2019. november 14. V. évfolyam, 23. szám
Rendkívüli ülésen szavaztak
a képviselők
			 2.oldal

Köszönet a segítőknek

A szociális munka napja a Piarista Rendházban

Közösségi szolgálatra várják
a jelentkezőket
		
3.oldal

Pozsonyban járt a Városi
Nyugdíjas Klub
			 4.oldal

Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségen a város
szociális területen dolgozó szakembereit köszöntötték.
Az Országgyűlés 2016-ban döntött
Felvidéken kirándultak a
arról, hogy november 12-ét, a SzoVaszary Iskola tanulói
ciális Munka Napját munkaszüneti
		
6.oldal
nappá nyilvánítja. Ezzel is szeretnék ráirányítani a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év
minden napján segítik, gondozzák
a rászorulókat a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi
19. Tatai Vadlúd Sokadalom		 szolgálatokban dolgozva.
					
Michl József polgármester a Piaris			 7.oldal
ta Rendházban elmondta: - A város
életében meghatározó helyet foglal el az a munka, amit azokért te-

Sportszakmai konferenciát
rendeztek a tehetségről
			 8.oldal

szünk akik valamilyen okból olyan
élethelyzetbe kerültek, melyben
mások segítségére szorulnak. Illő
és méltó, hogy minden évben külön is megemlékezzünk azokról,
akik Tatán és a kistérségben a szociális munka területén dolgoznak.
Ez az alkalom felhívás is egyben,
hogy figyeljünk rájuk, s bár legtöbbször a háttérben, csendben és
szinte észrevétlenül végzik a munkájukat, mégis azért fáradoznak,
hogy támogatást, megoldást nyújtsanak - fogalmazott Michl József.
Tatán több mint százan dolgoznak
ezen a területen a Tatai Kistérségi
Időskorúak Otthonában, a Szociális Alapellátó Intézményben, emellett városunkhoz kapcsolódóan a
Vakok Állami Intézete tatai telep-

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

Folytatás a 3. oldalon

Új gyártócsarnokkal bővült az NHK Tatán

Bővebb információk:
www.tata.hu
Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

helyén és számos önkéntes közösségben, például a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt
helyi szervezeteiben vagy a Tatai
Karitász Csoportban. Ugyancsak
ehhez a területhez kapcsolódnak
részben a bölcsődék és a gyógypedagógiai szakemberek - nyilatkozta a polgármester, aki köszönetet
mondott az intézményekben és
civil szervezetekben dolgozóknak, valamint az önkénteseknek
a segítségért. Jó lenne, ha ennek a
munkának az értékét az ifjúság is
megtapasztalná, s az iskolai közösségi szolgálat során minél többen
megismernék a szociális területen
dolgozók mindennapjait, feladatait, a valóságos emberi nehézségeket, melyek természetes velejárói

az életnek – mondta Michl József.
Az eseményen az intézményvezetők javaslatára külön köszöntötték azokat a szakembereket, akik
odaadó munkájukkal sokat tettek
a közösségért, a rászorulókért, az
elesettekért. Michl József polgármestertől elismerést vehetett át:
-Debreczenyi Károly István mentálhigiénés szakember, terapeuta,
aki a Szélkút utcai szociális bérlakásokban élők illetve a közfoglalkoztatottak lelki gondozását
végezte a kormányhivatal munkatársaként, s most nyugdíjba vonul.
-Horváthné Szabó Diána a Szociális Alapellátó Intézmény munkatársa, aki 2015 óta dolgozik lelkesen a
segítő szakmában. Dunaalmáson és
Neszmélyen segít a családoknak,
egyedül maradt idős embereknek.
-Gulyásné Lőkös Krisztina az
Időskorúak Otthonának dolgozója,
általános ápoló és asszisztens, szociális gondozó, szervező. Az otthon
Kocsi utcai - jórészt súlyos demens
gondozottakat ellátó - telephelyének részlegvezető főnővére.
-Péntekné Papp Aranka az Időskorúak Otthonának dolgozója,
szakmai tudása mindig naprakész, a részlegvezető távolléte
idején vezető ápolóként is megállja a helyét.

A Tatai Ipari Parkban október 30-án
adták át a japán NHK Spring Hungary Kft. második gyártócsarnokát.
A 26 milliárd forintos beruházás
nyomán háromszorosára bővült a
gyár területe.
A rugógyártó üzem tatai fejlesztése
2015 októberében kezdődött, amikor hivatalos ünnepségen emelték
helyére az épülő gyár egyik födémgerendáját. Ezt megelőzően már
évekkel korábban tervezték a beruházást, amellyel egy magas szintű
technológia érkezett városunkba 8
hektárnyi területen. A japán autóipari beszállító cég első európai termelési központját 2016 szeptemberében adták át a Tatai Ipari Parkban.
Magyar Levente, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium parlamenti
államtitkára az új gyártócsarnok átadásán elmondta: - Magyarország
vonzó befektetési célpont a világ
számos táján, és évente százas nagyságrendben fogad be hasonló méretű

beruházásokat, de ilyen hatékonyan
kevesekkel tudnak együttműködni,
mint az NHK-val. A japán gazdaságnak olyan szereplői telepedtek le
hazánkban az elmúlt évtizedekben,
amelyek mind világszínvonalat képviselnek, és egy olyan vállalkozási
kultúrát honosítanak meg nálunk,
amely korábban nem volt ismert és
elérhető.
A tatai gyárban 2017-ben indult el a
tömeggyártás, s bár azóta rövid idő
telt el, mára mégis szükségessé vált
a kapacitásbővítés. Takashi Kayamoto az anyavállalat elnök vezérigazgatója az ünnepélyes átadáson
hangsúlyozta: - Több ország is szóba
került amikor az európai beruházást
tervezték, s végül azért döntöttek
városunk mellett, mert Tatán nagyon kedves és befogadó embereket
találtak. Az elnök vezérigazgató beszédében külön köszönetet mondott
Michl József polgármesternek, amiért a városvezető már a kezdetektől

szenvedélyesen támogatta az NHK
helyi fejlesztését.
Bencsik János országgyűlési képviselő a megnyitón köszöntőjében úgy
fogalmazott: - az, hogy egy fa jól
érzi magát ott ahol elültették arról ismerszik meg, hogy mekkora lombkoronát növeszt. A nagy lomborona
alapvető feltételei az erős gyökerek,
és örömmel állapíthatjuk meg, hogy
az NHK Spring egyre erőteljesebb
gyökérzetet ereszt Magyarországon
és azon belül Tatán. Azt kívánjuk,
hogy az elkövetkezendő években is
ilyen növekedési dinamizmust érjenek el, amit az egész térség értékelhet majd. Ez munkahelyeket, jó
adófizetőt és Tata számára is töretlen
fejlődést jelent.
Az első ütemben korábban felépült 12
ezer négyzetméteres csarnok mellé az
NHK most egy 24 ezer négyzetméteres üzemet épített. A jelenleg 260 fős
dolgozói létszám a teljes kapacitás elérésekor 100 fővel bővül majd.
Michl József polgármester a fej-

lesztéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott: - nagy ritkaságnak számít
az, hogy egy gyár, megtelepedését
követően ilyen rövid idő alatt már a
második csarnokát avatja, sőt tervezi egy harmadik létrehozását is. Az a
cél, amit az NHK kitűzött maga elé,
hogy Európa legnagyobb rugógyárát Tatán építi fel, megvalósulni látszik. Ez pedig az NHK csapata valamint a tatai és itt dolgozó magyar
munkatársak sikere. Michl József
hozzátette: - Szép bizonyítéka ez a
gyár annak, hogy volt értelme a Tatai Déli Ipari Parkot létrehozni, köszönet ezért az ipari parkot fejlesztő
Barina Kft.-nek is.
A japán NHK Spring 1939 óta van
jelen a piacon, alkalmazottainak
száma meghaladja a 20 ezer főt.
Termékeik között megtalálhatóak
az autóipari rugók, a vasúti alkatrészek, a beléptető rendszerek, a
parkolóházak rendszerei és számítástechnikai alkatrészek is.
		
Ábrahám Ágnes
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14:00 és 16:00 óra
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án
rendkívüli ülést tartott a Városháza dísztermében, ahol 10 napirendi pontban hoztak döntést.
A napirendek előtt tette le esküjét a helyszínen dr. Popovics Judit képviselő és Musicz László,
a Humán és Ügyrendi Bizottság
tagja, majd egy rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztést
tárgyaltak a képviselők az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési
célú hitel felvételével kapcsolatos ajánlatokról. Michl József
az ülés utáni sajtótájékoztatóján
a témában elmondta:- 2018 végén alkottuk meg az idei évre
vonatkozó költségvetési rendeletünket, ennek egyik része
a fejlesztési programunkhoz
kapcsolódó források biztosításáról szól. Ebben a fő tételt az
elnyert uniós pályázatok illetve
állami támogatások alkotják, ezt
egészíti ki az önerő. A gyakorlat
évek óta azt mutatja, hogy ezek
az elnyert összegek többségében nem fedezik az adott fejlesztésre vonatkozó költségek
egészét, mivel az építőipari árak
jelentősen drágultak, így maga
a kivitelezés a pályázat beadásakor tervezettnél többe kerül.
Ezen projektek esetében ki kell

egészíteni a költségvetést, ami
egyrészről lehet önerő, tehát a
város költségvetéséből fizetett
pénz, vagy pedig kiegészítő támogatást kérünk a magyar kormánytól, amelyre szintén volt
már példa a közelmúltban. Ha
ezek a megoldások nem jöhetnek szóba, akkor hitelből lehet
fedezni a hiányzó összegeket.
Biztonsági okból ezért négy
banktól kért a város fejlesztési
célú hitelajánlatot, ezek közül
döntött a képviselő-testület egy
ajánlat mellett. 543 millió forintos hitelről van szó, melynek
teljes kamata 40 millió forint. A
város éves, teljes költségvetése
8 milliárd forint körül van, és
jelenleg 2,4 milliárd forint már
elnyert pályázati pénz található
Tata kincstári számláján. A polgármester hangsúlyozta: - Nem
biztos, hogy ez a hitel lehívásra
kerül, két év áll rendelkezésre
a felhasználásához, de biztonsági tartalékként rendelkezhetünk vele kizárólag a fejlesztési
beruházások támogatására. A
beérkezett ajánlatok közül a Takarékbank ajánlatát részesítették
előnyben a képviselők, amely az
önkormányzat számlavezetője
bankja is egyben. A hitelre vonatkozó szerződést azt követően

lehet aláírni, miután a magyar
kormány is jóváhagyja a tatai
testület döntését.
Gazdasági társasághoz kapcsolódó előterjesztésként került sor
a Tatai Távhőszolgáltató Kft.vel kapcsolatos döntés meghozatalára. A céget nonprofittá
alakítják és beolvasztják a Tatai
Városgazda Kft.-be. Mivel nem
a város végzi már a távhőszolgáltatást, a cégnek kevés feladata maradt, így a jövőben egy
menedzsment is el tudja látni a
két cég irányítását.
Ezt követően vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések kerültek napirendre, ingatlan
vásárlásról és eladásról is döntöttek a képviselők. A témában
Michl József úgy nyilatkozott:
- amikor ingatlant veszünk vagy
eladunk, az soha nem befolyásolja az önkormányzat működését, tehát működési költségekre
ingatlanértékesítésből soha nem
költünk pénzt. Eladáskor két
szempontot veszünk figyelembe, az egyik, hogy van-e pénz
a felújításra és hasznosan ki lehet-e használni az épületet. Ha
nem érdemes felújítani, akkor a
lehető legjobb áron kell értékesíteni, figyelve arra, hogy valami új dolog jöjjön létre az adott

ingatlanban, s a város ezáltal is
tovább szépüljön. Október 30án két ingatlan értékesítéséről
született döntés. Az egyik egy
régi üzlethelyiség a Rákóczi
utcában, a másik pedig a Fürdő
utca 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázat újbóli kiírása,
miután a kötelezően frissítendő
értékbecslés nyomán az épület
kikiáltási ára változott. Emellett
a képviselők egyetértően szavaztak a Komáromi utca 2. szám
alatti műemléki ingatlan elővásárlási jogáról is.
Az ülésen a tatai 9. számú felnőtt háziorvosi körzet további
működtetésével kapcsolatosan
támogatták a képviselők, hogy
a körzetben a jövőben Dr. Szalay Gábor háziorvos rendeljen,
miután Dr. Reviczki Sándor
betegsége miatt nem tudja továbbvinni a praxist. Michl József sajtótájékoztatóján külön
is megköszönte azt az áldozatos
munkát, amit az elmúlt évtizedekben Dr. Reviczki Sándor és
felesége végzett a tataiakért, a
betegekért. „Mielőbbi megerősödést, gyógyulást kívánunk a
doktor úrnak” – fogalmazott a
polgármester.
Az ülést megelőzően a Humán és Ügyrendi Bizottság 3
szociális bérlakás kiutalásáról
döntött, valamint két családnak
meghosszabbította a jelenlegi
bérleti viszonyát, így újabb öt
tatai család lakhatását biztosítja
az önkormányzat. A Humán és
Ügyrendi Bizottság döntött az
Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra beérkezett pályázatokról is, és javaslatot tett az ösztöndíjasok személyére. A bizottsági
javaslatok alapján Michl József
polgármester hamarosan döntést
hoz a pályázatok ügyében.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő
rendes ülését november utolsó
szerdáján tartja majd.
-áá-

Tájékoztatás Szálláshely Szolgáltatók részére
2019. január 1-jétől hatályos a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról
szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet, melynek 5. § (1) bekezdése előírja, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője
által e célra működtetett elektronikus felületen regisztrálni. Ugyanezen kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján a szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.
Az adatszolgáltatási kötelezettségnek 2019. július 1-jétől a szállodáknak, 2019. október 1-jétől a panzióknak, míg 2020. január
1-jétől a kempingeknek, üdülőházaknak, közösségi- és egyéb szálláshelyeknek kell eleget tenniük.
Amennyiben a regisztráció vagy az adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban kérdése merülne fel, a https://info.ntak.hu/ oldalon találhatók további részletes információk.
Felhívom a tisztelt szálláshelyszolgáltatók figyelmét, hogy 2019. június 28-i hatállyal módosult a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet).
Ennek következtében jelentősen változtak a szálláshely szolgáltatás tevékenység végzésére, bejelentésére vonatkozó szabályok.
A Kormányrendelet 19. § (1) bekezdése értelmében azon szálláshely-szolgáltató, amely a Kormányrendelet hatálybalépésekor szálláshely-szolgáltatási tevékenységét már bejelentette, illetve működési engedéllyel rendelkezik, a jegyző részére 2019. november
30. napjáig benyújtja a Kormányrendelet 6. § (2) bekezdés d) alpontjában meghatározott szálláshelykezelő szoftver meglétét
igazoló dokumentumot, valamint a Kormányrendelet mellékletében meghatározott módosított bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
A fentiekben megjelölt dokumentumokat legkésőbb 2019. november 30-ig kell benyújtani az alábbiak szerint:
Gazdálkodó szervezetek (egyes jogi személyek vállalata és egyéni vállalkozók) esetében általános elektronikus ügyintézés az
E-papír szolgáltatás keretében történik (https://epapir.gov.hu/).
A fent megjelölt E-papír felületen az ügyfélkapus bejelentkezést követően a Témacsoport (egyéb) és az Ügytípus (egyéb) kiválasztása után Tata Város Önkormányzat címzettet kell kiválasztani.
Adószámmal rendelkező magánszemély esetében a fent részletezett elektronikus úton vagy postai úton (2890 Tata, Kossuth tér 1.)
Felhívom a figyelmet, hogy a jogszabályok betartását hatósági ellenőrzés keretében vizsgáljuk, az előírások megsértése pénzbírság
kiszabását vonja maga után.
A fent leírtakkal kapcsolatban további tájékoztatást, információt kérhetnek Bondor Violetta ügyintézőtől a 06-34-588-617 telefonszámon, továbbá ügyfélfogadási időben a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban a 2. emelet 201. irodában (hétfő: 800–1200 és
1300–1600; szerda: 1300–1530; péntek: 800–1200).
A szálláshely szolgáltatók részére jelen figyelemfelhívás mellett egy részletes tájékoztató levelet is küldött hivatalunk.
T a t a, 2019. november 11.
dr. Kórósi Emőke, jegyző
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Közösségi szolgálatra várják a jelentkezőket
Fotó: Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

Október 25-én a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és
Tata Város Diákönkormányzata
szervezésében rendezték az idei
IKSZ Börzét, a Güntner Aréna
Városi Sportcsarnokban.
A 2016. január 1-je után érettségi
vizsgára jelentkező középiskolások 50 órányi önkéntes munkát
végeznek szabadidejükben különböző, általuk választott tevékenységek alapján. A közösségi
szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett

keretek között folytatott, anyagi
érdektől független, egyéni vagy
csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. Az
IKSZ Börze abban nyújtott segítséget a tatai diákoknak, hogy
a két fél- diákok és szervezetekegymásra találjanak.
A sportcsarnokban 26 kiállító fogadta a közel 400 középiskolást.
A belépési regisztrációt követően
a diákok körbesétálhattak a megjelent szervezetek asztalai előtt,
megtekintve vagy kipróbálva
a számos látványos szemlélte-

Köszönet a segítőknek

Folytatás az 1. oldalról

-Szabó Andrea, aki 2018 nyarától dolgozik az Idősek Klubjában.
Nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik az idősek napirendjét,
testi-lelki változásait illetően, s épp
ezért tudja, mire van szükségük.
A rendezvényen szintén elismerésben részesült:
-Szilágyi Andrea a Vakok Állami
Intézete tatai telephelyének dolgozója, aki szabadidő-szervezőként
látja el feladatait a mindennapokban.
-Gregorné Toman Edit a Vakok Állami Intézete tatai telephelyének
ápolója.
-Séráné Kovács Gizella, aki a Magyar Vöröskereszt tatai csoportjában tevékenykedik.
-Borsodi Tamásné Piroska, aki
1994 óta szabadidejében segíti a
Magyar Vöröskereszt kötelékében
a szociális gondok enyhítését városunkban.
-Kugyelka János, aki a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjában már 25 éve tevékenykedik, városszerte szállítja az ebédet.
-Visnyovszki Vendel ugyancsak a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
tatai csoportjának aktív tagja, aki
már 10 éve az étel kihordásban és
a raktározásban nyújt pótolhatatlan
segítséget.
-Szarka Attila Zsoltné, aki a máltai
játszókert közösségéért végez áldozatos munkát.
-Dr. Lakatos Péterné a Katolikus
Karitász tatai vezetője, és
-Tóth Lajosné, ugyancsak a Katolikus Karitász tatai csoportjának
tagja.
Gratulálunk az elismerésekhez, köszönjük a szociális dolgozók elkötelezett, áldozatos munkáját!
A rendezvényen közreműködött
Jenei Márta. A helyszínen a JMP
Zenekar adott köszöntő koncertet
a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ
gondozásában.
-áá-

tőeszközt, kiadványt, meghallgatva a tevékenységekről szóló
információkat és személyes ismeretséget kötve a kiállítókkal.
A helyszínen el is köteleződhettek a diákok egy-egy fogadó
szervezethez, amennyiben megtetszett nekik az ott bemutatott
tevékenységük. A jelentkezők
kiválaszthatták a számukra legszimpatikusabb önkéntes közreműködés módját, legyen az
gyermekek, idősek, betegek,
rászorulók támogatása, állatok
megfigyelése és védelme, természeti értékeink és kulturális örökségünk megóvása, zenei ambíciók kibontakoztatása, vagy éppen
hasznos segítségnyújtás a mindennapi teendők elvégzésében. A
közösségi szolgálat során a fiatalok megtapasztalják az önzetlen
segítségnyújtás, a közösségben s
a közösségért, embertársainkért
végzett felelősségteljes munka
értelmét és lényegét.
A börzén megjelent szervezetek
örömmel és szeretettel várják továbbra is a jelentkezőket a következő elérhetőségeken:
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ÁHI Jóga Egyesület: ahijoga9@gmail.com
Peron Music Alapítvány: csalai.judit@peronmusic.hu
Tatai Civil Társulás (TCT): ttve@t-online.hu
Természetes Életmód Alapítvány: bakfitty@t-online.hu
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár: vidakreka0815@gmail.com
TJ ESZI. Szt.Teréz, Szt.Margit Idősek Otthona
Tatabánya Város Időskorúak Gondozásáért Alapítvány:
titkarsag@szitb.hu, erzsebet.paveszka@gmail.com
Neszmélyi Önkormányzat:
solteszbabett1976@gmail.com
Kuny Domokos Múzeum Tata: info@kunymuzeum.hu
Baj, IKSZT: vandrovnik.k@gmail.com
Vöröskereszt Tata, Tatabánya: anett.zigo@voroskereszt.hu
Zöld Sziget Kör: mocsi.adam@szechenyiprogramiroda.hu
Vakok Intézete Tata: szilagyi.andrea@vakokintezete.hu
Szociális Alapellátó Intézmény: szocalaptata@gmail.com
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
komarom.szovivo@katved.gov.hu
Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINPI): csonkapeter8@gmail.com
Száz Völgy Egyesület: csonkapeter8@gmail.com
Madártani Egyesület: csonkapeter8@gmail.com
A Vértes Agorája: bihary.petra@avertesagoraja.hu
Új Nemzedék: csertegistvan@gmail.com
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság: info@mznt.hu
Dunaalmásért Alapítvány: mesealmas@gmail.com
Csak Pont: csakpont@tata.hu
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona: turzacs@gmail.com
Népfőiskola Majk: info@koskarolykozpont.hu
Tata Város Diákönkormányzata: ifjusag@tata.hu
EFOP iroda: efop152@gmail.com
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QR-kódok segítik az edzést

Új funkcióval bővült az Építők
parkjában található szabad testsúlyos fitnesz park. A területen
összesen tizenhét QR-kóddal
találkozhatnak a sportolni vágyók. A matricák a telefonos
applikációval történő leolvasást
követően egy videót jelenítenek
meg a készülékeken. Ezeknek
a rövid bejátszásoknak a célja,
hogy a sporteszközök helyes
használatára ösztönözzék a tatai

lakosságot. A videókon Szűcs Ildikó személyi edző mutatja be az
adott eszközön végezhető feladatokat, és mutatja be a hatékony
használatot. Az Építők parkja
felújításához kapcsolódó pályázat Te is használd részeként már
több eszközbemutató foglalkozást szervezett a Tatai Televízió.
A kódok kihelyezésével pedig a
pályázat utolsó eleme is megvalósult.
Prokl Violetta

Tatai orvos
kapott elimerést
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghirdette „Az év
praxisa a Kárpát-medencében” pályázatát. A háziorvosok és nővérek
megbecsülését erősítő pályázatot
kilencedik alkalommal hirdették
meg. Az idei évben dr. Sopov Krszto
személyében tatai háziorvos is bekerült a legjobb tíz, díjra jelölt hazai háziorvos közé, akire szeptember 22 és
október 5-e között lehetett szavazni.
Dr. Sopov Krszto még görög menekültként került Magyarországra,
és azóta is elkötelezetten támogatja
a nincsteleneket. A tatai 6. számú
felnőtt körzet háziorvosa összesen
22 történetet kapott a tataiaktól a
pályázaton. A tatai orvos végül az
előkelő negyedik helyen végzett a
2019-es Nemzet Háziorvosa szavazáson. A rá jellemző szerénységének köszönhetően nem kívánt
nyilatkozni az elismeréssel kapcsolatban. Ezúton is gratulálunk az
-pveredményhez.

November 4. - Nemzeti gyásznap
Hagyományos koncerttel emlékezett Tata

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
szervezett ünnepi megemlékezések
utolsó programjaként a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekarának hagyományos
nemzeti gyásznapi koncertjére várták
a tataiakat a volt Piarista Rendházban. A zenekar minden évben az alkalomhoz illő műsorral készül a november 4-i koncertre. Ezúttal Bach és
Mozart művei is felcsendültek. Balázs
Attila karnagy a hangversennyel kapcsolatban így fogalmazott: –Olyan
nyomasztó hangvételű darabokat vá-

lasztottunk, amelyek tükrözni tudják
a szabadságuktól megfosztott emberek akkori lelki állapotát. Azoknak
az embereknek, akiket ugyan halálra ítéltek, de nem végeztek ki, akik
éveket töltöttek a siralomházban
vagy akik elnöki kegyelemre vártak.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése többszázezer magyar családra volt hatással. Balázs
Attila elmondása szerint november
4. nemcsak egy nap, hanem egy
egész korszaknak a szimbóluma.
Ezért minden évben fontos, hogy
méltóképpen emlékezzenek. -pv-

A Városi Nyugdíjas Klub tagjai Pozsony felfedezésére indultak

Magyar emlékek nyomába eredtünk
hajdani koronázó városunkban, Pozsonyban, ahol tizenegy magyar
uralkodót és nyolc királyi hitvest
koronáztak meg. Az autóbuszból
láthattuk az Elnöki –palotát, mely
a gödöllői Grassalkovich-kastély
mása. Mindkét kastély építésze
Mayerhofer András. Elsőként a
ma már barokk külsejű Ferences –
templomba tértünk be. Gyönyörű a
barokk főoltár és a rokokó szószék
is. Az itt szolgáló magyar atya kinyittatta nekünk az egyébként zárva
tartott, Közép-Európában egyedülálló gótikus kápolnát. Ezt követően
betértünk a Gyümölcsoltó-Boldogasszony templomba. A sétát folytatva megtekintettük a pompásan

felújított belváros elegáns főúri palotáit, a Vigadó és a Nemzeti Színház épületét, homlokzatán a drámaírók szobraival. Számos köztéri
szoborral találkoztunk, mint a Kandi
(csatorna töltelék), a Schöne Nazi, a
Paparazzi és a Napóleon katonájának szobra, Ezek az alkotások mára
a korzó szimbólumai lettek. Megtekintettük a Szent Márton-dómot,
mely a tornyán álló nyolc mázsás
Szent- koronával a város büszkesége. A világhírű Szent Márton lovas
szobrot Donner Ráfael alkotta. A
főalak, magyar huszár egyenruhában
gróf Eszterházy Imre hercegprímás
arcvonásait viseli. A térdeplő koldusban Donner önarcképét fedezhetjük fel. A Székesegyház kriptájában

nyugszik Pálffy gróf családja mellett
a magyar nyelv nagy mestere, az
egyetemalapító Pázmány Péter hercegprímás. Sétánk során láthattuk
a Szent Imre Kollégiumot, amelyet
Pázmány alapított és ma is a kispapok otthona. Az udvarban álló Árpád
-házi Szent Erzsébet-szobor különlegessége, hogy az alkotó a királylány
kötényébe nem kenyeret, vagy rózsát helyezett, hanem gyümölcsöt. A
Szent Mihály-kapu utcában a gótikus
Klarissza-templomot és a hajdani
Pozsonyi-országgyűlés alsóházának
palotáját láthattuk. A Prímás-palota,
az építtető gróf Batthyányi- hercegprímás címerével a homlokzatán,
egykor az országgyűlés felsőházának adott helyet. A török időkben,

Nagyszombatban és Pozsonyban
volt az esztergomi hercegprímás
székhelye. Az Óváros- téren a Roland szökőkút igazi látványosság. A
kút I. Miksa császár anyagi hozzájárulásával víztározónak épült, mivel
koronázása idején nagy tűzvész ütött
ki a városban. Az Óváros legszebb
polgári épülete az Óváros-háza. A
város büszkeségének számító műemlékben a Várostörténeti Múzeum
kiállításait láthattuk, a toronyból a
városra nyíló felejthetetlen panorámában gyönyörködhettünk. Az épületen megtalálható a gótika, a reneszánsz és a barokk kéznyoma. Több
épület összeillesztésével alakították
ki mai formájára. Az emeleti, korhűen helyreállított dísztermekben ren-

geteg magyar vonatkozású emlékkel
találkoztunk. Gazdagon berendezett
termeiben egykori bútorok, oklevelek és a polgármesteri iroda is
látható. A céhek jelvényei, zászlói,
céhládái az elmúlt évszázadok lenyomatát őrzik. Itt található a város
szülöttjének, Fadrusz Jánosnak Mária Terézia lovas szobor makettje.
Eredetileg a koronázási dombon álló
carrarai fehér márványból alkotott
szobrot 1919-ben a cseh légionáriusok felrobbantották. A tárgyi emlékek mellett fényképek, korabeli utca
névtáblák idézik fel a város múltját.
A gótikus Szent László-kápolna falain XV. századi freskók láthatóak,
melyen Krisztus keresztútjának jelenetei, illetve Szent László királyunk
arcképe jelenik meg. Az épület több
termét reneszánsz stílusú dekorációk és barokk kori freskók díszítik.
Megcsodáltuk a Duna fölé emelkedő, gyönyörű fehér színben pompázó jellegzetes felfordított asztal formájú négy saroktornyos várat. Egy
időben itt őrizték a Szent Koronát.
A vár előtti teraszról fantasztikus
kilátás nyílik az óvárosra, a Dunára és a város modernebb Dunán
túli részére. A tartalmas programot
követően kicsit elfáradva, élményekben gazdagon, indultunk haza.
Kun Imre

1956-ra emlékezett a Bajtársi Klub
Klubunk 2019. Október 17.-én tartotta klubdélutánját. Vendégünk
volt: Dr.Schmidtmayer Richard a
Kuny Domonkos Múzeum Igazgatója. Már több alkalommal hallgathattuk a nagyon színvonalas
előadását. Sárközi József Elnök
elmondja, hogy mi nemcsak emlékezünk, hanem túlélői is vagyunk,
az akkori eseményeknek. Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy az
Igazgató Úr a „Börtönnapló” c.
Könyv szerkesztője, de miután
erről már kaptunk tájékoztatást,
ma inkább arról lesz szó, hogy mi
történt Tatán 56-ban? E bevezetés
után Géringerné Erzsike olvasta
fel Buda Ferenc költő „14-20 éves
halottak” c. versét. Idézet: „Sebeink nyitottak, nyirkos kövön
fekszünk, égő túlvilági benzines
palackok lángjánál melegszünk.”
E szép lírai verset meghatottan

hallgattuk. Ezt követően az Igazgató Úr egy-két szóban visszatért
a Börtönnapló c. könyv főszereplőjére, Mészáros Gáborra, aki
6 év börtönben eltöltött idejének
siralmas eseményeit átélte és leírta. Ő volt az, aki ember tudott
maradni. Megalkudott sorsával,
megőrizte nyugalmát és humorát,
pozitív viselkedése sok ember érzését megváltoztatja. A Szomódi
eseményekről szóló tanúvallomások mélyen érintettek bennünket.
Mészáros Gábor emléket állított
a forradalomnak és rabtársainak
a vallomásával. Az Igazgató Úr
a tatai eseményekről beszélt, az
emlékművek ledöntéséről, a műegyetemi tiszti iskolásokról, akik
15 pontban fogalmazták meg követelésüket. Ennek emlékére minden évben végigvonul a tömeg az
utcákon, egészen a baji útig. Az

újoncokról is szó esett, akik Budapestre indultak, hogy leverjék
a forradalmat. Kevés információ
maradt fenn, mert sokan még ma
sem akarnak nyilatkozni, ezért
kéri a hallgatóságot, akinek van
valami fontos elmondani valója,
azt szívesen veszi. Tatán 56. Okt.
25.-én este tüntetést szervezetek
az emberek, a laktanyánál pánik
hangulat volt a lövöldözések miatt. A Baji eseményekről elmondta, hogy Tatabányáról érkeztek
bányász fiatalok, akik nem ismerték fel a helyzet veszélyességét,
fegyvert akartak szerezni a laktanyában, és csatlakozni a budapesti
felkelőkhöz. Miután elutasították
őket, visszaszálltak a teherautókra, amikor sortüzet kaptak, és 8
fő meghalt. Tatabányán temették
el őket, és a kommunista vezetők
eltüntették a nyomokat. Azt, hogy

nem voltak véresebb események
városunkban, Nyíri Imrének, a
tatai Nemzetőrség Parancsnokának köszönhetjük, bár őt sok civil bírálta. Miután nem írta alá a
Kádár nyilatkozatot, több év börtönviselés után lefokozták. Vis�szavonult és gazdálkodott. Nincs
jogunk ítéletet mondani a forradalomról, hisz sok minden nem
tükrözi a valóságot. Mindenesetre
sok bűnös és vagyonos felelősségre lett vonva, és kutatásainkat
folyamatosan végezzük. Előadása
után sok nyugdíjasunk felszólalt,
akik 56-ban a kamaszkort élték.
A keserű események mély sebet
vájtak lelkükbe, amit még ennyi
év után sem tudtak elfelejteni. Miért kellett annyi ártatlan embernek
meghalni? – teszik fel a kérdést.
Jó lenne, ha soha többé hasonló
esemény nem ismétlődne meg or-

szágunkban, hogy a keserűséget
örökre el tudnánk feledni! Megköszönjük Igazgató Úrnak az értékes
információkat, amiket megosztott
velünk. Nagyon sok érdekességet
hallottunk, amik eddig ismeretlenek voltak számunkra. Sárközi
Úr befejezésként elmondta, hogy
az 56-os forradalom és az utána
következő megtorlás minden ember lelkében mély és gyászos sebet hagy, rengeteg év szükséges
ahhoz, hogy egyszer talán majd
mindent tisztábban láthatunk. Felhívja a figyelmet a közelgő városi
megemlékezésekre és az október
22.-i faültetésre, amely a Bacsó
Béla lakótelepen lesz. A pár éve
végigsöpört vihar sok fát kidöntött ezen a részen, ezt pótoljuk
most. Kéri, hogy aki tud, vegyen
részt a munkában!
Nagy Olga
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Vaszarys tanulók a Szepesség természeti csodáinak nyomában

Iskolánk hetedik évfolyamos
tanulói 4 napos felvidéki kiránduláson vehettek részt 2019 októberének első és második hetében a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. által kiírt Határtalanul pályázat keretében. Az évfolyam
különösen nagy létszámú, ezért
két külön időpontban, két egymást követő héten látogathattak
el diákjaink a Felvidék gyönyörű tájaira, településeire.
A sikeres pályázatok a Szepesség természeti csodái és Szepesség természeti csodái nyomában
címet kapták.
Mint ismeretes, a pályázat célja,
hogy tanulóink megismerjék a
határainkon túl élő magyarság
helyzetét, életét, a történelmi
Magyarország kulturális értékeit, kiemelten a gótikus és reneszánsz emlékeket, természeti
kincseket, amelyekben a Felvidék különösen gazdag. A tanulmányi kirándulás lehetőséget
teremt a határon túli magyarság,
valamint a nemzeti és kulturális
értékek megismerésére. Erősödik a tanulók nemzettudata, az
összetartozás érzése. Bővül tárgyi tudásuk, fejlődnek kompetenciáik.
A pályázatban vállalt programok
mentén építettük fel utazásainkat, amelyek előkészítése az út
előtt zajlott iskolánkban. Rendhagyó történelemórákon ismer-

ték meg a tanulók a külhoni magyarság helyzetét, a történelmi
okokat, amelyek magyarázzák,
miért élnek nagy számban határainkon kívül magyar nemzetiségű emberek a környező
országokban.
Földrajzórákon
tanulmányozták a Szepesség
földrajzi elhelyezkedését, a
domborzati viszonyokat, a vidék
természeti adottságait.
A négynapos tanulmányi kirándulás úticélja a szlovákiai
Szepesség volt. A hétfői kora
reggeli indulás után útközben
látogatást tettünk a rozsnyói
Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában, ahol
megtekinthettük az iskola épületét, bepillantást nyerhettünk az
ott tanuló diákok és pedagógusok mindennapjaiba.
Utunk rozsnyói városnézéssel
folytatódott. Rozsnyó gazdag
történelmi múlttal rendelkező
város. A középkorban főként
aranyat, ezüstöt, a későbbi századok folyamán vasércet bányásztak itt. Az 1848/49-es szabadságharc után Rozsnyó mint
a bányászat egykori központja
lassan az iskolák és kereskedők
városává vált. A hírneves rozsnyói iskolák több jeles tudóst,
írót, művészt adtak a közéletnek
– magyar és szlovák nemzetiségűt egyaránt. A város fejlődését nagyban segítették a rozs-

Boldog születésnapot

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Nagy Lőrincnét Michl
József, Tata polgármestere.
Nagy Lőrincné Tárkányban született, heten voltak testvérek, a
család Vasdinnye-pusztán élt.
Erzsike néni bérelszámoló volt
az ászári termelőszövetkezetben,
majd 1972-ben költözött Tatára,
városunkban
raktárvezetőként
dolgozott. Két gyermeke született,
jelenleg hét unokája és egy dédunokája van.
Erzsike néni 87 éves koráig egye-

dült él, most már családja körében
tölti a mindennapokat, de így is
önálló maradt. Egyik kedvenc
időtöltése az olvasás, bármikor
felidézi a gyermekként, iskolában
tanult verseket is. Emellett szeret televíziót nézni, és időnként
gyógytornásza segítségével sétálni az Öreg-tó partján. Életútjáról
azt vallja, mindig sokat dolgozott,
és igyekezett kedvesen, megértően fordulni az emberek felé,
ennek köszönhetően mind a mai
napig érzi a szeretetüket.

nyói püspökök és az Andrássy
család.
Innen Betlérre, a páratlan szépségű Andrássy- kastélyba érkeztünk. Mind az épület szépsége,
mind a berendezés lenyűgözte
csoportunkat.
Délután továbbutaztunk a vidék
egyik természeti csodájához, az
Imrikfalvai - víztározóhoz.
Szálláshelyünk az Igló településhez közeli, bár Szepessümeghez tartozó kis szálloda volt,
ahonnan
indulva csillagtúraszerűen kerestük fe a helyszíneket a következő napokon.
Kedden a kora reggeli napfényben fürdő, gyönyörű Szent
László-templom megtekintésével indult a napunk Szepescsütörtökön. Majd a bélai cseppkőbarlang bejárásával folytatódott
a szlovákiai tanulmányút. Páratlan természeti szépségeket
láttunk. Igaz, kicsit igénybe
vette lábainkat a 874 lépcsőfok
megmászása, de a fáradságért
kárpótolt bennünket a lenyűgöző látvány. Innen a Poprád folyó
partján épült Késmárkra utaztunk, ahol a sétáló utca szépen
felújított házai között található
magyar patikát, az evangélikus
templomot, valamint a Thököly-várat tekintettük meg. A
nagy fejedelem hamvai az evangélikus templomban leltek örök
nyugalomra.

A keddi napon még meglátogattuk Szepesszombaton a Szent
György-templomot, és megcsodáltuk a gyönyörű szárnyas oltárát. Szepesszombaton leróttuk
tiszteletünket az 1848-as szabadságharc hőseinek állított emlékműnél.
A nap délutáni programja a Tarpataki-vízesésekhez vezető túra
és a természeti csoda megtekintése volt. Csodás látványt nyújtottak a több részletben alázúduló kisebb-nagyobb vízesések. A
425 méteres szintkülönbség és
a hegyi túrázáshoz nem szokott
túrázó diákok és kísérőik kellemesen elfáradtak a nap végére.
Szerdai napunk, amely esősnek
bizonyult, iglói városnézéssel
kezdődött. Megtekintettük a páratlan szépségű copf stílusban
épült evangélikus templomot, a
klasszicista stílusú Városházát,
a Szűz Mária Mennybemenetele
templomot, és a szepesi városok kormányzati házaként épült
Provinciális házat.
Szlovákiai tartózkodásunk harmadik napján felkerestük Közép-Európa legnagyobb romvárát, Szepesvárt. Bejártuk a
hatalmas várrom minden zegzugát. Innen tovább utazva a Lőcsére vezető út során sok szép
épületet láttunk. Pl. a zsigrai
templomot, ami a világörökség
része, vagy Márkusfalván a Máriássy-család kastélyát.
Lőcse városa mindig fontos
szerepet játszott a magyarság
életében. Az óváros műemlék
épületegyüttese szintén a világörökség részét képezi reneszánsz kori épületeivel. Lenyűgöző látvány volt a Szent
Jakab- templom gótikus stílusú
monumentális épülete. A templom Szlovákia legjelentősebb
szakrális építménye.
Lőcsén irodalmi emlékeket is
felidéztünk. Jókai Mór A lőcsei
fehérasszony című regényének
főszereplőjéről, valamint Mikszáth Kálmán A fekete város
című remek művéről is megemlékeztünk. A diákok körében

nagy tetszést váltott ki a középkorból származó „szégyenketrec”, ami szintén e város különlegessége.
Utolsó napunk célállomása
Eperjes városa volt, ahol interaktív városnézéssel egybekötött
felfedező útra indultak tanulóink 6-8 fős csoportokban. Öt
különösen fontos látványosság
megkeresése, és a csoporttal
közös fotózása volt a feladatuk.
Diákjaink nagy izgalommal láttak hozzá a feladatukhoz, amit
végül minden csoport sikeresen
teljesített a megadott idő alatt. A
megtalálni való nevezetességek
között a legérdekesebbek: a reneszánsz stílusú Rákóczi-ház, a
Neptun-kút, a Caraffa-féle Vesztőhely a Mária-szoborral és az
Evangélikus Gimnázium voltak.
A nap folytatásaként Kassára
utaztunk. Kassa a mai Szlovákia
második legnépesebb városa. A
Harangöntők utcájából a Városkapu felé vettük utunkat. Útba
ejtettük a híres középkori börtön
épületet, majd Rákóczi fejedelem rodostói házának másolatát
a ház előtt álló Rákóczi-szoborral. Innen a város legfőbb
nevezetességéhez, a Szent Erzsébet-dómhoz vezetett városi
sétánk. A lenyűgöző szépségű,
monumentális méretű gótikus
templom kriptájában koszorút
helyeztünk el Rákóczi síremlékére. Nagy élmény volt hallgatni
a magyar nyelvű idegenvezetést
egy ott élő kedves idős hölgytől. A székesegyház közelében
gyönyörű zenélő szökőkút és
minden egész órakor harangjáték varázsolja el a helyieket és a
turistákat. A közelben található a
Kassai Thália Színház impozáns
épülete.
Városnéző sétánk és egyben
négy napos felvidéki kirándulásunk véget ért. Sok- sok felejthetetlen élménnyel gazdagodva
érkeztünk haza a Szepesség természeti csodái elnevezésű kirándulásunkról.
Puck Gyöngyike
pedagógus

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

2019. októberben elhunytak

KOPPÁNYMONOSTOR - Badics Imréné
TATA - Környei úti
temető
Nagy Lászlóné
Huttinger Ferenc
Nedermann Ferencné
Boka Gyuláné
Dukony Ferenc
Király Imréné
OROSZLÁNY

Mihályi Istvánné
Szabó Jenő Pál
Öreg Gábor
Ackermann József
Jánosné
Szabó Béla Gábor
Fekete István
DUNASZENTMIKLÓS
Brech János
DAD

Tálosi Gyuláné
TATA - Almási úti
temető
Kocsis János
NASZÁLY
Kustánczi Patrik
Kugli Lajos
Fülöp Jánosné
BAJ
Luigits Miklós

BÉKE PORAIKRA!
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PROGRAMAJÁNLÓ
Asztalitenisz

november 17. vasárnap 15.00
Tatai AC – Pestújhely férfi NB I.
november 24. vasárnap 15.00
Tatai ASC – SZAK Sportiskola
férfi NB II.
A mérkőzést a TAC székházban
játsszák.

Kézilabda

november 21. csütörtök 15.30
Tatai AC - PLER Budapest
fiú serdülő
november 21. csütörtök 17.00
Tatai AC – Százhalombattai KE
férfi ifjúsági

november 24. vasárnap 14.00
Tatai AC – Esztergomi Vitézek
RAFC női ifjúsági
november 24. vasárnap 16.00
Tatai AC – Ácsi Kinizsi
női felnőtt
november 24. vasárnap 18.00
Tatai AC – PLER Budapest
férfi NB I/B
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.

Kosárlabda

november 17. vasárnap 13.00
Tatai SE – Szekszárd II.
női amatőr NB I.
A mérkőzést a Vaszary iskolában

játsszák.

Labdarúgás

november 16. szombat 9.00
Tatai AC – Győrszentiváni SE
fiú U14
november 16. szombat 14.00
Tatai AC – Vértessomlói KSK
férfi U19
november 23. szombat 14.00
Tatai AC – Nyergesújfalu SE
férfi U19
november 24. vasárnap 13.00
Tatai AC – Vértesszőlősi SE
férfi felnőtt
A mérkőzéseket az Új úti pályán
játsszák.

Sportszakmai konferenciát rendeztek a tehetségről

Tata Város Önkormányzata és a
Tatai Olimpiai Baráti Kör Egyesület közös szervezésben rendeztek
sportszakmai konferenciát „Tehetség? Út a siker felé!?” címmel
november 6-án a Piarista Rendházban.
Tata jelentős szerepet tölt be a hazai sportéletben és a tehetségek
nevelésében. Az edzőtábor mellett
számos infrastrukturális fejlesztés
és támogatási forma irányul városunkban a sport népszerűsítésére,
a mozgási lehetőségek bővítésére
és a tehetséggondozás területére.
Ilyen volt az elmúlt években többek között a Güntner Aréna Városi Sportcsarnok megépítése, az új
szabadtéri fitneszparkok kialakítása, az Építők parkjának megújítása, a helyi sportegyesületek támogatása vagy az önkormányzat
sportolói ösztöndíja. Michl József
polgármester ezzel kapcsolatban
a konferencián elmondta: - Évről-évre okosan kell felhasználni
azt a pénzt, amit a sportra tudunk
fordítani. Nem az a cél, hogy egy
sportágat kiemelten támogassunk,
hanem - ahogyan mondani szok-

tuk - hogy Tatán minden gyerek
sportoljon, vagy valamilyen művészetet tanuljon a kötelező iskolai órákon túl. A városnak ehhez
kell megteremteni az infrastruktúrát és a lehetőségeket, hogy bárki tudjon sportolni. Michl József
hozzátette: - Az, hogy Tatán 4000
igazolt sportoló van egy nagyon
szép eredmény, és megteremti az
esélyét annak, hogy a kiemelkedő tehetségek továbbléphessenek,
őket külön is támogatja az önkormányzat a sportösztöndíjjal. Persze az intézményi és eszközháttér
mellett elengedhetetlenek a kiváló
pedagógusok és sportszakemberek, valamint azok a nagyszerű
szülők, akik fáradhatatlanul segítik és motiválják a fiatalokat. Egy
ilyen konferencia azért nagyon
hasznos, mert sok-sok tapasztalatot tudunk megosztani, s ezzel
segítünk egymásnak a továbblépésben.
A tatai eseményen részt vett Sárfalvi Péter sportlétesítményekért
és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is, aki úgy nyilatkozott: - nagyon sok tehetséges

CSEKE – MIKULÁSFUTÁS 2019
A verseny célja : Lehetőség a sportolásra,
Mikulás fogadása – örömfutás vele
A verseny időpontja : 2019. 12. 08. vasárnap 10.30
A verseny helye : Cseke-tó, Horgászház és környéke
A verseny rendezői : Tata Város Önkormányzata
Footour S.E. Atlétikai Szakosztálya
Regisztráció : 09.30.-tól, a rajtok előtti időpontig. Nevezési díj nincs!
Díjazás : A Mikulás és a Krampusz mindenkit megajándékoz csokival!
Futamonként és nemenként is az 1.-3. befutó érmet nyer.
Időrendek és távok :
10.30
500 m – 2013-ig születettek
10.40
800 m – 2011-2012-ben születettek
10.50
800 m – 2009-2010-ban születettek
11.00
2130 m (1 Cseke kör) mindenki futhat, minden korosztály
együtt fut!
Egyéb : Öltözési és WC lehetőséget nem tudunk biztosítani!
Információ : Tompa Andor 30/749-7343 (Tata Város)
Csabai Ágota 20/298-6516 (Footour S.E.)
Sándor Péter 20/4576-411 (Footour S.E.)
FUSS TE IS EGYÜTT A MIKULÁSSAL !

fiatal van ma is Magyarországon,
de annyiban változott a helyzete
a pedagógusoknak és edzőknek,
hogy a virtuális világ és a technika eszközei sokszor elfordítják a
sporttól a gyerekeket. A fiatalokat
ezért jóval nehezebb megszólítani
manapság, mint 20 évvel ezelőtt,
és a legnagyobb kihívás az, hogy
meg is tartsák őket az edzőtermekben. Fontos tehát, hogy minél
több forrást lehessen biztosítani a
tehetségek felkutatására és támogatására. Ezen a területen számos
program elindult már, és a mindennapos testnevelés keretében
is rengeteg sportág be tud mutatkozni. Olyan szakedzőkre és
testnevelőkre van szükség, akik
hivatásuknak tekintik a sportot, és
nagyon sok időt tudnak eltölteni a
gyerekekkel - fogalmazott Sárfalvi Péter.
A „Tehetség? Út a siker felé!?”
elnevezésű konferencián szakmai
előadásokat hallhattak az érdeklődők. Dr Szabó Tamás a Testnevelési Egyetem Diagnosztikai Központjának főigazgatója a tehetség
fogalmáról osztotta meg gondolatait, Hajdú János sportszakmai vezető a Nemzeti Kézilabda Akadémiát mutatta be, Dr. Béres György
a Tatai Kastélypark Klinika tapasztalatairól beszélt a sportágak
és a sportsérülések összefüggésében. Az általános és a középiskolai testnevelés szerepéről Kőhalmi Zoltán a Kőkúti Általános
Iskola igazgatója valamint Kovács
András az Eötvös Gimnázium
testnevelő tanára tartott előadást.
A találkozó szakmai kerekasztal
beszélgetéssel zárult Sárfalvi Péter, Harsányi Gergő és Kun Anna
közreműködésével.
-áá-

EREDMÉNYEK

Asztalitenisz
Férfi NB I.
Tatai AC - Győri Elektromos
11-3
Pontszerző: Krebs 3, Sipos 3, Bak
2, Nagy 2, Nagy-Krebs
Kézilabda
Férfi NB I/B.
Tatai AC – Szigetszentmiklósi
KSK 27-28 (13-13)
Vezette: Budai-Bock K., Wenczel
T.
Góllövő: Győrffi, Harsányi, Schekk, Tass 5-5, Iváncsik, Mátó 3-3,
Sárosi 1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági
Tatai AC – Százhalombattai KE
35-29 (20-15)
Vezette: Józsa-Böhm Zs., Csupor
Cs dr.
Góllövő: Steczina 6, Szalay B. 5,
Lukács, Marx 4-4, Kiss, Szi-Benedek 3-3, Csányi, Hegedűs, Szalay
G. 2-2, Czunyi, Farkas, Véber 1-1
Edző: Márton Ádám
Fiú serdülő
Tatai AC - Szigetszentmiklósi
KSK 36-27 (18-16)
Vezette: Kovács K., Tóth J.
Góllövő: Willi 17, Horváth B. 9,
Szalay 5, Takács 3, Oravecz 2
Edző: Márton Ádám
Női ifjúsági
Tatai AC - Kánor Anikó SE 2931 (12-15)
Edző: Gubicza István
Lány U15
Érd – Tatai AC 16-15 (4-6)
Tatai AC – Siófok 14-25 (7-12)
Góllövő: Pálmai 17, Malich-Maszlavér 4, Szebeni 3, Szivek 2, Mészáros, Sebestyén, Staudt 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Lány U11
Tatai AC – Dorogi ESE
Hét Vezér SE – Kőkúti Sasok
DSE
Tatai AC – Kőkúti Sasok DSE
Edzők: Willi Attiláné és Vadász
Dorottya
Fiú U11
Kőkúti Sasok DSE – Bicskei TC
12-8 (8-5)
Kőkúti Sasok DSE – Győri
FKKA 8-17 (3-7)
Edző: Kőhalmi Zsófi
Tatai AC – Győri FKKA
1-25 (0-13)
Tatai AC – Bicskei TC 7-11 (4-7)
Edző: Hartmann Noémi
Kosárlabda
Női amatőr NB I.
Szolnoki MÁV SE – Tatai SE
83-35 (20-11,26-8,20-10,17-6)

XXVII. Klubcsapat OB!

Bravúros bronzérem Szegeden a XXVII. Klubcsapatok Országos Bajnokságán! A Komárom-Esztergom Megyei
Horgászegyesületek Szövetsége több
évtizedes szünet után ebben az évben
újra indított csapatot a sportág legnehezebb és egyben legnívósabb versenyén, ami európában is a legerősebb
versenyek közé tartozik (Klubcsapat
OB). A szerdai és csütörtöki edzésnap
után 3 napon át tartott a küzdelem a

szegedi Maty-éri pályán. Október 4-én
pénteken, az első versenynapon remekül kezdett csapatunk. Egy pont lemaradással az elsőtől a második helyen
vártuk a folytatást. Szombaton sajnos a
fortuna nem fogadott a kegyeibe a sorsolást illetően, így csapatunk a második napon picit rosszabb teljesítményt
nyújtott, de még mindig a második
helyen álltunk. Mindenki nagyon várta
az utolsó fordulót, hisz sokan próbálták

Vezette: Arató B., Komáromi P.
Pontszerző: Koncsár 9/3, Morcz 9,
Fülöp 6, Kiss J. 5/3, Polgár 5, Kiss
Cs. 1
Edző: Szabó Judit
Labdarúgás
Férfi felnőtt
Tatai AC – Tatabányai SC 1-7 (0-5)
Vezette: Büki G.
Góllövő: Martonfi 81 ill. Gyürki
8,17, Kocsis 12,26,31, Árvai (11ből) 60, Kovács I. 77
Tatai AC – OBSK Oroszlány
elmaradt
Férfi U 19
Tatai AC – Bábolnai SE 6-2 (3-0)
Vezette: Sárdi É.
Góllövő: Martonfi 3,10, Kiss 8,51,
Michl (11-ből) 47, Nagy 85 ill.
Szalai 53, Schelb 87
Koppánymonostori SE – Tatai
AC 2-2 (1-2)
Vezette: Pluhár M.
Góllövő: Martonfi 27,79 ill. Kazinczy 39, Egyed 67
Edző: Wéber Roland
Férfi U16
Tatai AC – FC Esztergom 2-6 (1-2)
Vezette: Kiszi L.
Góllövő: Tóth 23, Unger 62 ill.
Molnár 25,32, Balogh 75, Schweighardt 84, Kótai 85, Ámon 89
Tatai AC – Sárisápi BSE 6-5 (3.1)
Vezette: Szigethy M.
Góllövő: Kovács 12,35,43, Szemeti 53, Chmelovics 63,88 ill. Czibula
45,62,74,86, Nagy 65
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14
Bábolnai SE – Tatai AC 3-12 (3-5)
Vezette: Jámbor B.
Góllövő: Emeh 11,22,30 ill.
Chmelovics 5,36, Farkas 10,20,78,
Rezster 38,65, Unger 54,55,56,61,
Nagy 57
Tatai AC – FC Esztergom 6-2 (3-1)
Vezette. Gaszner T.
Góllövő: Chmelovics 11, Dumánszki 30,42,76, Unger 33, Varga
57 ill. Varga 10, Szén 71
Edző: Schweininger Ferenc
Női felnőtt
Tatabányai SC – Tatai AC 3-3 (3-1)
Vezette: Büki G.
Góllövő: Jezsó 6,40, Mészáros 39
ill. Dr Vértesi 27, Sekk 75, Hartai
85
Edző: Schaffer Péter
Női U18
Tatai AC – Nyergesújfalu SE
5-2 (5-0)
Vezette: Szalay N.
Góllövő: Hartai 3,5, Bencze 18,25,
Schaffer 20 ill. Engelbrecht 51,55
Edző: Schaffer Péter

a dobogót elérni, de csapatunk óriásit
horgászva, sportszerűen küzdve megtartotta dobogós helyét és a harmadik
helyen zárta az OB-t. Versenyzőink
minden dicséretet megérdemelnek,
nagyszerű teljesítményt nyújtottak. Kiemelném 22 csapat indult a versenyen
és ebből 14 csapat nagy múltú gyári
márkatámogatással és csapatunk így
is dobogós helyezést ért el! Az egyéni
rangsort böngészve, ahol 120 versenyző eredményei vannak, két versenyzőnk is az élmezőnyben végzett (Nagy
Hunor és Szász Attila) és a többiek is
nagyon jó eredménnyel a mezőny elejében végeztek. A verseny eredményei
és a versenyen készült fotók, az alábbi
linken megtalálhatók:
https://nyito.mohosz.hu/index.php/versenysport/24-eredmények/427-minden-hangszer-jatszik-xvii-klubcsapat-ob-frissítve-10-06-19-00

