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Köszönet a gyógyítóknak!

A Semmelweis nap alkalmából találkoztak az egészségügyben dolgozók
Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény szervezésében a Semmelweis-nap alkalmából június 26-án
idén is köszöntötték az egészségügyben dolgozókat.
1818. július 1-jén
született Budán
Semmelweis
Ignác orvos, az
anyák megmentője, az orvostudomány egyik
legnagyobb magyar alakja. Semmelweis Ignác
születésnapja a
hazai egészségügy napja is, az
önkormányzat
ezért minden év
júniusában köszönetet mond az egészségügyi intézmények dolgozóinak az egészség védelméért, megőrzéséért és a
gyógyításért végzett munkájukért.
Michl József Tata polgármestere
az ünnepség helyszínén elmondta: - Elsősorban azért jött létre ez
a találkozó, hogy hálásan megköszönjük az egészségügyben dolgozók egész éves fáradozását, azok
nevében is, akik ezt sosem szokták
megtenni. Bár manapság szokás
panaszkodni az egészségügyre,
ha igazán körbe nézünk láthatjuk,
hogy a magyar egészségügy így is
magas színvonalon teljesít, a benne dolgozók óriási munkát végeznek, hatalmas áldozatokat hoznak
a gyógyító oldalon. A városvezető
hozzátette: - Az emberi életben három olyan hivatás van, ami meghatározó egy közösség életében:
az orvos, a tanító és a pap hivatása,
ám a gyógyító orvos személyiségében összekapcsolódik a másik
két foglalkozás is, hiszen tanító,
aki az egészségünk megőrzésére
nevel, valamint pap, mert sokszor
a lelkünket gyógyítja, felfedve an-

nak belső titkait, melyek gyakran
hozzájárulnak egy-egy betegség
kialakulásához. Köszönjük a munkájukat és sok erőt kívánunk ahhoz, hogy tovább folytassák ezt a
szép hivatást – fogalmazott Michl

jóval összetettebb, hanem mert
a rendvédelmi szervek után az
egészségügyisek azok, akik a legtöbb atrocitásnak vannak kitéve, és
jelentős feszültségben dolgoznak.
Ugyanakkor a gyógyítás és az ápo-

József.
Az ünnepségen Dr. Lőke János a
Szent Borbála Kórház főigazgatója is köszöntötte a meghívottakat,
kiemelve, hogy bár július elseje a
magyar egészségügy napja és egyben a területen dolgozók számára
munkaszüneti nap, a munka azért
ilyenkor sem állhat meg, hiszen
minden nap, minden órában készenlétben kell lenniük. A főigazgató úgy nyilatkozott: - az egészségügyben dolgozni manapság
egyre nehezebb feladat, nem csupán azért, mert a gyógyítás mára

lás szépsége, látni valakit felépülni, mindig nagy örömet okoz.
Michl József polgármester az eseményen külön köszöntötte azokat
az egészségügyi alapellátási feladatot végző háziorvosi asszisztenseket, akik több mint húsz éve
dolgoznak az alapellátásban:
- Weiszdorn Lászlónét, aki 44 éve,
- Kostyál Bélánét, aki 37 éve,
- Buzási Istvánnét, aki 34 éve,
- Pongrácz Erikát, aki 31 éve,
- Kovács Szilviát, aki 27 éve,
- Szabó Gyöngyit, aki 26 éve,
- Varga Katalint, aki 24 éve és

- Benkőné Nagy Tímeát, aki 23
éve dolgozik az alapellátásban.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tata-Oroszlány
térségi területi szervezete az ünnepségen jutalomban részesítette
Nagy Gergelynét, a tatai kórház mozgásszervi rehabilitációs
osztályának nővérét kiemelkedő
szakmai
munkájáért. Az elismerést Bartáné
Fischer Viktória,
a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara
Komárom-Esztergom megyei
alapellátási alelnöke adta át. Szintén köszöntötték
Csanki Istvánnét, a tatai kórház
röntgenasszisztensét, aki az idén
nyugdíjba vonul, valamint Bartáné
Fischer Viktória és Nagyné Szűcs
Rózsa védőnőket, akik az idén miniszteri elismerésben részesültek
kimagasló szakmai tevékenységükért. Gratulálunk nekik!
Az eseményen közreműködött
Jenei Márta és Dr. Terék Blanka
aki opera, operett ária és Carmen
fantázia feldolgozást énekelt, zongorán kísért Fóris Szilárd zongoraművész.
Ábrahám Ágnes

Neszmélyi borok dícsérete

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a bizottságok
tagjai a hagyományoknak megfelelően idén is kiválasztották a
Neszmélyi Borvidék legjobb borait, hogy aztán a Víz, Zene, Virág

Fesztivál borudvari megnyitóján
a Zsigmond Király Borlovagrend
felvonulásán Michl József polgármester átadhassa a Tata Város Borainak járó 2019-es elismeréseket.
Ebben az évben:

-Tata Város Zászlós Bora - Kősziklás Borászat Pinot Noir 2017.
-Tata Város Fehér Bora - Hilltop
Neszmély Zrt. Kamocsay Prémium Ihlet cuvée 2017.
-Tata Város Rozé Bora - Kőszik-

lás Borászat Pinot Noir rozé 2018.
-Tata Város Vörös Bora - Horváth
Családi Pincészet Merlot 2018.
A Neszmélyi Borvidék borai
méltán egyre népszerűbbek, a
közelmúltban újabb neves elismerésekben részesültek. Többek
között a Szöllősi Pincészet 2017es Olaszrizlingje az Országház
Bora lett, így az Országház fontosabb eseményein képviselheti a
borvidéket és Magyarországot. A
Kősziklás Borászat pedig tavas�szal részt vett a franciaországi „le
Mondial du Rosé” elnevezésű, a
világ legnagyobb, és legjelentősebb rosé borversenyén, amelyen
arany és ezüst érmekkel díjazzák
a kiemelkedő tételeket. A versenyen a Kősziklás 2018-as Pinot
noir rozé bora arany minősítést
kapott.
-áá-
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Ősszel megnyitja kapuit Tata új tehetségközpontja

2019. július 24-én
10:00 – 12:00 óra
között tartja fogadónapját hivatalában, Tata, Ady Endre utca 27. szám
alatt.
EFOP-1.5.2-16-2017-00043

Bővebb információk:
Tatai TV Képújság

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

Hirdessen
Ön is

9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!

06-30-962-4556

tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

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

Hamarosan megkezdődik a munka Tata új tehetségközpontjában, a
Piarista Rendházban található Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központban.
Az önkormányzat EFOP-4.1.716-2017-00181 számú nyertes pályázatának projektzáró sajtótájékoztatóját június 26-án rendezték
a Városháza dísztermében.
Elkészült Tata legújabb oktatási-kulturális célokat szolgáló
intézménye, a Peron Tehetségközpont. A nyitott, átjárható, inkubátorként működő kreatív alkotó
műhely segít felfedezni a tehetségeket és támogatja a kreativitás
kiterjedését, a személyiség s az
egyéni képességek fejlesztését.
A tehetségközpont legfőbb célkitűzése, hogy elindítsa a régióban
az intézményesített könnyűzenei
oktatást és tehetséggondozást.
Ennek érdekében oktatótermek,
koncertterem valamint hangstúdió is várja a fiatalokat a helyszínen, a volt Piarista Rendház Eötvös utcai szárnyának földszintjén.
A projektzáró sajtótájékoztatón
Michl József úgy nyilatkozott:
- Tatán a művészet pártolása és
oktatása hosszú múltra tekint vis�sza, számos kórus, zenekar, művészeti együttes és iskola működik

a városban, ezek mellett pedig
most újdonságként egy egészen
új területet és lehetőséget nyitva
indulhat el a könnyűzene magas
színvonalon történő oktatása. Az
elnyert pályázat és a tehetségközpont célja egy olyan közösségi
színtér megalkotása, ahol azok,
akik művelik vagy tanulni szeretnék a könnyűzenét, kapnak egy
műhelyt, találkozási pontot, ahol
fejlődhetnek. A képzési rendszer, a
munka szeptemberben indul el és
szeretnénk, ha minél több érdeklődő felkeresné az új intézményt
- fogalmazott a polgármester.
A tehetségközpontban a szakmai
munka a Peron Music Alapítvány
közreműködésével történik majd.
A Peron Music 25 éve dolgozik a
tehetséggondozásban, célcsoportja az önmagukat, kibontakozási
lehetőségeiket, bemutatkozási terepüket kereső, alkotóvággyal élő
fiatal generáció. Az elmúlt két és
fél évtizedben számos tehetséggondozó programot és fesztivált,
képzéseket, táborokat valamint
tanácsadásokat szerveztek már.
Pap Tibor a Peron Music Alapítvány elnöke a tatai sajtótájékoztatón elmondta:- Tavaly januárban
indult el a projekt, az azóta eltelt
időszakban a munka nagy részét a

kivitelezés és az eszközbeszerzés
adta. Az eszközök funkcionálisan
az intézmény profiljához igazodnak, pl: hangstúdió, hangtechnikai
felszerelések, egy színpad és természetesen hangszerek. Országos
szinten is nagy jelentősége lesz a
tehetségközpontnak, hiszen ma
hazánkban a könnyűzenének nincs
intézményesített oktatása – tette
hozzá Pap Tibor kiemelve, hogy a
rendszerszintű működés valamint
a szakmai tudás nyomán komoly
érték és eredmény születhet a tatai
központ működtetése által.

Az új központban - amely a képzési területet és annak sokszínűségét
illetően is egyedülálló Magyarországon – több, mint 700 négyzetméteren valósul meg a hangszeres
oktatás: kompetenciafejlesztés,
zeneipari képzések, hangszeres és
zeneipari workshopok, előadások,
konferenciák és számos más rendezvény formájában. A felújított
terekben az alábbi funkciókat alakították ki:
- előadóterem/többfunkciós rendezvényterem,
- hangstúdió,
- oktatótermek,
- próbaterem,
- iroda,
- raktár és mosdók.
A szeptemberben megnyíló tehetségközpontban olyan szakmai, módszertani, marketing,
zeneipari, kreatív ipari, és egyéb
igényekre reflektáló konferenciák, képzések, workshopok,
disputák szervezése valósulhat
meg a jövőben, amelyek támogatást nyújtanak a zeneiparban,
a zeneműkiadásban, a könnyűzenei és kulturális életben valamint
számos egyéb kreatív iparágban
tevékenykedő egyénnek illetve
közösségeknek.
-áá-

Segítő szolgáltatások a tatai CSAKPontban
A tatai Család és KarrierPONT - ban az alábbi
segítő szolgáltatások vehetőek igénybe:
-Jogi tanácsadás
-HR tanácsadás
-Pszichológusi tanácsadás
-Mentálhigiénés tanácsadás
A szolgáltatások ingyenesek, igénybe vételük
esetén bejelentkezés szükséges a megadott
telefonszámon: +36 30 595 7523
vagy e-mail címen: csakpont@tata.hu

Az újság megjelenését támogatta:

Önkormányzat
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Félmaratonnal egészül ki a tatai Minimaraton

Tata Város Önkormányzata, a
Footour Futó, Kerékpáros és
Triatlon Sportegyesület valamint a Tatai Városkapu Zrt.
szervezésében augusztus 3-án
rendezik az idei, XXXVI. Tatai
Minimaratont. Az eseményről a
Városháza dísztermében tartottak sajtótájékoztatót július 3-án.
A 13,5 km-es egyéni és csapatversenyt 1984 óta rendezik meg
Tatán, Varga István egykori kezdeményezésére. A futóverseny
az elmúlt évtizedekben egyre
népszerűbbé vált, ami annak is
köszönhető, hogy útvonala végigvezet városunk számos nevezetességén, épített és természeti örökségének szépségein.
A Minimaraton a hagyományok
mellett ebben az évben megújul,
ugyanis a verseny történetében
először, félmaratoni távval is kiegészül.
Róth Balázs, az esemény technikai lebonyolítását idén először végző Footour SE elnöke a
sajtótájékoztatón elmondta: - a
versenyt övező 35 éves hagyomány igazi kihívást és komoly
felelősséget jelent a szervezők
számára, de mindent megtesznek azért, hogy a 36. megmérettetés is sikeres legyen, ennek
érdekében pedig 2019-ben újdonságokkal is várják az érdek-

lődőket. A Minimaraton vonalvezetése változatlan marad, de
kiegészül egy félmaratoni távval, melynek első 14 kilométere
megegyezik a Minimaraton útvonalával, majd ezt követi még
egy kör futás az Öreg-tó körül.
A szintidőn belül teljesítők a
célba érés után egy befutócsomagot kapnak, melyben Finisher póló, valamint egy egyedi,
csak erre a versenyre készített
érem található. A verseny ideje
alatt hat frissítő állomás szolgálja majd a még jobb teljesítményt, a korábbinál gazdagabb
frissítő választékkal.
Michl József polgármester a
tatai sajtótájékoztatón köszönetet mondott a verseny eddigi
és jelenlegi szervezőinek, Varga
Istvánnak, Horváth Zoltánnak,
Tompa Andornak, a Footour
Futó, Kerékpáros és Triatlon
Sportegyesületnek és Lentulay
Máriának valamint a Fiatal Utazók Klubjának. A városvezető
a helyszínen kiemelte:- a Minimaraton hétvégéje a sportolóknak, a szurkolóknak és minden
érdeklődőnek remek lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra,
hiszen a verseny mellett hagyományosan idén is megrendezik
az Öreg-tó partján a Kastély téren a Bor és Hal Ünnepet, vala-

mint második alkalommal a Valasek Ferenc Horgászversenyt a
Cseke-tavon.
A verseny sikerének alapja a
futók biztonsága, ezért a helyszínen az OMSZ és az Ifjúsági
Elsősegélynyújtók
Országos
Egyesülete felügyeli a sportolókat, mellettük a Footour SE, a
TAC, a Vulkán TSE, a Volán SE
és a FUK önkéntesei segítenek
majd.
A XXXVI. Tatai Minimaraton
és Félmaraton versenytávjai:
-13,5 km egyéni és 3 fős (férfi,
női) váltó (2,2 km-6,6 km-4,6
km).
-21,1 km egyéni (félmaraton).
Az előnevezés július 29. éjfélig
tart, de természetesen helyszíni nevezésre is lesz lehetőség
a versenyközpontban: 2019.
08.02-án 15:00 - 20:00 óráig valamint 08.03-án 08:00 - 10 óra
15 percig.
A XXXVI. Tatai Minimaraton
és Félmaraton idén a „Humánszolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában”
című
EFOP-1.5.2-16-201700043 azonosítószámú projekt
jóvoltából, a Takarékbank, a
HELL Magyarország Kft., a
HIGH5 Magyarország Kft., a
Szöllősi Pincészet, a Tatai Városkapu Zrt., a Tatai Városgazda
Nonprofit Kft., a Fiatal Utazók
Klubja és a megyei Természetjáró Szövetség támogatásával
jön létre. A verseny augusztus
3-án szombaton, délelőtt 11:00
órakor rajtol majd a Magyary
Zoltán Művelődési Központnál,
az eredményhirdetésre a Kastély téren kerül sor 14:00 órától.
További információk:
Róth Balázs: 20/433-9607
Tompa Andor: 30/749-7343
e-mail: balazs.roth@footour.hu
sportfererens@tata.hu
honlap: www.tata.hu/minimaraton_regisztracio
-áá-

„Mindig tanultam…” - vallja a 100 éves néni

100. születésnapja alkalmából köszöntötte otthonában Henzer Imrénét Michl József polgármester
június 25-én.
Henzer Imréné tatai születésű,
öten voltak testvérek. A Kálvária
és a Hullám utcában nőtt fel, s az
Irgalmas Nővérek tatai iskolájában
tanult, a mostani Fürdő utcai Óvoda helyén, ahol „kis okos” volt a
beceneve. Bözsi néni felnőttként
több helyen is munkába állt, Budapesten belekóstolt a vendéglátásba, villamosokon volt jegyellenőr,

de a leghosszabb ideig Tatán, a
laktanyában mosómesterként dolgozott, 22 éven át. Férjével, aki a
saját földek művelését követően
postai dolgozó volt, 58 évig éltek
házasságban, egy gyermekük született.
Bözsi néni mindennapjait természetesen segíti a családja, de ő
maga is aktív maradt: örömmel főz
egy kávét, vagy elmondása szerint
akár kimos egy-egy ruhadarabot.
Emellett vigyáz a megjelenésére,
fodrásza házhoz jár hajat festeni.

Szívesen mesél az életéről Bözsi
néni, akinek számtalan emléke
van, közülük sok idézi a háborús
évek alatti élet nehézségeit. Ahogyan fogalmaz: „Az élet egyszer
fent, egyszer lent van, sosem lehet
biztosra tudni mi következik, de
én bárhol jártam, mindig tanultam.” Hitvallása tükrözi mindazt
a tapasztalatot, bölcsességet, amit
100 éven át gyűjtött: „Az életek
nem egyformák, az emberek is különbözőek, de segíteni kell, ahol
tudunk”.
-áá-

Megjelent a Tatai Patrióta nyári száma
A lapban interjút olvashatnak Pápai Joci énekessel, aki megnyerte
a Dal 2019 versenyt, így már másodjára képviselhette hazánkat az
Eurovíziós Dalfesztiválon. A nyári Patriótából megtudhatják, hogy
Siklósi József Ybl-díjas építészmérnök hogyan alakítaná át a művelődési házat, hogy az a jövőben
szabadidőközpontként működhessen. Az olvasók megismerhetik a
Kismosó-patak mederrekonstrukciós munkálatainak részleteit, valamint a munkaerő-piaci helyzet
alakulását a Tatai járásban. Kun
Katalinnal, a Kenderke Református
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónőjével pedig a fél éve elhunyt
Kun Lajosnéra, mindenki Kati nénijére, a Kenderke műhely alapítójára emlékezünk. A magazinban

olvashatnak még a Taigetosz Kft.
belvárosi ingatlanfejlesztéseiről, a
megalakulásának 25. évfordulóját
ünneplő Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportjáról, Szőgyénről, Tata első határon
túli magyar testvértelepüléséről,
az 1940–44 között működő Tatai
Népfőiskoláról, Szent Lászlóról és
Turczi István új kiadásban megjelent Deodatus című könyvéről.
Továbbá közöljük Kövesdi Mónika Zilahy György festőművészre
emlékező írását, valamint Vámosi
Lászlónak a TAC Judo Szakosztályának sikereiről és jövőbeni terveiről szóló cikkét.
A lapot megvásárolhatják a Tatai
Rend-ház Kft.- nél (Tata, Tanoda
tér 5/A), az előfizetők pedig postaládájukba kapják a magazint. -áá-
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Észak-Erdélyben járt a Városi Nyugdíjas Klub
Klubunkban évek óta hagyomány,
hogy nyaranta többnapos kirándulást szervezünk a határon túli
elszakított területekre. Ebben az
évben az Erdélyi-részeket, a Partiumot kerestük fel.
Utunk elsőként Szilágy megye
központjába Zilahra vezetett, ahol
Ady a gimnáziumot végezte. A Fő
téren látható Fadrusz János által
alkotott Wesselényi szobor az „árvízi-hajóst” ábrázolja. Szállásunk
a Máramarosi-havasok lábánál
Aknasugatagon volt, ahol helyben
kipróbálhattuk a hajdani sóbányákból eredő gyógyvíz jótékony
hatását.
Máramarosszigeten megtekintettük a kommunizmus és az ellenállás áldozatainak emlékmúzeumát
a volt börtön épületében. Politikai
elítéltek, egyetemisták, képviselők, újságírók, katonatisztek, tsz
ellen tiltakozó parasztok, papok
és püspökök voltak itt fogságban.
Láttuk annak a hét görög-katolikus
vértanú püspöknek a celláit, akiket
látogatásunk után pár nappal avatott boldoggá Ferenc pápa. Felkerestük a Fő utca díszét, az 1736ban épült Szent Károly tiszteletére
emelt piarista templomot, melynek

freskóin a magyar szenteket láthatjuk.
Innen utunk Szaploncára a „Nevető-temetőbe” vitt, ahol tréfás
feliratú fejfákat láttunk. A sírfeliratokból kiolvashatjuk a település
lakóinak foglalkozását, halálának
körülményeit.
Nagybánya főterén láthattuk a
gyönyörű
barokk Minorita-templomot, a gótikus Szent
István-tornyot, Lendvai
Márton neves
színész szülőházát, Szilágyi Erzsébet
lakóházát és
a szállodát,
ahol Petőfi
töltötte nászéjszakáját, mivel itt törött el az
őket Koltóra szállító kocsi kereke.
Felsővisói séta után a Radnai és a
Máramarosi havasok között fekvő
Borsafüredre látogattunk.
A hegytetőre a panoráma pontig
felvonóval jutottunk el. Innen két
kilométeres séta után a 80 méter

magas Lóhavasi-vízeséshez értünk. Ez Erdély legnagyobb, 80
méter magas zuhataga.
Máramaros megye, az Iza völgye,
ősi falvaival, építészetével, a fatemplomok hazája.
Bárcánfalván kolostor és templom
együttes mutatja be a népi építészet remekműveit. Itt ikon és nép-

művészeti kiállítást is láthattunk.
Koltón a Teleki- kastély jelenleg
felújítás alatt áll, ezért a Petőfi
emlékeket a művelődési házban
tekinthettük meg. Itt megismerkedhettünk a mai Nagybányai
Festőtelep gazdag tájképgyűjteményével is.

Felsőbánya történelmi múltjával,
jelenével is megismerkedtünk
utunk során. A település az alakulása óta űzött iparát, a bányászatot elvesztette. A székesegyháznak is beillő Nagyboldogasszony
templom az egykor gazdag só-,
arany- és ezüstbányáinak örökre a
városnak adományozott haszonbéréből épült 1847-1858
között. Főoltárképén
Lotz Károly festményét „Mária-mennybemenetele” csodáltuk meg a gyönyörű
mennyezeti freskók
mellett.
Nagykárolyban
a
felújított kastélyban
korhűen berendezett
termeket, kápolnát, és
a mesterségeket bemutató gyűjteményeket tekinthettük meg.
Itt ismerkedett meg Petőfi 1846
szeptemberében Szendrey Júliával
a megyebálon. Ebben a városban
született Kaffka Margit költőnő.
Érmindszenten Ady szülőházát és
a család később emelt lakóházát
láthattuk Ady relikviákkal. Sződemeteren Kölcsey Ferenc szülőhe-

Trianonra emlékezett a Honvéd Bajtársi Klub

A Bajtársi Klub június 20.-án
tartotta soron következő klubdélutánját. Sárközi József klub
elnök köszöntötte a jelenlevőket, és felkérte Dr. Smidtmayer
Richard Igazgató Urat Trianonnal kapcsolatos előadásának megtartására. Az Igazgató
Úr elmondja, hogy milyen indokok és előzmények alapján
került sor a Békeszerződés
aláírására. Térképekkel illusztrálta mondanivalóját, melyet
nagy érdeklődéssel fogadtunk.
E fájó történelmi eseményt,
melyről minden év június 4.
Napján emlékezünk, az Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává
nyilvánította. Előzmények: Az
I. világháború kitörése, Ferenc
Ferdinánd meggyilkolása. Az
Osztrák-Magyar Monarchiához
4 állam tartozott. Oroszország,
Szerbia, Románia és Olaszország. Mindegyik ország területi
követelésekkel lépett fel. Abban az időben azok számítottak
magyarnak, akik legalább 200
hold feletti birtokkal rendelkeztek. A magyarok elégedetlenek
voltak. A monarchia attól félt,

hogy a bolsevizmus nemcsak
Magyarországon, hanem Lengyelországba is felülkerekedik.
A Londoni Egyezmény (1915)
szerint az Antant titokban területeket ígért Szerbiának és
Erdélynek. A román megszállás
idején a magyar kormány feloszlott. Fridrich István kormányát az Antant nem ismerte el.
Károlyi Mihály kiáltványt adott
ki, melyben a magyarok kivonulását kéri a tót részekről, a
románoktól pedig azt kéri, hogy
szállják meg Erdélyt, és vegyék
át a közigazgatást. Megbékélést, testvéri szeretetet hirdet.
A Tanácsköztársaság kikiáltása
1919.márc.21.-én megtörténik,
rövid idő után elbukik. Horthy
Miklós tengernagy fegyversekkel akar rendet tenni.
Belgrádban Linder Béla a magyar kormány megbízottja szerződést ír alá, miszerint Magyarország hozzájárul a demakrációs
vonalak kijelöléséhez. 1920 jan.
7.-én gróf Apponyi Albert és 7
tagú delegációja Párizsba utazik a Békekonferenciára, ott viszont házi őrizetbe vették őket,
nem foglalkoztak a Teleki által

készített vörös térképpel. Kiengedésük után Aponyi védőbeszédében ezt mondta: „ Ítéletet
hoztak olyan nemzet felett, aki
nemcsak befolyást gyakorolt
az osztrák-magyar monarchia
ügyeire”....A franciák ugyan
meghallgatták, de nem változtattak a szerződésen.
A monarchia a nemzetiségi politikával elégedetlen Edvard Benes cseh nacionalista politikus
a világháború kitörésének kezdetéről fogva a nyugati országoknál járt el az ügyben, hogy
nemzetállamokat hozzanak létre. Aknamunkája járult hozzá
a világháborúban betöltött szerepének hátrányos megítéléséhez. Úgy vélte, hogy a háborút
Budapest és Bécs készítette elő.
A győztesek célja: Németország és a szövetséges országok
meggyengítése, háborús jóvátétel követelése, soknemzetiségű
hatalom megtörése, Magyarország új határainak, és a magyar
hadsereg létszámának megállapítása, az elcsatolt területek
rendezése. Demográfiai és gazdasági következményei is voltak
a szerződésnek. A termőföld,

fa, vasúthálózat, utak, nyersanyagtelepek, banki intézmények a szomszédos országokhoz
kerüljenek. A magyar nemzetiségű értelmiséget elbocsátották
megbízhatatlanságukra
hivatkozva. A trianoni békeszerződés
a győztes Antant szövetség és
a vesztes Magyarország között
jött létre 1920. Jún. 4.-én Versaillben. A szerződés 14 részből
állt: Alapokmány, Magyarország
határainak rögzítése, a szomszédos országokkal szembeni kötelezettség, hadifoglyok, háborús
büntettek felelősei, jóvátétel,
stb. A belpolitikai feszültségek
is napirenden voltak. Miután a
politikusok közül senki nem volt
hajlandó aláírni, így Drashe-Lázár Alfréd rendkívüli nagykövet,
és az akkori kormány népjóléti
és munkaügyi minisztere Bernát
Ágost írták alá, Theophile Delcasse francia belügyminiszter
megjegyzése: „Egy nemzet nincs
megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy ha aláírásra, késsel a
torkán kényszerítették.” Zeidler
Miklós, magyar történész a következőket mondta: „Magyarország felbomlasztása igazságtalan

A Nébih Zöld Számán jelenthetőek a méhpusztulási esetek
Hamarosan megkezdődik a napraforgó virágzása, amikor is a
méhészek gyakran tapasztalják a
méhcsaládok gyengülését, pusztulását. A méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása
érdekében az Agrárminisztérium
kéri, hogy a méhészek haladéktalanul jelentsék az eseteket a Nébih
Zöld Számán (06-80/263-244).
A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű növényvédő szer használat és az előírásoknak megfelelő technológia
alkalmazása. A szabályos felhasználás biztonságos és nem okozhat
méhmérgezést. Ha azonban a növényvédő szer kijuttatás méhelhulláshoz vezet, azt a méhészeknek haladéktalanul jelenteniük

kell az élelmiszerlánc-felügyeleti
hatóságok felé.
Az Agrárminisztérium tapasztalatai szerint az elmúlt években
csupán a méhpusztulási esetek
töredékéről tájékoztatták a hatóságokat. A szakszerű kivizsgálás
érdekében a szakminisztérium
kéri, hogy a méhelhullásokat a
méhészek azonnal jelezzék.
A gyors bejelentés kiemelten
fontos annak érdekében, hogy a
szakemberek megtehessék a szükséges intézkedéseket. A helyszíni
szemle és a mielőbbi laboratóriumi vizsgálatok alapján ugyanis
nagyobb eséllyel tárható fel, mi
okozta az állatok pusztulását. A
bejelentési kötelezettséget törvény is előírja az állattartók részé-

re, de az esetekről való értesülés
egyfajta visszacsatolás is a hatóságok számára.
A vizsgálati eredmények hosszú
távon hozzájárulnak ahhoz, hogy
minden szükséges intézkedést
megtehessenek a méhek védelme
érdekében.
Ha valaki méhelhullást tapasztal, hívja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Zöld Számát - 06-80/263-244!
A közlemény hivatalos elérhetősége:
https://www.kormany.
hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/
hirek/a-nebih-zold-szaman-jelenthetoek-a-mehpusztulasi-esetek

lyén a közelmúltban újították fel
magyar segítséggel a református
templomot, mely a 60 fős magyar
közösséget szolgálja. Mellette
épült fel a Kölcsey emlékeket és
a Himnusz keletkezését bemutató
közösségi épület.
Kirándulásunk utolsó állomása
Szent László városa, Nagyvárad
volt. Itt láthattuk a Kanonok-sort,
a Püspöki-palotát, Szent László-szobrát. Látogatást tettünk a
Nagyboldogasszony tiszteletére
szentelt, Hillenbrandt által tervezett, Erdély legszebb. legdíszesebb
barokk székesegyházában.
A jó hangulatú, élményekben
gazdag kiránduláson szakavatott vezetőinktől kimerítő történelmi, építészeti, földrajzi ismeretekkel gazdagodtunk, egy
kicsit másként, mint azt hajdan,
az iskolapadban ülve tanították
nekünk. Közben-közben meghatottan hallgattuk Ady, Petőfi,
Kaffka Margit verseit Latinovics
Zoltán, Sinkovits Imre, Kaszás
Attila, Bitskey Tibor, Mensáros
László, Huszti Péter, Bessenyei
Ferenc, Sárosi Katalin, Szeleczky
Zita, Cseh Tamás előadásában.
Kun Imre klubelnök

és az egész emberiségre nézve
káros cselekedet. Több ország
nem írta alá a szerződést. E szomorú tény mély nyomot hagyott
úgy a magyar, mint az elcsatolt
országok népei lelkében. Sárközi József megköszönte a beszámolót. Az elhangzott kérdésekre az Igazgató Úr válaszolt.
Lehetett volna másképp is, mint
ahogy most az EU-hoz csatlakoztunk és ez határozza meg
további feladatainkat. Sárközi
Úr ismertette a következő aktuális programokat. A hallgatóság
a legnagyobb megelégedettségét
fejezte ki a rendkívüli magas
színvonalú tájékoztatást illetően. A klub délután ezzel véget
ért. Egy idézettel fejezem be írásom. „Sok idegen nemzet akarta
uralni e szép hazát, egy viharos
napon kimérték országunk szélét
és hosszát. Trianonnal hazánk új
nevet kapott, 1920-ban Csonka
Magyarország névvel látta meg
a napot….Ha majd e darabokra
tépett hazámban megveti lábát
az igazság, bátran hangoztatom,
hogy így megcsonkítva is téged
szeretlek Magyarország”
Nagy Olga

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
munkatársat keres könyvtáros
munkakör
betöltésére.
A részletes pályázati kiírás a következő oldalon található:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zgme1qkyf3

Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
2890 Tata, Bacsó Béla út 47. Tel.: 34/382-055

2018. júniusban elhunytak

BAJ
Simon Erzsébet
Farkas Miklósné
KOCS
Balogh Sándorné
Csatári László
Mocsa
Vadász Antalné
Tata - Újtemető
Schlepp Teréz

Tata - Környei Úti
Temető
Becze Géza
Madarász István
Koczkás Istvánné
Varga Antalné
Naszály
Mészáros Tibor
Szomód
Szőcs Géza

Bokod
Házi Albertné
Tata - Almási Úti
Temető
Grúber József
Bartkó Gábor Gusztáv
Dunaalmás
Mauterrer Ferenc
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26. Víz Zene Virág Fesztivál

Sikerrel zárult a 26. Víz-Zene-Virág fesztivál. A programra idén is ezrek látogattak ki, akik a virágköltemények, látványos vízi- és sportbemutatók mellett a
neves és helyi fellépők koncertjeit is élvezhették. Az idén 7 színpadon a legkülönfélébb zenei stílusok képviselői szórakoztatták a résztvevőket. 		
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Kortárs kiállítás a rendház kápolnájában
„Mezők lilioma” címmel nyílt csoportos képzőművészeti kiállítás a
Piarista Rendház kápolnájában június 27-én.
A Kuny Domokos
Múzeum és a Mecénás Közalapítvány
a tavalyi „Két világ
határán” tárlat sikerén felbuzdulva
2019-ben
kifejezetten a kápolnába illő, szakrális
témában szólította
meg a művészeket.
A piarista kápolna
hetven év óta zárt
terében nagy sikerű
kiállítást rendeztek 2018-ban a tatai
Keresztelő Szent János-szobor kapcsán. Idén már teljesen a szakralitás
felé fordulva, a kopott, díszeitől
megfosztott templom adottságaihoz alkalmazkodva olyan kiállítást
terveztek, amely modern vagy hagyományos módon a szakralitás
gondolatköréhez kapcsolódik, a keresztény művészethez illeszkedik.
Olyan műalkotásokat vártak, amelyek illenek a helyszínhez, a címben

megadott metaforához, annak a teremtett világ szépségére és az isteni
gondviselésre utaló gondolatához.

Az 53 művész alkotásait bemutató
tárlatot a két kurátor, Kövesdi Mónika művészettörténész és Lévai
Ádám képgrafikus nyitotta meg.
Kövesdi Mónika a helyszínen elmondta: - A tavalyi „Két világ határán” elnevezésű kiállítás bebizonyította, hogy azok a tárlatok tudnak
a kápolnában igazán érvényesülni,
amelyek szakrális tartalmúak, hiszen a tér meghatározó és átformálja a műalkotásokat. Az idei felhívás

címe hívószóként hatott a művészek gondolataira, „A mezők lilioma” központi tanítások kimondását
eredményezte. A
képeket úgy helyezték el, hogy
azzal tulajdonképpen felöltöztették a teret, s
az alkotások tartalma egy új jelentésárnyalattal
is gazdagodott a
kápolna által –
nyilatkozta Kövesdi Mónika.
A kiállítás értelmezésébe a nyár
folyamán olyan módon is szeretnék
bevonni a látogatókat, hogy lehetőséget biztosítanak a leginkább tetsző művekre való szavazásra, egy
dobozban helyezhetik el kedvenceik neveit a nézők, és a szeptemberi
finisszázson kiderül, ki kapja majd a
közönségszavazatot.
A tárlat szeptember 22-ig, az Ars
Sacra Fesztivál zárásáig látogatható
a rendház nyitva tartásához igazodva, hétköznapokon.
-áá-

„Petőfi Sándor a miénk” - Petőfi emlékműsort adott a Fellner Jakab Kulturális Egyesület

A tatai Fellner Jakab Kulturális Egyesület a költő halálának 170. évfordulójára emlékezve a közelmúltban Petőfi
-emlékműsort adott.
„Emléke sír a lanton még” írta Arany
János, költőbarátjára - Petőfi Sándorra
- gondolva 1854-ben, a „Walesi-bárdok” című versében. Halálának 170.
évfordulóján a Kaszál Józsefné vezette, - nagy múltú Fellner Jakab Kulturális Egyesület 2019. 06. 06-án megtartott emlékműsorán, mi a kései utódok
is meghatottan és büszkén emlékeztünk Petőfi Sándorra, a költőóriásra.
1823. Kiskőrös – 1849. Segesvár. A
két időpont között 26 év telt el, amely
Petőfi Sándor földi életét jelentette. 26
évesen egy fiatal, még ma is csupán
a szárnyait bontogatja, Petőfi Sándor
pedig egy életművet hagyott örökül
nemzetére.
Mi ennek a titka? Az, hogy költészetével nemzedékről-nemzedékre lopta be
magát a magyarság szívébe és emelte
fel a lelkeket, - melyeket most is magasan tart. A tartalom és a forma együtt
volt. Egyszerűen, közérthetően tudott szólni az emberekhez, miközben
használta a gyönyörű és csodálatos
magyar nyelvünk teljes eszköztárát.
A megszemélyesítések, a hasonlatok,
a költői képek és kérdések, a rímképletek, - melyek át- és átszőtték a verseit,- bennünk égtek. Költeményeinek
tartalma pedig, a költő hitvallása volt a
szabadságról, a szerelemről, a családról, a hazáról, a nemzetről, a szülőföldről. És hiteles életével, a versek mögött
ott állt Ő maga.
Petőfi Sándor a miénk. Költészete a

magyar nemzet felbecsülhetetlen kincse, öröksége. Petőfi Sándor halhatatlan. A néplélek része. Ezt a halálától
eltelt 170 esztendő igazolta. Így volt
ez már a nagy költő – Juhász Gyula – életében is, aki oly megrendítően
és nemzeti büszkeségtől eltelve írta a
„Trianon” című versében, hogy „és
ki feledné, hogy erdélyi síkon tűnt a
dicsőség nem múló egébe az ifjú és
szabad Petőfi Sándor! Ő egymaga a
diadalmas élet és az igazság csillaga
nekünk, ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsorsban és kétségben,
ó magyar! A pokol kapuin is győzni
fogsz.”
Az emlékműsor egy keresztmetszetet adott Petőfi Sándor költészetéről
és megzenésített dalairól. A szülőföld
szeretete sugárzik a „Szülőföldem”, az
„Alföld”, a „Tisza”, a „Kiskunság”, a
„Gólya” című verseiből. A romantikus
költők tájversei vadregényes tájakról,
magas hegyekről, zord sziklaszirtekről szóltak, - míg Petőfi Sándor az
irodalom térképére tette a síkságot, a
magyar alföldet. Amit oly szépségesen
és szeretettel mutatott be, hogy ezt a
tájat Petőfi óta nem lehet nem szeretni. Szinte a szabadság szimbólumát
alkotta meg, hiszen mit is jelenthetne
mást, hogy „börtönéből szabadult sas
lelkem, ha a rónák végtelenjét látom”.
A „Távolban” (Kis lak áll a nagy Duna
mentében) című dal kíséretében elhangzottak, az „Egy estém otthon”,
valamint az „István öcsémhez” című
családversei. Melegséggel tölti el az
embert most is, ahogyan apját szigorú,
de felelősségteljes embernek mutatja

be, testvéréhez gyöngéd szeretettel
fordul, anyjáról pedig azt írja, hogy
„nekem volt a földön a legszeretőbb
anyám”.
A Júliához fűződő szerelmét a „Szabadság, szerelem”, a „Reszket a
bokor”, a „Szeretlek kedvesem”, a
„Minek nevezzelek”, a „Szeptember
végén”, a „Beszél a fákkal a bús őszi
szél” című költeményekkel és a „Fa
leszek, ha fának vagy virága” című
dallal mutattuk be.
Micsoda hitvallás nyilvánul meg abban, hogy „Szabadság, szerelem, e
kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet!” És az „elhull
a virág, eliramlik az élet” gyönyörű
szép gondolatába a költő milyen mesterien szőtte bele azt a máig fájdalmas
jóslatot, hogy „ha eldobod egykor az
özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszd, én feljövök érte a síri
világból az éj közepén, s oda leviszem
azt, letörleni véle könnyűimet érted, ki
könnyeden elfeledéd hívedet, s e szív
sebeit bekötözni, ki téged még akkor
is, ott is, örökre szeret!”
Petőfi Sándor költészetéről nem lehet
úgy beszélni, hogy a „János vitéz”
című epikai műve megemlítésre ne kerüljön. Ez az elbeszélő költemény őt, a
saját korában egyszerre ismertté tette.
Csodálatos mese, ahol a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig megkapja méltó
büntetését. Ma is szeretjük a mesét,
ezért jó volt hallani, hogy „De meg is
lakolt ám érte a rossz pára, Mert jutott
inséges koldusok botjára.” Miként jó
volt elmondani azt is, hogy annyi meg-

próbáltatás, viszontagság és nehézség
legyőzése után „a tündérnemzetség
gyönyörű körében, s kedves Iluskája
szerető ölében, mai napig János vitéz
őkegyelme, szép Tündérország boldog
fejedelme”.
Petőfi Sándor úgynevezett „Hazafias-versei” kronológiai sorrendbe téve
nem csak a költő lelkesítő és fájó
érzelmeit tükrözik, hanem tényszerűen mutatják be a költő élete mellett az adott történelmi korszakot is.
Az események filmként peregnek le
előttünk. Erről szóltak a „Sors, nyiss
nekem tért”, a „Magyar vagyok”, a
„Hazáról”, a „Nép nevében”, a „XIX.
század költői”, a „Szabadsághoz”, a
„Földtámadott a tenger”, a „15-dik
március 1848”, a „Csatadal”, az „Erdélyi hadsereg”, az „Európa csendes,
újra csendes” című versek. Mindez a
megzenésített és elénekelt „Nemzeti
dal” kíséretében, szakaszos éneklés
mellett. hányszor tért vissza a refrénbe
írt súlyos eskü szó, hogy „a magyarok
istenére esküszünk, esküszünk, hogy
rabok tovább nem leszünk”.
Petőfi Sándor azt kérte, hogy „Sors
nyiss nekem tért, had tehessek az emberiségért valamit!” És a sors ezt a tért
számára megnyitotta, Ő pedig ezt a tért
tevőlegesen és költészetével is megrendítően és soha el nem felejthetően
kitöltötte.
Tanúságot tett hazaszeretete és magyarsága mellett, amikor a „Magyar
vagyok” című versében büszkeséggel
szólt a magyarság dicső múltjáról, a
haza akkor lehangoló jelenéről „büszkén tekintek át a múltnak tengerén,
ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet bajnok nemzetem” és akkor jött megint a hitvallás:
„de semmi kincsért, s hírért a világon
el nem hagynám én szülőföldemet,
mert szeretem, hőn szeretem, imádom
gyalázatában is nemzetemet”.
Megállapítja a „Hazáról” című versében, hogy „közel s távolban semmi
fény nincs, csak mécsvilágom s honszerelmem ég”, a szabadságért való
küzdelem mellé állt és az eseményeket
„15-dik március 1848.” című versében
tényszerűen mutatta be. Hangot adott a
szabadsághoz vezető úton annak, hogy
„a jogtalanság a legrútabb bélyeg”,

„hogy „ha bár felül a gálya, s alul a
víznek árja, azért a víz az úr” és annak
is, hogy ezen az úton csak akkor lehet
megállni, „ha majd a bőség kosarából
mindenki egyaránt vehet, ha majd a
jognak asztalánál mind egyaránt foglal
helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán”.
Végigkísérte nem csak tevőlegesen,
hanem költészetével is az 1848. március 15-i forradalom után kibontakozó szabadságharcot. Lelkesítette
a magyarságot. Azt mondta: „Mi ne
győznénk, hiszen Bem a vezérünk, a
szabadság régi bajnoka”, „Két nemzet van egyesülve bennünk, a lengyel
s a magyar. S mily két nemzet! Van-e
sors, mely hatalmasabb mint-e két
nemzet ha egy célt akar?”
A magyar nemzet már csak egyedül
való szabadságküzdelmének állított
emléket az „Európa csendes, újra csendes” című versében. Fájdalmasan állapította meg, hogy „Európa csendes,
újra csendes, elzúgtak forradalmai”,
„Magára hagyták, egymagára a gyáva népek a magyart”. Ennek ellenére,
még 1849. januárjában is úgy lelkesítette a nemzetet, hogy a legnagyobb
reménnyel tudta a magyarságot eltölteni. „De hát kétségbe kell-e esnünk, hát
búsuljunk-e emiatt? Ellenkezőleg, oh
hon, inkább ez légyen, ami lelket ad.
Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény”, „Tekints reánk,
tekints szabadság, ismerd meg mostan
népedet! Midőn más könnyet sem mer
adni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy
kell-e még több, hogy áldásod ne érdemetlen szálljon ránk? E hűtlen korban
mi utolsó egyetlen híveid valánk”.
Az emlékműsort Lakatos Panna gimnáziumi tanuló által elénekelt „Európa
közepén élt valahol egy nép” kezdetű
dal zárta le. Ahogy a dal is mondja: „A
költő visszatér, Petőfi visszatér.”
Az emlékműsort szolgáltatták: Gútay
Jánosné a Tatai Versbarátok Köre elnöke, dr. Sopovné dr. Bachmann Katalin a Tatai Versbarátok Köre tagja, dr.
Lakatos Jánosné énektanár és Lakatos
Panna a Tatai Református Gimnázium
II. osztályos tanulója.
Dr. Sopovné dr.Bachmann Katalin
a Fellner Jakab Kulturális Egyesület
tagja, a Tatai Versbarátok krónikása
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Sport

Programajánló
Szabadidősport
július 13. szombat 10.00
Tóátúszó verseny
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Rajt: Ökoturisztikai Központ
július 13. szombat 14.00 Építők
parkja átadása sportprogramokkal.

Wimbledon előtt Cseke liget

Úgy gondolom ha valaki Wimbledon nevét meghallja azonnal hozzáteszi hogy tenisz. A címben szereplő összehasonlítás persze erős
túlzás, de tény hogy a Cseke ligeti
teniszpályákon rendezett versenyt
legalább olyan komolyan vették
az indulók mint a Grand Slam tornát az ott szereplők. Ott dollármilliókért folyik a küzdelem, itt volt
ásványvíz, pogácsa, zsíroskenyér.
De ami talán sokkal fontosabb, a
Cseke ligetben rendezett női páros
és 60 év feletti férfi páros verseny
örömjátékot hozott. Az hogy ebben a kánikulában a hölgyek és
urak délelőtt 9-től délután 1-ig
pályán voltak minden dicséretet
megérdemel. Hét-hét női és férfi
páros jelent meg a sorsolásnál és
ekkor dőlt el hogy melyik versenyt milyen rendszerben bonyolítják le. A hölgyeknél egy játszmát kellett nyerni. Két csoportban
zajlott a küzdelem és nagy csatákat hozott szinte mindegyik mérkőzés. Végül a dr Kardosák Edina-Szigeti-Kovács Krisztina páros
vihette haza a győzteseknek járó
serlegeket. Mögöttük a Körmendi-

né Csatay Anita- Csatay Ferencné
kettős végzett, míg a bronzérem a
Csonka Aranka-Tokodi Judit duónak jutott.
A férfi 60 év felettiek páros versenye előtt a szervezők úgy döntöttek
hogy a hét páros körmérkőzéses
rendszerben játszik, egy-egy mérkőzés 20 percig tart. Jó meccseket
játszottak a párok akkor is amikor
a játékidő végén esetleg nagy különbség mutatkozott az eredményben. Egy-egy gém esetében hosszú
percek után született pont. Három
pályán folyt a játék, így minden
duónak volt egy kis pihenője is. A
végeredményt illetően mondhatjuk
hogy bejött a papírforma. Győzött a
Balogh Mihály-Tóth Szilárd kettős,
második lett a Major Tibor- Szabó
Barnabás duó, míg a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára a Dömötör András-Csapó Jenő alkotta csapat állhatott fel. Zárásként Szabó
Barnabás a Tatai Teniszklub elnöke
elmondta sajnálja hogy csak en�nyien vállalták az indulást, de bízik
benne hogy a következő alkalommal mindkét versenyen tíz fölött
lesz a párosok száma. Tompa Andor

CSALÁDI DÉLUTÁN
A
MEGÚJULT
ÉPÍTŐK PARKJÁBAN
2019. JÚLIUS 13. 14:00
Rengeteg élmény, meglepetés várja
a kicsiket és nagyokat

Próbáljuk ki együtt az új
sportszereket és pályákat!

Egy arany, két ezüst
Ha valaki az elmúlt napokban
nézte a TV-ben a női labdarúgó
VB-t elcsodálkozhatott, hogy
azon a szinten mit tudnak a lányok, asszonyok. Az iram néha a
férfi meccseket is megszégyenítő,
technikailag pedig szinte mindent
tudnak. Hazánkban is egyre több
a női labdarúgó csapat és a megyében is több korosztály játszik
bajnoki rendszerben.
A Tatai Atlétikai Club labdarúgó szakosztálya immáron 6 éve
foglalkozik a női labdarúgókkal.
Ezalatt az idő alatt felnőttek a lányok és az U19, U17-es megyei
bajnokságban évről-évre meghatározó szerepet játszanak. A
játszanak a szó igazi értelmében
játékot jelent, mert Schaffer Péter edző igyekszik taktikai szempontból is tanítani a lányokat. Ők
pedig vevők a munkára, amit az is
bizonyít, hogy az U17 megvédte
tavalyi bajnoki címét, míg az U19
a második helyen végzett. Az
előbbi korosztályban 11 csapat
játszott két kört és ennek végén :
1. TAC 20 18 1 1 15816 55 pont

Érdekes képet mutat ha játszunk
egy kicsit a számokkal. Ősszel
28 pontot szerzett a csapat, amihez tavasszal 27-t tett hozzá. Hazai pályán 28 pont gyűlt össze,
míg idegenben 27-t gyűjtöttek.
Tizennyolc olyan mérkőzés volt
ahol legalább 3 gólt lőtt a csapat
és 10 alkalommal nem szerzett
gólt az ellenfél. A bajnokságban
a gólkirályi címet Barta Viktória
(TAC) szerezte meg 82 góllal. Őt
valószínűleg az új idényben nem
láthatjuk tatai színekben, mert a
Fradiba igazolt.
A 19 évesek mezőnye a bajnokság kezdetére 4 csapatra zsugorodott, így aztán 4 kört játszottak.
A Törökbálint még ebből is kilógott, hiszen pl. a TAC a 4 mérkőzésen 53 gólt rúgott nekik míg
egyet kapott. Az ősz jól sikerült
veretlenül, két döntetlennel az
élen telelt a csapat. Tavasszal is
mindössze egy vereséget szenvedett az együttes - a Nyergesújfalutól kaptak ki idegenben- és ez,
valamint a Kecskéddel játszott
két döntetlen a bajnoki címbe került. Érdekes hogy a végül bajnok

Kecskéd nem tudta legyőzni a
TAC-t, a három döntetlen mellett
egyszer kikapott.
Végeredményben ezüstérmes lett
a csapat: 2. TAC 12 7 4 1
68-12 25
Gólt 7 játékos szerzett és itt is
Barta volt a legeredményesebb
25 góllal.
A TAC legfiatalabb lány csapata
az U15-ös gárda. Ők torna rendszerben játszottak és eljutottak
egészen a döntőig. A bajnoki cím
két mérkőzésen dőlt el a TAC és a
Bábolna között. Az első mérkőzésen a hazai pályán játszó Bábolna
4-0-ra nyert. Fogadkoztak a tatai
lányok, hogy Tatán visszavágnak a vereségért és megpróbálják
ledolgozni a hátrányt. A győzelem (3-1) ugyan sikerült, de ez
„csak” az ezüstéremhez volt elég.
A Schaffer Péter, Gusztafik Lilla
edzői páros jó munkát végzett és
ebből a csapatból az új bajnokságban többen magasabb korosztályban játszhatnak. Sikeres évet
zártak a lányok a 2018/2019-es
bajnokságban, ami biztató lehet a
következő idényre is.
-ta-

Nyár-röplabda-homok

Tulajdonképpen ezzel a címben
szereplő három szóval lehetne jellemezni a strandröplabdát. Egyre
népszerűbb a világon, az olimpián
is nagy közönségsiker volt. Persze
az is benne lehet, hogy ezt a játékot fürdőruhában játsszák és férfi
szemeknek szép látvány a csinos
női játékosok. Arról nem tudok
nyilatkozni, hogy a hölgyekben
mennyire hagy nyomot a férfi
bermudás, trikós játékosok látványa. Magyarországon évről-évre
többen játszanak és az országos
bajnokság is több fordulóban,
több helyszínen zajlik. Ebben az
évben már harmadik alkalommal
költözött a „strandröplabda cirkusz” Tatára, az Építők parkjába.
Egy kicsit összébb kellett húzniuk
magukat a park felújítása miatt, de
ezúttal is szépen „felöltöztették” a
pályákat, szólt a zene a holtidőkben és péntek délutántól vasárnap
délutánig egyik meccs követte a
másikat. és megnyugtató ahogy a
város fogadja a bajnokság egyik
fordulóját. Gyakorlatilag mindenki itt volt aki ma számít a magyar
strandröplabda életben. Mind a
nőknél, mind a férfiaknál több
esélyes párost emlegettek a hozzáértők, bár pl. a hölgyeknél a címvédő, és a második forduló győztese Lutter-Szombathelyi duóra
tippeltek a legtöbben. A férfiaknál
az előző fordulóban Siófokon a
Benkő-Oláh kettős nyert. Tatára

29 női és 31 férfi páros nevezett
és a pénteki selejtezőket szombaton a 12-12 páros főtáblás meccsei
követték. A felnőttekkel együtt
az U16-os korosztály is versenyzett, ahol 17 fiú és 15 lány páros
küzdött az érmekért. Vasárnapra
már csak az elődöntők és az éremcsaták maradtak. Aki a döntőkre
látogatott ki az Építők parkba az
láthatta a sportág minden szépségét. Igazi nagy csatát hozott a női
és a férfi aranycsata. A hölgyeknél, ahogy számítani lehetett rá a
Lutter-Szombathelyi kettős simán
jutott a döntőbe, ellenfelük a Szabó-Háfra páros lett. Az első szett
9-9-ig volt szoros, onnan a címvédő Lutterék már csak két pontot
engedtek Szabóéknak és 21-11-re
nyertek. A második játszma kicsit
szorosabb lett de 19-17 után 2117-re ezt is hozták és ezzel ebben

a fordulóban is a Lutter EszterSzombathelyi Szandra páros végzett az első helyen. Ahogy elmondták a meccs után, nagyon szeretik
a Tatai helyszint, itt a legjobb a
homok és a környezet is szép. A
férfi döntőbe egy vigaszágról idáig
jutó páros, Hajós-Szabó került az
egyik oldalra, míg velük szemben
a Takács-Lacombe kettős várta a
kezdést. Az első játszma a lehető
legkisebb különbséggel 21-19- re
Hajóséké lett. A másodikban is
tulajdonképpen végig ők vezettek
2-3 ponttal, de Takácsék mindig
ott voltak a nyomukban, aztán
20-20-nál egyenlítettek. Felváltva
születtek a pontok, majd 25-24-nél
Hajós nyitott jól, amit nem tudtak
fogadni a másik oldalon. Ez pedig
azt jelentette, hogy az aranyérem
a Hajós Artúr-Benkő Balázs páros
nyakába került.
-ta-

