
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség Tata és Környéke Régiója 
és Egyesülete szervezésében már-
cius 2-án a Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnokban rendezték a 17. 
Farsang Kupa Országos Gasztronó-
miai Bajnokságot, melyen kiemelt 
helyen végzett a tatai Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola.
Hazánk legnagyobb és legszíne-
sebb szakmai versenyére az ország 
minden pontjáról érkeztek a felnőtt 
és tanuló versenyzők, megtöltve a 
csarnok küzdőterét szakács, cukrász, 
cukorvirág, felszolgáló, pék és kokté-
los szakmákban. 128 versenymunka 
került bemutatásra, ebből 59 alkotás 
a felnőtt, 69 pedig a tanulók kategó-
riájában. A szakmák megoszlása az 
előző évekhez hasonlóan alakult: 20 
szakács, 78 cukrász, 7 felszolgáló és 
23 pék mérte össze tudását.

Michl József polgármester az ese-
mény megnyitóján beszédében kö-

szönetet mondott a Petrezselyem 
családnak azért a szeretetért és fárad-
hatatlan munkáért, mellyel évről-év-
re megszervezik a Farsang Kupát. A 
városvezető megemlékezett a tavaly 
elhunyt Petrezselyem Antalné Ve-
nesz-díjas, Aranykoszorús, Arany-
diplomás Mestercukrászról, a ver-
seny alapítójáról is. Michl József úgy 
fogalmazott: - Petrezselyem Antalné 
Gyöngyi életéből sok minden szol-
gálhat követendő példaként, de érde-
mes három dolgot kiemelni, s  min-
den évben újra és újra feleleveníteni: 
az életét tette fel arra, amit szeretett, 
mert nem lehet semmit csupán félig 
jól csinálni. Emellett a szabadságát a 
másoknak való teremtő munkájával 
töltötte ki, valamint, örök optimista 
volt, amire nagy szükség van a mai 
világban, de Gyöngyi megtanította 
nekünk, hogy a legnehezebb helyze-
tekben is bizakodónak kell lennünk.
A versenyzők már szombaton kora 
reggel elkezdték a munkát, hogy 
szebbnél szebb alkotásokkal tölt-
sék meg a csarnokot átszelő asztal-
sorokat. A versenymunkákat idén 
is komoly szakmai zsűri értékelte: 
Volenter István a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség szakács 
alelnöke, Adamek Balázs mester-
szakács, a magyar nemzeti szakács 
válogatott tagja, Kocsis Sándor Tibor 
mesterszakács, Rabóczky Jánosné 
Venesz-díjas, Aranykoszorús mester-
cukrász a KEMKIK  elnökségi tagja, 
Csuta Zsolt cukrász  az Országos Fa-
gylaltverseny többszörös díjazottja, 
Kiss-Podmaniczky Krisztina olim-

piai és világbajnoki aranyérmes cuk-
rász, Németh Zoltán a Cukorstúdió 
tulajdonosa, Földi Lenke cukorvirág 
szakoktató, Barabás Zoltán a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 
éttermi alelnöke, Mayer Gyula Sch-
nitta-díjas éttermi mester, a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 

oktatásért felelős alelnöke, Schwarcz 
András Venesz-díjas mesterszakács, 
Harmati József Aranyperec-díjas 
pékmester, és Bálint Ferenc pékmes-
ter a tatai Bálint Pékség tulajdonosa.
Az idei Farsang Kupán részt vett 
Bagdán Boglárka agrárszakképzésért 
felelős helyettes államtitkár, aki a 
versennyel kapcsolatban úgy nyilat-
kozott: - a szakképzésben kiemelten 
fontos, hogy a gyerekek élmények-
hez jussanak, és egy versenyre való 
felkészülés tanórán kívül olyan ta-
pasztalatokat ad, melyek által sokkal 
többet tanulnak a diákok, ezért na-
gyon nagy szükség van az ilyen ver-
senyekre, mint a Farsang Kupa.                      

A díjak ebben az évben is különle-
ges kézműves munkák voltak, me-
lyek már hagyományosan Molnárné 
Tamás Anetta fazekas, népi iparmű-
vész, a Népművészet Ifjú Mesteré-
nek munkái, emellett a versenyzők 
az esemény támogatói által felaján-
lott különdíjakat is szép számmal ve-
hették át. A résztvevők sikerességét 
az eredmények mutatják: a zsűri 53 
aranyérmet (23 felnőtt és 30 tanuló), 
33 ezüstérmet, 29 bronzérmet és 10 
oklevelet osztott ki. A szakács kate-
gória legjobbja idén a baktalóránthá-
zi Fenyves Szálloda és Konferencia 
Központ képviseletében Kulcsár 
Ádám lett, míg a cukrász kategória 
legsikeresebbje Lazányi János, az 
Avalon Hotel Miskolctapolca ver-
senyzője.
A 128 versenyző Magyarország min-
den szegletéből és a Felvidék legkü-
lönbözőbb pontjairól érkezett. Komá-
rom-Esztergom megyéből 20 alkotás 
versenyzett – ezek közül 12 arany, 6 
ezüst és 2 oklevél minősítést kapott. 

Az összetett bajnok 2019-ben Lazá-
nyi János (Avalon Hotel Miskolc-
tapolca) lett, a legjobb iskola pedig 
a mosonmagyaróvári Haller János 
Szakközépiskola. Az eredményhir-
detés Tata számára is tartogatott szép 
pillanatokat, hiszen a legeredménye-
sebb iskolák versenyében második 
helyezést ért el a Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola 
csapata, nekik külön gratulálunk a 
szép sikerhez! Köszönet a Petrezse-
lyem családnak, amiért egy újabb, 
magas színvonalon megszervezett, 
különleges eseménnyel öregbítették 
városunk hírnevét!      Ábrahám Ágnes
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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: 
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Farsangi műsor a Városi 
Nyugdíjas Klubban
    4.oldal

Pályaavató győzelemmel
              
    8.oldal

100 millió gyermekétkezte-
tésre      
    2.oldal

Szavazzunk a tatai hősökre!  
                
    3.oldal

Tündérország a 
gyerekkönyvtárban   
    6.oldal

Könyvbemutató és filmvetí-
tés a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapján  3.oldal

Tatai siker a Farsang Kupán
17. alkalommal rendezték meg az Országos Gasztronómiai Bajnokságot

„Jégbefagyott sikoly”
Könyvbemutató és filmvetítés a kommunizmus áldozatainak emléknapján

Február 25-én országszerte megemlé-
kezéseket tartottak a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja alkalmából, 
Tata Város Önkormányzata két ese-
ménnyel is kapcsolódott az emléknap-
hoz.
Az Országgyűlés 2000-ben nyilvání-
totta február 25-ét a kommunizmus 
áldozatainak emléknapjává, annak 
emlékére, hogy 1947-ben ezen a na-
pon tartóztatták le jogellenesen, majd 
hurcolták el az akkori Szovjetunióba 
Kovács Bélát, a Független Kisgazda-
párt főtitkárát.

A tatai megemlékezések sorában az 
önkormányzat és a Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt. szervezésében kora 
délután Gábor Pál: Angi Vera című 
filmjét vetítették az Est Moziban, 
ahol megteltek a nézőtér széksorai. 
Az 1979-ben készült történet fősze-
replője Angi Vera, a vidéki kórházban 
segédápolónőként dolgozó árva lány, 
akit Pap Vera alakít. A film az ötvenes 
évek léleknyomorító világát mutat-
ja be, azt a korszakot, amikor még a 
rendszer hívei is bármikor áldozattá 
válhattak.           Folytatás a 3. oldalon



Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete február 27-én 
tartotta soron következő ülését a 
Városháza dísztermében. A kép-
viselők ezúttal 23 napirendi pont-
ban döntöttek.
Az ülés rendelet-alkotáshoz kap-
csolódó előterjesztések megvi-
tatásával kezdődött, Tata Város 
Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről, valamint a 
2019. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosításáról. Ez utób-
bira azért volt szükség, mert a 
Kuny Domokos Múzeum egy 
nagy horderejű munkát kapott: 
jelentős ipari terület régészeti fel-
tárását kell elvégezniük, s ennek a 
költségeit vezették át az idei költ-
ségvetésen.
Ezt követően térítési díjakról 
szavaztak a képviselők, a Tatai 
Kistérségi Időskorúak Otthona 
és a Csillagsziget Bölcsőde szol-
gáltatásaihoz kapcsolódva. Michl 
József az ülés utáni sajtótájékoz-
tatóján elmondta: - minden év 
elején felülvizsgálják, hogy az 
időseket ellátó szociális otthon 
és a szociális alapellátást végző 
intézmény térítési díjai megfelel-
nek-e az aktuális lehetőségeknek. 
A szociális otthon szolgáltatási 
díjait kis mértékben emelték, így 
havonta 88500 forintba kerül egy 
időskorú bentlakó teljes ellátása 
és gondozása, ami a térségben 
alacsony térítési díjnak számít 
összevetve a hasonló intézmé-
nyekkel. A Szociális Alapellátó 
esetében szintén pontosították a 
gondozási díjakat, a gyermekek-
re vonatkozóan pedig ugyancsak 
minimálisan emelkedtek az étke-
zési díjak. Michl József kiemelte: 
- Tata a saját költségvetéséből a 
városban tanuló diákok számá-
ra az ingyenes iskolai étkeztetés 
költségéhez évente több mint 100 
millió forinttal járul hozzá, az ál-
lami támogatás mellett. Akik fi-
zetnek az étkeztetésért, ők csak a 
nyersanyag normát fizetik be - ez 
utóbbi emelkedett kismértékben 
most. Településrendezési témá-
ban a képviselő-testület Tata Épí-
tési Szabályzatának módosítását 
is megvitatta. Az önkormányzat 

egy széleskörű felülvizsgálatot 
követően az egész városra kiter-
jedően szeretné módosítani az 
építési szabályzatot, ezzel kap-
csolatban még idén lakossági fó-
rumokat szerveznek majd, ahová 
várják a tataiakat, a véleménye-
ket, kérdéseket.
A gazdasági társaságokhoz kap-
csolódó előterjesztések a februári 
ülésen az önkormányzat cégeihez 
kapcsolódtak, a napirendek so-
rában szerepelt többek között a 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft-
vel kötött közhasznúsági meg-
állapodás aktualizálása, a Tatai 
Öreg-tó Halászati Kft. beszámo-
lója az Aranyponty Zrt.-vel kötött 
együttműködési megállapodás 
hatályosulásáról, és a Tatai Vá-
roskapu Közhasznú Zrt. 2019. évi 
üzleti, valamint közművelődési 
munka- és szolgáltatási terve. Mi-
chl József a témáról úgy nyilatko-
zott: - nagy köszönet jár a cégve-
zetőknek és munkatársaiknak a 
munkájukért, a város üzemelteté-
sének, valamint a humánszolgál-
tatási és közművelődési felada-
toknak az elvégzéséért. Nagyon jó 
érzés – tette hozzá a polgármester 
– hogy ilyen biztonságos lábakon 
álló cégekre támaszkodhatunk. 
A Városkapu Zrt. kiemelten sok 
szektorban végzi a munkáját, ez-
zel pedig jóval hatékonyabban 
tudja működtetni a kultúrához, 
művelődéshez és a turisztikához 
kapcsolódó területeket.
A humánszolgáltatáshoz kap-
csolódó előterjesztések között 
szerepelt egy beszámoló a Tata 
Kulturális Koncepciójának 2018. 
évi intézkedési tervében foglaltak 
teljesítéséről, a 2019-es intézke-
dési tervről, és ide kapcsolódóan 

a Tata közművelődési feladatairól 
szóló önkormányzati rendelet is 
napirendre került. Városunkban 
ezen a téren bőségesen vannak 
programok, melyeknek jelentős 
részét az itt működő civil szerve-
zetek, intézmények, cégek szer-
vezik. Ebben fontos helyet tölt 
be a Városkapu Zrt., mely a köz-
művelődés területén hangsúlyos 
szerepet vállal, magas színvona-
lú, változatos célcsoportokhoz 
szóló eseményeivel. Michl József 
sajtótájékoztatóján a témával 
kapcsolatban kiemelte: - minden 
tatainak köszönik az észrevétele-
ket a helyi programokkal kapcso-
latban, s a javaslatokat a jövőben 
is szívesen látja az önkormányzat.
Az év második ülésén a képvi-
selők megszavazták a Tatai Kö-
zösségi Felsőoktatási Képzési 
Központ működési engedélyének 
módosítását. Erre azért volt szük-
ség, mert a piarista rendház épü-
letében lévő képzési központban, 
a már második éve működő cse-
csemő és kisgyermeknevelő alap-
szak mellett hamarosan elindul-
hat a gyógypedagógus képzés is, 
melyre nagy igény van megyénk 
iskoláiban, óvodáiban. A képzés 
a jelenlegi tervek szerint ősszel 
20 fővel indulhat el, a csecsemő 
és kisgyermeknevelő szakhoz ha-
sonlóan szintén a  Soproni Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai 
Karával együttműködve.
A humán területet érintő témák 
egy beszámolóval zárultak a Tata 
Települési Értéktár Bizottság 
munkájáról, majd a képviselők 
vagyongazdálkodáshoz kapcso-
lódó előterjesztésekkel folytatták 
munkájukat. Ezek között szere-
pelt a Kuny Domokos Múzeum 

vagyonkezelésében lévő műtár-
gyakkal kapcsolatos döntés meg-
hozatala. A tatai Görög-Római 
Szobormásolatok Kiállítás da-
rabjait korábban már elszállítot-
ták a zsinagógából, a szobrok új 
otthona a komáromi Csillagerőd 
lesz. A Szépművészeti Múzeum 
egykori gipszmásolat gyűjtemé-
nye mintegy 1000 művet foglalt 
magában, a múzeum földszinti 
csarnokait is ennek a másolat-
gyűjteménynek a befogadására 
tervezték, ám az 1920-as évektől 
kezdve a gipsz szobormásolatok 
egyre inkább háttérbe szorultak. 
Az 1970-es évek közepén a gyűj-
temény egy része a Kuny Domo-
kos Múzeum kezelésébe került, s 
a gipszekből 1977 októberében 
az erre a célra felújított és átala-
kított zsinagóga épületében nyílt 
kiállítás. A Liget Budapest Pro-
jektnek köszönhetően hamarosan 
rendeződik a gipszgyűjtemény 
helyzete, a komáromi Csillag-
erőd átfogó megújításával egy új 
bemutatóhelyet kap a kiállítás, a 
felújított szobrokkal. A testületi 
ülésen a kiállítás darabjainak át-
adási leltáráról szavaztak.
A képviselők támogatták a Városi 
Tenisz Klub területhasználati ké-
relmét is, a tenisz ugyanis egyre 
népszerűbb Tatán, a klub pedig 
bővülni szeretne, mivel a Vaszary 
Iskolával együttműködési meg-
állapodást kötöttek, amelynek 
köszönhetően még több fiatalt be-
vonhatnak a teniszoktatásba.
A februári ülés hagyományosan 
beszámolókkal és képviselői kér-
désekkel zárult. Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
következő ülését várhatóan már-
cius utolsó szerdáján tartja.    -áá-

FOGADÓÓRA
DR. FRIEDRICH GÁBOR 
r. ezredes, a Tatai Rendőrkapi-
tányság vezetője

2019. március 13-án 
10:00 – 12:00 óra
között tartja fogadó-
napját hivatalában, 
Tata, Ady Endre utca 
27. szám alatt.
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100 millió gyermekétkeztetésre
Tatai gyógypedagógus-képzésről is szavaztak a képviselők

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_szocia-

lis_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.

Idén is lehet pályázni az önkormányzati alapokra
Tata Város Önkormányzat Humán és Ügyrendi Bizottsága kiírta a Kulturális 
és Oktatási Alap, a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alap pályázatait. 
A pályázatok beadása a 2019. február 25.- március 25. közötti időtartamban 
lehetséges. 
Pályázni 2019. január 1. és december 31. között megvalósuló programokra 
lehet.A pályázók köre  - a Kulturális és Oktatási Alapra pályázóknál -  elsősor-
ban tatai székhellyel rendelkező vagy Tatán működő nevelési-oktatási, köz-
művelődési, kulturális tevékenységet végző, a Szociális, Egészségvédelmi és 
Sport Alapra pályázóknál elsősorban tatai székhellyel rendelkező vagy Tatán 
működő szociális,  egészségvédelmi és sport célú vagy ilyen tevékenységet 
végző -   jogi személyiséggel rendelkező szervezet (pl. egyesület, alapítvány, 
közalapítvány, költségvetési szerv, gazdasági társaság). Támogatást továbbra 
is csak olyan pályázó kaphat, amely legalább 50%-os önrésszel rendelkezik.
A pályázatokat a Humán és Ügyrendi Bizottság 2019. április 17-ig bírálja 
el, az alapítványok részére megítélt támogatásokat Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. április 24-ig hagyja jóvá.

A támogatott pályázatok esetében adható összegek:

Kulturális és Oktatási Alap                                                       100 - 300 E Ft                                           
Sport Alap                                                                                   100 - 300 E Ft
Szociális Alap                                                                80 - 200 E Ft

A pályázati kiírás átvehető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 16-17-es 
irodájában Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintézőnél, illetve letölt-
hető Tata város honlapjáról: 

http://tata.hu/18810/ujra_lehet_palyazni_az_onkormanyzati_alapokra



Az elmúlt két évben nagy sikere volt városunkban a „Mindennapok Hősei” díjnak és szavazás-
nak. A Tata és Térsége Civil Társulás idén újra megszervezte az akciót, melyről február 26-án 
tartottak sajtótájékoztatót. A szervezők 2019 tavaszán ismét egy nagyszabású szavazásra hív-
ják Tata polgárait, közösségeit, hogy elismerésünket fejezhessük ki azon embertársaink iránt, 
akik elhivatottságuk, jellemességük, tenni akarásuk révén tiszteletet vívtak ki környezetükben 
munkájukkal, tevékenységükkel.
A sajtótájékoztatón Domonkos Ágnes a Tata és Térsége Civil Társulás elnöke elmondta: - mint 
minden évben, most is nagy izgalommal várják, hogy mennyire lesznek fogadóképesek a tataiak 
az akcióra egyéni, és közösségi szinten  egyaránt. Továbbra is érvényes az a javaslat, hogy egy-
egy jelölt győzelme érdekében érdemes összefogni, és közösségeknek, baráti társaságoknak, 
családoknak együtt szavazni a saját hősük érdekében. Domonkos Ágnes kiemelte, ebben az 
évben a kategóriák tekintetében változás történt, a korábbi közigazgatás kategóriát ugyanis 
felváltotta az oktatás, amely lényegesen nagyobb területet érint egyéni és intézményi téren 
egyaránt.
Az idei szavazásnál tehát az öt kategórián belül, kategóriaváltás történt. A közigazgatási ka-
tegóriát az oktatás váltja fel, melletti pedig a civil szektor, az 
egészségügy, a szociális terület, és a honvédelem kategóriákban 
adhatjuk le voksainkat.
A szavazatokat papír alapon előre nyomtatott szavazócédulákon, 
az alábbi helyeken lehet leadni:
Magyary Zoltán Művelődési Központ, Polgármesteri Hivatal, 
Tourinform Iroda, Piarista Rendház valamint a szakmai területek 
adott intézményeiben.
Online szavazni a www.mindennapokhosei.hu/Tata oldalon 
lehet. A Mindennapok Hősei szavazás március 14-ig tart!
A díjátadásra ünnepélyes keretek között március 22-én 16:00 
órakor kerül sor a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskolában.
A február végi sajtótájékoztatón Michl József polgármester úgy 
nyilatkozott: - annak az életnek van igazán értelme, amelyben a 
puszta létnél többet teszünk, alkotunk, teremtünk, a teremtők-
re pedig nagy szükség van. A Tata és Térsége Civil Társulás által 
szervezett szavazással ilyen teremtőket ismerünk el, akik által 
tovább erősödik a közösségünk. A mindennapok hősei azok, akik szeretik a másik embert, és ez 
a szeretet a tetteikben nyilvánul meg – 
fogalmazott a városvezető. A Mindennapok Hőse cím elsősorban erkölcsi elismerést jelent, 
emellett azonban a győztesek évről-évre ajándékokat is kapnak az akció támogatóinak jóvoltá-
ból. A támogatók köre folyamatosan bővül, de a Tata és Térsége Civil Társulás még várja külön-
böző díjak – elsősorban szolgáltatások –felajánlását olyan tatai vállalkozóktól, akiknek fontos, 
hogy elismerjük a köztünk és értünk dolgozókat, a mi mindennapjaink hőseit! Tatán is élnek 

hősök!
Köztünk járnak, értünk dolgoznak, minket szolgának!

Ismerjük meg őket, ismerjük el őket!
Szavazzon 2019-ben is a Mindennapok Hőseire!
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Az újság megjelenését támogatta:

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) Tata településen a hivatal 
elnöke által 2019-re engedélye-
zett, önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvéte-
leket hajt végre, a korábbi évek 
gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisz-
tikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási 
számai és megnevezései a kö-
vetkezők:
-1539 Munkaerő-felmérés és ki-
egészítő felvételei
-1942 A lakosság utazási szoká-
sai
-2003 Háztartások információs 
és kommunikációs technológiai 
eszköz-használata
-2153 Háztartási költségvetési és 
életkörülmény adatfelvétel, nap-
lóvezetés
-2154 Háztartási költségvetési és 
életkörülmény adatfelvétel, éves 
kikérdezés
Az összeírási munkát a Központi 
Statisztikai Hivatal megbízásá-
ból a Statek Statisztikai Elem-
ző Központ Kft. (Statek Kft.) 
fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik. A válaszadásra 
kijelölt háztartások kiválasztása 
a KSH népszámlálási adatállo-
mányának aktualizált változatá-

ból véletlenszerű mintavétellel 
történik az ország különböző te-
lepülésein. Az adatfelvételekből 
származó eredmények nélkülöz-
hetetlenek a társadalom jellem-
zőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi 
Statisztikai Hivatal a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvény, valamint az Euró-
pai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 Rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) 
előírásának megfelelően bizal-
masan kezeli, azokat más szer-
vek, személyek részére nem 
szolgáltatja ki. Az eredménye-
ket név és egyedi adatok nélkül, 
valamint összesített statisztikai 
táblázatokban közlik.
A lakosság és az önkormányzat 
részére munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8:00 és 16:00 óra 
között, pénteken 8:00 és 14:00 
óra között a +36 80 200-766-os 
telefonszámon, illetve a lakin-
fo@ksh.hu email címen adnak 
további felvilágosítást. Az adat-
gyűjtés módszertanával és a ku-
tatási eredményekkel kapcsola-
tosan a www.ksh.hu internetes 
oldalon található Adatgyűjtések/
Lakossági adatgyűjtések menü-
pont nyújt tájékoztatást.

KSH adatfelvételek 

„Jégbefagyott sikoly”
Könyvbemutató és filmvetítés a kommunizmus áldozatainak emléknapján

Szavazzunk a tatai hősökre!

Folytatás az 1. oldalról
A filmvetítést követően Tata Vá-
ros Önkormányzata és a Szomó-
di Helytörténeti Egyesület közös 
szervezésében került sor a „Jégbe-
fagyott sikoly - A szovjetek által 
elhurcolt és 1945 januárjában Du-
naszentmiklós közelében meggyil-
kolt polgári áldozatok emlékezete” 
című új helytörténeti kiadvány be-
mutatójára, a  Városháza díszter-
mében. A könyv a szovjetek által 
meggyilkolt polgári áldozatokról 
szól, az alcím pedig nem vélet-
lenül tartalmazza a több értelmű 
„emlékezet” szót. A könyv egy-
részt emléket állít azoknak a fiatal 
embereknek, akik egy kegyetlen 
és értelmetlen öldöklés áldozatául 
estek. Másrészt azt is bemutatja, 

hogy e szörnyű esemény és az el-
vesztett családtagok, jó ismerősök 
emlékezete hogyan rejtőzködött a 
szovjet megszállás hosszú-hosz-
szú évtizedei alatt és hogyan buk-
kant fel megint, amint megszűnt 
az elnyomás, és akadt valaki, aki 
utánajárjon a történteknek. A kötet-
ben számos rendkívül érdekes visz-
szaemlékezés olvasható - közöttük 
olyanok is, amelyek Tatára vonat-
koznak.
Az eseményen köszöntőt mon-
dott Bakonyi Zsuzsanna, Bakonyi 
Dezső szomódi református lelkész 
lánya, akinek édesapja túlélője volt 
az eseményeknek és megörökítet-
te a történteket az utókor számára, 
1992-ben egy kopjafát emeltetett 
a szomódi temetőben az áldoza-

tok emlékére. Bakonyi Zsuzsanna 
hangsúlyozta: - Bár Bakonyi Dezső 
egész életét végigkísérte és befo-
lyásolta a szörnyű élmény, mégis 
megnyugodva hunyt el annak tuda-
tában, hogy örökségül hagyta ránk 
a múlt és a hősök tiszteletét, a haza 
szeretetét.
A könyvbemutatón Nemes János, 
a Szomódi Helytörténeti Egyesü-
let elnöke ismertette a kiadvány 
létrejöttének krónikáját. A történet 
feltárását az egyesület kezdte el hét 
évvel ezelőtt, amikor a szomódi te-
metőben felfedezték az emlékező 
kopjafát, melyen két adat szerepel: 
Bakonyi Dezső neve, és a 26-os 
szám. Ezt követően indult el a 26 
áldozat életét kutató munka, mely 
az évek során számos emlékkel, el-

beszéléssel, irattal és egyéb doku-
mentációval gyarapodott.
Michl József, Tata polgármestere 
a kommunizmus áldozatainak em-
léke előtt tisztelgő eseményekkel 
kapcsolatban elmondta: - körülbe-
lül 100 millióra teszik a kutatások 
a kommunizmus áldozatainak szá-
mát az egész világon, hazánkban és 
térségében pedig egymillióra, ezért 
nagyon fontos, hogy folyamatosan 
emlékezzünk és emlékeztessük ma-
gunkat valamint a környezetünk-
ben élőket  ezekre az események-
re. Tisztában kell lennünk azzal is, 
hogy mi történt a mi vidékünkön, 
a mi városunkban, hiszen minden 
történelmi eseményt, tragédiát, ak-
kor tudunk leginkább megérteni, 
ha saját családunkon, legkisebb kö-

zösségeinken keresztül ismerhetjük 
meg. Michl József hangsúlyozta: - 
az a feladatunk, hogy mindezt a tu-
dást eljuttassuk a mai fiatalokhoz, 
akik szép számmal vettek részt a 
délutáni filmvetítésen. Ha sikerül 
az emlékeket tovább örökíteni, si-
kerülhet ezt a világot is olyan bé-
késnek megőrizni, mint amiben 
most élhetünk, ahol mindenki sza-
badon gondolkodhat és kiteljesed-
het – fogalmazott a városvezető.
A Városházán megrendezett ese-
ményen közreműködött: N.t. Dr. 
Kálmán Szabolcs. A „Jégbefagyott 
sikoly” című könyvet Tata Város 
Önkormányzata adta ki, szerzői: 
Dr. Schmidtmayer Richárd és Ne-
mes János, szerkesztője: Osgyáni 
Zsuzsanna.                                 -áá-



A Bajtársi Nyugdíjas klub febru-
ár 13.-án tartotta meg szokásos 
klub délutánját. Sárközi József 
elnök köszöntötte a jelenlevő-
ket, és meghívott vendégként 
Michl Józsefet Tata Város Pol-
gármesterét. Örömmel jelentette 
be, hogy városunk polgármes-
terét a januári közgyűlés Tisz-
teletbeli taggá választotta. Ezt 
követően felkérte a beszámoló 
megtartására. Michl József kö-
szöntötte a nyugdíjasokat, és 
megköszönte a Tiszteletbeli 

taggá választását. Nyugdíjasa-
ink megjelenése igazolja, hogy 
örömmel hallgatják városunk 
szépüléséről tartott beszámolót. 
Beruházásokról, fejlesztésekről, 
költségvetési adatokról szólt az 
előadás. A mérleg összege 10.97 
milliárd forint volt. Saját bevéte-
lek kiegészülnek állami és Uniós 
támogatással is. A költségvetés 
bevételének mintegy 80 %-a ipa-
rűzési adóból származik, A töb-
bit magánszemélyek fizetik (pl. 
építmény, garázs, telek adó ,stb.)  

A Günter, és az ipari park is ál-
landóan bővül, ami esélyt ad az 
újabb bevételekre. Megemlíti, 
hogy az lenne a legjobb, ha nem 
kellene állami támogatásokat 
igénybe vennünk, vagyis ki le-
hetne gazdálkodni a bevételből 
a kiadásokat, miként Győrben 
is teszik. Utána részletesen 
számszerű adatokkal egészíti ki 
tájékoztatóját. A tervezett beru-
házások a közbeszerzések ad-
minisztrációi miatt nem éppen 
zökkenőmentesek. Ezért van az, 
hogy egy-egy létesítmény több 
év alatt készül el a tervezéstől 
a kivitelezésig. Ezek után a kö-
vetkezőkről értesül a tagság. Az 
Építők parkjának átalakítása fo-
lyamatban van. (csatornaépítés, 
járda, játszóterek, parkolóhe-
lyek kialakítása) Gondot jelent 
a város többi részén elhelyezett 
vizesblokkok működtetése, aho-
va nem talál munkaerőt, úgy-
szintén a közmunkások helyére 
sem. Sokan munkába álltak, ez 
egyrészt annyiból jó, hogy ke-
vesebb segélyt kell kifizetni, de 

a munkájuk hiányzik. (fűnyírás, 
padok festése, a város tisztán-
tartása, stb.) Átalakításra kerül a 
Kőfaragó Ház, a Kálvária domb, 
a Nagy-templom, a régen áhított 
piac. Az óvodák, bölcsődék is 
felújításra kerülnek. Az edzőtá-
bornál fedett uszoda épül. A Mű-
velődési Házat is teljesen átépí-
tik, ami a gyermekektől kezdve 
idős emberekig a szórakoztatást 
fogja szolgálni.  A Malom-patak 
is felújításra szorult, amire ál-
lami támogatást kapott a város. 
Az Eszterházy kastély remélhe-
tőleg jövő év elején már láto-
gatható lesz. A régi tiszti klub 
is felújításra kerül. Említést tesz 
arra vonatkozóan, hogy a TAO 
támogatásokból több jut majd 
a kulturális intézményekre. Ezt 
követően kérdések hangzottak 
el a közlekedés biztonságáról, 
az utakról, világításról, forrás-
vizekről, fesztiváli belépőkről. 
Ezekre a kérdésekre személy 
szerint válaszolt a Polgármester 
Úr. Az állomási bejáratnál lámpa 
felszerelése van betervezve, az 

utak javítása is folyamatos, hisz 
az autópálya 3 sávos kiépítése 
biztosítja majd az elkerülő for-
galmat. A forrásvizek elvezetése 
is megtörtént. A fesztiváli belé-
pőknél mindenki igénybe vehe-
ti a Tata kártyát, ami 3-4 napos 
nonstop műsorokat biztosít min-
denkinek. Ha egy szórakoztató 
műsorra elmegy valaki, egy jegy 
ára kb. 3000 forint, tehát megéri 
a 3 napos belépőjegy. Megem-
líti, hogy nagyon sok rendez-
vény ingyenes a városban. Pl. a 
Sokadalom, a Barokk fesztivál, 
Farsangi Kupa, és számos sza-
badtéri műsorok. A beszámolót 
valamennyien örömmel hall-
gattuk, hogy mennyi pénzt köl-
tenek városunk szebbé tételére, 
hogy jól érezzük magunkat. Egy 
idézettel fejezem be: „Az ódon 
házak, a vár, a tavak, egyirányú 
utcák, minden elköltözött lakost 
visszavonzzák. Vigyázzunk e kis 
városra, mintegy szép ékszer-
dobozra, hogy országunk vala-
mennyi lakója büszke lehessen 
Tatára”!                        Nagy Olga

Klubunkban minden évben meg-
emlékezünk a farsangról, amely az 
év legvidámabb ideje. Így történt 
ez idén is a hétfői klubdélutánon. 
Először a klubelnök emlékezett 
meg a farsangról:
A tél vége és a tavasz kezdete, a 
termékenység és bőség időszaká-
nak kezdete már az ókori népek-
nél is jeles ünnep volt. Az őske-
resztény eredetű hamvazkodást 
1091-ben II. Orbán pápa hivatalos 
egyházi ünneppé nyilvánította. 
Ettől kezdve a farsangok és karne-
válok időszaka a mai szokásoknak 
megfelelően Vízkereszttől január 
6-tól, hamvazószerdáig tart. Hosz-
sza évente változó. Az idén igen 
hosszú lesz a farsangi időszak, két 
hónapig tart. Egyes vidékeken a 
rövid ideig tartó farsangot a szép-
lányok farsangjának, a hosszan 
tartó farsangot a csúnya lányok 
farsangjának szokták nevezni. A 
farsang végeztével kezdődik a 40 
napos nagyböjt, amely péntekjein 
a nép tartózkodik a húsfogyasztás-
tól.
A farsang legkedveltebb idősza-
ka a farsang utolsó három napja, 
amit leginkább kihasználtak szó-
rakozásra. Leghíresebb a „Velen-
cei-karnevál” utolsó hete, feldí-
szített hajós-csónakos-gondolás 
felvonulásokkal. A felvonulók 
fényes álarcokat viselnek. Bizo-
nyára emlékeznek februári első 
klubdélutánunkon vetített úti film-
re, Velencére, a lagúnák városára. 
Velencében az utolsó napon bú-
csúznak el a Karnevál Hercegé-
től, akit szalmabábu jelképében a 
máglyára vetnek, azaz a tűzre ve-
tik a rosszat. Ezzel a jelképes pil-
lanattal a természet kilép a télből 
és visszatér a tavaszba, az élethez. 
Más vidékeken is „téltemetéssel” 
búcsúztatják az utolsó vidám he-
tet. Ez az egyik leglátványosabb 
ünnep, napjainkig fennmaradt 
Erdélyben a Sóvidéken, testvér-
városunk Szováta környékén is. 
Legfontosabb kelléke egy ruhába 
öltöztetett szalmabábu, amelyet 
kezénél, lábánál megfogva végig 
vonszolnak a falun. A „siratóasz-

szonyoknak” öltözött férfiak nagy 
zokogás, jajveszékelés közben 
felsorolják a hibáit és elmesélik a 
„halottról” szóló pletykákat, törté-
neteket. A falu szélén a bábut el-
égetik kenetteljes gyászbeszéd és 
zsoltáréneklés közben. 
A spanyolok szintén rendkívül 
fényes álarcos felvonulást rendez-
nek.
Németországban maskarás bálo-
kat rendeznek húshagyó keddig. 
A középkorban kialakult magyar 
farsangi szokások elsősorban né-
met eredetű néphagyományokra 
épülnek. A magyar hagyományok-
ra nem voltak jellemzőek a nagy 
maszkok, gyakori, hogy a farsangi 
időszakban különböző jelmezek-
be öltöznek. Az álarcos alakos-
kodások az un. „farsangfarkára” 
(farsangvasárnap, farsanghétfő, 
húshagyó kedd) összpontosulnak. 
Ezekhez a napokhoz igen gazdag 
szokás hagyomány kapcsolódik. 
Régen a kocsmákban húshagyó 
kedden (a hamvazó szerdát meg-
előző keddi napon), éjfélkor be-
lépett a bíró, megverte botjával 
a mestergerendát és véget vetett 
a farsangi mulatságnak. Hazánk-
ban a török időket idéző mohácsi 
busójárás a legismertebb farsang-
hoz kötődő maszkos felvonulás. 
A maskarákkal a török elűzésére 
emlékeztetnek. A monda szerint 
az őslakos sokácok ijesztő álar-
cokba öltözve zavarták el a törö-

köket Mohácsról. A történeti hű-
ség kedvéért jegyzem meg, hogy 
a város 1687-ben szabadult fel a 
török uralom alól. A sokácság be-
telepítése csak jó 10 évvel ezután 
kezdődött meg. A balkáni eredetű 
sokácok minden bizonnyal koráb-
bi hazájukból hozták magukkal a 
szokást. A hagyomány szerint a te-
let jelképező koporsó elégetésével 
búcsúznak a téltől és köszöntik a 
tavasz eljövetelét. 
Falun, a fonóházakban (ahol min-
dig más-más családnál jöttek ösz-
sze télen a lányok és asszonyok 
és megfonták a stafírungot lenből 
vagy kenderből) farsang idején 
minden este tartottak vidám ese-
ményeket, daloltak, táncoltak, 
játszottak. Az utolsó fonóházi ösz-
szejövetel felért egy kisebb lako-
dalommal. 
Több helyen szokás volt a rönk-
húzás is, amit akkor végeztek a le-
gények, ha a farsangban nem volt 
esküvő. Ilyenkor egyiküket meny-
asszonynak öltöztették. Ezzel csú-
folta ki egymást a fiatalság.
Jeles költőink, köztük Csokonai 
Vitéz Mihály is írt a farsangról egy 
eposz-paródiát:
 „Dorottya, avagy a dámák diada-
la a farsangon” címmel. Az eposz 
így kezdődik:
” Éneklem a farsang napjait, s 
Dorottyát,
Ki látván a dámák bajos állapotját,
Carnevál s az ifjak ellen feltámada,

S diadalmat is nyert pártára unt 
hada…
Az örvendő Farsang elindul Budá-
ról,
Tudósítást venni a magyar hazáról.
S lajstromba szedni az új menyecs-
kéket,
Összvejárt sorjába minden várme-
gyéket…”
Mai nyelvre fordítva: Dorottya 
leánytársaival a rövid farsang és 
a kevés menyegző miatt háborog, 
hadat indít Carnevál és az ifjak 
ellen. Amikor már szinte megy-
győzte őket, megjelenik Vénusz, 
aki megígéri a dámáknak, hogy 
minden kívánságukat teljesíti és 
megbékélteti őket az ifjakkal. 
Carnevál bement Kaposvárra, a 
Matriculát (az Anyakönyvet) ki-
nyitva rájött, hogy, Dorottya már 
60 éves, és azért búsul, mert még 
mindig hajadon. A Dámák közben 
táncolnak, játszadoznak és csú-
folják Dorottya kisasszonyt, ezért 
Dorottya dühében így folytatja:
„Egek! Én tehát csak azért szület-
tem, 
Hogy férfi sohase feküdjék mellet-
tem!
Miért juttattatok 60 esztendőre
Ha szert nem tehetek egy rossz fő-
kötőre?
Sem pénzét, sem eszét én nem 
néztem volna,
Sem nemét, sem képét, csak férfi 
lett volna
Mondhatom, hogy akárki légyen 

hozzámegyek,
Kezet csapok vele, csak leány ne 
legyek…”
Dorottya nagy fájdalma miatti fo-
hászkodását az égiek meghallgat-
ják és csodát tesznek:
 „Dorottya leveti a vénség szőnye-
gét,
Mint a kígyó szokta téli lebernye-
gét,
Betelének gyenge hússal nagy 
ráncai,
Kinövének mind a 32 fogai…
Kerekded fara is úgy domborula 
ki, 
Mintha birsalmából harapták vol-
na ki.
De Ámor a szép fény s illat köze-
péből
Kiválasztván egypár nyilat tege-
zéből,
Ráteszi keményen felhúzott íjára-
S ellövi Oporra s a szép Doroty-
tyára.
Dorottya Oporral mindjárt kezet 
csapott,
Levágatta tulkát, s hívatta a pa-
pot.”
Bárcsak minden farsang ilyen sze-
rencsés befejezéssel érne véget!
A rövid bevezető előadás után a 
dalkör műsora következett ideil-
lő vidám dalokkal. Ezt követően 
Jutka „Menyecskés-dalokat” adott 
elő. Robi Petőfi Sándor: „Sze-
get-szeggel” című szatirikus ver-
sét mondta el. Nagy sikert aratott 
Ani és Rózsi kettőse, amelyben 
a családi kapcsolatokat figuráz-
ták ki. Vera a farsangi örömökről 
szólt. Bálint szokás szerint megne-
vettette a közönséget a „Tizenkét-
szer volt a gólya minálunk” című 
dalával. Jóska arról éneket, hogy 
„A faluban nincsen kislány csak 
kettő”, majd Ady Endre „Zsóka 
búcsúzója” című versét adta elő.
A műsor végén a klubtagok és a 
dalkör együtt énekelték a záró szá-
mot, amelyben kifejezték kívánsá-
gukat: „Ha már tavasz van, legyen 
tavasz és éljen a szerelem” A zsú-
folásig megtelt teremben a hálás 
közönség nagy tapssal köszönte 
meg az előadók vidám műsorát.
 Kun Imre klubelnök
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Farsangi műsor a Városi Nyugdíjas Klubban

Polgármester látogatása a Bajtársi Klubban
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2019. február 22-én kihirdet-
tük a tavalyi „Rajzold le a 
múzeumot!” című rajzpályá-
zat és a „Tata? Tóváros? – Ta-
tatóváros!” című városegye-
sítésről szóló kiállításunkhoz 
meghirdetett videópályázat 
eredményeit.
A videópályázatra alsós ta-
gozatosoktól a középisko-
lás korosztályig készítettek 
kisfilmeket a gyerekek, ame-
lyek szülővárosukat, Tatát 
mutatják be kreatív módon. A 
zsűri hosszas tanakodás után 

állította fel a sorrendet.
Ezúton is szeretnénk gratulál-
ni a résztvevőknek és köszön-
jük a jó hangulatban eltöltött 
délutánt!
A rajzpályázat folytatódik, 
idén a múzeumban kiállított 
tárgyakról várunk gyermek-
rajzokat, amelyeket a Kuny 
Domokos Múzeum, vagy a 
Német Nemzetiségi Múzeum 
portáján tudnak – az alkotó 
nevével, iskolája nevével és 
osztályának feltüntetésével – 
leadni.

Szabó Magda Tündér Lalája örök ér-
tékű mese a mai gyerekek körében is. 
A valóságos és eleven kisfiú alakja, 
kalandjai magával ragadják az olvasó 
közönséget. A műben megjelenik a 
szerelem és az intrika, az igazság és 
a csalás, az ész és a varázslat, a tün-
dérek csodaszerei, s ezek ma is vonzó 
színfoltok a meseregényekben.
A Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tárban tavaly indult programsorozat: 
az Irodalmi furfang témájául tehát 
februárban a Tündér Lala szolgált. 
A játékos fejtörőt örömmel töltötték 
ki azok, akik már olvasták a művet, 
és többen a program kapcsán ismer-
kedtek meg vele. Csodálatos fantá-
ziájukat mutatták meg a gyerkőcök, 
mikor az egyik kreatív feladatban 

Tündérországot és az Író öblét örö-
kítették meg pompás színekkel. Egy 
másikban pedig a nyolc pár szemű 
Olvasó Nyuli alakja elevenedett meg 
a szemünk előtt. 
Az eredményhirdetésen nemcsak 
a nyertes gyerekek, hanem család-
tagjaik is megjelentek, és ragyogó 
arccal vették át a tündéres meséket 
tartalmazó hangoskönyveket és cso-
koládékat. Márciusban az idő fogal-
ma kerül az Irodalmi furfang közép-
pontjába, de hogy konkrétan melyik 
regénysorozatra gondoltunk, az még 
legyen titok. 
Nyertesek: Kozicz Ábel Lőrinc, Ko-
zicz Júlia Anna, Tőke Júlia, Lakatos 
Benedek

Dományi Zsuzsanna
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Tündérország a 
gyerekkönyvtárban

A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár pályázatot hírdet 
általános iskolás gyerekek-
nek:
Téma: Egy kutya kalandjai
Írj történetet egy magyar 
vizsla kutyusról!
Adj címet a műnek! Munkád 
terjedelme 
min. 1, max . 2 gépelt oldal 
legyen!
A pályázat győztese a könyv-
jutalmon kívül részt vehet a 
gyermekkönyvtár kutyaterá-
piás foglalkozásán, amelyen 
Sugta Klára és Dr. Simon 
terápiás kutya is közreműkö-
dik.
Az írásokat e-mailben vagy 
nyomtatottan várjuk. A pá-
lyamunkán szerepeljen a ne-
ved, iskolád neve,
osztályod, elérhetőséged!

Meseíró pályázat

Eredményhirdetés a múzeumban
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A Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége komoly munkát fektet 
abba, hogy már a gyerekeknek is le-

gyen folyamatos versenyrendszere. 
Ennek eredménye nem biztos hogy 
gyors fejlődést hoz a felnőtt korosz-
tályban, de hosszú távon biztos hogy 
kamatozni fog. Jelenleg már a 2008-
ban született gyerekek is rendszeres 
játéklehetőséget kapnak a Kenguru 
Kupa rendszerben. A kosárlabda 
biztos hogy dobogón van a labdajá-
tékok képzeletbeli rangsorában amit 
az is bizonyíthat, hogy  a Kenguru 
Kupa 10 régióban közel 300 csapa-
tot jelent, amit ha csak 10 játékossal 
számolok akkor 3000 körüli játékost 
mozgat meg. A Tatai SE -lehet hogy 
sokakat meglep a szám- 12 csapatot 
versenyeztet és ebben már az emlí-
tett korosztály is benne van. Sőt, a 
játékosok között többségben vannak 

a még fiatalabbak. A tataiak a 4-es 
régió B csoportjában szerepelnek és 
jelenleg a 6. helyen állnak. Az utóbbi 
játéknapon -ez mindig így van- két 
mérkőzést játszottak. Egy fölényes 
győzelem után szoros vereséget 
szenvedtek egy soproni csapattól, 
ahol azért óriási hagyományai van-
nak a sportágnak. Egyelőre a Dara-
zsak jobbak a Mosómedvéknél. 
Tatabányai KC - Tatai Mosómedvék 
28-106 (3-23,18-25,6-24,1-34) 
Szorgos Darazsak - Tatai Mosómed-
vék 45-56 (6-12,11-19,4-5,24-20)
Pontszerzők: Hegyi 50, Bittmann 38, 
Vida 18, Csanki-Puss 13, Benyó 11, 
Monos 9, Kistóth 4, Hegedűs F. 2, 
Sztányi 2, Hegedűs V. 1.
Edző: Szabó Judit                          -ta-

Nem úgy sikerült a TAC NB I/B-s 
kézilabda csapatának legutóbbi hazai 
mérkőzése ahogy a vezetők és a szur-
kolók várták. Izgalmas mérkőzésen 
a hajrában 3 gólt lőve a Veszprém 
KKFT elvitte a két pontot. A lehető-
ség a javításra gyorsan itt volt, hiszen 
újra hazai pályán, ráadásul egy ősszel 
idegenben legyőzött csapat ellen kel-
lett pályára lépni. A Budai Farkasok 
ebben az idényben került fel ebbe az 
osztályba. A TAC a 6. helyről várta 
a meccset, ahol csak a győzelem volt 
elfogadható. A régi oroszlánbarlang-
ban került sor a mérkőzésre és az 
Ádám Sándor sportcsarnok nézőtere 
meg is telt. Ősszel a Nagykanizsa 
ellen ugyanitt magabiztosan nyert a 
hazai gárda. Most  a vendégek kezd-
tek jobban és gyorsan 2-0-ra vezet-
tek, aztán a 3-14. perc között csinált 

a TAC egy 8-2-es sorozatot és négy 
gólos előnyt szerzett. A következő 
nyolc percben hazai gólcsend közben 
a Farkasok a 22. percre ki is egyenlí-
tettek. Mintha megállt volna hazai ol-
dalon a tudomány és az egykori tatai 
Szövérdffy vezérletével a vendégek 
egyre magabiztosabban játszottak. 
A szünetre a Farkasok két gólos elő-
nyével mentek a csapatok és ezt az 
előnyt tartani is tudták a második fé-
lidő közepéig. Továbbra sem ment a 
TAC-nak, sok volt az egyénieskedés, 
kimaradtak a helyzetek és ami nem 
szokott előfordulni Harsányi három 
büntetőt is kihagyott. A vendégek ka-
pujában Merkovszki megbabonázta a 
lövőket. Fokozatosan nőtt a különb-
ség ami a 47. percre 6 gólosra nőtt. 
Még sikerült egy alkalommal négy 
gólra csökkenteni a hátrányt, de a 

vége ismét 6 lett. Ráadásul Győrffi 
súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, 
ami tovább növelheti Sibalin edző 
gondjait. Nincs könnyű helyzetben a 
csapat, hiszen most egy Balatonfüred 
elleni meccs következik, majd Tatán 
a NEKA együttesét fogadják.
Tatai AC – Dudai Farkasok 24-30 
(12-14)
Vezette: Asztalos B., Bárkányi G.
Góllövő: Harsányi 9, Győrffi 7, Bo-
ros, Fekete 2-2, Bátori, Sárosi, Sc-
hekk,, Venczel 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Nehéz mit mondani egy ilyen meccs 
után. Jól kezdtünk, vezettünk négy 
góllal, aztán valami megbomlott. 
Egyre idegesebben játszottunk, sokat 
hibáztunk. Nem tudom Győrffi sérü-
lése mennyire súlyos, de félek hetek-
re kidőlt.                                        -ta-

A tavasz legbiztosabb jele egy fo-
ciszurkoló számára hogy elkezdőd-
nek a megyei bajnokságok. Az egyes 
korosztályok csapatszámától függő-
en márciusban minden osztályban 
indul (folytatódik) a tavaszi szezon. 
Mert például a férfiaknál a megyei 
I. osztályban már ősszel lejátszottak 
egy tavaszi fordulót. A legkorábban 
a férfi U19-es bajnokság indult el. A 
TAC együttese szombaton már igazi 
hazai pályán fogadta a Koppány-
monostor gárdáját. Úgy tűnik, hogy 
végre minden tatai csapat a TAC 
pályán fogja játszani mérkőzéseit. A 
már ősszel megszokott lebonyolítási 
rend folytatódik, az U19 szombaton, 
a felnőtt vasárnap lép pályára .A ki-
csiknél az U14 szombaton, az U16 
vasárnap játszik, míg a lányoknál 

az U17 é a szombat az U19 pedig 
vasárnap délelőtt szerepel. Termé-
szetese a programajánlatban mindig 
megtalálják majd  az időpontokat. A 
férfi U19 fontos meccsel kezdhetett, 
hiszen egy előtte álló csapat volt a 
vendége. Ráadásul ősszel egy 8-2-es 
vereségbe szaladtak bele idegenben. 
A TAC megadta a módját a pályaa-
vatónak, hiszen volt füst, zene, be-
mutatás és ünnepélyes kezdőrúgás, 
amit Michl József polgármester úr 
végzett el. De Hanesz József klubel-
nök is megnézte a meccset. Ahogy 
várni lehetett a vendégek kezdtek 
jobban és alakítottak ki veszélyes 
helyzeteket, de csak kapufáig ju-
tottak. Nem úgy a hazaiak akik egy 
kontratámadás végén Sziranidisz jó 
megoldásával ( a kiugratásnál a ka-

pust is kicselezte) kicsit balról talált 
a bal alsó sarokba.Mindez a 27. perc-
ben történt. Továbbra is a Monostor 
támadott, de gólt nem tudott szerez-
ni. A második félidő gyakorlatilag 
arról szólt, hogy támadott a vendég-
csapat, védekezett a TAC és a veszé-
lyes kontrákból akár újabb gólokat 
is szerezhetett volna. Persze minden 
mindegy alapon mentek a vendégek 
is előre, előttük is voltak lehetősé-
gek, de Csákány kapuson nem tud-
tak kifogni. Ihletett formában védett 
a nemrég „Tehetség Díj”-al kitünte-
tett kapus. A vége izgalmasra sike-
redett, de  a Koppánymonostornak 
az egyenlítés sem jött össze. Sike-
rült a visszavágás az őszi vereségért 
boldogan ölelkeztek össze a tataiak, 
akik győzelemmel avatták fel új pá-
lyájukat és kezdték a tavaszi idényt.
Tatai AC – Koppánymonostori SE 
1-0 (1-0)
Vezette: Baranyai L.
Góllövő: Sziranidisz 27
Edző: Wéber Roland
Nagyon örülök a győzelemnek, 
megdolgoztunk érte. Jól játszot-
tunk és Csákány Máté fantaszti-
kusan védett. A fiúk nagyon ké-
szültek, hogy visszavágnak az őszi 
vereségért.            Tompa Andor

Asztalitenisz  
Férfi NB I. 
Tatai AC – Székesfehérvári 
Szondi 10-7
Pontszerző: Nagy, Sipos 3-3, 
Bedő, Krebs 2-2
Női NB I. Tatai AC – Club Aréna 
Győr MDSE 14-4
Pontszerző: Adamik, Gajdos 4-4, 
Pattantyús 3, Jankus 1, Gajdos-Pat-
tantyús, Adamik-Jankus.
Férfi NB II.  
Tatai AC – Győri Elektród 10-8
Pontszerző: Barassó 3, Krebs, Sza-
kál 2-2, Szám dr 1, Barassó-Krebs,
Szám dr – Szakál
Megyei I. osztály    
Tatai AC – Dág 7-11
Pontszerző: Senkál 4, Szendi, Var-
sányi, Vincze 1-1
Megyei II. osztály  
Sárisáp – Tatai AC  1-17
Pontszerző: Katona, Lentulai, Lu-
kács 4-4, Alföldi 3, Katona-Lentu-
lai, Alföldi-Lukács.
Kézilabda  
NB I/B           
Tatai AC – Veszprém KKFT 
Felsőörs 20-23 (12-11)
Góllövő: Harsányi 8, Győrffi 5, 
Benis, Fekete, Schekk 2-2, 
Bátori 1
Edző: Sibalin Jakab
Jól kezdtünk, azután főleg a máso-
dik félidőben több hibát vétettünk 
amit a Veszprém kishasznált. A vé-
gén kaptunk egy elkerülhető gólt, 
siettetük a játékot ami nem jött be. 
Sajnálom a vereséget.
Férfi ifjúsági  
Tatai AC – Veszprém II. 
18-31 (7-15)
Vezette: Krupánszki K., Pap Á.
Góllövő: Csányi, Szi-Benedek 
4-4, Véber, Willi 3-3, Steczina 2, 
Czunyi,1, Szalay 1
Edző: Márton Ádám
Az ellenfél a második helyen áll a 
tabellán, esélyese volt a mérkőzés-
nek. Időnként jól játszottunk, de 
sok volt az üresjárat amikor több 
gólt is kaptunk. Azért dolgozunk 
hogy kiegyensúlyozottabbak le-
gyünk a mérkőzéseken belül.
Tatai AC – Budai Farkasok 28-
39 (12-25)
 Góllövő: Steczina 15, 

Szi-Benedek 4, Czunyi, Willi 3-3, 
Zeőke-Szőke, Focel 1-1
Edző: Csányi Gábor
Sajnos többet nem várhattam a 
csapattól. Többen sítáborban vol-
tak a héten, szinte mindenkinek fáj 
a torka, feje, láza van. A második 
félidőben azért összekapták magu-
kat a fiúk és ezt meg is nyertük.
Fiú serdülő:    
Tatai AC – Várpalotai Bányász 
31-19 (16-10)
Tatai AC – Budai Farkasok 
29-25 (17-14)
Góllövő: Szi-Benedek 8, Csányi 
5, Bolyán, Willi 4-4, Vámosi 3, 
Zwickl 2,
Horváth, Pap, Szalai 1-1
Edző: Csányi Gábor
Csak dicsérni tudom a fiúkat a mai 
meccsen, mert betegen, sítábor 
után, néhányuk lábában a tegnapi 
ifimérkőzéssel, fáradtan is győzni 
tudtunk.
Női ifjúsági    
Tatai AC – Komáromi VSE 
20-30 (10-14)
SZESE Győr – Tatai AC 
40-18 (19-6)
Edző: Gubicza István
Fiú U12  
Kőkúti Sasok DSE – Cunder 
Kézisuli 24-19 (11-9)
Kőkúti Sasok DSE – Dunaújvá-
ros 22-13 (11-8)
Edző: Kőhalmi Zsófia
Lány U14   Tatai AC – Csepel 
11-13 (6-7)
Tatai AC – Szekszárd 
24-14 (12-7)
Góllövő: Staudt 8, Szebeni 5, Kiss, 
Porpáczy, Ungor 4-4, Pálmai, Se-
bestyén 3-3, Malich-Maszlavér 2, 
Kakas, Sás 1-1
Edző: Kulcsár Györgyi
Kosárlabda 
Amatőr női NB I. 
Szombathelyi Egyetem – Tatai SE 
99-80 (22-21,23-23,24-15,30-21)
Pontszerző: Orsós-Bogdán 25/9, 
Gusztafik 19, Kuller 18, Chroméj 7,
Kiss J. 5/3, Kurucz 4, Szüts 2
Edző: Szabó Judit
Röplabda 
Női NB II             
ÉDRA TAC – RÖAK Kaposvár 
0-3 (-19,-18,-20)

Sport 2019. március 7. V. évfolyam, 5. szám8
Programajánló

Kézilabda
március 9. szombat 9.00 
Kőkúti Sasok DSE – Tatai AC 
fiú U11
10.30 Tatai AC – Cunder 
Kézisuli fiú U11
15.45 Kőkúti Sasok DSE – 
Alba Régia fiú U11
március 14. csütörtök 17.00 
Tatai AC – FTC II. 
fiú serdülő
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában játsszák.
március 16. szombat 16.00 
Tatai AC – NEKA 
II. férfi ifjúsági

18.00 Tatai AC – NEKA 
férfi NB I/B
A mérkőzéseket az Ádám Sándor 
Sportcsarnokban játsszák.
Labdarúgás
március 16. szombat 10.00 
Tatai AC – Ácsi Kinizsi fiú U16
14.00 tatai AC – Ácsi Kinizsi 
férfi U19
március 17. vasárnap 15.00 
Tatai AC – Nagyigmándi KSK 
felnőtt
A mérkőzéseket a TAC pályán 
játsszák.
Röplabda
március 9. szombat 18.00 
Tatai AC – Szo ESE női NB II.
A mérkőzést a Güntner Arénában 
játsszák.

EREDMÉNYEK

XXI. TATAI TAVASZI IVV ÉS NORDIC WALKING TÚRA
Időpont: 2019. március 16. szombat

Rendezők: Tata Város Önkormányzata, TAC szabadidősport szak-
osztály, KEM Természetjáró Szakosztály, Tatabánya VOLÁN SE.

Rajt–Cél: Tata Új Kajakház Ökoturisztikai Központ 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

Díjazás : Színes kitűző és a célban zsíros kenyér party.
Az IVV Túra része a Közép-Dunántúli Kupának!

Információ: 
Pápai Lászlóné 30/562–7559, Horváth Zoltán: 30/939-4017
Az érvényes nevezési lappal rendelkező résztvevők ingye-

nesen látogathatják meg a Tatai Fényes Tanösvényt!

Pályaavató győzelemmel

KOSARAZÓ KENGURUK

VALAMI NEM MEGY


