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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az október 13-i helyi,
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követően megtartotta alakuló ülését a
Városháza dísztermében.
Az október 25-én megrendezett ünnepi ülésen hat napirendi pontban
szavaztak a képviselők. A helyszínen
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letette esküjét Tata Város polgármesFehér Bot Heteket
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külföldi elfoglaltsága miatt nem tuMindenszentek ünnepe		 dott jelen lenni az alakuló testületi
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Bizottság elnöke tartott tájékoztatót
a választás eredményeiről, majd átadta a testületbe került képviselők
megbízóleveleit. Ezt követően került
sor az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló helyi
rendelet felülvizsgálatára. Ezzel kapcsolatban Michl József polgármester
az ülést követő sajtótájékoztatóján
elmondta: - az önkormányzat, munkáját saját szervezeti és működési
szabályzata mentén végzi, amelyben
most néhány ponton változtatott a
képviselő-testület. Ennek egyik oka
az volt, hogy a választásokat követően eggyel nőtt a testületben helyet
foglaló képviselők száma, a következő öt éves ciklusban 12 képviselővel
dolgozik majd a város. Ezért 7 képviselőnek kell jelen lennie az üléseken
ahhoz, hogy a testület határozatképes
legyen. A bizottságok összetétele is
változott, a jövőben 5-5 képviselő és

4-4 külső tag dolgozik majd a két bizottságban. A városvezetést emellett
két alpolgármester és egy tanácsnok
is segíteni fogja.
A képviselők közül választott, társadalmi megbízatású alpolgármester
az előttünk álló önkormányzati ciklusban a 3-as számú választókerület
képviseletében mandátumot nyert
Purgel Zoltán lesz. Purgel Zoltán az
elmúlt esztendőkben önkormányzati
képviselőként és a TAC elnökségi
tagjaként végzett munkája, valamint
aktív sportolói pályafutása során komoly tapasztalatot szerzett mind a
városüzemeltetés, mind pedig a helyi
sportélet terén, így feladatait elsősorban ezen a két fő területen végzi
majd. Mellette Rigó Balázs történész, az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója tette le alpolgármesteri esküjét.
Rigó Balázs nevét sokan ismerhetik

„Itt élned, halnod kell…”

a tataiak közül, hiszen városunkban
született és korábban számos rendezvény részese volt zenei és prózai
produkciókkal egyaránt. Történész
és történelem illetve magyar nyelv és
irodalomtanári diplomáját az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen szerezte meg, ahol a Történeti Intézet Történelem Segédtudományai Tanszékén oktat. Diplomamunkáját a tatai
helytörténeti oktatásról írta.
Michl József a témában úgy nyilatkozott: - A törvény lehetőséget ad
arra, hogy ne csupán a képviselő-testület tagjai közül válasszunk alpolgármestert. Ebben az esetben a külsős alpolgármester szerepe csupán
annyiban különbözik a képviselői
mandátummal is rendelkező alpolgármesterétől, hogy a testület ülésein tanácskozási joggal vesz részt, és
nem szavazhat az egyes napirendi
pontokban.
Az ülésen a képviselő-testület tanácsnokká választotta Kovács Attilát, a
2-es számú választókerület képviselőjét, aki a jövőben társadalmi-esélyegyenlőségi tanácsnokként is segíti
a városvezetés munkáját. Kovács Attila 13 éve aktív tagja a tatai képviselő-testületnek, korábban a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat vezetője
volt. A jövőben a felzárkózás és az
esélyegyenlőség területén dolgozik a
tatai családokért.
Folytatás a 2. oldalon

Megemlékezés-sorozattal tisztelgett Tata 1956 hőseinek emléke előtt
Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
szervezésében október 22-én este
kezdődött az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett tatai ünnepi
megemlékezés-sorozat.
Az ünnep előestéjén, az Öreg-tó
partján a kopjafánál rendeztek
megemlékezést és koszorúzást,
melyen beszédet mondott Michl
József polgármester és Rigó Balázs, az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója, Tata alpolgármestere.
„ Az önkormányzati választások
lezárulását követően köszönetet
jöttünk mondani a harminc évvel
ezelőtti tatai Fidesz kérésére, 1956
tatai hőseinek tiszteletére állított
Cs. Kiss Ernő által faragott emlékoszlop előtt” – kezdte ünnepi beszédét Michl József. A városvezető
elmondta: - Köszönetet kell mondanunk minden bennünket, Tatáért
dolgozni akaró Fidesz-KDNP-s
jelöltet támogató szavazópolgárnak, aki eljött meggyőződését kifejezni és bennünket támogatott.
De azokra is gondolunk most, akik
otthon maradtak és ezzel fejezték
ki, hogy szerintük is jó irányba
mennek Tatán a dolgok, nekik is
jó, ha mi folytatjuk. Az igazságot
néha az ellenfeleink igazolják a
legjobban. A néhány napja tartott

választás legnagyobb üzenete,
hogy a sokat hiányolt és a bal liberális oldalról deficitesként beállított demokrácia igenis működik.
A választás törvényessége létezik,
a szabad döntés lehetősége igenis
ott van az embereknél. Mindenki a
maga tudása, tehetsége, érdeklődése, akarata szerint megismerhette a
jelölteket és maga dönthetett a települése jövőjéről. Köszönet mindenkinek, aki az elmúlt több mint
egy évtizedben mellettünk állt,
munkájával, tanácsaival, kritikájával bíztatott, segített munkánkban.
Köszönet képviselő társaimnak
is, hogy kitartó munkájuknak kö-

szönhetően a tataiakkal közösen
megújíthattuk városunkat. És természetesen köszönet az előttünk
élőknek, akik bármi jót is tettek
ennek a városnak a szebb és szabadabb életéért. Köszönet a régmúlt nagyjainak, s nagy-nagy köszönet 1956 tatai életáldozóinak.
Nem tudjuk elégszer megköszönni
azt a bátor kiállást és önfeláldozó
életet, mellyel elérték az akkori
tatai szovjetsimogató szocialisták terrorjának és zsarnokságának
részbeni megtorpanását. Michl József beszédében kiemelte: - A szabadságról sokan, sokféleképpen
gondolkodunk. Talán nem is maga

a szabadság, mint létforma az, ami
után leginkább vágyódunk, vagy
ami életünk minőségét befolyásolja. Sokkal inkább a döntéseink
szabadsága az, ami életünket, életminőségünket, és a jövőnket meghatározza. De még önmagában a
szabad döntésünk sem ment meg
bennünket a rossztól. A teológia
úgy fogalmaz, amikor az eredeti
bűn fogalmát boncolgatja, hogy az
emberi szabadságból eredő rosszra
való hajlandóság. Amióta emberek lettünk, metaforikusan szólva
Ádám-Éva paradicsomból való kiűzetése óta, ilyen az ember.
Folytatás a 3. oldalon
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Nem változik a következő ciklusban a képviselők munkáját
előkészítő és támogató
bizottságok száma. Az elmúlt
évekhez hasonlóan ismét két
bizottság, a Pénzügyi és Városfejlesztési valamint a Humán és
Ügyrendi Bizottság feladatkörében kezdeményezi, előkészíti
a képviselő-testület döntéseit, s
a testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. Az alakuló ülésen a bizottsági tagok is
letették esküjüket. A Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság
elnöke Boglári Zoltán, elnökhelyettese pedig Viczenáné
Czégény Ágnes lesz. A bizottságban Gerébi Ákos, Horváthy
Lóránt és dr. Popovics Judit
képviselőként, Gönczy Mihály,
Grépály András Zoltán, Musitz László és dr. Szabó Gábor
nem képviselői, külsős tagként
dolgozik majd. A Humán és
Ügyrendi Bizottság elnöke Dr.
Varga András, elnökhelyettese
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna
lesz. A bizottságban képviselőként Gyűrüs Károly, Horváth
László és Kovács Attila, külsős
tagként pedig Kaszál József,

Magó Ottó, Magyar Balázs és
Szerencsi Richárd foglalhat
helyet. A bizottságok munkáját
illetően Michl József sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: - a két
bizottságban a képviselők mellett orvos, pedagógus, műszaki-gazdasági területen dolgozó,
kommunikációban jártas, valamint a szociális ügyekben és a
természetvédelemben komoly
tapasztalatokkal
rendelkező
szakember is van, így megfele-

lő szakmai hozzáértéssel tudják
majd segíteni a döntéshozást.
Az ünnepélyes alakuló ülés a
polgármesteri program ismertetésével zárult. Michl József sajtótájékoztatóján kiemelte:
- A választás eredményeként a
képviselőtestületben a
Fidesz-KDNP nyerte el a mandátumok döntő többségét, így
a városvezetés súlya és felelőssége a Fidesz-KDNP frakcióra hárul. Mi ezt természe-

tesen és örömmel vállaljuk, de
ebbe a munkába hívjuk be a
DK-MSZP-Jobbik-Momentum
képviselőit is, akik a négy kis
párt együttműködésének nyomán négy mandátumot szereztek. A kampány véget ért, a
mai nappal pedig elkezdődött
a közös munka ideje, amelyhez jó szívvel hívom az ellenzék képviselőit, hiszen Tata
képviselő-testületében minden
képviselő egyforma, és minden
képviselőnek van feladata – fogalmazott a polgármester.
A városvezetés szeretné tovább
erősíteni kapcsolatát a tataiakkal, ezért a jövőben is hangsúlyt kap majd a kommunikáció és a kapcsolattartás, illetve
új lehetőség nyílik a tataiaknak
arra, hogy véleményeiket, javaslataikat megosszák a városvezetéssel. Az önkormányzat ezért hamarosan egy olyan
rendszert hoz létre, amelyben
névvel, beazonosíthatóan bárki
szavazhat majd egy-egy adott
kérdésben a város építését, üzemeltetését és mindennapi életét
érintő témákban. Michl József
polgármester a képviselő-testület munkájára és a város jövőjére a Jóisten áldását kérte.
Ábrahám Ágnes

Tatán ülésezett a Pons Danubii
Október 24-én Tatán, a volt Piarista Rendházban rendezték a
Pons Danubii Európai Területi
Társulás 2019. évi III. közgyűlését.
A Pons Danubii hivatalos bejegyzésére 2010. decemberében
került sor. A csoportosulás a 15.
hivatalosan bejegyzett EGTC az
Európai Unióban. Célja a megkülönböztetés mentesség annak
érdekében, hogy a helyi szereplők a határ mindkét oldalán
ugyanazon lehetőségekkel bírjanak. Tagjai magyar részről Tata,
Kisbér, Komárom, Oroszlány,
szlovák részről Gúta, Ógyalla,
és Észak-Komárom. A települések közös célkitűzése az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben
megvalósuló programok végrehajtása, a gazdasági, társadalmi
kohézió elősegítése.
Michl József polgármester, a
szervezet elnöke a közgyűlésen
úgy nyilatkozott: - Az EGTC
fennállása óta már számos pályázatot elnyert, többek között
kommunikációs és turisztikai témákban. Jelenleg két olyan futó

projekten dolgoznak, amelyek
Tatát is érintik. Ezek közül az
egyik a COMBI kerékpárkölcsönző-rendszer kiépítése, melynek keretében már elkészült az
Építők parkjánál lévő parkoló,
hamarosan pedig a kerékpárköl-

den településen felépül egy-egy
park, amely a partnertelepülés
egy bizonyos turisztikai-történelmi látványosságát mintázza.
Tatán egy Malompark létesül az
Angolkertben, többek között a
gútai hajómalom makettjével, a

csönző blokkokat is kihelyezik.
A másik ilyen pályázat a Cultplay elnevezésű projekt, mely a
szlovák-magyar határon átnyúló
program elemeként valósul meg
a Pons Danubii tagtelepülésein.
A Cultplay tematikus parkok
építéséről szól a régióban, min-

Tatai Vár mása pedig Ógyallán
épül fel.
A közgyűlésen sor került a Pons
Danubii költségvetésének módosítására is, ugyanis újabb
lehetőségek nyíltak további
fejlesztési ötletek kivitelezésére. Ezzel kapcsolatban Bara

Zoltán a Pons Danubii EGTC
ügyvezetője elmondta: - sikerült forrásokat szerezniük egy
gazdasági akcióterv megvalósítására, a közel 1 milliárd forintból létrejövő projektnek két
fő pontja van. Az egyik Tatán
a Fogaskerékgyár Kft., a másik
pedig Észak-Komárom, mindkét helyen egy-egy innovációs
központ létesül. A projekt során
egy szoros gazdasági együttműködés megvalósítása a cél kis és
középvállalkozások illetve az
ipari szakközépiskolák diákjai
között. A két helyszín duális
képzőközpontként is fog majd
működni.
A közgyűlés napirendjei között egy olyan szlovák-magyar
együttműködési pályázat lehetősége is szerepelt, amely az
épített és a természeti örökség
témájához kapcsolódik. Emellett az esemény végén a résztvevők egy új technikai eszközzel
is megismerkedhettek, amely a
virtuális valóság megalkotásával segít bemutatni és megidézni
távoli helyszíneket, látványosságokat.
-áá-
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Megemlékezés-sorozattal tisztelgett Tata 1956 hőseinek emléke előtt

Folytatás az 1. oldalról

A szabadságában a rosszra való
hajlandóságot is hordozza. De a
jó hír, ha tetszik az örömhír pedig az, hogy a jót is hordozzuk,
a jó melletti döntés képességét,
szabadságát is hordozzuk, a jóra
való hajlandóságot és a mellette
való döntést is megéljük. Ez tesz
igazán szabaddá bennünket, hogy
tudunk a jó mellett dönteni. A
rossz melletti döntés mindig rabságba hajt, mindig katasztrófába
vezet. 1956 hősei bátran döntöttek
a szabadság mellett. Nem a szabadosság, hanem a lelkiismeretükben
felismert jó megvalósítása szerint
léptek. Voltak akkor is, sajnos árulók, gazemberek, akik be akartak
férkőzni köreikbe. Ma sincs másként. Vannak bőven ország rontók
körülöttünk ma is, a szabadságot
szabadosságnak hirdető, a demokráciát lehazudozó, a törvényeket
semmibe vevő önmegváltásban
hívő percemberkék, s nem engedhetjük mi sem, hogy besározódjon
az a szent cél, amelyet eleink és
mi is magunk elé tűztünk. Feladatunk tehát semmivel sem kisebb az
56-osokénál, mindennap kivívni
és megvédeni Magyarországot és
benne Tatát magyarnak és kereszténynek – zárta gondolatait a tóparton Tata polgármestere.
Rigó Balázs alpolgármester a
helyszínen beszédében elmondta: - Ha áttekintjük a forradalom
különböző színtereit, azt látjuk,
hogy az értelmiségi-politikai mozgalomban, a munkásság önigazgatási szerveiben, a helyi forradalmi
vagy nemzeti bizottságokban és az
utcán harcoló felkelők soraiban is
a fiatalok voltak a kezdeményezők, és mindenütt ők voltak jelen a
legnagyobb számban. A rendőrségi-bírósági forrásokból származó
adatokra épülő legalaposabb társadalomtörténeti felmérés szerint a
budapesti fegyveres felkelők több
mint 60%-a 26 évesnél fiatalabb
volt 1956-ban, az adatokkal rendelkező felkelők negyede pedig 18
éves vagy annál fiatalabb. Rigó Balázs kiemelte: - Egy mai fiatal szá-

mára nagyon nehezen felfogható,
hogy 63 évvel ezelőtt élt kortársai
miként hozhattak meg olyan döntéseket elvontnak tűnő eszmékért,
amelyekről tudták, de legalábbis
sejtették, hogy azok akár az életük elvesztésével is járhatnak. Mit
üzen tehát a ma élő fiatal generáció
számára 1956 forradalmi ifjúsága?
Üzeni, hogy nem lehetünk híján
annak a „szent őrületnek”, ha tetszik bolondságnak, amely a lehetetlennek tűnő vállalkozásokhoz
szükséges. Üzeni, hogy a nemzeti
összetartozás érzése képes lehet a
legkülönfélébb társadalmi hátterű,
élethelyzetű személyek egységbe
kovácsolására. Üzeni, hogy a felénk áramló politikai-ideológiai
jelszavak útvesztőjében való eligazodás érdekében, bármerre is vessen minket a sors, mindig őrizzük
meg gyökereinket. Üzeni, hogy
sohasem csillapodhat bennünk a
szabadság iránti vágy, amelynek
képessé kell tennie minket arra,
hogy a búvópatakként minden
helyzetben tovább élő igazságot a
felszínre juttassuk – fogalmazott
az alpolgármester.
Az állami ünnep napján, október
23-án délelőtt a tatai megemlékezés és koszorúzás helyszíne a tóvárosi körforgalomnál álló 1956os emlékmű volt, ahol ünnepi
beszédet mondott Bencsik János
országgyűlési képviselő és Michl
József polgármester.
Bencsik János országgyűlési képviselő felelevenítve személyes
családi emlékeit is, a helyszínen
elmondta: - A mi szüleink és nagyszüleink voltak azok, akik ha kellett, akkor összeszorított szájjal,
de nyitott szívvel élve életüket
gondoskodtak arról, hogy felnevelkedhessünk, s ők voltak azok,
akik megtanítottak bennünket a
tisztességre, az igazságra. Ők voltak azok, akik az árulók, a verőlegények fölött pálcát nem kívántak
törni, ők voltak azok, akik 1990
után is elviselték mindazoknak
a jelenlétét, nézését, akik 20-30
esztendővel korábban ütlegelték,
mindenükből kiforgatták őket, és

beleültek abba, amit mások megteremtettek. Bencsik János a fiatalokhoz intézve szavait hozzátette:
- tudnotok kell, a csendes tömegek
néppé szerveződése azzal kezdődik, hogy a hallgatag tömeg megelégeli azt, hogy a hátukon vágják
a fát, megalázzák őket, pedig semmi mást nem tesznek, mint igyekeznek tisztességgel élni az életüket, gondoskodni a sajátjaikról,
sőt értéket teremtve még azokról
is gondoskodnak, akik ezt képtelenek vagy nem is akarják magukért
megtenni. Őrizzétek meg azt az
álmot, felszabadultságot és félelemnélküliséget, amit itt az ünnepi
műsorban mutattatok, és tudjátok
azt, hogy a felszabadultság erőt ad,
de mindig felelősséggel is társul.
Annak a felelősségével, hogy jó
életetek legyen. Az életetek pedig
attól lesz jó, ha meritek élni szabadon, egymással együttműködve,
békében. Kívánom, hogy Tata legyen mindig ennek a békés építkezésnek a szigete, ahol jó élni,
jó gyermeket vállalni, családot
alapítani, saját örömünkre hasznos
tevékenységet végezni és baráti
közösségekben tölteni az időt egy

álságos és hamis módon erőszakkal befolyásolni a másik gondolkodását, életét. Michl József 1956
tatai hőseire emlékezve kiemelte:
- „Itt élned, halnod kell!” címmel
adtuk ki három évvel ezelőtt a hatvanéves évfordulóra a tatai ’56-os
eseményekről szóló történelmi dokumentumokat és visszaemlékezéseket. Nem lehet elégszer magunk
elé idézni azokat a napokat, s a
következő éveket sem. Köszönet
minden tatai családnak, akik fontosnak tartják ma is, hogy gyermekeik, unokáik a lehető legpontosabb képet hordozzák magukban a
tatai szabadságharcunk üzenetéről,
eseményeiről és hőseiről. Köszönet azoknak a pedagógusoknak
is, akik szintén gondoskodnak a
történelem vagy a „Tata tantárgy”
tanítása során ifjúságunk tiszta értékismeretéről. A tatai 1956 arról
győzhet meg bennünket, hogy az
erőszakmentes építkezés híveiként
egy olyan várost szerveztek meg
szabadságharcos elődeink, amelyik ellen akart állni minden külső
nyomásnak, és maga akarta berendezni életét. A tatai szabadságharc
leírásából, elődeink vérrel megví-

szép őszi délelőttön, amikor a városnak és a nemzetnek is ünnepe
van- zárta gondolatait az ország�gyűlési képviselő.
„Nemzeti ünnepeink közül március 15-én és október 23-án is
olyan magyar történelmi eseményre emlékezünk, amikor a magyar
nép, a nemzetet alkotó magyar
emberek elégelték meg azt az elnyomó rendszert, amely életüket
személyesen is megnyomorította” – kezdte ünnepi beszédét a
helyszínen Michl József. Tata polgármestere elmondta: - Mindkét
szabadságharcban azért harcoltak
eleink, hogy az egyéni szabadságuk mellett a közösség, a nemzet
önállósága, döntésszabadsága is
megvalósulhasson. Mindkét küzdelmünk látszólag elbukott, de
mégis olyan változásokat hozott,
amelyek lehetőséget adtak egy
részleges, vagy később egy teljesebb döntésszabadságra. A szabad
döntés lehetőségének eszménye
minden ember és kiteljesedett közössége, a nemzet vágyott életcélja. A szabadság nem önmagában
érték, hanem az érték megteremtésének lehetősége, előszobája. A jó
melletti szabad döntés, a jó megvalósításának szabad felvállalása,
és az istentelen és embertelen világgal szembeni szabad szembenállás büntetlen lehetősége. Ezért is
folyamatos harc a szabadságharc
és a szabad döntés megvédése,
mert soha nem lesz olyan e világ,
amelyik nem akarja a legtöbbször

vott küzdelméből bátran meríthetünk erőt, hiszen az itt élő családok
ősei mutattak nekünk ma élőknek
példát hitből, elszántságból, akaratból, önfeláldozásból és közösségmentésből, valamint nemzet és
városépítésből egyaránt - fogalmazott a polgármester.
Az ünnep folytatásaként október
23-án este a Kocsi utcai református
templomban a Magyar Honvédség
25. Klapka György Lövészdandár
Zenekara adott hangversenyt Balázs Attila őrnagy vezetésével.
A megemlékezések sorában a
forradalom tatai kitörésének évfordulóján, október 26-án délután
„Harangszavú szabadság” címmel
rendezték meg a forradalom és
szabadságharc helyi szereplőinek
felelősség- és áldozatvállalása
előtt tisztelgő hagyományos ünnepi felvonulást, amely a következő
emlékhelyeket érintette:
-Kossuth tér, Tatai Református
Gimnázium – dr. Némethi László
emléktáblája,
-Rákóczi utca – dr. Mészáros Gábor emléktáblája,
-Hősök tere – a kommunista diktatúra áldozatainak emléktáblája,
-Tópart – 1956-os kopjafa,
-Kodály tér – Hősök emlékműve,
-Ady Endre utca, rendőrség –
1956-os emléktábla,
-Baji út – 1956-os emlékkő.
A felvonulás utolsó állomása
Bajon az egykori laktanya előtti emlékkőnél volt, ahol ünnepi
beszédet mondott Wittner Mária

szabadságharcos. Wittner Mária a
helyszínen kiemelte: - 1956 hősei
még tudtak saját életüket feláldozva szeretni, hazát, nemzetet, családot. Egyet nem tudtak: gyűlölni.
Szabad hazában szabadon akartak
élni, akár az életük árán is. A hatalmat minden áron megtartani akaróktól idegen a hazaszeretet. Ez
volt az elsődleges mozgatórugója
a forradalom leverésének és a sortüzek eldördülésének, az ártatlan
áldozatok kivégzésének, mert félelmet, rettegést akartak kelteni az
emberekben. Hóhéraik és szellemi
örököseik napjainkban sem adják
fel a harcot, küzdenek a politikai
hatalom visszaszerzéséért, és a lelkek feletti hegemóniáért. Az árulás
63 évvel ezelőtt sem volt probléma
számukra, most sem az. Ezeknek
minden fajtája kiválóan működött
és működik ma is, mert a hazaárulást magas szinten gyakorolják.
Nem törődnek azzal, hogy hányan
adták életüket a szabadságért, ők
ma is szemérmetlenül dobra vernék hazánkat. Wittner Mária beszédében elmondta: - Szóljon az
emlékezés a mindig tisztákról,
az áldozatokról, a mártírokról. A
kivégzett mártírok üzenete égbe
kiált, s az áldozatok erőt adnak
nekünk, mert ezt az üzenetet csak
mi értjük. Mi, akik sem szívet, sem
hazát nem cserélünk, mert ezt a
hazát megtartani csak azok tudják,
akik annyira szeretik, hogy még
áldozni is képesek érte, ha kell,
az életüket. Erről szól ez a történelmi és társadalmi párhuzam, és
erről szól, több mint ezer éves történelmünk – fogalmazott Wittner
Mária.
Az emlékkőnél Kiss Szilárd, Baj
község alpolgármestere elevenítette fel az 1956 őszén történt helyi
eseményeket. Kiss Szilárd hangsúlyozta: - A baji emlékkő amely
mellett naponta elmegyünk, hirdeti
az áldozatok hősiességét, önfeláldozását és elszántságát. A hősi áldozatok, amelyeket a szabadságért
hozott a nemzet, arra kötelezik
az utókort, hogy lásson világosan
napjainkban is. E nemzet történelme úgy folytatódhat, e nemzet úgy
tarthatja meg önmagát, ha elmélyül mindaz, ami fontos, ami érték,
és az a parancs, hogy a haza minden előtt. A hősök példát állítanak
elénk, hogy mindig aktívan készen
álljunk nemzetünk függetlenségének megőrzésére, a legnagyobb
áldozatok árán is - mondta Kiss
Szilárd.
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás idén is Bajon tisztelgett az
1956-os forradalom emléke előtt.
A megemlékezés-sorozat programjain közreműködött: Petrozsényi
Eszter színművész, Jenei Márta,
a Magyar Honvédség 25. Klapka
György Lövészdandár Zenekara,
Kelemen Anna diákpolgármester,
a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara és tatai
diákok.
A rendezvénysorozat zárásaként
a nemzeti gyásznapon, november 4-én hétfőn 18:00 órakor a
volt Piarista Rendház dísztermében a Magyar Honvédség 25.
Klapka György Lövészdandár
Zenekara ad hangversenyt Balázs Attila őrnagy vezetésével.
A koncertre szeretettel hívjuk és
várjuk a tataiakat!
-áá-
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Kívül-belül tovább szépült a
Csillagsziget Bölcsőde

Tata Város Önkormányzatának támogatásával teljes egészében megújult a tatai Csillagsziget Bölcsőde
játszóudvara és egy gondozási
egysége.
A több, mint 40 millió forintos beruházás nyomán már egy korszerűbb és a mindennapos igényekhez is jobban igazodó környezet
várja a gyermekeket. Fekete Éva
a Csillagsziget Bölcsőde vezetője
úgy nyilatkozott:- 1300 négyzetméternyi gyepszőnyeget terítettek
le és megújultak a közlekedő utak
is, ami lehetővé teszi a kismotorok
valamint a futóbiciklik használatát. Az udvarra telepített játékok
kerültek, minden gondozási egység udvarrészéhez került csúszda,
háromszög mászóka, felújították a
homokozókat, új árnyékolókat szereltek fel. Emellett az udvaron új
kis házikók is helyet kaptak.
A bölcsődében az udvar mellett
megszépült a belső tér is, hiszen
teljesen felújították az egyik gon-

dozási egységet. Festettek, padozatot és beépített szekrényeket cseréltek, valamint úgy alakították át
a fürdőszobát, hogy a tervezésnél
figyelembe vették a kisgyermeknevelők és a gyerekek igényeit is, így
már sokkal korszerűbb ellátást tudnak biztosítani az intézményben.
Michl József polgármester a
helyszínen elmondta:- Az önkor-

mányzat saját forrásból fedezte a
fejlesztést, miután korábban már
lezajlott az épületen egy komoly
energetikai felújítás. A legújabb
beruházás célja az volt, hogy egy
természetes zöld környezetet alakítsanak ki öntözőrendszerrel, ami
kora tavasztól késő őszig szolgálja a gyermekeket. A polgármester
köszönetet mondott Fekete Éva intézményvezetőnek, aki maga koordinálta a munkálatokat, valamint a
kivitelezőnek és a képviselő-testületnek, amely támogatta a fejlesztési javaslatot.
A Csillagsziget Bölcsődében jelenleg 20 kisgyermeknevelő, két
pedagógiai asszisztens és öt dajka
dolgozik, ők 88 kisgyermekkel
foglalkoznak. A fejlesztés még
nem zárult le teljesen, hamarosan
ugyanis új tárolószekrények is érkeznek az intézménybe.
-áá-

Új sportudvar a
Kőkúti Iskolában

A Kőkút - hét alkalmából új sportudvart adtak át a Kőkúti Általános
Iskolában a Güntner Aréna Városi
Sportcsarnok és a jégsátor közötti
területen október 15-én.
A fejlesztés közel 9,5 millió forintba került és Tata Város Önkormányzata, a Tatabányai Tankerület
valamint a szülők támogatásával
valósulhatott meg. Kőhalmi Zoltán a Kőkúti Iskola igazgatója elmondta: - az új pályát elsősorban
a tanórák közötti szünetekben és

a napközis foglalkozások ideje
alatt szeretnék használni, de természetesen a testnevelésórákon is
tudnak majd a gyerekek kiegészítő
sportágakat űzni rajta.
A Kőkúti Iskolában jelenleg 630
gyermek tanul, az új sportudvarral
tovább bővülnek a diákok mozgási
lehetőségei. Az udvar pályája speciális ugrójátékok, sor és váltóversenyek megrendezésére is alkalmas és hamarosan két kosárlabda
palánkkal is kiegészül majd. -áá-

XVIII. Agostyáni Gombafesztivál

Tatán nyitották meg a
Fehér Bot Heteket
Idén is nagy érdeklődés kísérte a XVIII. Agostyáni Gombafesztivált,
melyen a túrázók örömére az időjárás is kedvezett a résztvevőknek, akik
közel 100 féle gombát találtak útjuk során a Gerecsében. A gombákat a
hagyományoknak megfelelően egy gombakiállításon is megtekinthették
az érdeklődők, többek között a környék óvodáinak apróságai.

Ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek
az Agostyáni úti vasúti átjárónál
A Vakok Állami Intézete tatai telephelyén rendezték a nemzetközi
Fehér Bot Napja alkalmából szervezett programsorozat megnyitóját
október 15-én.
Az ENSZ döntése értelmében 1969 óta - október 15-ét a Fehér
Bot Világnapjaként tartják számon,
ehhez kapcsolódóan rendezik meg
a Fehér Bot Hetek programsorozatot. A Vakok Állami Intézete Tatai
Rehabilitációs Telephelyének vezetője, Patányi Katalin ezzel kapcsolatban elmondta:- a programok
lehetőséget adnak arra, hogy a látók és látássérültek találkozzanak,
közös élményeket szerezzenek
és kapcsolatokat építsenek. Még
nagyon sokat kell tenni az esélyegyenlőség maradéktalan megvalósításáért, így a Fehér Bot Napja
is arról szól, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a látássérültek
sajátos élethelyzetére, ezzel is segítve a társadalomba való teljesebb
értékű beilleszkedésüket.

A tatai helyszínen Benedek István
Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója
kiemelte: - a látássérült emberek
közül sajnos még ma is sokan elszigetelten és kiszolgáltatottan
élnek annak ellenére, hogy speciális fejlesztés és tudatos társadalmi
odafigyelés mellett képesek lennének az önálló életvitelre. Benedek
István Zsolt hozzátette: - A vakság,
látáscsökkenés megélése nagymértékben függ az ember személyiségétől, környezetének reakcióitól. Az azonban bizonyos, hogy
minden érintettnek szüksége van
érdemi támogatásra és segítségre.
A Fehér Bot Napjának legfontosabb üzenete az egymásra figyelés,
amelyen keresztül megtapasztalhatjuk, hogy csak együtt tudunk a
legerősebbek lenni.
A rendezvényen Michl József
polgármester köszöntőjében elmondta: - nagy öröm az, hogy
már hagyományosan, évről-év-

re megrendezik városunkban is a
Fehér Bot Hetek programjait. Az
az érzésünk, hogy a tatai intézmény mára egyre inkább a miénk
is lett, és a hétköznapokban ös�szefonódik a helyiek életével. Az
önkormányzat újabb és újabb ötleteket valósít meg annak érdekében,
hogy a gyengénlátó embertársaink
még jobban érezhessék magukat
nálunk. Ilyen volt a speciális járda kiépítése, a városközpontot
bemutató, letapogatható makett
elkészítése, vagy a Braille-írásos
tábla kihelyezése Kertvárosban.
Nagyon fontos, hogy az intézmény
folyamatosan jelezze a város felé
az igényeit, ötleteit, amelyeknek
megvalósításával tovább segíthetjük a munkájukat – fogalmazott
Michl József.
A Fehér Bot Hetek alkalmából
október végégig rendeztek programokat, eseményeket országszerte,
hogy felhívják a figyelmet a látássérült emberek helyzetére. -áá-

A MÁV ZRT. felújítja az Agostyáni úti vasúti átjárót, emiatt
ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be a helyszínen.
2019.11.04-én 07.00 órától 2019.11. 04-én 17.00 óráig félpályás útzárat vezetnek be, az érintett időszakban jelzőőr
irányítja a forgalmat. Ezt követően három alkalommal lesz
teljes útzár a vasúti átjárónál:
2019.11.15-én 18.00 órától 2019.11. 17-én 07.00 óráig,
2019.11.22-én 18.00 órától 2019.11. 24-én 07.00 óráig és
2019.12.05-én 20.00 órától 2019.12. 06-án 07.00 óráig.
Az átjárón csak gyalogos forgalom haladhat át.
Kérjük, hogy az átjárót fokozott óvatossággal közelítsék meg!
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6 Kalendárium/Ajánló
Mindenszentek ünnepe Október 31. – A reformáció ünnepe

Duccio di Buoninsegna: Trónoló Madonna angyalokkal és szentekkel
November 1-én egy napon ünnepeljük
az összes szentet, vagyis valamennyi
megdicsőült lelket, akikről sokaságuk
miatt a kalendárium külön, név szerint
nem emlékezhet meg. Mindenszentek
ünnepe a kötelező egyházi ünnepek
közé tartozik, ezért a hívek számára
előírás a szentmisén való részvétel.
Keleten már 380-ban megülték ezt az
ünnepet, minden vértanúról megemlékezve. A nyugati Egyház liturgiájába
IV. Bonifác pápának köszönhetően
került be, aki – miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római
Pantheont – 609. május 13-án Mária
és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel.
III. Gergely pápa (731–741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a „Szent

Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz
embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. November 1-jére
IV. Gergely pápa (827–844) döntése
értelmében került az ünnep. „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk,
hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk,
hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat”
– hangzik fel az ünnepi mise könyörgése mindenszentekkor. E szavakkal
a már mennybe jutott, üdvözült hívek
közösségének, a diadalmas Egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő
lelkeket egybefogó, küzdő Egyház.
Forrás: MKPK Sajtószolgálat

A XVI. század első évtizedeiben X.
Leó pápa a római Szent Péter-székesegyház építési költségeinek egy
részét búcsúcédulák árusításából
kívánta fedezni. A búcsúcédulák
megvásárlásával felmentést lehetett
nyerni Isten előtt a bűnök alól, illetve rövidíteni lehetett a purgatóriumban eltöltött időt. A kezdeti lelkesedés később felháborodást váltott
ki az emberekből, ami párosult a
papság világias, fényűző életmódja miatt fellépő engedetlenséggel
is. Luther Márton, Ágoston rendi
szerzetes meggyőződött az egyház
romlottságáról és arra kényszerült,
hogy összefoglalja kifogásait a katolikus egyház ellen, így 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára szegezte 95 pontját.
Ebben közhírré téve saját eszméjét,
azaz egyedül a hit által üdvözülhet
az ember. Nincsen szükség közvetítőre, egyházi szertatásokra, vagy
akár egyházi vagyonra. Megkérdőjelezte a pápa hatalmát is. Hite a két
szín alatti áldozás és az anyanyelvű
igehirdetés mellett szólt, ezért lefordította a Bibliát, hogy a hívek olvashassák, ezzel ideológiát teremtve a

polgárságnak. A reformáció egyik
legkorábbi központja hazánkban
a királyi udvar volt. Az ifjú király
nevelője, Brandenburgi György,
valamint az ifjú királyné, Mária is
szimpatizált Luther gondolataival,

és újhitű lelkészeket hívtak meg
az udvarhoz. Elősegítette a hitújító
eszmék terjedését a külföldi egyetemekről hazatérő diákok népes tábora, a német földön gyakran megforduló, zömében szász kereskedőréteg
és a reformáció eszméit hirdető vándorprédikátorok megjelenése is.
A hitújítók tábora egyébként az első
időktől megosztott volt. Kezdetben
a lutheri tanítás volt a legnépszerűbb, hamarosan azonban a katolikus tanítással a teológiában és az

istentiszteleti életben is következetesebben szakító reformátusoké lett
a vezető szerep. Az unitáriusoknak
a Szentháromságtanban vallott különvéleménye és a gyermekkeresztséget elutasító felfogása szélsőségesnek számított; míg a református
és az evangélikus egyház egy idő
után megbékélt egymással, az unitáriusok ellen közösen léptek fel.
1558-ban a tordai országgyűlés
még tiltotta a református hitvallást;
1568-ban viszont mindegyik felekezet működési jogát elismerték.
Időközben végérvényessé váltak
a hazai protestáns közösségek közötti erőviszonyok: a reformátusok
kerültek többségbe, főként az Alföldön és az erdélyi magyarok között;
az evangélikusok a szász kerületekben, a Felvidéken és a Nyugat-Dunántúlon őrizték meg pozícióikat,
az unitarizmus pedig Erdélybe szorult vissza. A 16. század végére az
egyes felekezetek kidolgozták saját
hitvallási irataikat, 1600 után pedig
kialakították az egyházkerületek
rendszerét, amely a továbbiakban a
hazai protestáns vallásosság keretéül szolgált.

Tatai nyugdíjasokkal együtt alakult meg a megyei idősügyi tanács
A Komárom-Esztergom Megyei
Idősügyi Tanács Kisbéren tartotta
alakuló közgyűlését az „Idősek Világnapján”, ahol a Városi és a Bajtársi
Klubból összesen 17-en vettek részt.
A meghívott vendégek között volt
Czunyiné Dr. Bertalan Judit ország�gyűlési képviselő, Popovics György a
Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Kancz
Csaba megyei kormánymegbízott,
Troják Frigyes az Életet az Éveknek
Megyei Nyugdíjas Szövetség Elnöke és dr. Veres Zoltán közjegyző. A
házigazda szerepét Sinkovicz Zoltán
Kisbér polgármestere töltötte be. Az
Idősügyi Tanács lényege az idősko-

rúak és a megyei önkormányzatok
közötti együttműködés, a közérdekű
kérdések megvitatása, érdekvédelem,
hagyományápolás és más megyében
levő szervezetekkel való jó együttműködés. Nagyon nagy szükség van
az idősek munkájára, tapasztalatára,
szeretetére, családban és azon kívül
is, nélkülük üressé válna a társadalom. Fontos a nagyszülők és unokák
jó kapcsolata, kölcsönös megértése.
E szép szavak elhangzása után Sinkovicz Zoltán polgármester röviden
ismertette Kisbér történetét. Már a
13. Századtól lakott településként
van feljegyezve. Jelenlegi lakossá-

ga kb.5330 fő. Fontos szerepe van
a hagyományőrzésnek. Ezt követően az Alapszabály elfogadásáról, és
tisztségviselők választásáról döntöttek egyhangú szavazással. A testület
létszáma 21 főre bővült, a jelöltek
a Nyugdíjas Klubokból és Önkormányzatokból kerültek megválasztásra. Határozati javaslattal elfogadásra
került az ügyrend. Megválasztásra
került Erőss Miklós Esztergomból,
Liebmann Károlyné Ácsteszérről,
Nagy Béláné Szák-Szendről, Langschadl Lászlóné Komáromból, Szőke
Mihályné és Tóth Jenő Tatabányáról,
Dr. Forgó Pál és Dr. Jónás Béla Tatá-

ról. Ezt követően Sári Éva és Egyházi
Géza énekművészek operettekkel és
ismert slágerekkel szórakoztatták a
jelenlevőket. A Beregi Dalkör Tatabányáról és a kisbéri Senior táncegyüttes szintén elnyerte a közönség tetszését. A műsor után a polgármester
jóvoltából megvendégeltek bennünket, melyet köszönettel fogadtunk.
Úgyszintén megköszönjük a nagyon
értékes könyvet, mely nagy örömünkre szolgál, hisz gyönyörű történeteket
és képeket tartalmaz.” Borítólapja:
„Második ezredév Komárom-Esztergom megyében” Nagyon értékes,
színvonalas munka. Majd látogatást

tettünk a katolikus templomban, a
skanzenben, múzeumban, lovardában. A gyönyörű őszi napsütésben
a nyugdíjasoknak jól esett a sárguló
avarok közötti séta, Mint általában a
Bajtársi Klub sok kirándulása, most
is felejthetetlen és gazdag élményekkel bővítette a nyugdíjasaink ismeretét. Befejezésül egy idézet Óbecsey
Istvántól: „Ha majd az örök szeretet
elhívja őket közületek, ti foglaljátok
el helyüket, mert ti lesztek majd öregek, s mindazt, amit nekik tettetek, azt
adják nektek a gyerekek, azért előre
intelek titeket, szeressétek az öregeket!”
Nagy Olga

Képriport/Ajánló
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Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál

Már a kora hajnali órákban kivetették hálójukat a halászok az Öreg-tóra.
A tatai Nagy Halászat eseményét már több, mint száz éve megkülönböztetett figyelem kíséri, a hagyományos mesterség és a történelmi értékek
előtt tisztelegve idén is látványos hálóhúzással kezdődött az Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál. Az Öreg tóba negyven dekás pontyokat telepítettek tavasszal, amelyek többsége két, két és fél kilósra növekedett
mostanra. Karsainé Haris Hajnalka a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezetője elmondta: -Ebben az évben először a likviditás biztosításának
érdekében már év közben, nyáron elkezdtük a halászatot, ami nagyon
jól sikerült. Egy-egy halászat alkalmával több mint 100 mázsa egészséges, szép és jó súlyú halat fogtunk ki. A Kft. ügyvezetője hozzátette,
hogy a halászati munkák december végéig tartanak, így az ünnepekre
minden tatai család asztalára kerülhet a helyi halból.
Folyamatos színpadi programokkal, és gasztronómiai különlegességekkel is várta a vendégeket a háromnapos fesztivál. Szerte az országból
érkeztek halfőző mesterek, akik tradicionális, egy-egy tájegységre jellemző halételeket készítettek.

Hirdetés

7

8

Sport

PROGRAMAJÁNLÓ
Kézilabda
november 8. péntek 17.00
Tatai AC - Százhalombattai KE
férfi ifjúsági
november 9. szombat 14.00
Tatai AC – Környe SE
női felnőtt
november 9. szombat 16.00
Tatai AC – Szigetszentmiklósi
KSK fiú serdülő
november 9. szombat 18.00
Tatai AC – Szigetszentmiklósi
KSK férfi NB I/B
november 10. vasárnap 15.00
Tatai AC – Kántor Anikó SE
női ifjúsági
A mérkőzéseket a Güntner
Arénában játsszák.
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Judós sikerek

Labdarúgás
november 2. szombat 14.00
Tatai AC – Bábolnai SE
férfi U19
november 3. vasárnap 9.00
Tatai AC – FC Esztergom
fiú U16
november 3. vasárnap 14.00
Tatai AC – Tatabányai SC férfi
felnőtt
november 10. vasárnap 9.00
Tatai AC – Sárisápi BSE
A mérkőzéseket a TAC pályán játs�szák.

A nyári pihenő után beindult a
nagyüzem a judósoknál. Októberben több versenyen is tatamira
léptek a TAC sportolói és mondhatni sikert sikerre halmoztak.
Kezdődött a Tatabányán rendezett
Faragó Benjamin emlékversen�nyel ahol 18 versenyző is helyezett
lett., közülük tizenegyen állhattak
a dobogó legmagasabb fokára.
Olaszországban egy nemzetközi
versenyen Kádár Adrián aranyérmet, míg Dégen Adél bronzérmet
szerzett. Tata testvérvárosában, a
hollandiai Alkmaarban vettek részt
a TAC versenyzői egy olyan versenyen ahol 12 országból hatszázan
indultak. Török Eszter három ippon győzelemmel lett első, Tamtam Gréta és Török Péter bronzérmesként végzett, Pápai Rajmund
Brendon 5. helyen zárt. Németh
Nikolett helyezetlen lett, de jól
küzdött rutinosabb ellenfelei ellen.
Október közepén Kecskeméten

rendezték a diák A és B korcsoportos országos bajnokságot. Török Eszter címvédőkét érkezett és
másodikként távozott. A döntőben
hosszabbításban ellenfele egy figyelmetlenséget kihasználva győzött. Tamtam Gréta és Török Péter
bronzérmet szerzett, míg Tölgyesi
Réka érett versenyzéssel negyedik
lett.
Szeles Viktor edző így értékelt:
mozgalmas időszakot tudhatunk
magunk mögött, de az eredményeken látszik a sok munka. Sajnálom hogy Török Eszti nem tudta
a címét megvédeni, de az ellenfele
ügyesen kihasználta a figyelmetlenségét. AQ hollandiai utazás
nagy élmény volt a gyerekeknek
is, köszönet ezért Tata Város Önkormányzatának, a TAC-nak, a
Diqpib Kft-nek és természetesen a
szülőknek. Sokat jelentett az Alkmaarban élő Balog Vilának és családjának a segítsége. Tompa Andor

2019.10.05.-én szombaton rendezték
meg a Gyermekkorúak Atlétikai Vidék
Bajnokságát Budapest XVI. kerületében , az Ikarusz pályán. A Footour S.E.
sportolói 24 fővel képviselték városunkat az U-11-es és U-13-as korosztályban .
Végig esett az eső a verseny ideje alatt,
a végén a váltófutásnál sajnos már szinte szakadt! Versenyzőinknek ez sem
szegte kedvét, minden rutint ugyanúgy
csináltak végig mint az edzéseken, a
bemelegítést, gimnasztikát, futóiskolázást, ugró-dobó-rajtfeladatokat.
A 60 méteres időelőfutamokkal kezdődött a megmérettetés, melyből Rózsahegyi Bori és Szabó Gáspár került
tőlünk döntőbe. Mindketten az előkelő
3. helyen futottak be, így bronzérmesek
lettek. Ezután a hosszabb futószámok
következtek, 600 méteren beindult számunkra az „éremeső„ is. Az U-11-es lányoknál az 1.-2.-3.-4. helyen a Footour
S.E. tanítványai értek célba Ádám Bíborka, Somogyi Borka, Eninger Adél,
Bigun Janka sorrendben. A fiúk sem
maradtak el minőségben tőlük, itt a 2.3.-4. helyen zártak Buchner Jonatan,
Ferenczi Andor, Juhász Bálint befutói
képpel. A nagyobb fiúknál Fenyvesi
Márk gyönyörű hajrájával megérkezett
a dobogóra harmadikként.
Az ügyességi versenyzők is bekapcso-

lódtak, bár nagyon megnehezítette a
versenyzésüket a szűnni nem akaró eső,
a csúszós nekifutó is. Ettől függetlenül
a turbojav-minigerely számban Bojtor
Zsuzsa szép hajításával a dobogó 3.
fokára állhatott fel. Kislabdahajításban
javítani tudott, a legszebben csillogó
aranyérmet vehette át, húga Bojtor Csilla ugyanilyen helyezéssel fejezte be ezt
a versenyzését. A legjobban várt szám
– a leány távolugrás volt, ahol a lágyék
sérülésekkel bajlódó Rózsahegyi Bori
hozta a „ kötelezőt „ , a Tőle„ elvárható„ bajnoki címet szerezte meg, nagyon
bíztató 495 cm-es ugrásával .
A 300 méteres időfutamoknál ott folytattuk, ahol a 600 métert abbahagytuk,
sok érem került ismét a mi nyakunkba.
Ádám Bíborka végig vezetve a cél előtt
megtorpant, beestek elé – így, reméljük
tanulva ebből a hibából a jövőre nézve,
„ csak „ ezüst érmet vihetett haza. Eninger Adél most lecsúszott a dobogóról, a
4. Somogyi Borka az 5. helyet szerezte
meg. A fiúk ugyanezen korosztályánál
Buchner Jonatan harcos hajrájának
köszönhetően a legmagasabb, míg Ferenczi Andor megint a dobogó harmadik fokára került. Juhász Bálint ismét
a 600-hoz hasonlóan 4. lett, mögötte
végzett ötödikként Wicha Timon. Fenyvesi Márk kemény küzdelemben ezüst
medált kapott, a még kezdőnek számí-

tó – ám annál nagyobb reménnyel kecsegtető Szabó Gáspár újra bronzérmet
szerzett a 60 méterhez hasonlóan.
Magát most először a leány gyaloglásban kipróbáló Essősy Viola nagyon
szép stílusban, zuhogó esőben versenyezve bajnok lett.
A szakadó esőben utolsó versenyszámként a 4x200 méteres váltók gyülekeztek a rajtvonalnál és a váltópontoknál.
Mindkét nemben 3-3 váltóval vágtunk
neki a víztócsákkal teli futókörnek, a
többször edzéseken begyakorolt – viszonylag tűrhetően sikerült váltásoknak is köszönhetően a lányoknál bajnok lett a Bojtor Zsuzsa, Eninger Adél,
Szalkai Csilla, Rózsahegyi Bori összeállítású váltó, míg bronzérmet kapott az
Ádám Bíborka, Bojtor Csilla, Somogyi
Borka, Goján Fanni alkotta négyes. Az
értékes 4. helyen ért célba a „ C „ váltónk is. Fiú csapatoknál ezüstöt szerzett
Juhász Bálint, Szabó Gáspár, Fenyvesi
Márk és Buchner Jonatan. Ugyanezen
futamban még két váltónknak sikerült
dobogóközelbe kerülni, a 4.-5. helyen
végezve.
Murphy törvénye, hogy az eredményhirdetés
végére
lecsendesedett az eső, szétázva – de a
versenyzőinkre büszkén tekintve indultunk haza késő este a fővárosból.

Kosárlabda
november 3. vasárnap 13.00
Tatai SE – Aluinvent DVTK
Miskolc U23 női amatőr NB I.

Footour-os gyerekatléták sikerei

Sándor Péter szakosztályvezető

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Olimpiai Baráti Kör Egyesület közös szervezésben rendeznek
konferenciát „Tehetség? Út a siker felé!?” címmel november 6-án szerdán, a Piarista rendház épületében.
					
A konferencia programja:
14:00 Köszöntők: Michl József polgármester, Sárfalvi Péter helyettes államtitkár
14:15 Egyenes út-e a tehetség a siker felé? - Előadó: Dr Szabó Tamás Testnevelési Egyetem
14:30 Mennyiben tehetség, mennyiben munka? Így dolgozunk a NEKÁ-ban. Előadó: Hajdú János sportszakmai
vezető, Nemzeti Kézilabda Akadémia
14:45 A Tatai Kastélypark Klinika tapasztalatai a sportágak és a sportsérülések összefüggésében.
Előadó: Dr Béres György a klinika alapítója
15:00 Az általános iskolai és a középiskolai testnevelés szerepe a tehetségek nevelésében.
Előadó: Kőhalmi Zoltán a Kőkúti Iskola igazgatója
Kovács András az Eötvös Gimnázium testnevelő tanára
15:20 Tatai sportsikerek nyomában. - Előadó: Vámosi László
15:30 Kerekasztal beszélgetés volt és jelenlegi élsportolókkal. Vendégek: Sárfalvi Péter, Harsányi Gergő és Kun Anna
16:15 A konferencia zárása.
A konferencián a részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a tompa.andor@freemail.
hu címen lehet, a szervezők várják az érdeklődők jelentkezését, melynek határideje: 2019. október 31.

EREDMÉNYEK

Asztalitenisz
Női Extraliga
PET-BAU ASE Orosháza –
Tatai AC 6-0
Tatai AC – Nyírbátori ASE
5-5
Pontszerző: Pattantyús 3, Adamik,
Turner 1-1
Férfi NB II.
Tatai AC - BVSC-Zugló II.
9-9
Pontszerző: dr Szám 3, Barassó,
Nashed 2-2, Krebs 1, Nashed-Szakál
Kézilabda
Férfi NB I/B
Pécsi VSE – Tatai AC
27-30 (15-14)
Vezette: Barna V., Kovács B.
Góllövő: Iváncsik, Schekk 6-6,
Győrffi, Harsányi 5-5, Mátó, Sárosi
3-3, Dósa, Tass 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági
Pécsi VSE – Tatai AC
29-26 (12-12)
Női felnőtt
Ácsi Kinizsi – Tatai AC
24-20 (12-16)
Vezette: Gengeliczky D., Krupánszki K.
Góllövő: Zink 8, Kurcsik 4, Lehoczi 3, Ivády, Szabó 2-2, Simon 1
Tatai AC – Kisbér KC
45-23 (26-6)
Vezette: Natkai R., Őri E.
Góllövő: Zink 11, Ivády 10, Varga
9, Szabó 6, Lehoczky 4, Csics 3,
Simon 2
Edző: Gubicza István
Női ifjúsági
Tatai AC – Tatabányai SC
29-33 (12-14)
XVI.ker KMSE – Tatai AC
24-24 (12-14)
Vezette: Kamrás I., Katona A.
Góllövő: Siklósi 8, Willi 7, Csics 5,
Barkóczy, Jagodics 2-2
Edző: Gubicza István
Lány U15
DKKA – Tatai AC
25-17 (13-6)
Tatai AC – Vác
26-17 (11-4)
Góllövő: Pálmai 13, Staudt 8, Szebeni 7, Sebestyén 6, Kiss 3, Kakas,
Malich-Maszlavér 2-2, Sás, Unger
1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Fiú U14
Tatai AC – Móri KSC
41-11 (18-4)
Kőkúti Sasok DSE – Tatai AC
21-33 (12-17)
Edző: Kőhalmi Zsófia, Gaál Szabolcs
Pilisvörösvári KSK – Kőkúti
Sasok DSE
27-12 (13-6)
Góllövők (TAC): Török 27, Nényei
25, Németh 8, Szombati 6, Boda 3,
Csjáki 3 (Kőkúti): Jenei 14, Becsák
5, Mikó, Szelőczei 4-4, Keresztes
2, Andrikó, Molnár, Strausz, Vámosi 1-1
Fiú U11
Cunder TU Kézisuli – Tatai AC
8-3 (6-1)
Tatai AC – Tarján SE
8-6 (4-3)
Edző: Hartmann Noémi
Kőkúti Sasok DSE – Martonvásár 6-6 (5-1)
Kőkúti Sasok DSE – Alba Regia
KSE 16-12 (9-5)
Edző: Kőhalmi Zsófia
Lány U11
Dorogi SE – Tatai AC
17-1 (10-0)
Hét Vezér SE – Tatai AC

11-3 (6-2)
Edző: Willi Attiláné
Kőkúti Sasok DSE – Győri ETO
KC II 7-12 (4-5)
Kőkúti Sasok DSE – DEVM Zirc
20-4 (11-2)
Edző: Vadász Dorottya
Kosárlabda
Női amatőr NB I.
ELTE FORTIS – Tatai SE
92-30 (31-4,22-10,25-10,14-6)
Vezette: Kruk m., Kozma D.
Gólszerző: Czompó 8, Morcz 7/3,
Fülöp 6, Mohai 4, Kiss J. 3, Polgár
2
Szombathelyi Egyetem – Tatai
SE 111-38 (24-12,18-2,26-10,4314)
Vezette: Hernicz B., Rokob K.
Gólszerző: Kiss J. 14/6, Morcz
13/6, Mohai 6, Polgár 2, Fülöp 2,
Czompó 1
Edző: Szabó Judit
Labdarúgás
Férfi felnőtt
Koppánymonostori SE Tatai AC
2-0 (1-0)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Tímár 23, Rába 59
Sárisápi BSE – Tatai AC
3-3 (2-1)
Vezette: Katona B.
Góllövő: Zicsi 4, Sándor 20, Szenes 84 ill. Csordás D. 25, Felső 62,
Kisék 68
Edző: Kele Zoltán
Férfi ifjúsági
Vértesszőlősi SE – Tatai AC
2-7 (1-4)
Vezette: Drabom B.
Góllövő: Zöld 4,81 ill. Dragonya 7,
Kiss 11,25, Martonfi 36,74,79, Visnyovszki62
Tatai AC – Nagyigmándi KSK
3-0 (3-0)
Vezette: Pluhár M.
Góllövő: Gesztesi 200,43, Glázer
(ö) 33
Edző: Wéber Roland
Fiú U16
Nyergesújfalu SE – Tatai AC
3-2 (3-1)
Vezette: Bankó I.
Góllövő: Czakó 18, Sütő 35,38 ill.
Gyüre 26, Clerc 85
Zsámbéki KSK – Tatai AC
6-1 (5-0)
Vezette: Nagygellér M.
Góllövő: Kovács 1,16, Budai 30,
Magyar 34,42 , Czencz 73 ill. Unger 52
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14
Tatai AC – Nyergesújfalu SE
5-1 (2-0)
Vezette: Molnár I.
Góllövő: Unger 6,26, Gerencsér
(ö) 37, Takács 61, Chmelovics 75
ill. Szántó 66
Tatai AC – Nagyigmándi KSK
29-0 (12-0)
Vezette: Kelemen I.
Góllövő:Chmelovics
2,6,17,19,59,78,
Unger
4,21
,24,41,43,64,66,67,71,78,79
, Farkas 7,39,62,80, Krüzsely
8,15,52,55,69, Nagy 36,57, Varga
76
Edző: Schweiniger Ferenc
Női U18
Tatai AC – FORTUNA SE
3-5 (1-3)
Vezette: Sárdi É.
Góllövő: Bencze 18,44, Hartai 57,
ill. Talyán 15,25,Lelovics 27,38,61
Zsámbéki KSK – Tatai AC
0-3 (0-1)
Vezette: Sebján A.
Góllövő: Hartai 3, Bencze 34,38
Edző: Schaffer Péter

