
Március 26-án nagy sikerrel nyitot-
ta meg kapuit városunkban a Tatai 
Művészeti Szalon a piarista rendház 
épületében. Az ünnepélyes megnyi-
tón a Nemzetközi Magyar Zongora-
négyes hangversenyét hallgathatták 
meg az érdeklődők, akik megtöltöt-
ték a rendház nagytermét.
A Művészeti Szalon megalapításá-
val a szervező Tatai Rend-ház Kft. 
és a Concerto Nonprofit Kft. lehető-
séget szeretne biztosítani arra, hogy 
a mindennapok gyors rohanásában 
kicsit megálljunk és megpihenjünk, 
miközben művészeti élményekkel 
töltődünk.
Acsainé Dávid Ágnes, a Tatai Rend-
ház Kft. ügyvezető igazgatója el-
mondta: - régi ötlet a művészeti sza-
lon megalapítása, melyet több éves 
tervezés előzött meg, hogy a Tatán 
élő és jelentős értékeket felmuta-
tó művészek olyan alkalmakat te-
remthessenek, amelyeken keresztül 
megmutathatják magukat, és láttatni 
engedik munkásságukat, szemé-
lyiségüket. A szalon egy kivételes 
lehetőség, ritka alkalom, amelyen 
a nézők és a művészek nem hét-
köznapi találkozása valósul meg – 
fogalmazott Acsainé Dávid Ágnes, 

hozzátéve, hogy a program konkrét 
tervezésének időszakában találkoz-
tak Dezső Marianna zongoramű-
vésszel, aki bekapcsolódott a közös 
gondolkodásba és a megvalósításba.
A piarista rendházban az eseményt 
a Tatai Művészeti Szalon fővédnö-
ke, Michl József nyitotta meg. A 
polgármester a helyszínen úgy nyi-
latkozott: - Tata a művészetek terén 
is bővelkedik programokban, és 
ezt most tovább gazdagítja annak a 
tervnek a megvalósítása, amelynek 
során lépésről-lépésre sikerül meg-

újítani a piarista rendházat, s az épü-
let a helyi művészeti élet egy olyan 
helyszínévé válik, ami új színfoltot 
jelent a város életében.  
A szalon nyitókoncertjén fellépett 
a Nemzetközi Magyar Zongorané-
gyes: Sebestyén Katalin (hegedű), 
Ribli Ilona (cselló), Dezső Marianna 
(zongora) és Krähling Dániel (brá-
csa) közreműködésével. Dezső Ma-
rianna a programmal kapcsolatban 
elmondta: - nagyon szereti azokat 
a komplex művészeti tereket, ahol 
jelen vannak a társművészetek, és 

olyan gondolkodó emberek gyűlnek 
össze, akik szívesen beszélgetnek is 
a művészeti élményeikről. A szalon 
ezért  nagyon fontos közéleti és kö-
zösségépítő teret ad azoknak, akik 
szeretik a művészeteket – fogalma-
zott a zongoraművész.
A Tatai Művészeti Szalon a folytatás-
ban rendszeres eseményekkel várja a 
tataiakat - idén négy alkalommal - a 
piarista rendházban, ahol a különbö-
ző koncertek mellett a tervek szerint 
más művészeti ágak képviselői is be-
mutatkoznak majd.     Ábrahám Ágnes

A Tata és Térsége Civil Társulás 
március 22-én rendezte az idei 
„Mindennapok Hősei” szavazás 
díjátadó ünnepségét a Menner 
Bernát Alapfokú Művészeti Iskola 
Liszt Ferenc koncerttermében.
A szervezők 2019 tavaszán már 
harmadik alkalommal hívták 
nagyszabású szavazásra a tataiakat 
azzal a céllal, hogy elismerésünket 
fejezhessük ki azon embertársaink 
iránt, akik elhivatottságuk, jelle-
mességük, tenni akarásuk révén 
tiszteletet vívtak ki környezetük-
ben munkájukkal, tevékenységük-
kel. Az akcióban ebben az évben 
1801 érvényes szavazat érkezett.
Domonkos Ágnes a Tata és Térsé-
ge Civil Társulás elnöke elmondta: 
- az előző évekkel összevetve idén 
több mint a duplájára nőtt a szava-
zók száma, a legélesebb verseny 
az oktatás kategóriában zajlott, 
ahol két szavazattal nyert a kate-
gória győztese. A voksok nagyobb 
része online felületen érkezett, a 
legtöbb papír alapú szavazatot pe-
dig a Magyary Zoltán Művelődési 

Központban kihelyezett szavazó-
ládába dobták be a tataiak. A szer-
vezők úgy érzik, egyre nagyobb 
presztízse van a díjnak városunk-
ban, és szeretnék az akciót jövőre 
is meghirdetni.
Michl József polgármester a díjá-
tadón hangsúlyozta: - a szavazatok 
számának idei emelkedése a civil 
szféra erejét is mutatja, ezért nagy 
köszönet illeti Domonkos Ágnest 
és a Civil Társulást a szervezésért. 
A városvezető hozzátette: - lassan 
megszerveződhet a tatai Minden-
napok Hősei klub, egy olyan kö-
zösség, amelynek tagjait méltán 
állíthatjuk példaként és húzóerő-
ként magunk elé, hiszen azok, 
akik megkapják ezt a címet, többet 
tesznek a puszta létnél és hajlan-
dóak a mindennapjaikból is többet 
kihozni. Hőssé csak azok válhat-
nak, akik másokért odaadják az 
életüket - ebben az esetben ez azt 
jelenti, hogy időt, türelmet, energi-
át adnak másokért, a közösségün-
kért, ezért nagy köszönet jár nekik 
a példamutatásért és odaadásukért 

– fogalmazott Michl József.
A Civil kategóriában 28 jelöltre 
558 szavazat érkezett. A kategória 
győztesei:
1. Szíjártó Jenő a WODOM egye-
sület vezető edzője (162 szavazat).
2. Gesztesi Lászlóné a Városi 
Nyugdíjas Dalkör vezetője (141 
szavazat).
3. Sümeg Ferencné a Honvéd Baj-
társi Klub tagja (102 szavazat).
További jelöltek a Civil kategóriá-
ban, akik 5 vagy annál több szava-
zatot kaptak:
-Bacsardi József ÁHI Jóga Egye-
sület,
-Domonkos Ágnes  a Tata és Tér-
sége Civil Társulás elnöke,
-Dr. Kiss Tiborné a Tatai Helytör-
téneti Egyesület elnöke,
-Fesselné Harsányi Marietta az ön-
kormányzat Adó és Pénzügyi Iro-
dájának  vezetője,
-Frivaldszky Edit az Emberi Mél-
tóság Központ ügyvezetője,
-Lang István a tatai Önkéntes Bűn-
megelőző Polgárőr Egyesület tagja, 
-Lentulay Mária a Felnőtt Utazók 

Klubja elnöke,
-Nemes János a Szomódi Helytör-
téneti egyesület elnöke és
-Rezes Róbert a tatai Önkéntes 
Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület 
tagja.
Az Egészségügy kategóriában 16 
jelöltre 267 szavazat érkezett. A 
kategória győztesei:
1. Dudás Csabáné a Szent Borbála 
Kórház kardiológiai osztályának 
főnővére (169 szavazat).
2. Harcsa Péterné a Tatai Alapellá-
tó Intézmény védőnője (34 szava-
zat).
3. Dr. Válóczi János gyermekorvos 
(20 szavazat).
További jelöltek az Egészségügy 
kategóriában, akik 5 vagy annál 
több szavazatot kaptak:
-Dr. Pálfi János háziorvos,
-Bartáné Fischer Viktória a Tatai 
Alapellátó Intézmény védőnője,
-Dr. Szabó Dénes gyermekorvos 
és
-Klausenberger Krisztina  a Szent 
Borbála Kórház vezető assziszten-
se.          Folytatás a 3. oldalon
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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Bővebb információk:
        www.tata.hu

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Támogatás a tatai vívóknak
    
    4.oldal

Rózsavölgyi Istvánra 
emlékeztek        
    8.oldal

Ülésezett a képviselő 
testület
    2.oldal

Sikeres előadást tartott 
Almády Zoltán              
     4.oldal

Önkéntes munkával szépült 
a kisállomás környéke  
     6.oldal

Idén is találkoztak a város 
legnagyobb adófizetői
     3.oldal

Köszönet a Mindennapok Hőseinek!

Megnyílt a Tatai Művészeti Szalon



Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete március 27-én 
rendezte soron következő ülését a 
Városháza dísztermében. A képvi-
selők ezúttal 15 napirendi pontban 
hoztak döntést.
A március végi ülés rendelet-alko-
táshoz kötődő előterjesztésekkel 
kezdődött, többek között a közte-
rület-használat helyi szabályozásá-
val kapcsolatban. A téma az idei év 
két választási kampányához is kap-
csolódott. Nincs az önkormány-
zatnak kötelezettsége arra, hogy 
plakátoknak helyet adó táblákat 
helyezzen ki a közterületekre, ezért 
arról szavaztak a képviselők, hogy 
lehessen a városban bérelni közte-
rületet, ahová a pártok kihelyezhe-
tik hirdetőtábláikat, majd azokat a 
választást követő 30 napon belül 
eltávolítják. A témáról Michl Jó-
zsef polgármester az ülést követő 
sajtótájékoztatóján úgy nyilatko-
zott: - az önkormányzat szeretne 
segíteni mindenkinek, aki indul 
a 2019-es választásokon, minden 
pártnak egyforma lehetőséget biz-
tosítva kampányához Tatán.
Szintén rendelet-alkotás témájá-
ban voksoltak a képviselők egy új 
városi kitüntetés megalapításáról. 
Tata Város Zsigmond Király díja 
mellett a jövőben a képviselő-tes-
tület egy másik, Mátyás királyról 
elnevezett díjat is adományoz, 
amelyet elsősorban a humán te-

rületen kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó tataiak kaphatnak meg. A díj 
Nagy János szobrászművész alko-
tása, egy lovat és lovasát ábrázoló 
kisplasztika, melyet a Városházán 
a képviselők is megtekinthettek. 
Az idei városi kitüntetettek szemé-
lyére hamarosan ismét lehet majd 
szavazni, az erre vonatkozó felhí-
vás a város internetes weboldalán 
és a Városkapu újságban is meg 
fog jelenni.
A városüzemeltetéshez, város-
rendezéshez kapcsolódó előter-
jesztések között szerepelt egy 
tájékoztató a Tatán működő köz-
műszolgáltatók 2019. évi fejleszté-
si terveiről. A cégek már korábban 
elküldték beszámolóikat, a testületi 
ülésén az E.ON Áramhálózati Zrt. 
valamint az Északdunántúli Vízmű 
Zrt. munkatársai pedig személye-
sen is megjelentek, és válaszoltak a 
képviselők kérdéseire. Az E.ON-al 
együttműködve a város keresi an-
nak a módját, hogy a Tatán előfor-
duló hibák bejelentése minél haté-
konyabban és gyorsabban elérjen a 
céghez, amellyel havonta egyeztet 
a városvezetés a helyi energiaellá-
tásról, és a problémákról. Az áram-
szolgáltató ígéretet tett arra, hogy 
folyamatosan lecserélik a régi ká-
belrendszereket, amelyek miatt 
akár egy vihar vagy beázás után is 
szünetel a szolgáltatásuk. Az ÉDV 
pedig tervei szerint kiemelten fog-

lalkozik a tatai vízmű hálózat to-
vábbfejlesztésével, különösen az 
újhegyi városrészt illetően.
A humánszolgáltatáshoz kap-
csolódó előterjesztések között 
két másik, sokakat érintő téma is 
szerepelt, egy beszámoló a Tatai 
Egészségügyi Alapellátó Intéz-
mény tevékenységéről, valamint 
egy tájékoztató a tatai járóbeteg 
szakellátás helyzetéről. Ezzel kap-
csolatban Michl József elmondta: - 
minden évben kéri az egészségügyi 
terület ellátóinak együttműködését 
abban, hogy részletes tájékoztatót 
készítsenek a témáról a tataiaknak. 
Ebből látható, hogy az elmúlt évek-
ben 11 milliárd forintos befektetés 
történt a tatabányai Szent Borbála 
Kórházban, ami a tataiak kórhá-
za is –fogalmazott a polgármester 
hozzátéve, hogy természetesen 
még rengeteg feladata van hátra 
a kórháznak, de nagy köszönettel 
tartozunk az ott dolgozóknak. Az 
INTER-AMBULANCE Egészség-
ügyi Szolgáltató Zrt. által az elmúlt 
években már sikeresen  megszer-
vezett kistérségi sürgősségi orvosi 
ellátással kapcsolatban Michl Jó-
zsef kiemelte: - tavaly több, mint 
7 ezer megkeresés történt, ezzel a 
tatai járásban működik az ország-
ban az egyik legnagyobb forgalmat 
lebonyolító ügyeleti rendszer. 2700 
esetben egyébként a statisztika sze-
rint nem volt indokolt az ellátás, 
ám az ügyeletes orvosok mindenkit 
fogadtak, aki hozzájuk fordult. Az 
egészségügyi alapellátással kap-
csolatban Tata polgármestere úgy 
nyilatkozott: - még idén megépítik 
azt a lépcsőfeljárót, amely meg-
könnyíti a tatai Járóbeteg Szakel-
látó Rendelő bejáratához való fel-
jutást a zsinagóga épülete mellett.
Az ülésen a további tájékoztatók 
sorában a Középnyugat-magyar-
országi Közlekedési Központ Zrt. 
beszámolója is napirendre került 
a társaság 2018-as, helyi közszol-
gáltatási tevékenységére vonatko-
zóan. A KNYKK munkája nyo-

mán az elmúlt években jelentősen 
csökkent a helyi járatú autóbuszok 
átlagéletkora, és nem fordultak elő 
műszaki hiba miatti késések vagy 
járatkimaradások sem. Komoly 
feladat azonban még a menetren-
dek pontosítása, és az útvonalak 
áttekintése, ugyanis több olyan 
járat van jelenleg, amelyet csupán 
pár utas használ naponta. Emiatt 
hamarosan utasszámlálást végez 
majd a közlekedési vállalat, amire 
azért van szükség, mert a kihasz-
nálatlan buszok működtetésére a 
város havonta 1,5-2 millió forint 
kiegészítést fizet a KNYKK ré-
szére. A lehető legoptimálisabb 
megoldást keressük – nyilatkozta 
a témáról Michl József, kiemelve, 
hogy várják a tataiak visszajelzé-
seit, javaslatait a helyi közlekedés 
átszervezésével kapcsolatban, akár 
írásban, akár szóban.
A képviselő testületi ülések visz-
szatérő napirendi pontja az a 
havi rendszerességű tájékoztató, 
amely a Tatát érintő pályázatok-
ról szól. Ezzel kapcsolatban jó 
hír, hogy az önkormányzat 150 
millió forintot nyert el a Ma-
lom-patak felújítására, a pénzt a 
patakmeder megújításának kö-
vetkező szakaszára fogják költe-
ni. A Kodály téren már megsz-
épült az árok, az újabb fejlesztési 
fázis érinteni fogja a Pötörke 
malomig tartó, és a Német Nem-
zetiségi Múzeumnál lévő meder-
részt, illetve a másik irányban az 
Ady Endre úttól az Erzsébet térig 
terjedő szakaszt.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő ülését 
várhatóan április utolsó szerdáján 
tartja majd.                                -áá-

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

2019. április 17-én 
10:00 – 12:00 óra
között tartja fogadó-
napját hivatalában, 
Tata, Ady Endre utca 
27. szám alatt.
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Tata Város Önkormányzata
 

az EFOP 1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése 
Magyary Zoltán mintajárásban című projekt keretében 

ingyenes ügyintézési tanácsadást indít.
Az áprilisban induló tanácsadáson jogász nyújt segítséget 

mindazok számára, akik problémájukat egyedül nem tudják meg-
oldani. A személyre szabott tanácsadás alkalmával a nehéz hely-
zetbe került személyek, családok felvilágosítást, javaslatokat 

kapnak problémáik megoldása érdekében. 
A tanácsadást minden hétfőn 16.00 és 18.00 óra között, 

munkaidőn kívül lehet  igénybe venni, így azok is hozzáférnek a 
szolgáltatáshoz, akik aktívan dolgoznak. 

A tanácsadás helye a Polgármesteri Hivatal mellett található 
Fischer ház (2890 Tata, Bercsényi u 1.

Ingyenes ügyéntézési tanácsadás Tatán

Ülésezett a képviselő testület
Új városi kitüntetés alapításáról is szavaztak a képviselők

Az önkormányzat szervezésében 
közművelődési fórumnak adott 
otthont a Városháza díszterme 
március 22-én.
A jogszabályi környezet válto-
zása miatt az önkormányzatnak 
felül kell vizsgálnia a helyi köz-
művelődésről szóló rendeletét, 
valamint át kell tekintenie a vá-
ros közművelődési feladattervét 
és a közművelődési feladatellá-

tásban részt vevő szervezetekkel 
korábban megkötött megállapo-
dásokat.
Michl József polgármester a 
fórum kapcsán elmondta: - Az 
önkormányzat kulturális és köz-
művelődési feladatokat ellátó 
cégének, a Városkapu Zrt.-nek 
jogszabályi kötelezettsége egy 
közművelődési kerekasztal meg-
szervezése. Ennek első alkalma-

ként hívták össze a találkozót 
azon, a közművelődésben részt-
vevő szervezetekkel, amelyek az 
önkormányzattal is kapcsolatban 
állnak. A fórumnak az a célja, 
hogy teret adjon a tapasztalatcse-
rének, a területen munkálkodók 
megismerjék egymás terveit, és 
persze a városvezetés is bemu-
tathassa az elképzeléseit.
A megbeszélésen városunk köz-

művelődési tevékenységet végző 
szervezeteinek vezetői gyűltek 
össze, akik a helyszínen elmond-
ták véleményük, kéréseiket és  
ajánlásokat fogalmaztak meg. 
A szakmai találkozó napirendi 
pontjai között szerepelt a közmű-
velődési jogszabályváltozások 
ismertetése, és az NMI tájékozta-
tója a közművelődési kerekasztal 
működéséről.                                -áá-

Közművelődési fórumot rendeztek a Városházán



Az elmúlt évek hagyományainak 
megfelelően Michl József polgár-
mester meghívására idén is megren-
dezték a Kiss Hotelben Tata legna-
gyobb adózóinak fogadását, melyen 
a városunkban legtöbb adót fizető 
cégek vezetői találkoztak március 
29-én.
Tata Város Önkormányzata kiemel-
ten fontosnak tartja, hogy a helyben 
működő vállalkozásokkal jó partneri 
kapcsolatot ápoljon, ezért az évente 
megrendezett találkozón a városve-
zetés is beszámol az aktuális fejlesz-
tésekről, eredményekről és a mögöt-
tünk álló pénzügyi évről.
 „Nagyon köszönöm minden tatai 
cégnek azt a munkát, amit az elmúlt 
esztendőben végeztek, és leginkább 
azért jár köszönet, mert sok ezer ta-
tai családnak adnak kenyeret” –nyi-
latkozta az eseményen Michl József. 
A polgármester elmondta: - váro-
sunkban nagyságrendileg 1400 tár-
sas vállalkozás van, és közel 800 az 
egyéni vállalkozók száma. Iparűzési 
adóból kb:1,5 milliárd forint folyik 
be a város kasszájába, mindent ösz-
szevetve pedig 2018-ban 2,2 milliárd 
forint volt a helyi adókból származó 
bevétel. Tatán jól látszik a fejlesz-

tési kedv, sok építkezés, fejlesztés 
zajlik, melyek újabb munkahelyeket 
teremtenek. Ezek közül kiemelkedik 
a Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. 
új beruházása, melyhez a magyar 
kormány 1,5 milliárd forintos támo-
gatással járul hozzá egy stratégiai 
együttműködési megállapodás kere-
tében, valamint a japán NHK Spring 
Hungary Kft. fejlesztése az ipari 
parkban – tette hozzá Michl József. 
A városvezető a találkozó résztve-
vőinek tartott beszámolójában szólt 
az önkormányzat feladat-ellátási és 
finanszírozási rendszeréről, a bevé-
telek és kiadások idei tervezéséről, 
a jelenleg zajló beruházásokról és 
pályázatokról, valamint a helyi adó-
befizetésekről.
Az eseményen Bencsik János or-
szággyűlési képviselő is tájékoztatót 
tartott, kiemelve, hogy Tata külön-
leges város, hiszen az itt működő 
vállalkozások száma meghaladja az 
országos átlagot, ami annak is kö-
szönhető, hogy nagyon sok a csalá-
di vállalkozás. Bencsik János külön 
köszönetet mondott azoknak a tatai 
cégeknek, amelyek fejlesztéseiket a 
város beruházási terveivel összhang-
ban valósítják meg.

A helyszínen oklevelek átadására is 
sor került, az elmúlt év eredményei 
alapján három cég kapott külön elis-
merést, melyeket Michl József adott 
át:
- a Taigetosz Kft. részére, a családi 
mikrovállalkozás 2018. évi üzleti 
sikereiért, melyekkel Tata gazdasági 
erejének erősítése mellett hozzájá-
rult a város jelentős mértékű fejlő-
déséhez,
- a Güntner - Tata Hűtőtechnikai 
Kft., a legtöbb tatai családnak mun-
kát adó vállalkozás részére, szintén 
tavalyi üzleti sikereiért, és a magyar 
kormány stratégiai együttműködő 
partnereként Tata gazdasági erejé-
nek erősítéséért, valamint
- a Derik Hungária Kft. részére, 
mely Tata adófizetőinek körében 
megnőtt szerepével a város bizton-
ságának erősítése mellett jelentősen 
hozzájárult Tata   fejlődéséhez.
Az esemény jó alkalmat adott arra, 
hogy a tájékoztatókat követően a 
cégvezetők kötetlenebb formában 
is találkozhassanak, megosztva egy-
mással tapasztalataikat, terveiket. 
A rendezvényen közreműködött 
Lőrincz Álmos, az Eötvös József 
Gimnázium diákja.                      -áá-

Folytatás az 1. oldalról
A Honvédelem kategóriában 24 
jelöltre  96 szavazat érkezett. A 
kategória győztesei:
1. Farkas Róbert főtörzs zászlós 
MH 25. Klapka György Lövész-
dandár (33 szavazat).
2. Róth Balázs százados MH 25. 
Klapka György Lövészdandár (18 
szavazat).
3. Bányai Norbert szakaszvezető 
MH 25. Klapka György Lövész-
dandár (7 szavazat).
További jelöltek a Honvédelem 
kategóriában, akik 5 vagy annál 
több szavazatot kaptak:
-Herczog Gergely őrnagy MH 25. 
Klapka György Lövészdandár, és
-Visnyei Pogrányi Anita.
Az Oktatás kategóriában 25 jelölt-
re 492 szavazat érkezett. A kate-
gória győztesei:
1. Geiszelhardt Zsófia Tatai Re-
formátus Gimnázium (126 szava-
zat).
2. Szabó Andrea Eötvös József 
Gimnázium (124 szavazat).
3. Ipiné Belcsák Zsuzsanna Va-
szary János Általános Iskola Jáz-
min utcai Tagintézménye (69 sza-
vazat).
További jelöltek az Oktatás kate-
góriában, akik 5 vagy annál több 
szavazatot kaptak:
-Görözdiné Vojnits Klára Kin-
cseskert Óvoda,
-Sárközi Krisztina Kőkúti Általá-
nos Iskola Fazekas Utcai Tagin-

tézménye,
-Gútay Jánosné nyugdíjas peda-
gógus,
-Tölgyessy József a Vaszary János 
Általános Iskola címzetes nyugal-
mazott igazgatója,
-Szamosvölgyi Erzsébet Kőkúti 
Általános Iskola Fazekas Utcai 
Tagintézménye,
-Pozsgayné Tóth Ildikó Kőkúti 
Általános Iskola Fazekas Utcai 
Tagintézménye, Tatai Református 
Gimnázium,
-Lázár Katalin Vaszary János Ál-
talános Iskola és

-Basky Péter Tatai Református 
Gimnázium.
A Szociális terület kategóriájában 
22 jelöltre 361 szavazat érkezett. 
A kategória győztesei:
1. Tóth János Csaba a Szociális 
Alapellátó Intézmény Támogató 
Szolgálat gépkocsi vezetője (127 
szavazat).
2. Kovács Tádé nyugdíjas men-
tálhigiénés szakember, teológus, a 
Szőlőtő Éljünk Józanul Klub ve-
zetője (100 szavazat).
3. Péntekné Papp Aranka a Tatai 
Időskorúak otthona szociális gon-

dozója (40 szavazat).
További jelöltek a Szociális terü-
let kategóriában, akik 5 vagy an-
nál több szavazatot kaptak:
-Bondor  Lajos Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat és
-Sáfrán Irén Szociális Alapellátó 
Intézmény.
A meghirdetett kategóriákon túl 
a Tata és Térsége Civil Társu-
lás idén egy különdíjat is átadott 
az elmúlt években nagy sikerrel 
meghirdetett, de idén már nem 
szereplő városüzemeltetés/közal-
kalmazott kategóriában, amely-

ben Farkas Károlyné a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. köz-
foglalkoztatott munkatársa része-
sült elismerésben. 
A rendezvényt és a szavazást 
2019-ben támogatta: Tata Város 
Önkormányzata, az ÁHI Jóga 
Egyesület, az An-zsu Ház étterem 
és kávézó, a BorDóHáz CIP, az 
Esőemberekért Egyesület, a Hap-
py Train, a Hotel Gottwald, a Ho-
tel Imperiál Kristály, a Hotel Kiss, 
a Kós Károly Közösségi Központ 
CIC,  az L-SYSTEM Csomago-
lástechnika, a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság, Molnár-
né Tamás Anetta fazekas mester, 
a Neszmélyi Borút Egyesület, az 
Old Lake Golf Centrum, a Rotte 
Kft., a  Smith’s Fotó, a Tata és 
Környéke Turisztikai Egyesület, 
a Tata és térsége Civil Társulás, a 
Tatai Televízió, a Tatai Városgaz-
da Nonprofit Kft., a Tata-tóvárosi 
Vízisport Egylet, a Természetes 
Életmód Alapítvány Zöld Sziget 
Kör természetjáró Egyesület, a 
Tatai Városkapu Közhasznú ZRt., 
a Víz Zene Virág Egyesület, a 
ZOFI Kft., a tatai Diákotthon és a 
Baráth Nyomda.
A díjátadó ünnepségen közremű-
ködtek a Menner Bernát Alapfokú 
Művészeti Iskola fiatal tehetségei.
Gratulálunk minden jelöltnek, 
köszönjük kitartó, szorgalmas 
munkájukat, melyet Tatáért és a 
tataiakért végeznek!                -áá-
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Köszönet a Mindennapok Hőseinek!

Idén is találkoztak a város legnagyobb adófizetői HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
Tata városában a következő időpontokban történik:

2019. április 23. (keddtől) – 2019. április 26. (péntekig) 8:00-16:00 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig 
betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt 
álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvo-
dába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján 
szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját (2019. április 26.) követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyer-
mekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis 
előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Szülőket, hogy Tata városában az integrált óvodai 
nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekek számára az önkormányzati fenntartá-
sú óvodákban biztosított a gyermek óvodai nevelését- oktatását a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.
Az óvodák elérhetőségeit tartalmazó táblázat letölthető a város honlapjáról, a 
www.tata.hu oldalról.

A jelentkezéskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót
(születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártyát),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
(személyi igazolványt és lakcímkártyát),
- nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyar-
ország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya) regisztrációs igazolást,
- sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelöléséről szóló 
szakértői véleményt.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a be-
iratkozásra kiírt utolsó határnapot (2019. április 26.) követő huszonegyedik mun-
kanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a 
közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat 
be a fenntartóhoz, (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) cí-
mezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint 
Tata város honlapján, a www.tata.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal



A Városháza dísztermében Michl 
József polgármester és Plásztán At-
tila, az OMS-Tata Iron Trade Vívó 
SE elnöke írta alá azt a támogatói 
szerződést, melynek alapján Tata 
Város Önkormányzata 2019-ben 2 
500 000 forint vissza nem térítendő 
működési támogatást nyújt a 
sportegyesületnek.
A március 25-én aláírt szerződés-
sel kapcsolatban Michl József úgy 
nyilatkozott: - fantasztikus eredmé-
nyeket értek el vívóink az elmúlt 
években, és nagy öröm, hogy gyak-
ran hallunk Kun Anna, Esztergá-
lyos Patrik vagy Büki Lili hazai és 
nemzetközi sikereiről, de természe-
tesen minden tatai vívóra büszkék 
vagyunk. A város képviselő-tes-
tülete ezért is döntött úgy, hogy a 
költségvetésből 2019-ben ismét 
támogatja az egyesületet. Emellett 
a helyi sportösztöndíj jóvoltából 
hárman is részesülnek személyes 
támogatásban az OMS -Tata Iron 
Trade versenyzői közül. A polgár-
mester hozzátette: - elismerésre 
méltó az egyesület utánpótlás ne-
velése is, hiszen ennek nyomán itt 
Tatán a legkisebbektől kezdve a fel-

nőttekig vannak vívóink.
Plásztán Attila a Városházán el-
mondta: - több mint 25 éve műkö-
dik az egyesület, és csak az elmúlt 5 
évben 16 EB, VB és ifjúsági olimpi-
ai érmet nyertek a versenyzők, akik 
25 alkalommal álltak ez idő alatt a 
dobogón a különböző nagy meg-
mérettetéseken. Az egyesületben 
minden korosztállyal foglalkoznak, 
jelenleg három edző közreműkö-
désével, melynek nyomán magas 
szintű nemzetközi eredményeket 
érnek el. A gyerekek előtt áll most 
a diákolimpia, amelyen tavaly há-
romezren indultak, emellett pedig 
a válogatottak is készülnek, Kun 
Anna az augusztusi, budapesti fel-
nőtt világbajnokságra koncentrál, 
a kadet junior korosztályban pedig 
április közepén Lengyelországban 
rendezik a világbajnokságot, ahol 
szintén szerepelni fognak.
Az egyesület az önkormányzati 
támogatást működési költségekre, 
utazásra, eszközfejlesztésre fordít-
ja, emellett a városvezetés év köz-
ben is segíti a vívókat, különböző 
események és utazási költségek 
alkalmi támogatásával.              -áá-

90. születésnapja alkalmából ott-
honában köszöntötte Schmidt-
mayer Jánost dr. Beró Henrietta 
alpolgármester március 21-én.
Schmidtmayer János Agostyán-
ban született, hatan voltak test-
vérek és 1960-ban költöztek be 
Tatára. A hadifogságot is meg-
járt János bácsi aktív éveiben 
ácsként dolgozott, városunkban 
sok ház viseli mai napig a keze 
nyomát. Feleségével, Marika né-
nivel 65 évig éltek házasságban, 
2 gyermekük született, s azóta 5 

unoka és 3 dédunoka érkezett a 
családba.
János bácsi még manapság is 
dolgos életet él, az ő gondozá-
sában virul a háza körüli kert, és 
három szőlő is - nem véletlen, 
hogy csak a saját termelésű bo-
rát kóstolja meg. A kerti munkák 
mellett a hideg hónapokban sem 
marad egész nap a meleg szobá-
ban, ha kell még a szomszédban 
is havat lapátol, összegereblyézi 
az elszáradt növényeket, vagy 
bármikor kerékpárra száll.    -áá-

Március 29-én délután önkéntesek 
csapata dolgozott a kertvárosi vasút-
állomás mellett, ahol a zöld területet 
tették rendbe. A munkából Michl 
József polgármester és Horváthy 
Lóránt önkormányzati képviselő is 
kivette a részét.
Michl József  a helyszínen úgy nyi-
latkozott: - Nagyon jó érzés, hogy 
Tatán  sokan tudnak áldozni a szaba-
didejükből arra, hogy a környezetü-

ket megszépítsék, az ilyen közösségi 
összefogás pedig azt eredményezi, 
hogy egészen másként vigyázunk 
arra a városrészre, amiért mi ma-
gunk is tettünk valamit. Tata pol-
gármestere tájékoztatott arról, hogy 
év elején az önkormányzat erőfeszí-
tései nyomán a MÁV munkatársai 
látogatást tettek a kisállomáson és 
a bejárást követően bejelentették: 
ebben az évben 15 millió forint ösz-

szegben végeznek karbantartást a 
tóvároskerti vasúti megállóhelyen. 
Ehhez járultak most hozzá a tataiak 
azzal, hogy a zöld növényzetet meg-
szépítik, így több pénzt fordíthat a 
MÁV az épületet érintő munkákra.
Horváthy Lóránt, a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnöke, 
a körzet önkormányzati képviselője 
a helyszínen elmondta: - arra vál-
lalkoztak szívesen a kertvárosiak, 
hogy visszavágják a bokrokat, le-
vágják a száraz ágakat, összeszed-
jék az eldobott szemetet, ezzel is 
segítve a MÁV munkáját és szebbé 
téve a környezetüket. A kertvárosi-
ak korábban már többször segítették 
önkéntes munkájukkal a körzetet, 
hiszen dolgoztak a Vértesszőlősi 
úton és a Fenyő téren is, ezért na-
gyon köszönjük a munkájukat, ami-
re büszkék vagyunk - fogalmazott 
Horváthy Lóránt.                         -áá-

Közélet 2019. április 4. V. évfolyam, 7. szám4

30 évnyi kutatás beszámolója

Társadalmi célú hirdetés

A Tatai Helytörténeti Egyesület 
szervezésében március 21-én dél-
után a Városháza dísztermében Al-
mády Zoltán barlangkutató, a tatai 
Megalodus Barlangkutató és Geo-
lógiai Szakcsoport vezetője tartott 
vetítéssel egybekötött előadást 
„Tata barlangjai és karsztjelensé-
gei” címmel.
Zsúfolásig megtelt a díszterem az 
eseményen, amelyen dr. Kis Tibor-
né, a Helytörténeti Egyesület elnö-
ke úgy nyilatkozott: - Az egyesület 
tavaly, idei programját tervezve 

elhatározta, hogy 2019-ben első-
sorban vizes témákhoz kapcsolódó 
eseményeket szervez, s ennek a so-
rozatnak ez volt az első előadása.  
A folytatásban Tata tavairól és mal-
mairól, valamint azok történetéről 
terveznek még egy-egy előadást.
Almády Zoltán tájékoztatója több 
mint 30 év kutatási munkáján ala-
pult, a barlangkutató elmondta: 
- ez idő alatt 50-60 ember segített 
a feltárásban, ami nagyon kemény 
fizikai munkát jelentett. Az ötvenes 
évekig úgy tudták, hogy Tatán csu-

pán egy barlang van, de kutak ásá-
sa és robbantások során kiderült, 
hogy több barlang is létezik, me-
lyeket nagy részben sikerült feltár-
ni. A Városházán ezek közül a négy 
legnagyobb barlangról hallhattak 
információkat az érdeklődők.
A helyszínen Michl József pol-
gármester mondott köszöntőt, a 
vetített képes előadáson kőzet és 
ásványmintákat, ősmaradványo-
kat és barlangászathoz   használt 
eszközöket is láthattak a résztve-
vők.                                         -áá-

Boldog születésnapot!

Önkéntes munkával szépült a kisállomás környékeTámogatás a tatai vívóknak

Zártkörű rendezvény miatt a következő helyeken kell útlezárásokra 
számítani:
Április 3-tól várhatóan április 16-ig:
 - Az Esterházy sétány várfalon belüli része, valamint az északi kapu és a 
márványhíd közötti szakasza murvával lesz leterítve, a helyszínen ezalatt 
fokozott óvatossággal közlekedjenek.
  - A váron belüli szakaszon 4 kandelábert fognak eltávolítani, így esténként csak a 
magas díszvilágítási kandeláberek és fényvetők világítanak majd.
Április 8-tól április 11. reggelig:
 - A meglévő lámpákat is lekapcsolják, így a közvilágítás hiánya, valamint a 
rendezvény jellege miatt a sétány ebben az időszakban a gyalogos forgalom 
elől le lesz zárva. Ezalatt a vár csak a művelődési központ felől lesz meg-
közelíthető.
 - A Váralja utcában a rendelőintézet előtti parkoló teljesen, a Vikor cukrász-
dával szemben lévő parkoló pedig részben le lesz zárva.

Útlezárás
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A Városi Nyugdíjas Klub március 
26-án rendezte éves közgyűlését a 
Magyary Zoltán Művelődési Köz-
pontban, ahol két támogatási szer-
ződés aláírására is sor került.
A több mint 260 tagot számláló klub 
elmúlt évének beszámolója kapcsán 
Kun Imre elnök elmondta: - 2018-
ban is lelkes volt a tagság, heti 
rendszerességgel jártak különböző 
rendezvényekre, teadélutánokra, 
ismeretterjesztő és egészségügyi 
témájú előadásokra. Ezek az esemé-
nyek az idei programjukban is sze-
repelnek, de terveznek még többek 
között 4 napos erdélyi kirándulást, 
és szórakoztató összejöveteleket is.
A közgyűlés napirendi pontjai kö-
zött szerepelt az új tagok felvétele, 
valamint a beszámolók és a költség-
vetés elfogadása. A helyszínen Tata 

Város Önkormányzata nevében Mi-
chl József polgármester írt alá támo-
gatási szerződést a Városi Nyugdíjas 
Klubbal Kun Imre elnök, valamint 
a Honvéd Bajtársi Klubbal Sárközi 
József elnök képviseletében.
A szerződés értelmében a Városi 
Nyugdíjas Klub 1.163 000 forint 
összegű vissza nem térítendő támo-
gatást kap 2019. évi működésére 
és programjainak megvalósítására, 
a Honvéd Bajtársi Klubnak pedig 
592 000 forint támogatást nyújt az 
önkormányzat ugyancsak a klub 
idei működési költségeire. Mind-
két támogatási összeg nagysága a 
klubokba befizetett tagdíjak duplá-
jának felel meg. A támogatásokkal 
kapcsolatban Michl József polgár-
mester úgy nyilatkozott: - két olyan 
szervezetről van szó, amelyek azon 

túl, hogy önkéntesek, olyan közös-
ségeket fognak össze, melyeknek 
tagjai - bár már több szabadidővel 
rendelkeznek- még mindig aktív 
segítői a családjaiknak, sokszor sze-
mélyes gondokkal is küzdenek, s mi 
fiatalabbak nagyon sokat köszönhe-
tünk nekik. A két klub számos nagy-
szerű programot szervez, támogat-
ják egymást és az érdekképviselet 
területén is aktívak így jelentős sze-
repet töltenek be a város életében, 
ezért fontos, hogy az önkormányzat 
anyagilag is támogassa őket – hang-
súlyozta Michl József. A városveze-
tő a közgyűlésen egy ajándékkal is 
meglepte a Városi Nyugdíjas Klub 
tagjait, akiknek egy projektort adott 
át, megteremtve ezzel a rendszeres   
ismeretterjesztő előadásaik techni-
kai feltételét.                -áá-
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Az önkormányzat is segíti nyugdíjas klubjaink működését

Nézzétek a mezők lilioma-
it, hogyan nőnek: nem fára-
doznak, nem szőnek-fonnak, 
mégis, mondom nektek, még 
Salamon sem volt dicsősé-
ge teljében úgy felöltözve, 
mint egy ezek közül. (Mt 6,28)
A   Kuny   Domokos   Múzeum   
és   a   Mecénás   Közalapítvány   
2019   nyarán   csoportos kép-
zőművészeti kiállítást rendez a 
tatai volt piarista rendház kápol-
nájában.
A piarista kápolna hetven év óta 
zárt terében a tavalyi évben 

nagy sikerű kiállítást rendeztünk „Két világ határán” címmel, a tatai Keresztelő Szent János-szobor 
kapcsán. Ezúttal már teljesen a szakralitás felé fordulva, a kopott, díszeitől megfosztott templom adott-
ságaihoz alkalmazkodva olyan kiállítást tervezünk, amely modern vagy hagyományos módon a szakralitás 
gondolatköréhez kapcsolódik, a keresztény művészethez illeszkedik. Olyan műalkotásokat várunk, ame-
lyek illenek a helyszínhez, a címben megadott metaforához, annak a teremtett világ szépségére és az 
isteni gondviselésre utaló gondolatához.
A kiállításra a művészektől maximum 2 alkotást várunk (sorozat esetében teszünk kivételt), méretre, 
technikára való megkötés nélkül. Az alkotás tárgya – ha lazán, szabadon értelmezve is - lehetőleg a meg-
jelölt tematikához kapcsolódjon. A tavalyi kiállításhoz hasonlóan várjuk a jelentkezéseket a kiállítan-
dó mű (művek) jó minőségű, nagy felbontású fényképével együtt május 13-ig, a lenti email-címen. A 
kiállításra a zsüri által beválogatott munkákat június 17-én lehet leadni a piarista rendházban. A kiállítás 
a Víz-Zene- Virág Fesztivál rendezvényeként, június 26-án vagy 27-én fog megnyílni, és szeptember 
22-ig tart nyitva.
Reményeink szerint katalógus készül. A kiállítás megnyitóján a zsüri által kiválasztott mű alkotója díjban 
részesül. Várjuk a művészek jelentkezését műveikkel a kereszteloszentjanoskiallitas@gmail.com címen.

Egy Petőfi idézet: „Óh természet, 
mely nyelv merne versenyezni vé-
led, mily nagy vagy te, annál in-
kább hallgatsz, annál többet, annál 
szebbet mondasz.” A Natúrparkok-
ról tartott előadást Musicz László 
környezetvédelmi szakember, az 
év mérnöke. A BEOSZ munkatár-
sa Berdó Károly nyszd. (A KDR 
Vezetője) okleveleket és ajándéko-
kat osztott ki azon személyeknek, 
akik kiemelkedő munkát végeztek 
a klub érdekében. Sümeg Ferenc-
né, Mesterné Lupták Mariann, 
Hetényi Istvánné és Zentai László 
kapták az elismeréseket. Sárközi 
József örömmel jelenti be, hogy a 
„Mindennapok Hőse” kitűntetés 3. 
Helyezettjének jelölték Sümeg Fe-
rencnét, aki azóta át is vette az elis-
merést. Ezt követte Musicz László 
előadása.
Mi is valójában a natúrpark? Egy 
olyan tájegység, ami kultúrtörténeti 
értékekben gazdag, védett terület. 
Bár megtartja eredeti jellegét, de 
kihasználása speciális infrastruktú-
rák kiépítésével is párosul. A sok 
természet szerető ember elhatároz-
ta, hogy Magyarország olyan gaz-
dag a természeti értékekben, hogy 

megérdemlik a védettséget. Szá-
mos natúr park jött létre. A Vértesi 
natúrparknál a rómaiak nyomai a II. 
századra vezethető vissza. Területe 
35 ezer hektár, 17 település tarto-
zik hozzá, lakossága mintegy 130 
ezer fő. A Gerecse: „Ahol a forrá-
sok vize és a zarándokutak csendje 
a sasbércek világával találkozik.” 
Legmagasabb pontja 633 méter. 18 
gazdasági szervezet alakította ki, 29 
településsel 80 hektáron, 170 ezer 
lakossal.  Országunk jelentős karsz-
tforrása itt található. Európai vi-
szonylatban egyedülálló látványos-
ság a Tatai Öreg-tó, amit egy város 
veszi körül. Több tízezer madárcsa-
pat vonul át évente. Rendkívül gaz-
dag a barlangokban. Beszélt még 
a Kocsi Hosszú völgyről, a védett 
virágokról, az Agostyáni kőtemp-
lomról, a Kálvária dombról, a Tatai 
tanösvényről. A kék túraútvonalról, 
ami átszeli Dorogot Tatabányáig. A 
Vértesszőlősi Neandervölgyi ősem-
ber leletéről, ami kb. 350 ezer éves. 
A Tatabányai Turul madaráról, ami 
14 méteres fesztávolságú. A natúr-
park kialakításánál fontos tényező 
a hagyományőrzés. A Tanösvényről 
és az információs táblák lényegéről 

beszélt. Miként lett az év mérnöke? 
– kérdezi Sárközi József. Válasz: 
A Komárom Megyei Mérnöki Ka-
mara elnöke egy személynek ítéli 
oda e díjat. Általában nagynevű 
építészek, mérnökök kapják (híd, 
útépítés, tervezők). Ő a szakértői 
feladataiért kapta meg a díjat, de 
tanösvény útvonalának megterve-
zésében is jelentős szerepe volt. 
A hozzászólásokban főleg a tiltott 
szemétlerakásról esett szó. Musicz 
László elmondta, hogy mostantól 
bűncselekménynek számít az ille-
téktelen szemétlerakást, ez talán 
visszatartó erő lesz. Berdó Károly 
érdeklődik, mennyire napi feladat 
a gazdasági és a természetvédelmi 
érdek összeegyeztetése az Önkor-
mányzattal?  Válasz: Sok helyen 
tartanak előadásokat, és terjesztik 
a természetvédelem fontosságát. 
Tata város vezetése fontosnak tartja 
az értékek megvédését, és sokban 
segíti munkánkat. Vigyázzunk e 
szép értékekre, hisz egy jó érzésű 
ember szereti a szép környezetet, és 
nem mindegy, milyen helyen és mi-
lyen körülmények között élhetünk. 
Megköszöntük Musicz Lászlónak 
az értékes előadását.          Nagy Olga

A natúrparkokról szólt az előadás 

„Mezők lilioma” - Csoportos képzőművészeti kiállítás
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A Diákolimpia versenyrendszeré-
ben  egy olyan verseny  van ahol 
nem sporttevékenységet végeznek 
a tanulók, hanem a magyar sport, 
pontosabban a magyarok olimpiai 
eredményeit dolgozzák fel. A DR 
Mező Ferenc Szellemi Diákolim-
pia Országos Döntőjét már negye-
dik alkalommal a Tatai Edzőtábor-
ban rendezték meg. A névadó maga 
is nyert szellemi olimpiát 1928-ban 
az amszterdami játékokon. A mos-
tani döntőben egyik nap 8 közép-
iskolás, másnap 8 általános iskolás 

csapat vetélkedett. A zsűri elnöki 
posztot minden esetben olimpi-
ai bajnokok látják el, most Gedó 
György és Martinek János elnö-
költ. A középiskolások versenyé-
ben címvédésre került sor, mert a 
Körmendi Kölcsey Ferenc Gimná-
zium együttese mindössze két pon-
tot vesztve a 339-ből magabiztosan 
végzett az első helyen. Az érmeket 
és a vándorserleget Gedó György 
és Michl József Tata polgármeste-
re adta át .Az általános iskolások 
küzdelme olimpiai döntőhöz méltó 

csatát hozott. Három fordulóval a 
vége előtt még hat csapatnak volt 
esélye hogy dobogón végezzen. 
Az utolsó fordulóban aztán ki-
derült hogy két csapat is azonos 
pontszámmal végzett, így közöttük 
rájátszás döntötte el a második-har-
madik hely sorsát. A versenyt a 
Répcelaki Móra Ferenc Általános 
Iskola és AMI nyerte, 2. helyen a 
Pécsi Bártfai utcai Általános Isko-
la, míg 3. helyen a Monori József 
Attila Gimnázium és Szakgimnázi-
um csapata végzett.   Tompa Andor

Megkezdődtek a labdarúgásban 
a kistérségi Diákolimpiai verse-
nyek. A Tatai Kistérség csapatai 
a múlt héten a Focikertben ját-
szottak. Az időjárás kedvezett 
a résztvevőknek, így minden a 
tervek szerint zajlott. A tovább-
jutó csapatok már készülhetnek 
a következő fordulóra, ahol az 
oroszlányiakkal játszhatnak és 
akkor dől el kik jutnak a me-
gyei döntőbe. Akinek nem sike-
rült továbbjutni azok pedig már 
most elkezdhetik a készülést a 
következő idényre, hogy akkor 
sikeresebbek lehessenek. A kis-
térségi verseny győztesei: 

I. korcsoport  
Kőkúti Iskola
II – III. korcsoport  

Vaszary Iskola
IV. korcsoport  
Baji Iskola

Március 30-án az egykori kiváló 
középtávfutó, Rózsavölgyi István 
tiszteletére rendeztek emléktáb-
la-avató ünnepséget az Ady Endre 
utca 15. szám alatti épület előtt Ta-
tán.
Rózsavölgyi István 1929. március 
30 - án született, a magyar sport 
és az 50-es 60-as évek világklasz-
szis atlétája, középtávfutója volt. 
A Római Olimpián 1960-ban 1500 
méteren bronzérmet szerzett. Karri-
erje során 7 világ, 8 Európa csúcsot 
és 19 magyar csúcsot futott. Pálya-
futása alatt 297 versenyen állt rajt-
hoz és 188 győzelmet aratott. Az 
ötvenes évek nemzetközi szinten 
legmagasabban jegyzett válogatott 
atlétája versenyzői pályafutásának 
befejezése után a Honvéd atlétá-
inak lett az edzője, majd az öttusa 
válogatott futóedzéseit irányította 
éveken át. Élete egy szakaszában 
szakmai vezetőként tért vissza a 
tatai edzőtáborba. Szenvedélye-

sen szerette az atlétákat, de szíve-
sen foglalkozott amatőr futókkal 
is. Energiája kiapadhatatlan volt, 
nyugdíjas korában a Máltai Szere-
tetszolgálatnál vállalt ebédkihordá-
si feladatot.
A tatai emléktábla avatás egyik ap-
ropóját az adta, hogy Rózsavölgyi 
István március 30-án lett volna
90 éves, s a szervezők a sportoló 
lánya, Patakiné Rózsavölgyi Ani-
kó ötlete kapcsán úgy gondolták, 
ez az évforduló méltó alkalmat 
kínál az emléktábla leleplezésére. 
Rózsavölgyi István 1976-tól 2012-
ig Tatán élt, edzőként sok fiatallal 
ismertette meg az atlétika, a futás 
szépségét, s néhány évig a tatai 
edzőtábor igazgatójaként is dol-
gozott. Rendkívül népszerű volt a 
városban, nem csupán a sportolók, 
hanem a tataiak között is, szerény-
sége és segítőkészsége révén.
Az emléktábla helyszínéül azért az 
Ady Endre utca 15. számú házat 

választották, mert tatai lakosként itt 
élte mindennapjait, itt tért pihenőre  
amikor éppen nem edzést tartott, 
ebédet hordott, vagy esetleg hor-
gászott az Öreg-tónál.  1999-ben – 
70. születésnapjára – Török Ferenc 
könyvet írt róla Pergamen címmel. 
A Pergamen a beceneve volt kivéte-
lesen vékony alkata miatt, s a könyv 
még ma is népszerű olvasmány az 
életrajzi kötetek között.
A tatai emléktábla avatáson Mi-
chl József polgármester mondott 
köszöntőt, felidézve a legendás 
sportoló példamutató életét, majd 
lánya, Patakiné Rózsavölgyi Anikó 
emlékezett vissza az édesapára. A 
hétszeres világcsúcstartó emlékét 
az edzőtábor atlétikai pályájának 
neve is őrzi, ahol emlékversennyel 
tisztelegtek az atléták Pergamenre, 
azaz Rózsavölgyi Istvánra.
A verseny kiemelkedőbb eredmé-
nyei:
U11 lány: Ádám Bíborka 
(FOOTOUR SE) 6:03.76
fiú: Szabó Csanád (BEAC) 5:32.74
U13 fiú: Mayer zsombor 
(TSC-Geotech) 4:50.47
serdülő lány: Peiker Csenge (BSC) 
5:13.65
fiú: Kovács Ferenc Soma 
(Budaörsi SE) 4:27.76
ifjúsági férfi:  
Biros Benedek (GYAC) 4:20.82
junior férfi:    
Háder Olivér (TSC-Geotech) 
4:11.66
U23 férfi: Süli Richárd (TFSE) 
4:02.04
Felnőtt férfi: Kelemen Bence 
(TFSE) 4:00.81               -áá-

Kézilabda   
fiú U13  
Esztergomi Vitézek RAFC – 
Tatai AC 7-30 (3-15)
Grundfos Tatabánya KC – Tatai 
AC 26-15 (15-5)
Edző: Gaál Szabolcs
fiú U12  
Kőkúti Sasok DSE – Virág SE 
Dunaújváros 29-19 (15-9)
Kőkúti Sasok DSE – Cunder TU 
Kézisuli 35-24 (20-10)
Edző: Kőhalmi Zsófia
fiú U11   
Alba Regia KC – Kőkúti Sasok 
DSE 15-11 (8-4)
Cunder TU Kézisuli – Kőkúti Sa-
sok DSE 17-13 (7-7)
Edző: Endrédi Dezső
Tatai AC – Komárom VSE 
21-4 (9-3)
Tatai AC – Kisbér KC II 
24-3 (14-1)
Edző: Benis Bence
lány U14   
Törökszentmiklósi Székács – 
Tatai AC 19-26 (7-10)
Szigetszentmiklósi NKSE II – 
Tatai AC 18-28 (5-15)
Góllövő: Pálmai 15, Szebe-
ni 10, Malich-Maszlavér 8, Se-
bestyén 7, Kiss 4, Ungor 3,                                                  
Kakas, Kurcsik, Staudt 2-2, 
Mészáros 1
Edző: Kulcsár Györgyi
lány U13   
Tolna KC – Kőkúti Sasok DSE 
11-14 (5-7)
Tamási – Kőkúti Sasok DSE 
26-14 (13-4)
Edző: Sebestyén Balázs
lány U12  Dorog – Kőkúti Sasok 
DESE 13-19 (7-10)
Tarján SE – Kőkúti Sasok DSE 
20-33 (10-17)
Edző: Kőhalmi Zoltánné
Pázmánd SE – Tatai AC 
27-20 (11-11)
AFKC 3-Soponya – Tatai AC  
7-21 (4-10)
Edző: Willi Attiláné
lány U11  
DKK III Mezőszilas – Kőkúti Sa-
sok DSE 8-24 (5-10)
DKK II Arany – Tatai AC  16-17 
(10-8)
Edző: Suszter Annamária
NB I/B   
Szigetszentmiklósi KSK – Tatai 
AC  28-24 (12-13)
Vezette: Herczeg P., Südi P.
Góllövő: Mizser 5, Harsányi, Sáro-
si, Schekk 4-4, Fekete 3, Boros 2, 
Benis, Báthori 1
Tatai AC – AGROFEED SZESE 
Győr 23-25 (12-12)
Vezette: Medve R., Tarnavölgyi G.
Góllövő: Harsányi 6, Sárosi 5, Bo-
ros, Schekk 3-3, Benis 2, Báthori, 
Fekete 1-1, Győrffi, Mizser 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Nem úgy kezdtünk ahogy tervez-
tük, de aztán átvettük a vezetést és 
a második félidő eleje jól sikerült. 
Nem tudom mi történhetett onnan-
tól, mert nem ezt beszéltük meg. 
Magunknak köszönhetjük a vere-
séget.
férfi ifjúsági   
CYEB Budakalász – Tatai AC 27-
30 (8-14)
Tatai AC – KK Ajka   
32-27 (17-11)
Edző: Márton Ádám
fiú serdülő    
Szigetszentmiklósi KSK – Tatai 
AC 20-30 (10-17)
Tatai AC – KK Ajka 
36-13 (16-4)
Vezette:  Garai B., Varasdi L.
Góllövő: Szi-Benedek 8, Nagy 7, 

Willi 5, Csányi, Zwickl  4-4, Hor-
váth, Oravecz 1-1,                                       Sza-
lay, Takács 1-1
Edző: Csányi Gábor
Jók az ilyen mérkőzések amikor 
nem kell izgulni. Tudtuk hogy ez 
könnyebb lesz, de azt kértem ne 
aludjunk bele. A fiúk jól játszottak, 
sok mindent tudtunk gyakorolni. A 
végső helyezés szempontjából so-
kat fog jelenteni a jövő heti idegen-
beli (ÉLES KISE) mérkőzés.
női ifjúsági   
Körmendi DMTE – Tatai AC 
41-18 (19-10)
Edző: Gubicza István
női felnőtt  Tatai AC – Környe SE 
30-9 (11-3)
Vezette: Őri E., Suszter A.
Góllövő: Zink 7, Csics, Varga 5-5, 
Kurcsik, Metka 3-3, Lehoczky, Né-
meth, Szabó -1-1
Ácsi Kinizsi – Tatai AC 26-28 (13-
15)
Edző: Gubicza István
Labdarúgás 
felnőtt 
Tatai AC – Koppánymonostor SE 
0-3 (0-1)
Vezette: Mihályi G.
Góllövő: Dombi 36, Zvér 73, Csor-
dás G. (Ö) 90
Sárisápi BSE – Tatai AC  1-1 (0-1)
Vezette:Jurák F.
Góllövő: Treplán 95 ill. Zuggó 9
Edző: Kele Zoltán
férfi U19    
Tatai AC – Zsámbéki SK 4-1 (2-0)
Vezette: Kreitl M.
Góllövő: Martonfi 28,31, Szirani-
disz 52, Koronczi 57 ill. Kállay 59
Tatai AC – Bábolna SE 6-1 (2-1)
Vezette: Dénes L.
Góllövő: Martonfi 12, Hauzer 25, 
Sziranidisz 46,75, Kiss 63, Szeke-
res 80 ill. Répási 37
Edző: Wéber Roland
fiú U16  
Tatai AC – Sárisápi BSE 5-3 (3-0)
Vezette: Büki G.
Góllövő: Schaffer 1, Ombódi 29, 
Nagy 45,75,86 ill. Czibula 60, Jó-
nás 68, Romfa 74
Edző: Kisék Szabolcs
fiú U14     
Koppánymonostori SE – Tatai AC  
3-22 (1-10)
Vezette: Dávid R.
Góllövő: Rigó 22,51,65 ill. Far-
kas 2,44,59,60,79, Harangozó 
7,15,47,74,75,78, 
Pintér 11, Szabó 25,29,38, Chmel-
ovics 27, Unger 35,37, Horváth 
50,62,64,69
Győrszentiváni SE – Tatai AC  
6-0 (6-0)
Vezette: Dávid R.
Góllövő: Huszár 2,  Lakics 5, Gom-
bos 12, Kecskés 16,28, Gróz 37
Edző: Schweininger Ferenc
női U19   
Törökbálint LAK – Tatai AC  
1-11 (0-6)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Ponczok 62 ill. Bar-
ta 9,21,33,73, Horváth 11,26,60, 
Shwarcz 36,56, Jenei 65,68
Edző: Schaffer Péter
Kosárlabda női amatőr NB I. 
Tatai SE – Kiss Lenke 85-68 
(15-19, 32-4, 15-21, 23-24)
Vezette: Szőcs P., Magyari V.
Pontszerző: Kiss J. 21/9, Or-
sós-Bogdán 21/6, Gusztafik 18, 
Kuller 11/3, Chroméj 4, Kurucz 4,  
Jagicza 2, Kiss Cs. 
Röplabda női NB II. 
Röpsuli SE Ajka – ÉDRA-TAC 
3-0 (14,21,19)
ÉDRA-TAC – SZESE Győr 
3-0 (15,17,19)

Sport 2019. április 4. V. évfolyam, 7. szám8
EREDMÉNYEK
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Kistérségi döntőn fociztak

Programajánló
Asztalitenisz
április 14. vasárnap 15.00 
Tatai AC – Budaörs NB II
A mérkőzést a TAC csarnokban 
rendezik.
Kézilabda
április 7. vasárnap 9.00 
Tatai AC – Ácsi Kinizsi 
lány U12

17.15 Tatai AC – DKK II 
lány U121
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában rendezik.
Labdarúgás
április 6. szombat 10.00 
Tatai AC – Bábolnai SE 
fiú U16
április 7. vasárnap 15.30 
Tatai AC – Ácsi Kinizsi felnőtt 
április 13. szombat 10.00 

Tatai AC – Wati Kecskéd KSK 
női U17
14.00 Tatai AC – Wati Kecskéd 
KSK férfi U19
április 14. vasárnap 9.30 
Tatai AC – Wati Kecskéd KSK  
női U19
11.30 Tatai AC – Nagyigmándi 
KSK fiú U16
A mérkőzéseket a TAC sport-
telepen rendezik.


