Az
egyesület tervei között emléktábla avatás is szerepel, a zeneiskola
fennállásának 50. évfordulójához
kapcsolódva szeretnének emléktáblát állítani annak az épületnek
a falán, ahol az első zeneiskola
működött.
-áá-

Dr.Virág Rudolf, Musicz László, Komjáthy László, Takács Zsuzsa

Egyetem Fotogrammetria Tanszékén tanszéki mérnökként dolgozott, ezt követően pedig a tatai
Polgármesteri Hivatal környezet
és természetvédelmi referense volt
egészen 2007-ig. Még abban az
évben megkezdte munkáját az Által-ér Szövetségben, ahol először
titkárként, 2016 óta pedig szakmai igazgatóként végzi feladatait.
Szakmai eredményei rendkívül
sokoldalúak, többek között 1981től tagja a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesületnek,
melynek 1991 és 1998 között a
Komárom-Esztergom
megyei
titkára, majd 1998-2018 között

elnöke, 2005- től 2006-ig pedig
országos alelnöke is volt. A természetvédelmi és vízügyi szakterületeken végzett tevékenysége
elismeréseként 2004-ben miniszteri felkérésre lett tagja a Ramsari
Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottságának. A Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
szervező és szakmai tevékenységéért 2004-ben Chernel István
emlékéremmel tüntette ki. A természetvédelem területén végzett
3 évtizedes tevékenysége elismeréseként vehette át 2013-ban a Pro
Natura Díjat, a hazai természetvédelmi szakma legmagasabb elis-

A jövő záloga a múlt ismerete

Újabb mozgalmas év vár a Helytörténeti Egyesületre

Február 8-án a Német Nemzetiségi
Múzeumban rendezte éves közgyűlését a Tatai Helytörténeti Egyesület. A 2001 óta működő egyesület
az elmúlt évben is számos rendez-

vénnyel várta a tataiakat. 2018-ban
többek között „Város születik”
címmel szerveztek programsorozatot a Kuny Domokos Múzeummal
Tata és Tóváros egyesítésének 80.

évfordulója alkalmából, előadásokkal és kiállítással emlékezve az
eseményre. Az egyesület kezdeményezésére avattak emléktáblát Hunyadi Mátyás születésének 575. és
királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából a vár bejáratánál, az Edzőtábor konferencia termében találkozót szerveztek arra
emlékezve, hogy 70 éve kezdődött
az edzőtábor története, emellett pedig több kiállítást is bemutattak az
év folyamán.
A közgyűlésen Michl József polgármester köszöntötte az egyesület
tagjait, akiknek köszönetet mondott az összetartásért, a közösség-

Megújuló vasútállomás

Szavazzon a Mindennapok Hőseire!

Tata Város Önkormányzatának
kezdeményezésére tartott közös
helyszíni szemlét Michl József
polgármester, az önkormányzat
valamint a MÁV Zrt. munkatársaival a Tóvároskert vasúti
megállóhelyen. A helyszínnel
kapcsolatban az önkormányzat
komoly erőfeszítéseket tett, elsősorban az épület korszerűtlensége és a környezet állapota
miatt. A szemlén a magyar állam

Az elmúlt két évben nagy sikere
volt - Veszprém és Tatabánya városait követve - a Tatán is megalapított „Mindennapok Hősei” díjnak.
Most ismét egy nagyszabású szavazásban való részvételhez invitáljuk Tata polgárait, közösségeit,
hogy idén is elismerésüket fejezhessék ki azon embertársaik iránt,
akik elhivatottságuk, jellemességük, tenni akarásuk révén tiszteletet vívtak ki környezetükben
munkájukkal, tevékenységükkel.
A meghirdetett öt kategóriában
a helyben élő, dolgozó közösségek ítélhetik oda a „Mindennapok
Hőse” díjat az általuk erre méltóaknak tartottak számára.
A program alulról szerveződő civil
kezdeményezés, amit civil önkéntesek valósítanak meg. A győztesek a szavazók erkölcsi elismerése
mellé, a város vállalkozóinak gáláns és figyelmes szponzori támogatásával, értékes tárgyjutalomban
is részesülnek. Fontos tudni, hogy
az idei szavazásnál az öt kategórián belül, kategóriaváltás történt! A

tulajdonában lévő vasútállomás
vagyonkezelője, a MÁV Zrt.
arról tájékoztatott, hogy 2019ben várhatóan 15 millió forint
összegben tervez karbantartást
a megállóhelyen. Ennek keretében megkezdődött az esőbeállók
rendbetétele, valamint kifestik
az utasvárót, javítási munkákat
végeznek az épület homlokzatán
és a peronhoz levezető lépcsőn,
illetve átfestik a nyílászárókat.

közigazgatási kategóriát az oktatás
váltja fel, mely eddig kimaradt az
értékelésből a rendkívül szerteágazó érintettség miatt. Izgalommal
várjuk, hogyan alakul a szavazás iránti fogadókészség ebben a
csoportban. Vajon lesznek-e elég
erős közösségek, hogy e nemes
versengést szavazataik számával
izgalmassá tegyék, hiszen ebben
a kategóriában az óvodától a középiskoláig hihetetlen sok „hős”
dolgozik! 2019. kategóriái: civil
szektor, egészségügy, szociális
terület, honvédelem, oktatás. A
szavazatokat papíralapon előre
nyomtatott szavazócédulákon, az
alábbi helyeken lehet leadni: Magyary Zoltán Művelődési Ház, Tata
Polgármesteri Hivatal, Tourinform
Iroda, Piarista Rendház, valamint a
szakmai területek adott intézményeiben. Online szavazás a www.mindennapokhosei.hu/Tata oldalon.
A „Mindennapok Hősei” szavazás 2019. március 1-én indul és
március 14-ig tart!
A díjátadásra ünnepélyes keretek

között március 22-én 16 órakor kerül sor a Menner Bernát Alapfokú
Művészeti Iskolában.
Tatán is élnek hősök!
Köztünk járnak, értünk dolgoznak,
minket szolgálnak! Ismerjük meg
őket, ismerjük el őket! Szavazzon
ismét a Mindennapok Hőseire!
Tata és Térsége Civil Társulás
Domonkos Ágnes elnök
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OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Mi történik az Építők parkjában?
kérdező: Balázs Szabolcs
“Régóta vártuk, hogy elkezdődhessen az Építők parki beruházás.
Nem véletlenül kezdtük most a munkálatokat. Egyrészt mostanra
tudtuk kiválasztani a kivitelezőt, másrészt az Öreg-tó vízszintje ami elég erőteljesen befolyásolja az építési munkálatokat - most
megfelelő. A kivitelezés a csapadékcsatorna építésével kezdődött,
amely kizárólag a téli időszakban lehetséges. Márciustól már elkezdik a tó felengedését, ezért addigra ennek a szakasznak el kell
készülnie. Előreláthatólag el is fog készülni, és ezek után következhet a parkoló illetve az összes közműépítés.”

Válaszadó: Mürkl Levente irodavezető-helyettes
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Évkezdés a Városi Nyugdíjas Klubban
Január 7-én meg kezdte az újesztendei programjait a Városi Nyugdíjas Klub. Elsőként a klubelnök
tartott kedvcsináló vetített képes
előadást: „Erdélyi úti-képek „címmel, mivel immár 6. alkalommal
szervezünk több napos kulturális
kirándulást, ez úttal Észak-Erdélybe, pontosabban a Partiumba.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
meghirdetett kirándulásra az autóbusz egy hét alatt megtelt.
Második klubdélutánunkon Pénzügyi
Tanácsadás-sorozat első előadását
hallgathatták meg érdeklődő klubtagjaink. Meghívott vendégünk a
Megyei Fogyasztóvédelmi Iroda
vezetője, Szántó Imre volt.
A
következő héten tere-fere délutánt
tartottunk. A hónap utolsó szervezett programja a Pótszilveszteri –
bál volt, amelyen 122 klubtagunk
önfeledten szórakozott. Február i
első klubdélutánunkon a klubelnök
a lagúnák városáról, Velencéről
tartott vetítettképes előadást. Az
úti filmben a híres Velencei-karnevál képei a felidézték a farsangi
hangulatot klubunk hagyományos
Farsangi báljára. Február 11-i klubdélutánunkon, meghívott vendégünk Michl József Polgármester
Úr a városunkban megvalósult, a
folyamatban lévő, és a tervezett
fejlesztésekről tartott tájékoztatót,
kérésünkre. Előadása kezdetén
szemléltette a város költségvetésének mérlegét, a várható bevételeket és a tervezett kiadásokat.
A folyamatban lévő fejlesztések:

Építők-parkja: Már átépítés alatt
áll. A parkolóban most kb. 150 autó
parkol, az új, rendezett parkolóban
97 autó fér el. Ennek a beruházásnak köszönhetően megoldódik a
Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetése. A minőségi pihenés, kikapcsolódás érdekében megvalósításra kerül több, korunk igényeinek
megfelelő korszerű játszótér. Egyik
tematikus játszótér a kisgyerekek
számára, a 2-12 éves korosztálynak épül, a játszóeszközök tematikája Tatához kötődne. A következő
játszótér a 8 évesnél idősebb gyerekeknek olyan képességfejlesztő
játszótér lenne, amely izgalmas
lehet a nagyobbaknak is. A kamaszoknak külön, hogy ne zavarják a
kisebbeket. Kialakításra kerülnek
még sportpályák, elsősorban labdajátékok, (pl. strandröplabda-pálya) számára alkalmas terekkel.
Emellett tervezzük a felnőtteknek
a szabadtéri edzőhelyen a jelenleg
is meglévő fitnesz eszközök bővítését a mai trendnek megfelelő
elemekkel. Fontos terv a meglévő
mellékhelyiség felújítása és Európaivá tétele.
A Kőfaragó ház felújítása megkezdődött a Fazekas utcában. Az
épületben egykor az Eszterházyak
kőfaragói laktak. A házban bemutatják a tatai fazekasság hagyományait. Létrehoznak egy működő
fazekas műhelyt és egy kisebb
vendéglátóhelyet. Kialakítanak továbbá egy kézműves sörfőzdét is.
Felújítják a Kőfaragó-ház szom-

szédságában lévő söréttornyot és
az épületet újra kilátóvá alakítják.
A torony belsejében kiállítóteret
rendeznek be és mellette játszóteret
hoznak létre. Restaurálják a Kálvária dombon lévő Golgota szoborcsoportot. A Kálvária kápolna környezetét rendbe teszik, tematikus
sétányt alakítanak ki, az egykori
sziklasétányt felújítják.
A Malom-patak medre a Tóvárosi –
malom felújításával párhuzamosan
felújításra kerül. A városon átívelő
Malom-patakban a mederrekonstrukciót követően ismét kristálytiszta víz folyik a Tükör –forrásból, a
Tatára visszatérő karsztvizeknek
köszönhetően.
Malom-park: a Fényes-tanösvényhez hasonló, látogatható létesítményt alakítanak ki a volt Kristályfürdő és a Jenő-malom területén.
A Jenő malomban az újjáépítés
után malomipari működő bemutatóhelyet alakítanak ki, ahol a tatai
malmok belső működését lehet
majd megismerni. A Malom-árokban egy kis szigetet alakítanak ki,
itt a gyerekek a gyakorlatban is
kipróbálhatják majd, hogy hogyan
működnek a malmok. Szabadtéri
tárlaton megépítik a Felvidéken
található Gútai-hajó-malom, úszó
vízimalom kicsinyített mását. Ez
külön öröm számunkra, hisz évek
óta testvérklub kapcsolatot ápolunk
Gúta Nyugdíjas Klubjával.
A Városi piac hosszabb vívódás
után megépül. Az elfogadott tervek
megvalósítására a közbeszerzési

eljárás során a megvalósításra rendelkező összegnél jóval magasabb
összegű ajánlatok érkeztek, ezért
át kellett terveztetni az eddigi elgondolást. Az áttervezést követően könnyűszerkezetes elemekből
megvalósuló létesítmény korszerű
körülmények közé kerül a régi helyén. Megkezdődött az Eszterházy-kastély helyreállítása. A Nemzeti Kastélyprogram keretében az
eredeti állapotnak megfelelően
állítják helyre az épület együttest
és környezetét. Sport-parkból még
kettő épül meg hamarosan. Egyik
a Jávorka Iskola közelében, a másik a Bacsó Béla úti lakótelepen.
Az Ipari parkban a japán rugógyártó NHK első európai termelő
üzeme 2016-ban települt Tatára. A
világ egyik legnagyobb autóipari
beszállítója úgy döntött, hogy még
kétszer akkora gyártócsarnokot
épít a jelenlegi mellé, mint 2016ban, így termelése és gyártócsarnoka megduplázódik.

A magyar tulajdonú Tom-Ferr új
csőgyárat épít a meglévő üzeme
közelében. Az autóipari beszállító
és csőelőállító vállalat az új beruházás során szintén még egy négyezer
négyzetméteres, modern technológiával felszerelt üzemet alakít ki.
Céljuk az európai autóipari piacon
vezető beszállítói szerep elérése.
A Güntner-Tata Kft megvásárolta a
vele szemben lévő téglagyári területet, komoly fejlesztéseket valósít
meg. További csarnokok kerülnek
kialakításra, 30-40 %-kal bővítik a
termeléskapacitást és megépítenek
egy új logisztikai központot, mivel
raktározási feladataik is megnövekedtek. A cég a városban a legnagyobb foglalkoztató és a legnagyobb adófizető is egyben.
A kimerítő előadás végén kérdésekre is válaszolt a Polgármester
Úr. A jelenlévő közel 80 klubtag
nagy tapssal köszönte meg a sok
hasznos információt.
Kun Imre klubelnök

Parlamenti Napló

Családvédelmi akcióterv
Decemberben arra buzdítottam a
Parlamenti Napló olvasóit, hogy
javaslataik megküldésével segítsék elő a családok védelméről
szóló nemzeti konzultáció sikerességét. Az elmúlt két hónapban megtörtént a visszaküldött
kérdőívek feldolgozása, s annak
eredményeként Orbán Viktor
miniszterelnök néhány nappal
ezelőtt nevesítette azokat a pontokat, melyek az első családvédelmi akcióterv részévé válhatnak.
Az akcióterv végrehajtásához
szükséges törvénymódosítások
előkészítését a kijelölt minisztériumok megkezdték, így azok
várhatóan még március során
benyújtásra kerülnek az Ország�gyűlés számára. Az intézkedések

hatálybalépése ez év júliusa, illetve 2020. januárja lehet.
A javaslat alapján bevezetésre
kerül a fiatal családok gyermekvállalási támogatása. Ez egy akár
tíz millió forint összegű szabad
felhasználású kamatmentes kölcsön, melyre minden negyven év
alatti, első házasságában élő feleség lehet jogosult, amennyiben
új gyermeket vállal és legalább
három év munkaviszonnyal rendelkezik.
Már használt lakásra is felvehetővé válik a CSOK kedvezményes kamatozású kölcsöne. A
kétgyermekes családok 10, a három gyermekes családok pedig
15 millió forint kedvezményes
kamatozású kölcsönt kaphatnak
használt lakás vásárlására. Ezzel

egyidőben eltörlésre kerül a 35
millió forintos értékhatár.
Bővül a jelzáloghitel-csökkentésre jogosult gyermekes családok köre és a támogatás összege. Ezután a második gyermek
születésekor 1 millió forintot, a
harmadik gyermek születésekor
4 millió forintot, minden további
gyermek után újabb 1 millió forintot vállal át az állami költségvetés.
Azok az édesanyák, akik legalább négy gyermeket szültek és
neveltek, mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól.
A legalább három gyermeket nevelő családok, hétszemélyes autó
vásárlása esetén 2.5 millió forint
vissza nem térítendő támogatás-

ban részesülhetnek.
Három év alatt újabb 21 ezer
bölcsődei férőhelyet létesít a
Kormány, továbbá a szülők helyett a még aktív nagyszülők is
jogosulttá válnak a GYED folyósítására.
Köszönöm, hogy javaslataikkal a tataiak is hozzájárultak
a közös tervezéshez,
melynek lényeges
üzenete, hogy
Magyarország
nem bevándorlókkal, hanem
a gyermeket
vállaló

családok segítségével kívánja
elősegíteni a nemzet létszámbeli megújulását. Az intézkedések
költségvetési fedezete – idei esztendőben 75, jövőre 150 milliárd
forint - rendelkezésre áll.
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17. Farsang Kupa
Országos Gasztronómiai Bajnokság Tata
2019-ben is szeretettel invitál minden gasztronómia iránt
érdeklődőt a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Tata és
Környéke Régiója és Egyesülete az ország legnagyobb
gasztronómiai szakmai bajnokságára, mely ezúttal is a Güntner
Aréna Városi Sportcsarnokban mutatkozik be.
Az eseményre közel 160 felnőtt és tanuló versenyző érkezik az
ország minden pontjáról megtöltve az egész csarnokot szakács,
cukrász, felszolgáló, pék és koktélos szakmákban.
Találkozzon olyan gasztronómiai munkákkal, melyeket kivételes
vagy egyedi készítésüknek köszönhetően, többnyire csak
versenyeken vagy különleges eseményekkor láthat.

Várjuk Önöket:
2019. március 2-án (szombaton) 12:00-17:00 óra
között a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban
2890 Tata, Május 1. út. – Kőkúti Iskola mellett

Társas móka a könyvtárban

XXI.TATAI TAVASZI IVV ÉS NORDIC WALKING TÚRA
Időpont: 2019.Március 16 szombat
Rendezők: Tata Város Önkormányzata,
TAC szabadidősport szakosztály, KEM
Természetjáró Szakosztály, Tatabánya VOLÁN SE
Rajt – Cé l : Tata Ökoturisztikai Központ /
volt Kajakház az Öreg-tó partján
Nevezés és Rajtidők 8.00 – 9.00 óra között 20 km
8.00 – 11.00 óra között 5 km és 10 km
Nevezési díj : 500 Ft.

Pontosan 5 éve indult útjára a tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár „Ünnepeljük az olvasóinkat”
nevezetű programja. A könyvtár
dolgozói minden évben megnézik,
hogy életkor, nem szerint kik a
legaktívabb olvasói az intézménynek, és jutalommal kedveskednek
nekik. Az évek folyamán fokozatosan bővültek a kategóriák, így
bekerültek a legifjabb/legidősebb
könyvtártagok, legtöbb DVD-t,
CD-t kölcsönző olvasók, legtöbb
előjegyzést/foglalást kérők. Ezen
kívül a Tatán található általános és
középiskolák is „megmérkőznek”
egymással, ki tudja jobban olvasóvá nevelni diákjait. 2018-ban

a Vaszary János Általános Iskola
nyerte el ezt a megtisztelő címet,
hiszen mind a beiratkozott diákok
száma, mind pedig a kölcsönzések
száma is nagymértékben nőtt a tavalyi évhez képest.
Az idei győztesek között vannak
újak, visszatérők, és akadnak olyanok is, akik immár 5. éve „veteránként” vesznek részt a programon.
A díjátadó ceremónia után a jelenlévők barátságos hangulatban sütemény és üdítő mellett beszélgetve
töltötték az estét, az energikusabbaknak pedig lehetőségük nyílt
többféle (egyénileg vagy csoportban is játszható) társasjátékokat
kipróbálni. Sokan nem tudják, de

a Gyermekkönyvtárban szép számmal akadnak társasjátékok, amelyeket helyben minden látogató ingyen
használhat. Az intézmény igyekszik a jövőben nagyobb hangsúlyt
fektetni a szórakozás ezen formájára is, hiszen segítik megőrizni
és fejleszteni a kognitív képességeket, memóriát, csapatmunkát,
stratégiai gondolkodást. Az érdeklődőknek lehetőségük van minden
csütörtök délelőtt 9-12 óra között
a Relax teremben, a gyermekeknek
pedig délután 14-15 óra között a
Gyermekkönyvtárban csatlakozni könyvtárban tavaly óta működő
Társasjáték Klubhoz. Szeretettel
várunk mindenkit! Dollmayer Bea

Díjazás :
színes kitűző és a célban zsíros kenyér party
Minden nevezőnek kedvezményes belépő
a Fényes Tanösvényre
Az IVV Túra része az Észak-Dunántúli Kupának
Információ :
Pápai Lászlóné 30 562 – 75 - 59
Horváth Zoltán 30 – 93 – 94 017

Kamasz grafika
A tinédzserek kedvelt műfaja a
képregény és a fantasy regények.
Lakatos István író pont ezekben
a témakörökben alkot, így magától értetődően őt hívta meg a tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kamasz olvasói számára 2019.
február 12-én.
Lakatos István grafikus eredetileg képregény rajzolónak indult,
majd más szerzők mesekönyveit
illusztrálta. Később pedig maga
is regényírásba kezdett, és természetesen ő rajzolta hozzá az illusztrációkat. Életpálya modellje
különösen érdekesnek bizonyult
a művészeti iskolákból érkező közönség számára, hiszen közülük is
sokan készülnek grafikusnak. Az
író szívesen mesélte el saját történetét, hogyan jutott a rajzolástól
a regénypublikálásig. Az előadást
az író rajzaiból összeállított diavetítés tette színesebbé, érzékle-

A Vaszary János Általános Iskola
Óvodásváró programjai:

tesebbé. Rengeteg vázlatot, kész
grafikát hozott magával Lakatos
István többek közt a Dobozváros
és az Óraverzum című regényeiből, mely a találkozó alatt kézről
kézre járt a közönség soraiban. A
gyerekek kérdései záporoztak az
íróhoz, az egész program oldott és
interaktív volt.
A rendezvény legvégén felajánlot-

ta a grafikus, hogy élőben rajzol.
A tinik azonnal körbeállták az asztalt, és érdeklődve figyelték minden
egyes ceruzavonását, ötleteikkel
irányították a grafikus kezét. Az elkészült rajzot Lakatos István a gyerekkönyvtár olvasóinak dedikálta.
Sokan lefényképezték a rajzot emlékül, mely hamarosan a könyvtár falának dísze lesz. Dományi Zsuzsanna

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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Sport

Programajánló
Asztalitenisz
február 23. szombat 15.00
Tatai AC – Szondi SE férfi NB I.
február 24. vasárnap 11.00
Tatai AC – Győr női NB I.
február 24. vasárnap 15.00
Tatai AC – BVSC II. férfi NB II.
A mérkőzéseket a TAC csarnokban játsszák.
Kézilabda
február 23. szombat 16.00
Tatai AC – Veszprém II. férfi
ifjúsági
18.00 Tatai AC - Veszprém
Felsőőrs NB I/B
február 28. csütörtök 17.00
Tatai AC - Budai Farkasok
fiú serdülő
A mérkőzéseket a Güntner
Arénában játsszák.
március 1. péntek 17.00

EREDMÉNYEK

Asztalitenisz
férfi NB I.
Postás SE – Tatai AC 2-10
Pontszerző: Krebs, Sipos 3-3, Bedő
2, Nagy 1, Nagy-Krebs
Kézilabda NB I/B
Nagykanizsa – Tatai AC
22-20 (9-10)
Vezette: Kovács T., Mándli T.
Góllövő: Győrffi, Schekk 6-6, Harsányi 5, Bátori, Boros 2-2, Venczel
1
Edző: Márton Ádám
férfi ifjúsági
ALBA VOLÁN Előre – Tatai AC
33-41 (14-17)
fiú serdülő
Cunder TU Kézisuli – Tatai AC
34-28 (16-16)
női ifjúsági
Büki TK – Tatai AC 39-25 (19-9)
Kosárlabda Női amatőr NB I.
Kanizsai Vadmacskák – Tatai SE
93-71 (24-17,25-20,25-18,19-16)
Vezette: Horváth A., Németh S.
Pontszerző: Orsós-Bogdán 20/9,
Chroméj 17/3, Farkas 11, Gyöngyösi 10, Gusztafik 5, Kiss J. 4,
Kurucz 4.
Tatai SE – Sportdarázs
59-74 (15-20,16-16,12-16,16-22)
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Tatai AC – Budai Farkasok
férfi ifjúsági
március 1. péntek 19.00
Tatai AC – Budai Farkasok
NB I/B
A mérkőzéseket az Ádám Sándor
(Eötvös) csarnokban játsszák.
Röplabda
február 23. szombat 13.00
Tatai AC – VESC női NB II.
március 3. vasárnap 10.00
Lány U14 torna
március 3. vasárnap 18.00
Tatai AC – RÖAK Kaposvár
női NB II.
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Labdarúgás
március 2 szombat 14.00
Tatai AC – Koppánymonostor
férfi U19
A mérkőzést az Edzőtáborban
játsszák.

Vezette: Szőcs P., Kaposi R.
Pontszerző: Gusztafik 10, Gyöngyösi 10, Orsós-Bogdán 10/6, Szűts
7, Chroméj, Farkas 6-6, Kuller,
Kurucz 4-4
Edző: Szabó Judit
Fizikailag sokkal erősebbek voltak
és a két magas ember jelentette a
különbséget. Mentünk előre becsülettel, ám sok ziccer kimaradt de a
lepattanók szerzésében is jobban
jeleskedtek a Darazsak.
Kenguru Kupa
Tatabányai KC - Tatai
Mosómedvék
28-106 (3-23,18-25,6-24,1-34)
Pontszerző: Hegyi 40, Bittmann 17,
Csanki-Puss 13, Vida 11, Monos 9,
Benyó 7, Kistóth 4, Hegedűs F. 2,
Sztányi 2, Hegedűs V. 1
Tatai Mosómedvék – Szorgos Darazsak 45-56 (6-12,11-19,4-5,24-20)
Pontszerző: Bittmann 21, Hegyi 10,
Vida 7, Benyó 4, Hegedűs F. 1,
Sztányi 1, Vilkinszki 1
Edző: Szabó Judit
Röplabda női NB II.
SZESE-Győr – Tatai AC
0-3 (-15,-17,-11)
MÁV-Előre – Tatai AC
3-0 (8,16-18)

Fejlődő kézilabda
A felnőtt férfi csapat jó szereplése
mellett (győzelem az első tavaszi
meccsen is) sikeresen működik a
TAC utánpótlás programja. Öt év
alatt csaknem négyszeresére nőtt
az igazolt játékosok száma. A különböző korcsoportok javuló teljesítménnyel egyre szebb eredményeket érnek el. Erről nyilatkozott
Somogyvári Tamás a TAC kézilabda szakosztály vezetője.
S.T.: Nagyon örülünk hogy a felnőtt csapatot sikerült jól motivált
játékosokból összerakni. Az elmúlt
szezonból csak 5 játékos maradt.
Harsányi Gergő leigazolása minden
szempontból jó volt. Tekintélye,
hozzáállása jó hatással van a többiekre. Benis Bence hosszú sérülés
után folyamatosan építi fel magát

és jó mentalitású, profi játékos.
Nagy Péter edző munkáját dicséri a
kettős játékengedéllyel nálunk szereplő tatabányai fiúk teljesítménye.
Az év elején a 3-6. helyezést tűztük
ki célként és jelenleg az 5. helyen
állunk.
Úgy gondolom kiváló utánpótlás
edzőink vannak. Márton Ádám az
ifjúsági csapat edzője már 3 éve
segíti Sibalin Jakab munkáját a
felnőtt együttesnél. A létszám még
nem az ideális, de a serdülőktől is
feljátszanak néhányan. A serdülő fiúknál Csányi Gábor építgeti a csapatot. Ezeek a fiúk a Kőkuti iskolából kerültek hozzánk. Az év elején
a dobogót terveztük, de jelenleg
elsők vagyunk és szeretnénk is
megnyerni a bajnokságot. A legfon-

tosabb –persze az eredmény is azhogy jó felnőtt játékosokat neveljünk. Ősszel már 2 serdülő Csányi
és Szi-Benedek is bemutatkozhatott
a felnőtteknél. Az lenne a cél, hogy
17-18 évesen már rendszeresen játszanak a fiatalok az NB I/B-ben.
Jelenleg 255 igazolt játékosunk
van. Már Bajon, Naszályon és
Szomódon is tartunk edzéseket.
A szakosztálynk a női csapatok
is fontosak. A felnőttek jelenleg a
megyei bajnokságban szerepelnek
és az élen állnak. Saját fiatalokkal
és 2-3 rutinos „idősebb” segítségével 2-3 év múlva megcélozhatjuk
az NB II-t. Az ifik a magyar bajnokság III. osztályában játszanak
és jók az utánpótlás csapatok eredményei is.
Cseszregi Róbert

Februárban két hétvégén is Tata
volt a karate fővárosa, hiszen kér
rangos versenyt rendezett a Renmei SE. A Renmei Kupa után a
Kyokushin Magyar Bajnokság
küzdelmeire került sor a Güntner
Arénában. Két tatamin formagyakorlatokban, küzdelelmekben
és törésbemutatókban láthattuk a
sportág legjobbjait. Azért is volt
nagy jelentősége a bajnokságon
való jó szereplésnek, mert az egyes

versenyszámok 2-2 legjobb helyezettje kvalifikálta magát az Európa
Bajnokságra. A verseny díszvendége Furkó Kálmán 8 danos mester a
kyokushin hazai megalapítója volt.
Óriási tisztelet övezte, szinte mindig ült valaki mellette, vagy egyegy fotó erejéig álltak meg nála, de
sokszor írt alá pajzsokat,dzsudogikat is. A verseny 10 órakor kezdődött és bizony késő délután lett
mire az utolsó eredményhirdetés

is lezajlott. Szabó Kornél főszervező egész nap meg nem állt, hol
melegítőben, hol öltönyben intézkedett. Mint elmondta óriási megtiszteltetés a rendezés elnyerése,
de egyben nagy felelősség is. Nagy
létszámú rendező gárda igyekezett
minden kérést teljesíteni. Remekül
vizsgáztak a Renmei SE versenyzői és a szülők, barátok akik meg
is kapták a dicséretet a versenyzőktől, vendégektől.
Tompa Andor

a hatodik helyen zárt és ismét
sikerült számára a minősítési
szintek elérése is. Nánási Virág
60 és 300 méteren, Kakas Lili és
Bojtor Zsófia pedig a 800 és az
1500 méteres távon csatázott nagyokat a mezőny többi tagjával.
Csere Zalán a 800-as és az 1500as, Szabó András a 300-as, míg
Kővári Bence szintén az 1500-as
távon próbálták ki tudásukat, közelítve az előre általuk is megálmodott mért idők felé.
A TSC Geotech Tatabánya rendezett egy szintfelmérő magasugró versenyt február első hetének közepén, ahol az ifjúsági
korú Császár Ágnes megközelítette szabadtéri legjobbját és
sikerült leküzdenie a 155 cm-t,
korosztálya bronzérmét szerezve meg – abszolút hetedik helyet
érve el vele.
Dobóink sem tétlenkedtek, az
Összetett Bajnokság keretén belül kiírt dobóversenyen próbálhatták ki február második hétvégéjén, hogy mennyire sikerült az
alapozást zárva formába hozni
magukat. Walcz Boglárkát súlylökésben csak 6 cm választotta
el a felnőtt korosztályt is felso-

rakoztató mezőnyből a döntőtől,
de így is a megfelelő eredményt
hozta a 10,99 méteres lökésével. Bizakodunk benne, hogy
az Országos Bajnokságon fixen
döntős lesz és új csúcsot lökve
a dobogó közelébe kerül majd.
A fedett sorozat folytatódva az
ifikkel, a juniorokkal, az utánpótlás-felnőttekkel és a szenior
korúakkal zár majd március elején.
A régiből az új egyesületünkbe
való átigazolásunk körüli gondok ellenére is a felkészülésünk
zökkenőmentesnek mondható. A
TAC-tól való elszakadás komoly
árát nyögve, a sajnos megörökölt és az onnan áthozott anyagi
és adminisztrációs nehézségeket
lassan leküzdve már újra tervezhetjük a fedettpályát követő mezei próbatételeket, a saját
rendezésű országos szintű versenyeinket is. A különböző helyi
és országos utcai futásokon, valamint a bajnokságok csúcsát jelentő nyári Pálya Bajnokságon is
szeretnénk a régi eredményességi mutatóinkat megtartani, vagy
még azokon túl javítani is.

Karate ünnep

Elkezdték az atléták is

A Footour S.E. Atlétikai Szakosztály versenyzői ( volt TACosok ) a szokásos Fedettpályás
Országos Bajnoksággal indították a 2019-es év versenysorozatát. Január utolsó hétvégéjén
az újoncoknak vette kezdetét a
megmérettetés, hogy eldőljenek

a bajnoki címek , helyek és reális
képet kaphassanak a felkészítő
edzők-mesterek az addig ráfordított edzésmennyiség sikerességéről.
Egyesületünket négy versenyző képviselte, közülük legjobban Szeiler Jázminnak sikerült

az edzéseken mutatott formáját
átmenteni a döntőkre. Kevésen
múlt csak, hogy lecsúszott távolugrásban és 300 méteren is
az igen előkelő pontszerző helyekről. Szépen helytállt a nagy
számú indulók között Nagyszegi
Zsombor 600 és 2000 méteren is,
a középmezőny elején végezve.
Katona Eszter és Beleznai Lara a
kért szintet – időeredményt hozva szintén nem vallott szégyent
életük első ilyen erőpróbáján.
Edzőink ezúttal sem sokat pihenhettek, hiszen már is a serdülők
népesítették be a következő hétvégén – február elején a B.O.K.,
volt SYMA Csarnok arénáját.
Nizelberger Zitát a távolugrásával avattuk fel ezen a bajnokságon, ahol a középmezőny
csoportját nyerte is, a jövőre
nézve bíztató 451 cm-es eredménnyel. 60 méteren a nagyon
népes mezőnyben 8,79-es idejével reményt biztosított a további
fejlődésének. Legjobban a betegségekkel is bajlódó Bozori Péternek sikerült a 800 és az 1500
méteres versenyzése, aki még
nem teljesen felépülve is hozta a
„ kötelezőt „ mindkét számában

Sándor Péter szakosztályvezető

