
Nyárra teljesen megújul az Épí-
tők parkja, ahol többek között 
kiépített parkolóval, és számos 
sport illetve szabadidős tevé-
kenységet kiszolgáló pályával, 
eszközzel gazdagodik a terület. 
A munkálatok már zajlanak, a 
helyszínen Borsó Tibor a Ko-
márom-Esztergom Megyei Köz-
gyűlés alelnöke, Bencsik János 
országgyűlési képviselő vala-
mint Michl József polgármester 
és Fekete Gyula tartott sajtótájé-
koztatót március 11-én.
Tata Város Önkormányzata pá-
lyázatot nyújtott be és nyert el 
az Építők parkja zöldfelüle-
teinek megújítására, valamint 
sport funkciókkal, pályákkal 
történő bővítésére. Emellett a 
január óta zajló beruházás részét 
képezi az Építők parki parko-
lók kiépítése is a közművekkel 
együtt. A projekt a TOP-2.1.2-
15-KO1-2016-00002, valamint 
a HUSK/1601/2.2.1/109 kódszá-
mú pályázati forrásokból, illetve 
önkormányzati önerőből valósul 
meg, bruttó 650 millió forint ér-
tékben.
Borsó Tibor a Komárom-Eszter-
gom Megyei Közgyűlés alelnö-
ke a   sajtótájékoztatón elmond-
ta: - Tata természeti és épített 
öröksége kiapadhatatlan forrás, 
ezért városunk a megye egy 

olyan települése, ahol kiváló 
pályázati ötletek születnek, de 
emellett Tata olyan szakember 
gárdával is rendelkezik, amely 
a pályázatok részletes meg-
tervezését és kivitelezését is 
magas színvonalon elvégzi. A 
megyei önkormányzat a 2013-
2020 közötti időszakban 180 
projektet generált, ezeknek ed-
dig körülbelül az egyötödét ad-
ták át, a nagyobb beruházások 
befejezésének időszaka most 
kezdődik.
A park zöldterületi részén már 
kitűzték és körbeszegélyezték 
a különböző korosztályokat ki-
szolgáló játszótereket, s az eze-

ket összekötő sétányok széleit. 
A játszóterek között a fák nagy 
részét elültették, emellett pedig 
folyamatosan zajlik az illem-
hely felújítása is.
Bencsik János a projektről úgy 
nyilatkozott: - Az Építők par-
kja Tata egyik kultikus helye, 
amely még a nagy fesztiválok 
megalapítása előtt rendszeresen 
otthont adott a városi rendez-
vényeknek. A most zajló beru-
házás továbbra is elsősorban 
a tataiak érdekeit szolgálja, s 
újabb lehetőséget ad a családok 
minden generációjának a biz-
tonságos játékra, sportra és ki-
kapcsolódásra – fogalmazott az 

országgyűlési képviselő.
A helyszínen jelenleg a Kertvá-
ros egy részének csapadékvizét 
is levezető csapadékcsatorna 
rendszer kiépítése zajlik, mely-
nek nyomán a korábbi intenzív 
esőzésekkor jelentkező elön-
tések a jövőben megszűnnek. 
A csapadékcsatorna megépí-
tésével párhuzamosan a többi 
közművezetéket is kiváltják, 
valamint új vezetékek kiépíté-
se is megtörténik. Emellett egy 
97 férőhelyes parkoló is létesül, 
s miután már minden bontási 
munkát elvégeztek, az út alapo-
zása szintén megkezdődött.
       Folytatás a 3. oldalon

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében rendeztek ünne-
pi felvonulást és megemlékezést 
március 15-én délelőtt Tatán, az 
1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére. 
Az ünnepség Mansbarth Antal ka-
tolikus pap, a forradalom mártír-
jának emléktáblájánál kezdődött 
az Ady Endre úton, majd Hama-
ry Dániel, honvéd tüzér hadnagy, 
orvos Tópart utcai szülőházánál 
folytatódott, végül a várudvaron 

fejeződött be az 1848-as emlé-
koszlopnál, amelyet a Szövetség 
Tatáért Alapítvány közadakozás-
ból állíttatott.
A várudvaron beszédet mondott 
Michl József. Tata Város polgár-
mestere hangsúlyozta: - 1848. 
március 15. egy olyan szabadság-
harc kezdete volt, amelyben a ma-
gyar nép vér nélkül kívánta sokfé-
le idegen elnyomást évszázadokon 
keresztül megszenvedve, idegen 
uralmat keserűen elviselve talpra 
állítani magát. 2019. március 15-

én még mindig vívjuk szabadság-
harcunkat, még mindig az „itt az 
idő, most vagy soha” üzenete él. 
Még mindig vívjuk küzdelmünket 
egymással és a külső ellennel, hogy 
végre rend és biztonság lehessen 
mindannyiunk életében. Újra sors-
döntő kérdések állnak előttünk: azt 
látjuk, most valóban éles a legfon-
tosabb kérdésben, mindannyiunk 
biztonságának kérdésében a véle-
ménykülönbség. A józan ész sem 
érti, hogyan nem lehet látni azt a 
veszélyt, ami annyiszor megjelent 

már fejünk felett és sújtott le nem-
zetünkre – fogalmazott a város-
vezető. Michl József beszédében 
kiemelte: - 1848 márciusi esemé-
nyeinek legmaradandóbb két sza-
va: a „talpra magyar” lett. Petőfi 
sorában benne van minden a nem-
zeti önrendelkezésről, önvédelem-
ről és a nemzet iránti őszinte, tenni 
akaró szeretetről, s ez a vágyunk 
azóta sem csökkent. Az igaz sza-
badság iránti vágyunk a mai napig 
mindig tettekbe fordul, s most újra, 
30 esztendeje vívjuk ezt a küzdel-
met. Elleneink fegyvertára nem 
fogy el, új veszedelem fenyeget, 
az önfeladás: add fel hazádat, hite-
det, családodat, szerelmedet-egy-
másnak feszült az önfeladást és a 
nemzetépítést akarók tábora, ezért 
nagyon is időszerű nemcsak már-
cius 15-e, hanem mindhárom nem-
zeti ünnepünk közös üzenete, mely 
a testi és lelki biztonságunkról, ön-
rendelkezésünk meg, vagy vissza-
szerzéséről és védelméről szól. 
Az ünnepi rendezvényen közremű-
ködtek: Rékasi Károly és Petrozsé-
nyi Eszter színművészek, a Vasza-
ry János Általános Iskola diákjai, 
a Menner Bernát Zeneiskola fúvó-
szenekara Belső Máté vezetésével, 
valamint  a Tatai Református Gim-
názium, a Bláthy Ottó és a Jávorka 
Sándor középiskolák tanulói, a Ta-
tai Táltos Lovas Iskola lovasai és a 
tardosi lovasok.       Ábrahám Ágnes
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Nyáron vehetjük újra birtokba az Építők parkját



Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére szervezett 
tatai megemlékezésekhez kapcso-
lódóan Michl József polgármester 
minden évben kötetlen beszélge-
tésre hívja a megyei média képvi-
selőit, a magyar sajtó napja alkal-
mából. Az idei találkozóra március 
14-én került sor a Pikant  Étterem-
ben.
A magyar sajtó napját 1990-ben 
alapították annak emlékére, hogy 
1848-ban március 15-én nyomtat-
ták ki a magyar sajtó első szabad 
termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti 
dalt.
Michl József polgármester a talál-
kozó helyszínén elmondta: - hálá-
val tartozunk azoknak a szakem-
bereknek, akik szinte soha nem 
látszanak, mert a kamerák vagy a 
mikrofonok mögött állnak, vagy 
éppen az újságok hasábjaira írnak, 
és a mindennapok híreit eljuttat-
ják hozzánk. Ezért fontos évről 
évre köszönetet mondani nekik, és 
ilyenkor egy kicsit megállva be-
szélgetni a munkájukról, nehézsé-
geikről, örömeikről és eredménye-
ikről. A sajtó munkatársainak óriási 
felelősségük van, hiszen a hallga-
tók, a nézők és az olvasók fejével 
kell gondolkodniuk azért, hogy a 
legmegfelelőbb módon, mindenki 

számára érthetően tudják átadni az 
aktuális információkat – fogalma-
zott a városvezető.
A találkozón minden évben elfo-
gadja Tata meghívását egy-egy 
vendég, aki valamilyen aktuális 
témában tart rövid tájékoztatót. 
Idén Hollik István kormányszóvi-
vő látogatott hozzánk az esemény-
re, aki úgy nyilatkozott: - nem 
lehet sikeres az ország sikeres 
helyi közösségek nélkül, a helyi 
közösségeknek pedig szükségük 
van helyi médiumokra, hiszen a 
helyi újságok, televíziók, rádiók 

és internetes felületek tudják csak 
igazán közvetíteni a helyi híreket, 
a lokális médiumok sokszínűsége 
pedig megmutatja a helyben élők 
életerejét. A kormányzati kommu-
nikáció, természetét tekintve nem 
tud mélyebben foglalkozni a helyi 
ügyekkel, ezért a települési, regio-
nális médiumok - akár önkormány-
zatiak, akár magán kezdeménye-
zések- az országos témák mellett 
elsősorban a helyi események híre-
it viszik el a környezetükben élők-
nek, így jelentős szerepük van, és a 
kormányzati kommunikációval jól 

kiegészítik egymást - hangsúlyozta 
a kormányszóvivő.
A magyar sajtó napja alkalmából 
rendezett tatai találkozón Petzke 
Ferenc a Tatai Televízió főszer-
kesztője és Nemes János, a televí-
zió egyik első munkatársa mondta 
el gondolatait azzal kapcsolatban, 
hogy városunk televíziója 30 év-
vel ezelőtt kezdte el sugározni első 
kísérleti adásait. Az eseményen ezt 
követően a megyénkben dolgozó 
újságírók, televíziós, rádiós szak-
emberek osztották meg egymással 
tapasztalataikat.           -áá-
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Együtt ünnepeltek a megyei sajtó képviselőiFOGADÓÓRA
DR. LANTAI ÉVA ALJEGYZŐ

2019. március 26-
án (kedden)
9.00-11.00 óra kö-
zött fogadja a hozzá 
forduló polgárokat a 
Városházán hivatali 
helyiségében, Tata, 

Kossuth tér  1.  I. em. 108. szoba. 
A választópolgárok fogadása 
előzetes telefonos bejelentke-
zés alapján történik, melyre a 
34/588-616-os telefonszámon 
van lehetőség.

Előadássorozatot indít a tatai CSAKPont
Tavaly augusztus óta működik Ta-
tán a Család és Karrier Pont, amely 
a volt piarista rendház épületében 

várja a családokat, édesanyákat, s 
azokat a nőket, akik szeretnének 
újra visszakerülni a munka világába.

A CSAKPont létrejöttének és mű-
ködésének célja, hogy a térségben 
élő nők családi, társadalmi és mun-
kaerő-piaci szerepeinek összeegyez-
tetését elősegítse, népszerűsítve 
az anyák foglalkoztathatóságát, és 
atipikus munkavégzését. Az elmúlt 
hónapokban a helyszínen folyama-
tosan zajlottak a különböző prog-
ramok, tájékoztatók, tanácsadások 
- akár személyre szólóan is, és van 
már olyan hölgy, akinek a CSAK-
Pont segítségével sikerült újra mun-
kát találnia.
A Család és Karrier Pont mun-

katársai szeretnék bővíteni szol-
gáltatásaikat, ezért idén tavasszal 
egy előadássorozatot indítanak el 
„Egészséges Élet” címmel. A prog-
ramsorozat nyitó előadására felkéré-
süket örömmel fogadta el Dr. Lakos 
Ildikó gyermekorvos, aki a szezon-
ális gyerekbetegségekről és gyógy-
módokról fog beszélni március 25-
én hétfőn 11:00 órától.
Az előadásra minden érdeklődőt, 
anyukákat, apukákat nagyszülőket 
és a család bármelyik tagját sze-
retettel várják a szervezők a tatai 
CSAKPont-ban.             

Tata Város Polgármestere Tata Építési Szabályzatának módosításáról
Lakossági Fórumot hirdet

2019. április 2. 16 órára a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe
(2890 Tata, Kossuth tér 1.) az alábbi témákban:

A Malom utca teresedésében lévő, részben parkolóként funkcionáló terület sza-
bályozása. 
A Szomódi út mentén lévő, Tata 2046/26 helyrajzi számú ingatlanon szabályozott 
véderdő áthelyezése.
A tervezett módosítások a http://magyaryterv.etata.hu/telepulesrendezes/modosi-
tasok.php weboldalon megtalálhatóak.
A településrendezési eszközök módosításával, az elkészült szabályozási terv mó-
dosítás tervezetével kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumon 
szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy 
elektronikusan lehet megtenni levélben a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy e-mailben a foepitesz@tata.hu címre.

Második évébe lép a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság uniós tá-
mogatással megvalósított, „A nemek közötti esélyteremtő stratégiák fej-
lesztése nemzetközi együttműködésben Tatán” című projektje, melynek 
keretében idén elindult egy nemzetközi prominenciakutatás, emellett  4 
tanulmányi utat, 6 műhelymunkát, 2 továbbképzést és egy zárókonferen-
ciát szerveznek.
Közelgő programok:
2019. április 4. Tata, Piarista rendház
ReStart Műhely – a hatékony karrierváltás feltételei
2019. április 12. Komárom, Arany 17 Rendezvényközpont
A visszatérés-támogatás közösségi, családi és munkahelyi lehetőségei
2019. április 12. Komárom, Kemence Egyesület (jó gyakorlat tanulmány-
út) A komáromi programra autóbuszt indítunk. 
Érdeklődni, jelentkezni a 30/747-9544-es telefonszámon lehet.

FELHÍVÁS
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Idén is díjazták a legeredményesebb tatai diákokat
A magyar zászló és címer napja a Kossuth téren

Folytatás az 1. oldalról
Michl József a sajtótájékoztatón 
elmondta: - a fejlesztés egyik cél-
ja az volt, hogy a park korszerűbb 
környezetben megőrizze a koráb-
bi funkcióit is. A kisebb tereken 
családok, helyi közösségek talál-
kozhatnak, de lesz olyan helyszín, 
ahová nagyobb rendezvényekhez 
sátrat lehet felállítani, és kibővül 
a strandröplabda pálya is. A kicsi 
gyerekek és a kamaszok külön ját-
szótéren, míg a felnőttek egy fit-
nesz parkban kapcsolódhatnak ki. 
A polgármester tájékoztatott arról, 
hogy a Pons Danubii EGTC-n ke-
resztül érkezett pályázati forrásból 
épül meg az új parkoló, amely ré-
sze egy szlovák-magyar határon 
átnyúló kerékpárkölcsönző rend-
szernek. A kerékpárosok autóikat a 
parkolóban hagyhatják, majd az Új  
Kajakháznál vagy a Güntner Aré-
na Városi Sportcsarnoknál létesülő 
kerékpárkölcsönzők valamelyiké-
ből tudnak biciklit kölcsönözni, 

melyekkel városon belül, illetve 
kívül is közlekedhetnek. A park-
ban emellett kerékpár támaszokat 
is felállítanak, amelyeknél kültéri 
kerékpárpumpával ellenőrizhetjük 
le a guminyomást.
A „Tata Építők Parkjában városi 
zöld infrastruktúra fejlesztés” el-
nevezésű projekt nyár elején feje-
ződik be. A fejlesztés során addig 
kiépítenek egy öntött gumiburko-
latos gyermekjátszóteret és egy 
kamaszjátszóteret, a labdajátékok 
kedvelőinek készül két kis grund 
pálya kapukkal, kosárpalánkokkal, 
épül egy 30 x 18 m nagyságú, elke-
rített, gumiburkolatos multifunkci-
ós sportpálya két kosárpalánkkal, 
két normál és két mini focikapuval, 
és a pályák mellé két pingpon-
gasztalt is kihelyeznek. A korábbi 
fitnesz eszközök mellé egy sza-
badsúlyos edzésre alkalmas street 
workout fitnesz pályát alakítanak 
ki, amely akár önmagában, akár a 
tó körüli futást kiegészítve is haté-

kony edzést biztosít majd.
A projekt kivitelezője az FTK Épí-
tő Kft. és a KERTMÍVES 2004. 
Kft. által alkotott konzorcium, 
melynek képviseletében Fekete 
Gyula elmondta, hogy a munkákat 
január 8-án kezdték el. A követke-
ző időszakban a tataiak minden-

napjait leginkább érintő feladat 
április második felében az 1-es utat 
keresztező nagy átmérőjű csatorna 
átvezetése lesz, annak érdekében, 
hogy a Kertvárosi csapadékhálóza-
tot rákössék a vezetékre. A munka 
egy felszíni átvágással jár, emiatt 
a Vértesszőlősi úton 2x2 napon át, 

napközben félpályás útlezárás mel-
lett halad majd a forgalom. Kérjük 
a közlekedők türelmét a munkák 
idejére!
Az Építők parkjában a munkálatok 
a tervek szerint haladnak, a megú-
jult területet előreláthatóan június-
ban vehetik birtokba a tataiak. -áá-

Már hagyomány városunkban, 
hogy a magyar zászló és címer nap-
ja alkalmából  elismerésben része-
sülnek az elmúlt évben kiváló ta-
nulmányi eredményeket elért tatai 
diákok. Az idei ünnepséget március 
14-én rendezték a Kossuth téren, 
ahol a helyi általános és középisko-
lák végzős tanulói gyűltek össze.
A Kossuth téren a magyar zászló és 
címer napjához kapcsolódva meg-
újult az országzászló. A Városháza 
előtti talapzaton egy a korábbinál 
magasabb, 7 méter hosszú zász-
lórúdon már egy 100 x 300 centi-
méteres, angyalos címerrel díszített 
nemzeti színű országzászló lobog.
Michl József polgármester a már-
cius 14-i ünnepségen köszöntőjé-
ben elmondta: - a címer és a zászló 
egész életünket végigkíséri, még 
ha ez nem is mindig tudatosul ben-
nünk. A címer, mely egy családnak, 
közösségnek vagy nemzetnek a 
jelvényévé vált évszázadokon át, 
arra szolgál, hogy bemutatkozzunk: 
megmutassuk kik vagyunk, honnan 
jöttünk és hová tartozunk – tehát 
vállalom a nevemet, a családomat, 
a nemzetemet, a hazámat, s mindez 
visszafelé megvéd engem. Aki tart-
ja és magasba emelni a zászlót, azt 
követjük, s ezzel kifejezzük, hogy 
itt vagyunk mi, itt vagyunk itthon. 
Zászlókat helyezünk a hajókra, re-
pülőkre, településeink tereire és 
épületeire, s ezzel is azt jelezzük: 
itt vagyunk mi, itt vagyunk itthon. 
A városvezető beszédében feleleve-

nítette a tatai születésű Mansbarth 
Antal katolikus pap és Hamary Dá-
niel, honvéd tüzér hadnagy életét, 
akik részesei voltak az 1848-49-es 
forradalomnak. Mindketten pajzsot 
tartó és zászlót emelő emberek vol-
tak, közülünk származnak, itt éltek 
az őseinkkel és nagyon közel van-
nak hozzánk – fogalmazott Michl 
József.
A legjobbaknak járó díjakat a ma-
gyar zászló és címer napja alkalmá-
ból azok kapták, akik: 
- országos tanulmányi versenyeken 
1-6. helyezést,
- nemzetközi tanulmányi versenye-
ken 1-6. helyezést, vagy
- felsőfokú intézményekbe történő 
felvételinél többletpontszámot adó 
tanulmányi versenyeken helyezése-
ket értek el.
A 2017/18-as tanévben elért ered-
mények alapján 36 tatai diákot és 
28 felkészítő pedagógust díjazott az 
önkormányzat: 
A Kőkúti Általános Iskolából:
Engler Csilla, Tóth Kincső, Varga 
Dániel és Szabó Benedek a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatverseny Orszá-
gos döntőjében csapatban negyedik 
helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: 
Ács Gáborné. Kishalmi András és 
Keresztes Ádám a Titok Hermann 
Ottó tesztverseny országos döntőjé-
ben második helyezést, Tóth Ábel 
hatodik helyezést ért el. Felkészítő 
tanáraik: Lázár Ivetta, Juhász And-
rea és Selmeci Attiláné. Perneczky 
Zita, Szanda Zsófia és Punk Laura a 

csecsemőgondozási verseny orszá-
gos döntőjében csapatban hatodik 
helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: 
Onódi Katalin.
A Kőkúti Általános Iskola Fazekas 
Utcai Tagintézményéből:
Szikora Georgina, Hunyadi Anna-
mária, Tasnádi Bálint a Zöld Okos 
Kupa Országos Fenntarthatósági 
Versenyen negyedik helyezést ért 
el. Felkészítő tanáruk: Pozsgayné 
Tóth Ildikó.
A Vaszary János Általános Iskolá-
ból: Bilszky Márk a Jedlik Ányos 
Országos Versenyen fizikából 4. 
helyezést ért el, felkészítő tanára: 
Avrancsevné Hegedűs Ildikó.
Fekets Anna az Arany János Orszá-
gos Versenyen magyarból 4. helye-
zést, Frank Éda 6. helyezést ért el, 
felkészítő tanáruk: Lázár Katalin.
Száraz Dóra a Sziporka Országos 
Matematika Versenyen 2. helyezést 
ért el, felkészítő tanára: dr. Lévainé 
Ujvári Mária. Nagy Olivér a Lon-
don Bridge Országos Angolverse-
nyen 1. helyzést, Bognár Balázs 5. 
helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: 
Németh Krisztina és Rabi Ildikó.
Az Eötvös József Gimnáziumból:
Hegedűs Péter a Konkoly-Thege 
Miklós Matematikaversenyen 1. 
helyezést, Schleier Vera Izabella 
2., Krisztik Bálint 3. helyezést ért 
el. Felkészítő tanáraik: Krisztin Né-
meth Andrea, Tóth Zsuzsanna és 
Ádámné Dúcz Vilma.
Kadlecsik Ádám az Ausztriai Fiatal 
Fizikusok Versenyén 2. helyezést 

ért el, felkészítő tanára: dr. Szeide-
mann Ákos.
Koroknay Tamás a Hódítsd meg 
a biteket nemzetközi informatikai 
versenyen 8. lett, felkészítő tanára: 
Gálik András.
Papp Ádám Gábor a Cornides Ist-
ván Matematika - Fizika Emlék-
versenyen 3. és 4. helyezést ért el, 
felkészítő tanárai: Ádámné Dúcz 
Vilma és Ádám Árpád.
Pölöskei Dávid, Sárkány Ákos 
Soma, Schleier Vera Izabella az Or-
szágos Angol Nyelvi Civilizációs 
Versenyen 10. helyezést ért el csa-
patban, felkészítő tanáruk: Roman-
kovics Mirtill.
Pölöskei Dávid, az ELC Országos 
Angol Nyelvi Versenyen 8. helye-
zést,   Schleier Vera Izabella 10. 
helyezést ért el, felkészítő tanáraik: 
Tóth Gáborné és Székelyi Zsuzsan-
na.
Veisz Andor a Cornides István Ma-
tematika - Fizika Emlékversenyen 
összetettben 5. lett, felkészítő taná-
rai: Tóth Zsuzsanna, Ádám Árpád.
A Talentum Iskolából:
Szeidemann Márton a Simonyi 
Zsigmond Helyesírási Versenyen 
országos 5., a Jedlik Ányos Fizi-
kaversenyen országos 4. helyezést 
ért el. Felkészítő tanárai: Szabóné 
Molnár Judit és Makincs Gyula.
A Tatai Református Gimnáziumból:
Bánhidi Botond a Református Is-
kolák Országos Angol és Német 
Nyelvi Versenyén németből 1. he-
lyezést, Kovács Mirabella angol-

ból 6. helyezést, Tasnádi Márton 
németből 1. helyezést ért el. Felké-
szítő tanáraik: Fohner Éva, Katona 
Gabriella, Liebe Gabriella.
Kovács Emese a Budai József Bio-
lógia Feladatmegoldó Versenyen 4. 
lett, felkészítő tanára: Nagyné Kris-
tó Erzsébet.
Nagy Enikő a Református Isko-
lák Országos Kémia Versenyén 5. 
helyezést ért el, felkészítő tanára: 
Pozsgayné Tóth Ildikó.
Madarász Áron a Református Is-
kolák Országos Matematika Verse-
nyén 5. helyezést ért el, felkészítő 
tanára: Németh Krisztina.
A díjazottaknak járó emlékplaket-
ten ebben az évben Öveges József 
piarista szerzetes, tanár arcképe lát-
ható, hiszen idén lesz 40 éve, hogy 
elhunyt a jeles pedagógus, aki az 
egykori tatai Piarista Gimnázium-
ban tanított. A díjazottaknak járó 
plakettet Molnárné Tamás Anetta 
fazekas, népi iparművész készítette. 
Az ünnepségen egy országos kez-
deményezés tatai állomását is 
felavatták. Vecsei H. Miklós, a 
Vígszínház színművésze és Mi-
chl József polgármester egy olyan 
könyv automatát leplezett le, 
amelyből a kortárs és a klasszikus 
irodalom gyöngyszemeit bárki elér-
heti. A posta épülete előtt található 
automatával kapcsolatban Vecsei 
H. Miklós, a kezdeményezés egyik 
alapítója elmondta: - az  automaták 
ötlete azt a célt szolgálja, hogy az 
emberek ne csupán okostelefonokat 
tartsanak a zsebükben, így születtek 
meg a pocket zsebkönyvek. A pro-
jekt kitalálói közvéleménykutatást 
végeztek, és azon városok jelent-
kezését várták, akik szerettek volna 
hozzájuk csatlakozni. Tata a TOP 
20 jelentkezők egyike volt, mely-
nek nyomán Pest megyén kívül 
vidéken először a mi városunkban 
helyeztek ki könyvkiadó automa-
tát. Budapest és Szentendre után 
hazánkban Tata a 3. település, ahol 
ilyen automata működik.
A magyar zászló és címer napja 
alkalmából rendezett ünnepségen 
közreműködött Petrozsényi Eszter 
színművész, valamint Varga Lilla 
és Mike Ariel (ének, gitár).      -áá-

Nyáron vehetjük újra birtokba az Építők parkját



Az Által-ér Szövetség pályázatot hirdet a Gerecse Natúr-
park értékeit, életét bemutató fotók benyújtására.
A pályázat célja: a Gerecse Natúrpark településeinek, 
természeti, kulturális értékeinek bemutatására szolgáló 
reprezentatív fotóalbum elkészítése a legjobb beküldött 
képekből. 

A magyar-angol-német-szlovák nyelvű album megjele-
nésének várható ideje 2019. október.

Az alkotásoknak a Gerecse Natúrpark településeinek gaz-
dag épített és természeti örökségét, történelmi helye-
it, hagyományait, ünnepeit, nevezetes rendezvényeit, 
a jellegzetes gerecsei, Duna-völgyi és Által-eret kísérő 
tájakat kell bemutatniuk. Az album mind a négy évszakra 
kiterjedően szeretné bemutatni ezeket az értékeket, így 
kérik a pályázókat, hogy amennyiben rendelkeznek tava-
szi, nyári, őszi és téli képekkel, azokból egyaránt küldjék 
el a legjobbnak tartott alkotásokat, melyek közül mint-
egy 180 kép kerül kiválasztásra.

A Gerecse Natúrpark települései: Annavölgy, Baj, Bajna, 
Bajót, Csolnok, Dág, Dunaalmás, Epöl, Gyermely, Héreg, 

Kocs, Lábatlan, Naszály, 
Neszmély, Nyergesújfa-
lu, Sárisáp, Süttő, Szo-
mód, Szomor, Tardos, 
Tarján, Tát, Tata, Tata-
bánya, Tokod, Tokodal-
táró, Úny, Vértesszőlős 
és Vértestolna.

A Bajtársi Klub február 20-án tűz-
te műsorra Kemény Balázs afrikai 
élménybeszámolóját. Balázsnak ja-
nuár 15-én volt a 70. születésnapja 
a közelmúltban pedig a névnapja. 
Ez alkalomból nagy tapssal köszön-
tötték a klubtagok. Kemény Balázs 
elmondta, hogy már kisgyermek 
kora óta elvarázsolta őt Afrika. 
Akkoriban talált egy könyvet Kit-
tenberger Kálmántól, a híres kuta-
tóról, aki 16 évet töltött Afrikában. 
A könyv címe:  „A vadász és gyűjtő 
utam Afrikában”. Ő is szerette vol-
na megismerni Afrikát, de arra soha 
nem gondolt, hogy valóban el fog 
oda jutni. Eredeti szakmája villa-
mosmérnök. 1983 körül egy útépí-
tő cégnél dolgozott, és kapott egy 
ajánlatot, hogy Líbiába mehetnek 
dolgozni. Egy kőtörő üzemben dol-
gozott, először gépkezelőként, majd 
később üzemigazgatóvá nevezték 
ki. Több helyen is járt Afrikában, 
több alkalommal. Turistaként is járt 
Kenyában. Libia után Ugandába 
ment dolgozni. A maláriát ő sem 
kerülhette el, amivel kórházban kö-
tött ki, szerencsére meggyógyult. 
Filmvetítéssel színesítette előadá-
sát, és különböző ajándéktárgyakat 

is bemutatott, (fotóalbum, dob, fo-
nott szék, és egyéb dísztárgyak). Az 
éghajlatnak megfelelően tea- kávé, 
és banánültetvény a fő megélhetési 
forma. Ugandában eléggé jó társa-
ságot alakítottak ki, szabadidejük-
ben eljártak a nemzeti parkokba, 
egy-egy étterembe. Miután kevés 
angoltudással bírt, de megélt belő-
le, és a többieknek is ő vásárolt be. 
Nagy vadakkal nem igazán talál-
kozott, ellenben nagyon sok ott a 
kígyó, amik közül nem mindegyik 
veszélyes. Afrikában a disznóhúst 
nem lehetett fogyasztani, emiatt 
inkább marhahúst ettek és az un. 
Nílusi sügért.  Rendkívül finom 
gyümölcsök voltak az un. Bozótos-
ban, ahol szeretett sétálni. Volt egy 
mérőszalagja, akárcsak a katonák-
nak, és azon mérte, mikor telik le 
a kiküldetése. Az ott léte alatt havi 
1000 dollárt keresett, ami akkor jó-
nak számított. A fizetésének nagy 
részét hazaküldte, és ebből építkez-
tek. Sok féle ember található Afri-
kában, így pl. indiai kereskedőkkel 
is találkoztak, akik viszonylag gaz-
dag emberek voltak.  Volt közöttük 
olyan, akinek kb. 12 hajója volt. 
Ghánában is járt, ez a rész is gaz-

dag tartomány. Nagy üzlet ott az 
aranybányászat. Majd elmesélte, 
hogy az ottani Karácsony is hason-
ló, mint nálunk. A gyermekek ott is 
éneklik a Karácsonyi dallamokat. 
Szegénységgel is találkoztak, hisz 
az idős asszonyok jártak vásárolni 
és vízért is ők mentek, a fejükön 
cipelték az árut, ill. vizet. Sokan 
dísztárgyakat készítenek eladásra, 
pótolva a megélhetési költségeiket. 
Jelen volt a műsorban (Harminc 
Béla), aki elmondta, hogy Balázs-
zsal jó barátságban vannak. Ghá-
nában is együtt voltak. Ígéretet tett, 
hogy az ottani életről, szokásokról 
egy klubdélután keretében szívesen 
mesél. Ő geológiai kutatásokban 
vett részt. Mintegy 30 alkalommal 
volt Ghánában. Rendkívüli jóindu-
latú emberekkel találkozott, akik 
csupa szív és lélek emberek voltak, 
akikről majd mesélni fog. Sárközi 
József megköszönte a tájékoztatót, 
és felhívta a figyelmet a hétfői mozi 
délutánra, és a közelgő Nőnappal 
kapcsolatban még külön tájékozta-
tót fog tartani. Köszönjük Kemény 
Balázsnak az élménybeszámolóját, 
amit a tagság nagy örömmel és szí-
vesen hallgatott.                Nagy Olga

„Nők egészsége, a családok 
egészsége” címmel rendezett két 
napos szakmai konferenciát Tatán 
a Magyar Védőnők Egyesülete 
március 8-án és 9-én. A rendez-
vény első napjának időpontja, 
a Nemzetközi Nőnap, nem vé-
letlenül került kiválasztásra. A 
szervezők szeretnék ezt a napot 
új tartalommal megtölteni: a nők 
szerepének, családi és társadalmi 
értékének megerősítéséért.
Az egyesület 1996-óta szerve-
zi meg a konferenciát, amelynek 
minden évben más település ad 
otthont. Idén Tatát választották, 
a szakemberek a Pálma Rendez-
vényházban vettek részt a külön-
böző tájékoztatókon, előadáso-

kon. A konferenciára elsősorban a 
családokat ellátó védőnők jöttek el 
- de a program nyitott volt minden 
érdeklődő számára -, hogy minél 
több emberhez eljuthassanak azok 
az új ismeretek, amelyek a csalá-
dok egészségének megőrzéséhez 
nélkülözhetetlenek. Nagy jelen-
tősége van a személyre szabott 
gondozásnak, tanácsadásnak, ami 
kiemelt feladata a védőnőknek, 
akiknek munkájuk során sokszor 
eltérő érdekeket, véleményeket 
kell figyelembe venniük, és csak 
ezek harmóniája hozhat ered-
ményt. A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy hazánkban a családok 
szívesen fogadják a védőnői se-
gítséget. A tatai rendezvény ehhez 

biztosított szakmai tudást, hozzá-
járult a védőnők felkészültségé-
hez, a résztvevők megismerhették 
azokat a korszerű módszereket, 
eszköztárat, amelyek a sikeres 
együttműködést és gondozást se-
gíthetik.
Csordás Ágnes Katalin a Magyar 
Védőnők Egyesületének elnöke 
elmondta: - A védőnői hálózat 
megalakulásakor is nagy szükség 
volt a segítségre, de ez ma sincs 
másként, hiszen a védőnői munka 
egy olyan hivatás, amely támoga-
tó lehetőséget ad minden egyes 
családnak. Manapság, a gyors 
tudományos fejlődés korában 
az egyik legnagyobb kihívás az, 
hogy a legújabb kutatási eredmé-

nyeket, tudományos ismereteket 
lefordítsák a családok nyelvére és 
továbbadják, ezáltal a szülők na-
gyobb biztonsággal tudják nevel-
ni gyermekeiket. A védőnők hazai 
helyzetével kapcsolatban Csordás 
Ágnes Katalin hangsúlyozta: - je-
lenleg kb: 4700 védőnő dolgozik 
Magyarországon és 400 üres állás 
van a szakmában, ezért nagyon 
várják a fiatal utánpótlás jelentke-
zését.
A tatai találkozóra 180-an regiszt-
ráltak az ország minden tájáról, 
a vendégeket városunk nevében 
Michl József köszöntötte. A pol-
gármester a helyszínen úgy nyi-
latkozott: - külön öröm, hogy a 
konferencia nyitó napja a Nem-
zetközi Nőnapra esett, hiszen 
olyan hölgyek adnak egymásnak 
találkozót, akik az édesanyákkal 
és a gyermekekkel foglalkoznak, 
így nagyon sok szép téma kap-
csolódik össze. A városvezető 
kiemelte: - nagy köszönet jár ta-
tai védőnőinknek, akik egyfajta 
mentő munkát végeznek, amivel 
átsegítik a holtpontokon a nehéz-
ségben lévő anyákat, másokat pe-
dig megerősítenek abban, hogy jó 
úton járnak. A konferencia védnö-
ke volt: 
Michl József polgármester, Bu-

dáné Bognár Erzsébet megyei 
vezető védőnő, Dr. Hirdi Henri-
ett alapellátási alelnök Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Ka-
mara és Csordás Ágnes Katalin a 
Magyar Védőnők Egyesületének 
elnöke.
A rendezvény Tata Város Ön-
kormányzata, a Magyar Védő-
nők Egyesülete, a Tatai Védőnői 
Szolgálat és a Magyar Védőnők 
Egyesülete Komárom-Esztergom 
Megye Szakosztálya közös szer-
vezésében valósult meg. A szak-
mai programban számos előadás 
szerepelt, többek között dr. Beró 
Henrietta alpolgármestertől a nők 
jogi helyzetéről a XXI. században, 
Dr. Fűrész Tünde közgazdásztól, 
a Kopp Mária Intézet vezetőjétől 
a család szerepéről a mindenna-
pokban, Antal Judit mentálhigi-
énés szakértőtől pedig a szakmai 
kiégésről és következményeiről. 
Pál Feri atya is Tatára látogatott, 
a kommunikáció és a stressz kap-
csolatáról tartott előadást.
A résztvevők a konferencia idején 
megismerkedtek Tata nevezetes-
ségeivel, tárlatvezetésen vettek 
részt a múzeumban, valamint 
megnézték a Fényes Tanösvényt 
és a Kenderke Táncház bemutató-
ját.               -áá-
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Tatán találkoztak a hazai védőnők

Afrikai élmények PÁLYÁZAT: A Gerecse 
Natúrpark képekben

A Magyary Zoltán Művelődési Központban rendezte 
éves közgyűlését a Tatai Sporthorgász és Környezetvé-
dő Egyesület március 9-én.
A szervezet 1929-óta működik nonprofit sportegyesü-
letként, a működéshez szükséges költségeket alapve-
tően a tagság által befizetett tagdíjból, az értékesített 
napijegyek bevételeiből, az általuk szervezett és lebo-
nyolított versenyekből, valamint pályázatok útján el-
nyert és szponzoroktól kapott pénzkeretekből biztosít-
va.
Egyik legfontosabb feladatuk tavaly a halasítás volt, en-
nek során több alkalommal telepítettek halat a Cseke-tó-
ba. Berena Béla elnök a helyszínen úgy nyilatkozott: 
- akkor mondható sikeresnek az egyesület munkája, ha 
a horgászok elégedettek, ez pedig a fogási eredménye-
ken múlik. Összességében elmondható, hogy a vezető-
ség jó munkát végzett, hiszen 2018-ban 64 mázsa ha-

lat telepítettek a tóba, ebből a tagok átlagosan 40 kilós 
fogási eredményeket értek el, ami országos szinten is 
jónak mondható. Berena Béla hozzátette: - Az egy éve 
megújult közösség feldolgozva az elődök tapasztalata-
it 2018-ban megújította az egyesület szellemiségét, és 
takarékos gazálkodást folytatott. A tagságból 253-an 
jogosultak szavazásra, az ifjúsági horgászaik száma 14-
re, a gyermek horgászaiké pedig 31-re emelkedett.
Az elmúlt év mozgalmasan telt az egyesület számára, 
hiszen többek között 9 horgászversenyt rendeztek, sze-
repet vállaltak a Nagy Sportágválasztón, hatékony lé-
péseket tettek a vízminőség javítása, a tó vízszintjének 
üzemi szinten tartása érdekében, valamint különböző 
tanfolyamokon, továbbképzéseken és konzultációkon 
vettek részt. A március 9-i közgyűlés az alacsony rész-
vételi arány miatt határozatképtelen volt, ezért a köz-
gyűlést a hónap végén újra megrendezik.                 -áá-

Sikeres évet zártak a sporthorgászok
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Társadalmi célú hirdetés



Különleges kiállítást nyitottak 
meg március 7-én a tatai Né-
met Nemzetiségi Múzeumban 
a torkos csütörtök alkalmából.
A helyszínen Jungvirthné Bús 
Erzsébet közel 200 darabból 
álló német nyelvű falvédő, 
házi áldás és feliratos textília 
gyűjteményét mutatták be a 
közönségnek.
Jungvirthné Bús Erzsébet kö-
zel 20 éve kezdte el gyűjteni 
a textíliákat, először magyar 
falvédőket. Egy ideig - első-
sorban a munkája miatt - fel-
hagyott szenvedélyével, de 
nyugdíjba vonulását követően 
ismét belefogott a gyűjtésbe, s 
azóta több kiállításon is bemu-
tatta kedvenceit. A jelenlegi, 
tatai tárlaton sváb textíliákat 
láthatnak az érdeklődők, de a 
teljes gyűjtemény több, mint 
600 darabból áll. Jungvirthné 

Bús Erzsébet elmondta: - a be-
szerzés főként internetes por-
tálokon keresztül történik, de 
piacokon, vásárokon is talált 

már szép darabokat, és vannak, 
amelyeket ajándékba kapott.
A tárlat egyik legkülönlege-
sebb eleme egy több mint 100 
éves gyermekfürdető lepedő, 
ami elég rossz állapotban ke-
rült elő, ám sikerült megújítani. 
A kiállítás a torkos csütörtök 
alkalmából a női, háziasszonyi 
szerepkör témájához kapcso-
lódik, hiszen a bemutatott da-
rabok női kezek munkái. Aho-
gyan Jungvirthné Bús Erzsébet 
fogalmazott: - a gyűjtemény-
nyel az ősök iránti tiszteletünk 
is kifejeződik, hiszen rengeteg 
munkát, kitartó szorgalmat 
igényel egy-egy ilyen falvédő, 
textil elkészítése.
A kiállítás április 23-ig lá-
togatható a Tatai Német 
Nemzetiségi Múzeum föld-
szintjén.                            -áá-
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Múltidéző falvédők a múzeumban



Nemrég Tatára látogatott a csíksom-
lyói Csibész Alapítvány és Ifjúsági 
Egyesület elnöke Gergely István és 
kísérete, találkoztak és megbeszélést 
folytattak Michl Józseffel, Tata város 
polgármesterével is. Gergely István 
az egész életét az erdélyi sanyarú 
sorsú árvák, elhagyott gyermekek, 
fiatalok megsegítésének szenteli. 
Gondolatainak minden szava, min-
den mondata megszívlelendő, tanú-
ság a javából.
-Hogyan kezdődött és kezdetben 
milyen nehézségeket kellett megha-
ladni az árva és elhagyott gyermekek 
felkarolásában?
-A Csibész Alapítvány gyökerei az 
1987-es évekre vezethetők vissza, 
amikor a csíksomlyói plébániára ke-
rültem. Már az első napokban szem-
besültem azzal a kihívással, amely a 
későbbiekben az életemet meghatá-
rozta és ezt a kihívást az a 380 árva, 

elhagyott gyermek jelentette, akik 
egy nagy állami intézményben létez-
tek az egyházközség kellős közepén. 
Hivatalosan ugyan nem találkozhat-
tam velük, de ők számos alkalom-
mal , esetenként cselhez folyamodva 
megtalálták annak a módját, hogy a 
plébánián felkeressenek. Döbbenet-
tel hallgattam történeteiket, olykor 
„meséiket”. A találkozások során 
szembesültem sanyarú sorsukkal.
Rövid idő alatt kiderült, hogy a szí-
vembe zártam őket és ezt ők megé-
rezték. Tudtam, hogy ezekért a gye-
rekekért, fiatalokért felelősséggel 
tartozom, nemcsak lelki, hanem testi 
pásztoruk is kell legyek.
-Hogyan kezdődött ……?
-Úgy kezdődött, hogy a rendszervál-
tás után befogadtam négy fiút a csík-
somlyói plébániára, minden anyagi 
alap nélkül és az Isten, a teremtő 
semmiből felépítette a csodát. Ennek 

a befogadásnak híre ment és egyre 
többen és többen érkeztek kallódó 
fiatalok. Úgy emlékszem, senkit sem 
utasítottam el, de rövid idő alatt az 
egyházi épületek megteltek hányódó 
fiukkal és lányokkal. Végül a temp-
lom tornya maradt, de az sem soká-
ig, oda is hét fiút helyeztem el…. Az 
egyházi munkalehetőségeket közöt-
tük osztottam szét. Így a kántori, a 
sekrestyés, a harangozói teendőket 
mind ők végezték. Később egy kez-
detleges asztalos- és varróműhelyt 
hoztunk létre, annak ellenére, hogy 
semmi pénzalapunk nem volt. Az 
emberek önként kínálták segítségü-
ket. Később egy autószerelő műhelyt 
is építettünk, önkéntes adományok-
ból lakóházakat vásároltunk. Egy 
adott pillanatban annyi lakóházunk 
lett, hogy kettőszáznál is több gyere-
ket és fiatalt helyeztünk el azokban.
-Ma már ez a szolgálat rendkívül 
szerteágazó, sokféle munkát, megfe-
szített odafigyelést igényel, hogyan 
lehet ezt így végezni?
-Összefogás nélkül semmi sem való-
sult volna meg és ma sem működne. 
Hit nélkül nem lehet ezt csinálni. 
Talán ez a legfontosabb, és akkor a 
többi jön magától. Az Istenbe vetett 
bizalom hegyeket mozgat meg.
-A támogatók nem csak támogatnak, 
hanem oda is figyelnek egy-egy árva 
életének alakulására is. Milyen pél-
dák vannak?
-Sok szép példát lehetne említeni, 
ami azt tükrözi, hogy a munka igazá-

ból egy közös munka, mindannyiunk 
feladata, és arra is példát ad, hogy 
a támogató életét is ez a jó cseleke-
det nagyban befolyásolja. Példa van 
arra, hogy a támogató lakást vásárolt 
az egyik nagylányunknak, de arra is 
volt példa, hogy a támogató család 
harmadik gyerekként iskoláztatta be 
neveltünket az orvosi egyetemen, aki 
ma már fogorvosként dolgozik. De 
arra is van példa, hogy a gyerekeink 
támogató családokkal nyaralnak és 
igazi családi „kényeztetésben” része-
sülnek.
-Milyen a magyarországi támogatási 
hajlandóság illetve mi az, amire még 
nagyobb szükségük lenne ezeknek 
az árváknak?
-A Csibész Alapítvány és Egyesület 
anyagi támogatást főleg Magyaror-
szágról kap, amiért ezúton is nagyon 
hálásak vagyunk. Ezekkel a támo-
gatásokkal több rászorulót is át tu-
dunk segíteni a nehézségeken. Nagy 
kihívást jelentenek elsősorban a 

mindennapok körülményeinek meg-
teremtése mellett a továbbtanulás, 
a munkahely teremtés és az életben 
való elindulás támogatása.
-Milyen terveik vannak a jövőre vo-
natkozóan?
-Szeretném, ha úgy a jövő, mint a 
múlt nem az én terveim szerint ala-
kulna, hanem én csak eszköz lennék 
ezután is ebben a munkában. Szere-
tem az embereket, szeretek segíteni, 
ezért is célom a jelenlegi állapotok 
fenntartása, valamint a kihívások el-
fogadása, mint az új táborozó hely a 
Kászonokban, melynek működését a 
Gondviselőre hagyatkozva most ter-
vezzük.
Ezúton is köszönetet mondok min-
denkinek, aki egy jó szótól az anyagi 
támogatásig bármivel is segítette és 
segíti ezt a munkát. Isten fizesse meg 
nekik!
Végszóként pedig hálás vagyok a jó 
Istennek, hogy ezt a feladatot rám 
bízta.                               Vámosi László 

Közel százhetven építőipari szak-
embernek tartottak továbbképzést 
csütörtökön Tatabányán a Komá-
rom-Esztergom Megyei Mérnöki 
Kamara, valamint a Kereskedel-
mi és Iparkamara közös szerve-
zésében.
Az Edutus Egyetem nagytermét 
megtöltő hallgatóságnak többek 
között a vitás elszámolási kérdé-
sek esetén segítségül hívható Tel-
jesítésigazolási Szakértői Szerv 
(TSZSZ) vezető helyettese tartott 
előadást a szervezet munkájáról, 
az öt éves munkájuk alatt tapasz-
talt folyamatokról.
Csermely Gábor, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara mellett 
működő társaság képviselőjeként 
elmondta, általában a kérelmek 
egyharmada megegyezéssel zá-
rul, egyharmada bíróság elé ke-

rül, a fennmaradó esetekben pe-
dig nem lehet eldönteni teljesítés 
értékét, mert az elvégzett munka 
dokumentálása nem megfelelő.
A kezdetekben főleg a nagyobb 
építkezésektől keresték meg a 
TSZSZ-t, az ottani lánctartozá-
sok miatt. Másfél évvel ezelőtt 
indult el az a folyamat, hogy nagy 
számban magánépítkezők kérték 
eljárások indítását, mert érzésük 
szerint túlfizették a vállalkozót, 
vagy nem megfelelő minőségben 
végezte el a munkát.
Az előadó ismertette, hogy öt év 
alatt 1200-nál több kérelem érke-
zett be és több mint 800 eljárást 
folytattak le. A különbség oka, 
hogy nem minden kérelmet lehet 
befogadni, például olyankor, ha 
hiányos a dokumentáció, vagy 
nincs írásos szerződés, de előfor-

dul, hogy már a hiánypótlási sza-
kaszban megegyeznek a felek és 
nem kérik az eljárás lefolytatását.
Csermely Gábor a munkájukat 
akadályozó tényezőnek nevezte, 
hogy a bírósági eljárások ered-
ményéről nem kapnak értesítést, 
mint ahogy a többi igazságügyi 
szakértő sem, ezért próbálnak a 
felekkel utólagosan is kapcsolatot 
tartani.
A jelenlévő műszaki ellenőrök és 
felelős műszaki vezetők előadást 
hallhattak továbbá homlokzatszi-
getelésekről, erkélyek, loggiák 
és teraszok szigetelési hibáiról, 
illetve a szakszerű kialakításuk-
ról, tetőszigetelések szakszerű 
vízelvezetéséről, beázás elleni 
védelemről, és trapézlemezes te-
tőfödém térelhatároló szerkezetek 
tűzvédelmi kérdéseiről.

Lezárult a XII. Szakma Sztár Fesz-
tivál, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által szervezett országos 
versenyen a Komárom-Esztergom 
megyéből döntőbe jutott három diák 
mindegyike dobogós helyen végzett.
Az ország legjobb ifjú szerszámké-
szítője 2019-ben Ágotai Ákos lett, 
a harmadik helyet iskolatársa Vand-
rovecz Tamás szerezte meg. Szintén 
országos első helyet szerzett Waltner 
Klaudia, a tatabányai kereskedelmi 
szakközépiskola vendéglátószerve-
zője. A győzteseknek a helyszínen 
gratulált Dr. Szerencsés László, a 
megyei kamara elnöke.
A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara a Szakma Sztár Fesztivál ke-
retében 2019-ben XII. alkalommal 

rendezte meg a Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyt (SZKTV), valamint 
az Országos Szakmai Tanulmányi 
Versenyt (OSZTV). Idén az országos 
szakmai versenyekre 65 szakképesí-
tésben közel 7.500 fő jelentkezett.
A csütörtöki záróünnepségen 52 
szakmában az első három helye-

zettet díjazták a részvevő 232 fiatal 
versenyző - köztük több külhoni ma-
gyar - közül a Hungexpo Budapesti 
Vásárközpontban.
Parragh László, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara (MKIK) elnöke 
köszöntőjében elmondta, a szakmák 
versenyének megrendezésével a pá-

lyaorientáció, a szakmunka szépsé-
geinek megmutatása volt a cél.
Az ünnepségen köszöntötték az 
idei szakmák világversenyén, a 
WorldSkills rendezvényen Kazany-
ban résztvevő 23 szakmában indu-
ló 25 magyar versenyzőt, illetve a 
2020-ban Grazban megrendezendő 

EuroSkills versenyre eddig tovább 
jutott magyar résztvevőket.
A fesztiválra közel 20 ezer látogató 
érkezett, a vidéki iskolákból a te-
rületi kamarák szervezésében 200 
autóbusszal több mint 9 ezer diák 
jutott el. A látogatók 70 százaléka 
az általános iskolákból érkező, 6−7. 
osztályos, közvetlenül pályaválasz-
tás előtt álló fiatal, emellett még a 
8−9−10. osztályosok, illetve a ver-
senyben résztvevő szakmákban ta-
nulók és gyakorló szakemberek ke-
resték fel a Szakma Sztár Fesztivált
A látogató diákok szakmai tárlat-
vezetésen vehettek részt, valamint 
az egyes szakmák standján a nekik 
szóló feladatokban saját maguk is 
kipróbálhatták tehetségüket.

Stratégiai együttműködési megál-
lapodást kötött a kormány a Günt-
ner-Tata Hűtőtechnika Kft.-vel a 
cég új beruházásának bejelentése 
alkalmából március 8-án.
Magyar Levente, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára elmondta: - a cég 8 
milliárd forint értékű, 150 munka-
helyet teremtő tatai beruházásához 
a kormány 1,5 milliárd forintos 
támogatással járul hozzá. A mun-
kaerő-utánpótlás korlátai miatt a 
kormány olyan beruházásokat sze-
retne Magyarországra telepíteni, 
amelyek korszerű technológiát al-
kalmazva jóval kevesebb élőmun-
kával képesek hatékony termelésre 
- fűzte hozzá az államtitkár.
Schwarczenberger Tamás cégveze-
tő úgy nyilatkozott: - a beruházás 
során egy 9 ezer négyzetméteres, 

korszerű eszközökkel felszerelt 
gyártócsarnokkal és egy 6500 
négyzetméteres raktárat befogadó 
logisztikai központtal bővül a tatai 
telephely.
A Güntner csoport a hazánkban 
elsőként megjelenő német cégek 
egyike volt a rendszerváltást köve-
tően. Magyarországon kívül Indo-
néziában, Brazíliában, Mexikóban 
és Nagyszebenben működtet üze-
meket. Az ipari hőcserélőket, lég-
hűtőket és kondenzátorokat gyártó 
tatai egység 40 alkalmazottal indult 
1990-ben. Tavaly 40 ezer négyzet-
méteren 1350 munkavállalót foglal-
koztatott, termékeinek 95 százalékát 
külföldön értékesítette. A tatai a cég-
csoport legnagyobb gyártóüzeme, 
amely egyúttal a Güntner gyártás-
technológiájának fejlesztési felada-
tait is ellátja.                           Forrás: MTI
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Bővülő Güntner

Három döntős három érmet szerzett a Szakma Sztár Fesztiválon

Továbbképzés 

„Nekem nem lelki, hanem emberpásztorrá kell lennem…”
Beszélgetés Gergely Istvánnal, a csíksomlyói Csibész Alapítvány elnökével



A „mosolygós gyilkos” nevet ra-
gasztották a már edző Rózsavölgyi 

Istvánra tanítványai, mert mosolyog-
va mondta a legfárasztóbb edzésada-
gokat is. Március 30-án a volt 
kiváló közép-hosszútáv futó 90. szü-
letésnapját emlékversennyel tisztelik 
meg az atléták. A versenyre a Tatai 
Edzőtábor róla elnevezett pályáján 
kerül sor. Minden fontos információi 
a Magyar Atlétikai Szövetség hon-
lapján (www.masz.hu) megtalálható.
Érdeklődni lehet még az alábbi tele-
fonszámokon: 
20/298-6516, 20/457-6411
Minden atlétát korra, nemre való 
tekintet nélkül szeretettel várnak a 
szervezők.

Eredményesen zárták a fedettpá-
lyás atlétikai szezont a FOOTOR 
SE atlétái. Az ifjúságiak Orszá-
gos Bajnokságán Császár Ágnes 
magasugrásban, Walcz Boglárka 
súlylökésban, Szabó Zsombor pe-
dig 200 méteres síkfutásban állt 
rajthoz. Mindegyikük a legjob-
bukat megközelítette és szépen 
helytálltak a nagy létszámú me-
zőnyökben. A szenior OB-n heten 
indultak, közülük Pápai Edit bá-
tor futással 1500 méteren bajnoki 
címet szerzett, míg 800 méteren 
3. lett és tagja volt a 4x200 m-te-

res bronzérmes váltónak is. Szin-
tén bajnok lett Labossa Lajos, aki 
800 m-teres síkfutásban állhatott 
a dobogó legfelső fokára. Begyűj-
tött még két bronzérmet, 1500 
méteren és váltóban. Nizelberger 
Róbert súlylökésben 4., távolug-
rásban 5. helyen végzett. Távo-
lugrásban Pájka Béla 5, 200 és 
400 méteres síkfutásban 6.lett és  
a 4x200 méteres váltóval bron-
zérmet szerzett. A dobók közül 
ifj Nagy Szilveszter elcsípett egy 
bronzérmet, id. Nagy Szilveszter 
negyedikként zárt.           -ta-

Kézilabda   
fiú U11 
Kőkúti Sasok DSE – Tatai AC 
12-9 (6-6)
Edző: Endrédi Dezső és Benis 
Bence
Kőkúti Sasok DSE – Alba Regia 
KSE 13-8 (7-3)
Tatai AC – Cunder TU 
Kézisuli 16-13 (8-6)
fiú U13  
Tatai AC – Kisbér 32-9 (13-6)
Tatai AC – Simontornyai KK 
17-42 (8-19)
Edző: Gaál Szabolcs
lány U11   
Kőkúti Sasok DSE – Dunaúj-
városi AC 18-10 (7-7)
Kőkúti Sasok DSE – DKK III: 
Mezőszilas 24-3 (2-13)
Edző: Suszter Annamária
lány U13     
Kőkúti Sasok DSE – Komáromi 
VSE
Kőkúti Sasok DSE – Szekszárdi 
FC KC
Edző: Sebestyén Balázs
fiú serdülő      
Balatonfüredi KSE – Tatai AC 
19-29 (7-16)
Tatai AC – FTC II 
33-24 (19-12)
Vezette: Cseszregi B., Sipos J.
Góllövő: Csányi, Willi 7-7, Vá-
mosi 5, Bolyán, Takács 4-4, Sza-
lay2
Edző: Csányi Gábor
Jól és összeszedetten játszottunk. 
Ősszel a szünetben még a Fradi 
vezetett és nehezen tudtunk for-
dítani. Most is nagy küzdelemre 
készültünk, de ezzel a játékkal 
sima lett a meccs.
férfi ifjúsági     
Balatonfüredi KSE II – Tatai AC 
32-27 (15.12)
Tatai AC – NEKA II 
20-27 (11-14)
Vezette: Borsóné, Molnár-Laka-
tos I.
Góllövő: Steczina 7, Véber 5, 
Czunyi, Willi 4-4
Edző: Márton Ádám
NB I/B    
Balatonfüredi KSE U21 – 
Tatai AC 22-23 (7-13)
Vezette: Horváth Z., Simó A.
Góllövő: Harsányi 10, Fekete 6, 
Bátori 2, Benis, Boros,
női ifjúsági  
Tatai AC – Vady Mosonszolnok 
22-30 (13-16)
Vezette: Gengeliczky D., Őri E.
Góllövő: Csics 10, Simon 4, 
Szórádi 3, Siklósi, Tolnai 2-2, 
Szeiler 1
Celldömölk – Tatai AC 24-27 
(10-6)
Edző: Gubicza István
női megyei    
Tatai AC – Kisbér 34-18 (20-8)
Vezette: Gengeliczky D., Őri E.

Góllövő: Zink 8, Kurcsik 6, 
Csics 5, Ivády 3, Király, Le-
hoczki, Metka, Németh, Szabó,                           
Varga 2-2
Edző: Gubicza István
Nehezen lendültünk játékba, de 
az első félidőben megalapoztuk 
a győzelmet. Mindenki tudott 
játszani és mindenki hozzá is tu-
dott tenni a játékhoz.
Labdarúgás 
férfi U19  
Vértessomló KSK – Tatai AC 
0-2 (0-2)
Vezette: Fehér Gy.
Góllövő: Martonfi 23,37
Tatai AC – Ácsi Kinizsi 
7-0-s eredménynél félbesza-
kadt, mert a vendégeknél a                                        
szabályok adta lehetőség alá 
csökkent a játékosok létszáma.
Edző: Wéber Roland
felnőtt     
Tatai AC – Nagyigmándi KSK 
2-0 (2-0)
Vezette: Hartdégen Zs.
Góllövő: Mészáros 37,39
Edző: Kele Zoltán
Nagyon fontos győzelmet arat-
tunk, de még nem játszottunk 
jól. Jó volt végre igazán hazai 
pályán szerepelni. 
fiú U16       
Zsámbék KSK – Tatai AC 
4-1 (4-1)
Vezette: Bankó I.
Góllövő: Genszki 11,26,30, 
Kondás 35 ill. Kézi 33
Edző: Kisék Szabolcs
fiú U14       
Tatai AC – Ácsi Kinizsi 
4-1 (1-0)
Vezette: Szűcs S.
Góllövő: Pintér 19,47,Farkas 
65,75 ill. Kovács 40
Edző: Schweininger Ferenc
női U17      
Szákszendi SE – Tatai AC 
1-8 (1-5)
Vezette: Kovács M.
Góllövő: Fekete 2 ill. Hartai 
9,20,24,40, Barta 17,36,37, Je-
nei 26
Edző: Schaffer Péter
Kosárlabda 
női amatőr NB I. 
Tatai SE – MTK II 
58-88(13-23,13-17,17-22,15-26)
Pontszerző: Gusztafik 12, Kiss 
J. 11, Orsós-Bogdán 10/3, Szüts 
9, Kuller 8, Chroméj, Gyöngyösi 
4-4
Edző: Szabó Judit
Az idény legrosszabb játékát 
nyújtottuk, Fejben sem voltunk 
a pályán. Ilyen védekezéssel és 
ennyi kihagyott ziccerrel csak 
ennyi fért bele. 
Röplabda 
női NB II           
Tatai AC – SZoESE 
2-3 (19,22,-19,-19,-10)

Sport 2019. március 21. V. évfolyam, 6. szám8
Programajánló
Asztalitenisz
március 24. vasárnap 15.00 
Tatai AC – Hévíz NB II.
A mérkőzést a TAC csarnokban 
rendezik.
Atlétika
március 30. szombat 12.00 
Rózsavölgyi emlékverseny
A versenyt az Edzőtáborban ren-
dezik.
Kézilabda
március 24. vasárnap 15.00 
Tatai AC – Környe 
női megyei
március 28. csütörtök 16.00- 
18.00 Tatai AC - Ajka 
fiú serdülő és ifjúsági
március 31. vasárnap 18.00 
Tatai AC – SZESE Győr NB I/B
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában rendezik.
Labdarúgás
március 23. szombat 14.00 
Tatai AC – Zsámbéki SK 
férfi U19
március 24. vasárnap 15.00 
Tatai AC–Koppánymonostori SE 
férfi felnőtt megyei
március 30. szombat 10.00 
Tatai AC – Pilismarót 
női U17
14.00 Tatai AC – Bábolnai SE 
férfi U19
március 31. vasárnap 10.30 
Tatai AC – Sárisáp BSK 
fiú U16
A mérkőzéseket a TAC sporttele-
pen rendezik.
Röplabda
március 30. szombat 18.00 
Tatai AC – SZESE Győr 
női NB II.
A mérkőzést a Güntner Aréná-
ban rendezik.

EREDMÉNYEKFUTOTT A DANDÁR
Nem kell semmi rosszra gondolni a 
címet olvasva, mert mindössze ar-
ról van szó, hogy megrendezték az 
idei mezei futó versenyüket. Most 
először jöttek ki a laktanyából ez-
zel a versennyel és vették birtokba 
a Cseke tó környékét. Mint ahogy 
Róth Balázs százados elmondta, 
szeretnék megmutatni magukat a 
tataiaknak, így is tudjanak arról 
hogy katonák vannak a városban. 
Aki a verseny közben arra járt az 
láthatta, hogy szép számú indulója 
volt a mezeinek. De hogy ne le-
gyen egyszerű dolguk a futóknak 
Róth Balázs azt is elmondta hogy 
akadályokat építettek a táv közben, 
mert a katonák egyébként is nehéz 
körülmények között végzik a szol-
gálatot. De ez sem szegte a kedvét a 
benevezőknek hiszen több mint 150 
katona és a meghívott társszervek 

képviselői álltak rajthoz. Csípős, 
inkább őszre emlékeztető  időben 
gyülekeztek az első szám, a bakan-
csos futás résztvevői. Ők surranó-
ban, gyakorló öltözetben tették meg 
a 3 km-t. Azután, hogy  igazi mezei 
futás is legyen, a 6 km-t már spor-
töltözetben futották le majdnem 
ötvenen. Mindkét távon hölgyeket 
is láttunk az indulók között. A ver-
seny befejező száma egy váltófu-
tás volt, ahol 4 fős csapatok 1000 
méteres váltásokkal teljesítették a 
távot.  A nehezítést az is jelentette, 
hogy a váltóbotot ezúttal fegyver 
helyettesítette. Róth századostól 
az is megtudtuk, hogy ez a verseny 
remek alkalom a hadsereg bajnok-
ságra való felkészülésre amelyre 
már hatszoros összetett győztesként 
készülnek. És most sem szeretnék 
alább adni.                 Tompa Andor

FEJET HAJTOTT A  NEKA
Az előző fordulóban idegenben 
győzött a TAC férfi kézilabda csa-
pata. Balatonfüreden egy kiélezett 
véghajrában egy gól megmaradt az 
összekapart előnyből. Ez a győze-
lem akkor ért sokat ha hazai pályán 
is sikerül nyerni. Nem várt köny-
nyű mérkőzés a fiúkra hiszen a 2. 
helyezett NEKA látogatott Tatára. 
Az elmúlt évben hazai pályán is 
vereséget szenvedtünk és ősszel 
Balatonaligán sem termett babér. A 
csoki fesztivál miatt az Ádám Sán-
dor Sportcsarnok volt a helyszín. 
Tavasszal eddig kétszer játszott ha-
zai pályán a TAC és ez két veresé-
get jelentett, míg idegenben kétszer 
sikerült nyerni. Már a meccs elején 
feltűnt mennyire felpörgött a csapat 
és 1-1 után a 14. percben már 6-1-re 
vezetett. Deményi és a vendégeknél 
Nagy is büntetőt védett, de a tatai 
kapusnak több bravúrja is akadt. 
Szinte minden támadást góllal feje-
zett be a TAC és a kemény védeke-
zés is meghozta a gyümölcsét. Nőtt 
az előny és a 25. percben 11-4 állt 
az eredményjelzőn. A szünet 12-6-
os hazai vezetéssel következett és a 
közönség vastapssal kísérte az öltö-
zőbe a csapatot. A második félidőt a 
vendégek kezdték jobban, Sótonyi 

edző biztos felpiszkálta játékosait. 
Feljött a NEKA 12-8-ra. Hat perc 
után született Harsányi révén a má-
sodik 30 perc első hazai gólja. In-
nen következett nyolc perc amikor 
felváltva estek a találatok, állan-
dósult a TAC 4-5 gólos vezetése. 
Deményi továbbra is jól védett, 12 
védést jegyezhettünk fel. A mérkő-
zés utolsó öt perce sok hibát hozott 
mindkét oldalon, a hazaiak talán el 
is fáradtak, így a NEKA közelebb 
tudott kerülni, de a TAC magabiz-
tos győzelmét nem fenyegette ve-
szély. Akárcsak a szünetben a lefú-
jás után is szólt a vastaps a győztes 
hazaiaknak.
Tatai AC – NEKA 23-20 (12-6)
Vezette: Bába S,. Horváth P.
Góllövő: Boros, Harsányi 6-6, Sc-
hekk 3, Báthori, Fekete, Mizser, 
Sárosi  2-2
Edző: Sibalin Jakab
nagy kő esett le a szívemről. Na-
gyon készültünk erre a meccsre és 
remekül kezdtünk. Volt védekezés, 
kapusteljesítmény és a támadások 
is sikerültek. Az várható volt hogy 
lesz holtpont, de most ezt is sikerült 
kivédeni. Ez a mérkőzés is igazolta, 
hogy ha odafigyelünk, bárki ellen 
van esélyünk.                            -ta-

FEDETTPÁLYÁS ZÁRÁS

Gondolkoztam azon hogy a címben 
szereplő mondat után jó-e a pont 
vagy kérdőjel, esetleg felkiáltó jel 
kerüljön oda? Mindez azért jutott 
eszembe, mert a minap a sport na-
pilapban Szergej Rebrov a Fradi 
labdarúgócsapatának edzője kelt 
ki azért mert együttesének heten-
te két tétmérkőzést kell játszani 
és ez egészségileg is megerőltető. 
Mondja ezt az az edző aki aktív 
játékosként sorozatban játszott így 
komoly csapatokban. De egyébként 
is 20-30 éves, napi egy-két edzésen 
készülő játékosnak nehogy egész-
ségkárosodása legyen attól hogy 
három naponta meccset kell játsza-
ni. Ha pedig ez valóban gond, akkor 
ott milyen szakmai munka folyhat?. 
És most nem a Fradiról van szó, ha-
nem egyáltalán a felvetésről. Persze 
nem lehet a sportágakat összeha-
sonlítani, de mondjuk csak a ma-
gyar kézilabdánál maradva a Győr, 
a Fradi, a Szeged vagy a Veszprém 
együttese Európát beutazva játszik 
heti két BL meccset, vagy közben 
még egy bajnokit is. Vagy kosár-
labdában a Magyar Kupa nyolcas 
döntőt három nap alatt bonyolítják 
le, tehát a  két döntős csapatnak a 
három nap alatt három meccset kell 
játszani. De jégkorongban szinte 
megszokott az egymás utáni napo-
kon lévő mérkőzés. De persze nem 
összehasonlíthatók az egyes sport-
ágak terhelései. Sokszor mondják, 
hogy a sport élet, erő, egészség. A 
jól felkészített sportoló egészsége 
nem múlhat azon ha több mérkőzést 
kell játszania és akkor a címben a 
„vagy” nem is kell és pont.        -ta-

SPORT VAGY/ÉS 
EGÉSZSÉG
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