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Alkossuk meg közösen az új
Magyary-tervet!
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Tisztelet a hősöknek

A doni katasztrófa áldozataira emlékezett a város
Suliváró a Jázminban
		

3.oldal

80 éve az oktatás szolgálatában 		
		
			4.oldal

A dalok nyelvén tanultak
			
			6.oldal

Tata Város Önkormányzata, a
Magyar Honvédség 25. Klapka
György Lövészdandár valamint
a Honvéd Bajtársi Klub szervezésében rendeztek megemlékezést január 10-én a doni áttörés
77. évfordulója alkalmából Tatán
a II. világháborús emlékműnél,
a Magyary Zoltán Művelődési
Központ mellett.
Ajánló: A magyar kultúra
1943. január 12-én indult meg
napja 					
a doni áttörés, a II. világháború
			6.oldal
egyik legtöbb áldozatot követelő
VB bronz a kézisekkel		 csatája. A háborúban a Magyar
Királyi Honvédség vesztesége
					
többszázezres volt. Ebből a ta			7.oldal
tai 3/2 zászlóalj vesztesége több
mint 1000 katona. 1942-ben a néGyőzelem a Liga Kupában
met hadvezetés nyomására Ma			 		
			 8.oldal gyarország egy kétszázezer fős
hadsereget küldött a keleti frontra a már kint lévő alakulatokon

felül, mozgósítva a II. Magyar
Hadsereget, vitéz Jány Gusztáv
vezérezredes
parancsnoksága
alatt. A tatai zászlóalj a 3. gyalogezred kötelékében 1942. november 4- én rakodott vonatra, két
hetes szállítást követően Kurszk
környékén rakodott ki, majd 200
km gyalogmenettel érték el kijelölt helyüket a doni védőállásban.
1943. január 12- én Urivnál az
orosz sereg sokszoros túlerővel
áttörte a II. hadsereg arcvonalát.
Január 15-ig a zászlóalj tartotta
állásait a Don mellett, ezt követően kivonták őket és tehergépkocsin délre, Kocsatovkára vitték,
majd a parancs szerint Roszocski
községbe meneteltek, s támadást
indítottak a Jabloncsoje községet
védő szovjet erők ellen. A támadásra válaszul egy túlerőben lévő

gyalogság indult ellentámadásra.
A zászlóalj egységeit visszaszorították, tűz alá vették, a visszavert
egységet körülzárták, és nagy
részét megsemmisítették vagy
fogságba ejtették. A harcok során
csupán egy 50 főnyi csoportnak
sikerült 19-én hajnalban Polgár
Sándor főhadnagy parancsnoksága alatt Kocsatovkára visszavonulnia. Onnan Polgár Sándorék
a megmaradt emberekkel április
végére érkeztek Ovrucs-ra, ahonnan Komáromba vitték a túlélőket, s végül május 21- én, 72 fővel érkeztek Tatára.
1943. január 12. és 14. között a
II. Magyar Hadsereg sorsa megpecsételődött, néhány hét leforgása alatt több tízezer magyar
katona vesztette életét, vagy esett
fogságba a doni katasztrófában. A

Don mellől akkor alig 60000 ezer
katona tudott hazatérni, az elesettek többsége ma is idegen földben
nyugszik.
A január 10-i megemlékezésen
Rigó Balázs alpolgármester elevenítette fel a 3. gyalogezred kötelékében működő II. tatai zászlóalj katonáinak 1943-as hősies
helytállását. Az életben maradt
katonák hazaérkezését felidézve
Rigó Balázs elmondta: - A Szent
István 3. honvéd gyalogezred
II. tatai zászlóaljának maradéka
1943. május 21-én három vasúti
kocsiban érkezett meg a tatai vasútállomásra, ahonnan az ott várakozó több ezer fős tömeg kíséretében vonult be a városba. Hét
hónap után ismét felsorakozott a
zászlóalj a Harangláb előtti téren.
Haduda József főhadnagy Maller
Lajos alezredesnek sajnos azt jelentette, hogy a frontra kiküldött
986 fő közül csak 72-en tértek
haza. A tataiak közül 41-en vesztették életüket a doni harcokban.
A Donnál és más fronton hősi halált halt tatai katonák kitüntetéseit
1943. szeptember 11-én adták át
a tatai községházán ünnepélyes
keretek között. A kitüntetettek
között volt Nyitray Ferenc honvéd, Horváth Pál honvéd, Németh József honvéd, Liptai Endre, szakaszvezető, Tevesz János
szakaszvezető, Grósz József őrvezető, Szeibert Jenő őrvezető és
Lampert József őrmester.
A doni áttörés 77. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésen közreműködött Fojtik
Ádám hadnagy, Sárközi József
a Honvéd Bajtársi Klub elnöke,
Papp László református lelkész,
Lázár Viktória és a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara.
- áá-

Az emlékezés a biztos jövő záloga
Bővebb információk:
www.tata.hu
Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

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

A magyarországi németek kitelepítésének emléknapja alkalmából
szervezett megemlékezést a Tatai
Német Nemzetiségi Múzeum január 18-án.
A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének
emléknapja január 19. 1946-ban
ezen a napon kezdődött meg a
hazánkban élő németek szervezett elűzése, az otthonaikból
kényszerrel nyugatra telepítendő
első budaörsi lakosokat szállító
vonatszerelvény elindításával. A
győztes nagyhatalmak a második világháborút lezáró potsdami
konferenciájuk végén állapodtak

meg arról, hogy a Lengyelországban, Csehországban és hazánkban
maradt német lakosságot vagy annak egy részét szervezetten át kell
telepíteni Németországba. A kiszállítások 1948-ban értek véget.
A Magyarországról a Szovjetunióba elhurcolt 64 ezer emberrel
együtt, becslések szerint 225-230
ezer németet telepítettek ki.
A tatai megemlékezésen köszöntőt mondott Waldmann-né
Baudentisztl Éva, a KEM Németek Önkormányzatának elnöke,
aki az eseménnyel kapcsolatban
kiemelte: - Az emlékezés fontos
ahhoz, hogy egy biztos jövőt tud-

junk építeni, hiszen nem szabad
elfelejteni a múltban történteket.
Ezeknek a rendezvényeknek az
a célja, hogy a történelem eseményei megmaradjanak az emlékezetünkben és tisztelegjünk
mindazok előtt, akik a borzalmakat elszenvedték. Emellett az események feldolgozásában is segít,
ha felelevenítjük ezeket a cselekményeket. Hálásak vagyunk a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum
minden munkatársának a munkájáért, melyet magas színvonalon,
lelkiismeretesen végeznek, hiszen
azért dolgoznak, hogy a múltat,
az örökséget tovább vigyék, s ne-

kik köszönhetően nagyon jó kezekben vannak az emlékeink és
a kultúránk is - tette hozzá Waldmann-né Baudentisztl Éva.
A megemlékezésen „Kollektíven” címmel a tatai Talentum
Művészeti Szakgimnázium diákjai mutatták be műsorukat. A
programban közreműködött a
Környei Német Nemzetiségi Dalkör. A múzeumi megemlékezést
követően a Kapucinus Templomban rendeztek misét a Magyarországról elhurcolt németekért, és
mindazokért, akiket nemzetiségi
származásuk miatt jogaiktól megÁbrahám Ágnes
fosztottak.
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Alkossuk meg közösen az új Magyary-tervet!
gyary-terv 3.0 végleges, nyomtatott formája egy bárki számára
elérhető kiadványban pedig várhatóan nyáron jelenik meg. Tata
Város Önkormányzata a tataiakkal együtt szeretné megalkotni
a Magyary-terv legfrissebb kiadását, ezért várja az ötleteket,
véleményeket, hozzászólásokat.
Az ezzel kapcsolatos lakossági
fórumok időpontjai a következők:

2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 34 / 588 - 600
Fax: +36 34 / 587 - 078
Hétfő: 8:00-12:00,
13:00-16:00
Szerda: 13:00-15:30
Péntek: 8:00-12:00
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET:
2890 Tata, Fürdő u. 19.
Telefonszámok:
Ügyelet: +36 34 381 440
Védőnők: +36 34 586 059
E-mail: ugyelet@tata.hu
A rendelés ideje:
hétfő-péntek 16.00 – 8.00
hétvégén és ünnepnapokon
8.00 – másnap 8.00

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

Hirdessen
Ön is

9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!

06-30-698-9509

tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com

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

Tata Város Önkormányzata
megkezdte a Magyary-terv 2.0
felülvizsgálatát. A városfejlesztési koncepció megújításával
kapcsolatban Michl József polgármester tartott sajtótájékoztatót január 21-én a Városházán.
A tavaly őszi választásokat követően hat hónapon belül kell
megalkotni az önkormányzat
öt évre vonatkozó gazdasági
programját, melynek alapját a
Magyary-terv adja. Az új Magyary-terv előkészítése során
felülvizsgálják városunk hos�szútávú fejlesztési tervének fejezeteit, és lakossági fórumokon
várják a tataiak véleményét, javaslatait az egyes témakörökkel
kapcsolatban.
Michl József a sajtótájékoztatón elmondta: - 2008-ban jelent
meg az első Magyary-terv, ezt
2015-ben írták újra és bővítették ki, így született meg a Magyary-terv 2.0. A január végén

induló fórumsorozat nem városrészenként szerveződik, hanem egy helyen, a Városházán,
ahol tematikusan, fejezetenként
haladva vitathatják meg a tataiak a különböző témaköröket
és mondhatják el javaslataikat,
ötleteiket. Michl József hozzátette: - A városunk egészét
érintő hosszú távú fejlesztési
koncepció olyan pártfüggetlen
vezérfonal, amely a mindenkori
városvezetés munkáját segíti a
jövőben, biztosítva a folyamatos, stabil fejlődést.
A felülvizsgálat során a Magyary-terv 2.0-ból kikerülnek a már
megvalósult elképzelések és új
fejlesztési irányvonalakkal egészül ki a terv, amely akár 15-20
évre előrevetített fenntartható
célokat is magában foglal majd.
A felülvizsgálat és a lakossági
fórumok után tavasszal kerül a
képviselő-testület elé egy gazdasági cselekvési terv. A Ma-

2020. január 28. kedd 15:30 –
Városháza (Tata, Kossuth tér 1.)
MIKOVINY SÁMUEL VIZEK
ÉS ZÖLDFELÜLETEK PROGRAM
2020. február 4. kedd 15:30 –
Városháza (Tata, Kossuth tér 1.)
FELLNER JAKAB TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
PROGRAM
2020. február 11. kedd 15.30 –
Városháza (Tata, Kossuth tér 1.)
ÖVEGES JÓZSEF OKTATÁSI-, KULTURÁLIS-, SPORT-,
CSALÁD
ÉS
IFJUSÁGI
PROGRAM

2020. február 18. kedd 15.30 –
Városháza (Tata, Kossuth tér
1.)
ESTERHÁZY GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAM
2020. március 3. kedd 15.30 –
Városháza (Tata, Kossuth tér
1.)
GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM ÉS DR.
KISS ISTVÁN KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM
A Magyary-terv 2.0 fejezeteivel kapcsolatos észrevételeket
a lakossági fórumokon szóban,
illetve azokat követően papír
alapon, levélben vagy elektronikusan várják a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal címére
(2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy
e mailben a polgarmester@tata.
hu címre.
A javaslatok beérkezésének határideje: 2020. március 13.
A Magyary-terv 2.0 ingyenes
példányait az érdeklődők megtalálják a Városháza portáján. A
fórumokra tisztelettel várjuk a
- áátataiakat!

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2020. évi rendjéről
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2020-ban is térítésmentesen
végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta két alkalommal lehetősége van az újrahasznosítható, illetve egy alkalommal a
komposztálható hulladék elszállíttatására az előre meghirdetett (a hátoldalon feltüntetett) szállítási napokon.
Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6:00
óráig áttetsző műanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi az ingatlana
elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:
Csomagolási hulladék:
• Műanyag (pl. Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok
• Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves)
• Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl.
tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)
• Fém- és aludobozok (sörös, üdítős, konzerves)
FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé
üveget NE helyezzen! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak Lehetőség szerint az újrahasznosítható
anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba.
Üveghulladékok gyűjtése
Társaságunk 2020. évben is minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék
gyűjtőponton történő edényzetek elhelyezésével.
Komposztálható hulladékok gyűjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társaságunk megfelelő
teherbírású, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25
kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben
összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el
az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül
kihelyezett ágnyesedéket társaságunk dolgozói nem fogják elszállítani!
A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik.
FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy
az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék
közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

Házhoz menő lomtalanítás
Évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalom
társasházanként értendő) végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket,
bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű
anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési,
bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala … stb.;
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói,
vállalkozói tevékenységből származó hulladék (kommunális hulladék,
szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék).
Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként egy alkalommal 1,5 m3-nél
ne legyen több a kihelyezett hulladék és a közszolgáltatásba bekapcsolt
ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.
Az évi egy alkalommal igénybe vehető lomtalanításért külön nem kell
fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza.
Kérjük, hogy a lomtalanítási igényét legalább 1 héttel előre jelezze a
megadott régiós elérhetőségen a közszolgáltató felé. Időpont egyeztetéskor szíveskedjen a felhasználó azonosítószámát előkészíteni. A lomtalanítás nem konténerben történik.
Kérjük azokat a Tisztelt Ingatlanhasználókat, akik zsákutcában laknak,
hogy munkánk megkönnyítése érdekében a gyűjtési napon az újrahasznosítható csomagolási hulladékot a zsákutca bejáratához szíveskedjenek kihelyezni.
FIGYELEM: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával, KIZÁRÓLAG a fenyőfákat szállítjuk el!
Kihelyezett ügyfélszolgálat
Tatai ügyfélszolgálat
2890 Tata, Váralja u. 4. (Magyary Zoltán Műv. Központ)
Nyitva: hétfő 8 – 17 tel: 34 481 739, e-mail: okg-info@oroszlany.hu
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Tatai nagyrendezvények 2020-ban

Sportolók figyelem!
Az „Esterházy Miksa Viator”
sportolói ösztöndíjra pályázatot
nyújthat be minden tatai sportegyesületben sportoló személy
vagy tatai sportegyesületből
induló sportoló, aki olimpiai
sportágban válogatott kerettag
és a pályázat benyújtásának
napján nem múlt el 30 éves.
Az ösztöndíj mértéke havonta
bruttó 40 000 forint.
A díj megállapítására a pályázatot az érintett sportegyesület vezetőjének ajánlásával a pályázó
sportolónak Tata Város polgármesteréhez kell benyújtania.

Idén is számos rendezvény, fesztivál, sportesemény várja a tataiakat és
vendégeinket városunkban. 2020-ban újra számíthatunk a már megszokott, közkedvelt eseményekre, de újdonságokból sem lesz hiány.
A legnagyobb városi programok tervezett időpontjai a következők:
A magyar kultúra napja a Kenderkével - január 25.
Kenderke farsang a Kossuth téren - február 8.
Városi Sportdíj-átadó ünnepség - február 24.
Farsang Kupa Országos Gasztronómiai Bajnokság - március 7.
Tavaszi Kvaterka - március 6-7.
XXII. IVV Túra - március 14.
Böjti karikázó a Kossuth téren - április 5.
Gerecse 10, 20, 30, 50 km túra - április 18.
Giro d’Italia tatai szakasza – május 10.
Tatai Patara Török kori Történelmi Fesztivál - május 15-17.
Tavaszi Tó-futás - május 23.
A nemzeti összetartozás napja - június 4.
Tatai Sokadalom - június 19.-21.
Víz, Zene, Virág Fesztivál - június 26 - 28.
II. Tatai Tóátúszás - június 28.
Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokság és Középtávú Magyar Kupa - július 18-19.
Neszmélyi Borünnep és Halnapok - július 31.- augusztus 1- 2.
37. Tatai Minimaraton és Félmaraton - augusztus 01.
Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus augusztus 16. - 27.
Tata és Térsége Civil Napok - szeptember 12-től két héten át.
Világ Gyalogló Nap - október 3.
Által- Ér Vízitúra - október 3.
Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál - október 24 - 25.
Tatai Vadlúd Sokadalom - november 28.
Mikulás futás - december 6.
Adventi Örömök a Kossuth téren - az adventi hétvégéken.
Szilveszteri futás - december 31.
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A pályázatnak tartalmaznia kell
az ösztöndíjra javasolt személy
nevét, személyi adatait, lakcímigazolását, az elért eredményeit, valamint az indoklást. A
sportolói ösztöndíjra vonatkozó
jogosultságot Tata polgármestere állapítja meg.
A jogosultság megállapítása esetén a támogatást a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal minden hónap 15-ig utalja
a jogosult bankszámlájára. Az
ösztöndíj folyósítását az érintett
sportegyesület indoklással ellátott kérelmére a polgármester

szüneteltetheti, megszüntetheti.
További információ: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal,
Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintéző, telefon:
34/588-664,
e-mail: civil@tata.hu.
Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az „EFOP – 1.5.2-16-201700043 Humán szolgáltatások
fejlesztése Magyary Zoltán
mintajárásában” című projekt
keretén belül biztosítja az önkormányzat.
A pályázatokat 2020. február
29-ig lehet benyújtani.

Rövid hírek
Önmagunk fontosságára és megismerésére hívja fel a figyelmet a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár Énidő című programsorozata, amelyre
január 16-án már harmadik alkalommal várták
az érdeklődőket. Az esemény során a résztvevők
alkotómunkán keresztül kaptak lehetőséget a lelki feltöltődésre. A délután során, olyan témákról
gondolkodhattak közösen a résztvevők, mint a
szerelem, az emberi kapcsolatok vagy éppen saját magunk megismerésre.
Több mint húsz éve sikeresen zajlik
az Arany János Tehetséggondozó
Program. A kezdeményezés azokat a
hátrányos helyzetű fiatalokat segíti,
akik a továbbtanulás fontossága mellett döntöttek. Az Eötvös József Gimnáziumban a napokban 23 fiatal vett
részt a felvételi, alkalmassági hétvégén, ahol írásbeli és szóbeli feladatok
is várták a jelentkezőket.
Közeledik a beiskolázások ideje, így egyre több intézmény hirdeti meg a még nagycsoportos óvodás
gyermekeknek és szüleiknek szóló programokat. A
nyílt napokon nemcsak az iskolai élettel, hanem a
leendő osztályfőnökökkel is megismerkedhetnek a
résztvevők.
Tatán elsőként a Jázmin Iskola hirdette meg hagyományos suliváró programját. A sorozat célja, hogy
segítse a zökkenőmentes iskolakezdést.
Városunkban 2017-ben kezdte meg működését a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar, ahol a csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakot sikeresen elvégző hallgatók
felsőfokú végzettséget kapnak. Az intézmény
működéséről és az oktatásról nyílt nap keretében tudhattak meg többet az érdeklődők a volt
Piarista Rendházban.

A Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság tisztelettel meghívja
Önt a „A nemi esélyegyenlőségről 2 évnyi szakmai program és
egy kutatás tükrében” című
„egyMÁSért” Zárókonferenciájára
Helyszín: Piarista Rendház
(2890 Tata, Tanoda tér 5/a)
Időpont: 2020. január 30. csütörtök, 8:00 -15:00 óra
Programterv
08:00-08:30 Regisztráció, érkezés
08:35-08:55 Köszöntő - Borsó Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke
09:00-09:55 Két év egyMÁSért - Beszámoló Illés Kádek
Kata, szakmai vezető és a szakértői team, valamint a külhoni

partnerszervezetek közreműködésével
10:00-10:25 Kávészünet
10:30-10:55 A
családbarát
védjegy bevezetése - Schmelcz
Gézáné Bajmóczi Ildikó, Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület elnöke
11:00-11:30 Anyák a hivatalban - Nagyné Zölde Mónika,
főosztályvezető Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal,
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
11:35-12:00 L o g i K a l a n d ,
Meseösvény és Minimanók avagy így (is) Segítünk mi Otthon - Kardosné Cseh Anikó,
szakmai vezető, Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány
12:05-12:30 Innovatív munkahelyi mentálhigiénia - Farkasné Takács Ágnes, a Grundfos
Hungary CSR vezetője
12:35-13:00 A sikeres érzékenyítés módszertana - Szilvási
Ramóna, a Hartmann Magyaror-

szág HR vezetője
13:05-13:50 Ebédszünet
14:00-14:30 Magyary Zoltánné Techert Margit - Keresztesi
József, örökös tiszteletbeli elnök
14:35-15:00 Szerény elmozdulás - Faragó Judit, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a nemzetközi összehasonlító kutatás
szakmai vezetője
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80 éve az oktatás szolgálatában

A Tatai Népfőiskola megalakulásának 80. évfordulója
alkalmából szervezett megemlékezést január 7-én a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság az Erzsébet királyné
téren, az egykori Malom Szálló falán lévő emléktáblánál.
A Tatai Népfőiskola 1940.
január 7-én kezdte meg működését a mai népfőiskola
névadója, Magyary Zoltán
segítségével. A népfőiskola
célja a fiatalok ismereteinek

bővítése, szellemi fejlődésük,
tájékozottságuk elősegítése
volt, amit sikeresen teljesítettek. Az utolsó tanfolyamok
már a Hangya Szövetkezet
keretei között működtek, ennek köszönhetően önálló épületet is kaptak az Újhegyi út
9. alatt.
Keresztesi József a Magyary
Zoltán Népfőiskolai Társaság
(MZNT) örökös, tiszteletbeli elnöke a megemlékezésen
elmondta: - Magyary Zoltán

és szakmai csapata szervezte
a népfőiskolát, melynek megalakulását egy több éven át
tartó és a járásban zajló szociológiai kutatás előzte meg.
A kutatás megállapította,
hogy számos feladat áll előttük, így ennek nyomán Márkus Jenő református tiszteletes ötlete alapján alakult meg
a népfőiskola 1940. január
7-én, az első állami népfőiskolaként.
A Tatai Népfőiskola tanfolyamainak elindítása Benda
Kálmán vezetésével zajlott,
a népfőiskola 1944-ig működött. Hét tanfolyam szervezésére került sor, de 1944 elején
indult egy tanfolyam az iparosok részére is. A programok
a dán népfőiskolai gyakorlatnak megfelelően bentlakásosak voltak. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint
165 fő vett részt a népfőiskola
tanfolyamain.
Borsó Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
elnöke a kerek évforduló
kapcsán kiemelte: - az
egykori Tatai Népfőiskola alapértékeit
az 1995-ös újjáalakulás után is sikerült
továbbvinni,
hiszen
ma is az a cél, hogy a
tudást, az ismereteket
átadják azoknak, akik
nem tudták megszerezni az állami iskolai
rendszerben azokat az
információkat, melyek
saját fejlődésüket, előrelépésüket szolgálják.
Emellett fontos az is,
hogy a népfőiskolai
képzési rendszer vizsga és stressz mentes,

s változatos témákkal és különböző területekről érkező
lelkes előadókkal várják az
érdeklődőket. A hasznos ismeretek és a sokszínűség pedig komoly értéket hoznak
létre - fogalmazott Borsó Tibor, aki idén ötödik éve vezetője a társaságnak.
A Tatai Népfőiskola nem csupán egy volt a korszak széleskörűen elterjedt népfőiskolái között, hanem kiemelt
szerepet töltött be, hiszen az
országos hírű szakemberek
közreműködése, a piarista tanárok előadásai és a népi írók
számos tagjának programjai
segítették a népfőiskolások
szellemi felkészítését.
Michl József polgármester a
jubileumi megemlékezésen
elmondta: - Hálásak vagyunk
a helyi népfőiskola minden
munkatársának, hiszen már
a kezdetektől óriási többletet
adtak Tata életéhez. A nem
iskolai rendszerű képzésekkel és a rendkívül változatos
témájú tanfolyamokkal, előadásokkal hiánypótló szerepet
töltenek be városunkban és
kistérségünkben. A népfőiskola jövőjével kapcsolatban

az egyik legfontosabb és legérdekesebb feladat most az lehet, hogy a mai modern technológia által uralt világban
megkeressék azokat a témákat,
amelyekkel az embereket újra
személyes közösségekbe lehet
szervezni, és teremtő együttgondolkodásra, tanulásra, új
ismeretek megszerzésére lehet
ösztönözni – nyilatkozta a városvezető.
Az 1995-ben újjáalakult népfőiskola, mely Magyary Zoltán
nevét vette fel, idén több jubileumi rendezvényt is szervez,
hiszen 2020-ban ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját,
a népfőiskola újsága pedig ebben az évben lesz 15 éves.
A Tatai Népfőiskola kezdeteire emlékező eseményen Borsó Tibor, az MZNT elnöke
mondott köszöntőt, Dr. Kancz
Csaba a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
Magyary
Zoltán a közigazgatásban betöltött szerepéről, Michl József
polgármester a népfőiskola és
Tata kapcsolatáról, Keresztesi
József pedig az egykori népfőiskola örökségéről beszélt az
érdeklődőknek.
-áá-

Alpesi sítúrán a refisek

A Tatai Református Gimnázium diákjai az ausztriai Gerlitzen havas lankáin ismerkedtek a síelés és snowboardozás tudományával. Az idei tábor volt az ötödik, amelyet
Szurcsik Gyöngyvér tanárnő szervezett és vezetett nagy odafigyeléssel. Január első hetében több, mint száz 7-12. osztályos diák és már érettségizett öregdiák síelt,
snowboardozott a kezdőtől a profi szintig Gubicza Antalné, Szécsényi Enikő, Petzke Ferenc, Ferenczi Tamás, Nagy Bence és Szurcsik Vince oktatók vezetésével. A
közös reggelik, vacsorák, az esti szauna, a konditerem és uszodalátogatások, a bowling és biliárdversenyek igazi közösséggé formálják évről-évre a népes csapatot.
”Megbízható forrásokra „ támaszkodva állítható, hogy a tábor után még a kémia és a biológiai is jobban megy, nem beszélve a matekról…

„Az én Tatám” 				

Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!
„Az én Tatám” címmel indul új rovatunk, amelyben olvasóink szemével szeretnénk bemutatni Tata
szépségét és különlegességeit.
A fotókat a
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
email címre várjuk.

2020. január 23. VI. évfolyam, 2. szám

Képriport

5

6

Kultúra

2020. január 23. VI. évfolyam, 2. szám

A dalok nyelvén tanultak

A Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Köz-

pontban rendeztek dalszövegíró és
alkotó kurzust Lombos Marcival

A magyar kultúra napja alkalmából idén már hatodik alkalommal ad ünnepi műsort a
Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola Tata Város
Önkormányzatának felkérésére január 25-én, 17:00 órakor
a Magyary Zoltán Művelődési
Központban.
Az ünnepi műsorban a népművészeti műhely együttesei,
valamint a Kenderke Barátai
Zenekar és a Csevergő Énekegyüttes ad koncertet és mutat
be táncszínházi előadást és néptánc műsort „Széltoló” címmel.
Az előadás három tétele három
különböző művészeti műfajt jelenít meg.
Az első tétel címe „Énekelt
versek”, a Kenderke Barátai
Zenekar előadásában, melyeket Sebő Ferenc Kossuth-díjas
érdemes művész komponált és
Maróti György hangszerelt ismert költőink verseire.
A műsor második tétele táncszínházi előadás, a „Széltoló”,
mely Horgas Béla mesekötetéből vette címét és témáit. A
főhős Széltoló négy kalandját

táncolják el a Kenderke együttesei, így a szerzőhármas Sebő
Ferenc – Maróti György – Horgas Béla alkotásai kiegészülnek
a táncpedagógusok koreográfiáival.
A harmadik tételben néptánc
montázst láthatunk majd. Ebben a Fonóka csoport mutatja
be zempléni táncait, melyekkel
bejutottak a 2019 legjobb koreográfiáit bemutató Gyermek
Néptáncantológiára. Az eseménynek idén a szegedi színház ad otthont.
A műsorban fellépnek még a
Kenderke szólistái, és a Csevergő Énekegyüttes. Az estet Németh Dénes és zenekara kíséri.
Az előadást Michl József, Tata
polgármestere nyitja meg, köszöntőt mond az előadás rendezője: Kun Katalin. A műsor
ingyenesen megtekinthető, regisztrációs jegyek a Magyary
Zoltán Művelődési Központban igényelhetők. Az előadás
létrejöttét Tata Város Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális
Alap és a Halmos Béla Program
segítette.

Ajánló/Hirdetés

és Kardos Norberttel január 12-én.
A könnyűzenei központ nagy len-

dülettel dolgozik a fiatal generáció
tagjaival a jövendő évek sikereinek megalapozásán. Januárban
a dalszövegírás került fókuszba,
melynek az egyik legnagyobb
varázslója Lombos Márton. Vele
dolgozott a kurzuson Kardos Norbert kiváló billentyűs és zenepedagógus.
A megnyitón Michl József polgármester köszöntötte a vendégeket,
aki John Lennon egyik dalának
magyar fordításával hívta fel a figyelmet a dalszövegírók áldozatos
munkájára, a dalok üzenetének
fontosságára.
A tatai kurzus játékos módszerekkel, és sok kooperációs feladattal
szólította meg az érdeklődőket.
Valóban varázslás volt, amellyel a
résztvevők eljutottak a közös dal
megírásáig. Az alapvető fortélyok

elsajátítása sok inspirációval, jó alkotó hangulatban történt meg. A tehetségközpontban számos tehetséges fiatal talál otthonra képzéseken,
kurzusokon, workshopokon tudásának gyarapítására. A cél mindenkor az örömmel zenélés, az alkotás
kultúrájának megteremtése.
„Együtt könnyebb” – ez volt a januári kurzus mottója, melyen nagy
alkotókedvvel és kiemelt figyelemmel vettek részt a fiatalok. A
tehetségközpont szakembereinek
rendkívüli munkája, elkötelezettsége jelzi, hogy a közeljövőben kiváló tehetségek fognak megérni a
sikerre. A folytatásban február 29én közös zenélésben, és zenekarok
alakításában vehetnek részt az ifjú
zenészek, zenei alkotók.
Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ

Törékeny vágyak –
Időszaki kiállításhoz kapcsolódó januári programok
Időpont: 2020. január 25. 13 óra
Helyszín: Kuny Domokos Múzeum, Vár (Tata, Váralja utca 1-3.)

13 órától: Dr. Mojzsis Dóra kurátori tárlatvezetése a “Törékeny
vágyak – Porcelánok a királyi
asztaltól a panel-vitrinig. Hüttl
Tivadar gyára és az Aquincum
Porcelángyár” című időszaki kiállításban.
14 órától: „A kis hamis porcelán
– A porcelán hamisítók nyomában” címmel Vaja László porcelán szakértő és porcelán restaurátor előadása.
A programra előzetes regisztráció mellett díjtalan a belépés.
Regisztrálni a berczeli.ildiko@
kunymuzeum.hu e-mail címen lehet, 2020. január 23-ig
További információ:
+36-34/381-251
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kalendárium
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VB bronz a kézisekkel

Három sportág szövetségi kapitánya volt a tatai testnevelő
Tata és Tóváros közel 150 éves
sporttörténete
kiemelkedően
gazdag sikeres és eredményes
sportvezetők, sportolók tekintetében. Esterházy Miksa (18371883) 1874-ben a tatai-remeteségi birtokán alapított Iparosok
és Iparosifjak Sportegyletétől
146 év telt el.
Ez időszak magyar sporttörténete megfeledkezett, mostohán
bánt egy olyan tatai testnevelővel, edzővel, szövetségi kapitánnyal, akire méltán lehetünk
büszkék.
Ifjú Valasek Ferenc (18921943) Tatán született, a várkanyarban levő szépen felújított
házban, az Esterházyak főhalász
mesterének fiaként. Az elemi iskola elvégzése után elvégezte
a veszprémi Dávidikum Fiúnevelő Intézetet, majd eredményes érettségi után fel-vették a
szegedi tanítóképzőbe. Itt vált
kiemelkedő sportolóvá. Szinte
minden atlétikai számban és a
labdajátékokban is kiváló volt.
Tagja volt a főiskola, magyar
bajnokságot nyert futball csapatának.
Az első világháborúban tartalékos zászlósként vett részt a
galíciai és az olasz frontokon,
hadnagyi előléptetését 1916.
november 1-én kapta. A háborúban tanúsított hősies magatartásáért Ezüst Vitézségi Érem
III. osztálya és a Bronz Katonai
Érdemrend kitüntetésben részesítették.
A háború befejezését követően
a tatai piarista gimnázium testnevelés tanára, az iskolai sportélet kiemelkedő szervezője lett,

melynek eredményeként 1924.
február 27-én Tass Kálmán és
Öveges József tanárokkal karöltve létrehozták a Révai Sport
Clubbot, nyolc szakosztállyal és
több, mint 100 tanulóval.
1924-ben Tatán tartották
négy vármegye csendőrségi atlétikai versenyét,
melynek előkészítésében
és lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Valasek Ferenc.
Az 1930-as években egyre több képzett magyar
testnevelő kapcsolódott a
helyi sportegyletek, egyesületek tevékenységéhez.
Ők voltak azok, akik a
legkorszerűbb elméleti és
gyakorlati ismeretek elsajátításával bírtak. Közéjük
tartozott Valasek Ferenc
is. A sport a mindennapok szerves részévé vált.
A gimnáziumban a sport
club mellett a Révai Cserkészcsapat munkájában is
részt vett, ekkor már Gyarmati Ernő vezető tanárral
együtt. Az ő ötletük alapján került sor 1932. június 5-én Tata-Tóvároson
először, évzáró sportünnepélyre, nagyszámú érdeklődés mellett. Ezek az események azután
kétévente ismétlődtek, az RSC
gimnazista sportolói rendszeresen szerepeltek a középiskolák
sportköreinek országos vetélkedésein, illetve a járási, megyei
levente egyesületek bajnokságain.
Valasek Ferenc eredményes
sportszervezői,
sportszakmai

Ajánló/ Hirdetés
OSZTRÁK GALÉRIA
MAGAS ÁRON
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL:

arany, ezüst tárgyak, festmények,
kitüntetések, porcelánok... stb.
Február 5-én, csütörtökön
a Magyary Zoltán Művelődési
Központban 10-14 óra között.
Tata, Váralja út 4.
Információ: 06 20 800 52 11

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár ingyenes előadást szervez
Szinyei Merse Pál festőművész
halálának 100. évfordulója
alkalmából.
Az előadás időpontja február 12. szerda, délelőtt 10 óra.
Helyszíne a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager Gondviselés Háza, az Idősek
Napközi Otthona
(Tata, Vasút u. 64.).

tevékenységére felfigyeltek Budapesten is, több alkalommal
szakmai véleményét is kikérték. Egyre többet tartózkodott
a fővárosban, hol az egyik, hol

a másik szövetségben kérték a
segítségét, ezért 1934 nyarán
Budapestre is költözött.
Az MTI (Magyar Távirati Iroda) 1935. január 24-i tudósítása
arról ír, hogy „a Magyar Kézilabdázók Szövetsége rendkívüli közgyűlést tartott, melyen
részleges tisztújítás szerepelt
napirenden. Az új tisztikar első
feladatául tűzte ki, hogy a nagypályás férfi és női kézilabdázók

részére saját pályát létesítsen.
Hiszen akkor még labdarúgó
pályán játszottak a kézilabdások. Az ügyvezető szövetségi
kapitány Valasek Ferenc, az elnök újra Zsindely Ferenc
kormányfőtanácsos lett.”
Egy hónappal később Valasek, az MKSZ nevében
tárgyalt dr. Kelemen Kornéllal, az Országos Testnevelési
Tanács elnökével, ismertette a szövetség terveit
és a magyar kézilabdasport fellendítésére irányuló törekvéseket, valamint a berlini olimpiát
megelőző európai túrát,
erős válogatottakkal való
mérkőzéssorozatot.
Nem telik el újabb pár
hónap és a Magyar Kosárlabda Szövetség tanácsülésén Valasek Ferencet választották meg
szövetségi kapitánynak.
Így már két sportág szövetségi kapitánya volt
egyszerre. E tisztségében
utazott el 1935. április
30-án a genfi kosárlabda
EB-re, melyen tíz ország
válogatottja vett részt. A magyar
válogatottnak ez volt az első
külföldi szereplése. A csapat jórészt főiskolás játékosokból állt,
a szövetségi kapitány Valasek
Ferenc volt. Bár a csapat nem
jutott be a legjobb négy csapat
közé, de az 5-6. hely, kiemelkedő eredménynek számított
akkor.
1936. február 21-én Valasek Ferenc, a Magyar Kézilabdázók

Szövetsége képviseletében részt
vett Berlinben, az olimpiai sorsoláson. A berlini olimpián végig ott volt, a megnyitón szakadón esőben az atléták szövetségi
kapitányaként vonul be a stadionba. Jó barátságba kerül a versenyekről tudósító, szintén tatai
Pluhár István sportriporterrel.
Az olimpia után újabb és újabb
feladatok várnak rá. Nagy jelentőséggel bírt az 1938-as nagypályás férfi kézilabda VB-n való
részvétel, melyre szintén Valaseket bízta meg az Országos
Testnevelési Tanács. A szereplés jól sikerült, hiszen a csapat
bronzérmes lett Németország
és Franciaország mögött. Ez a
tény jelentősen növelte a sportág népszerűségét és elősegítette
számos klub létrejöttét is.
Az 1930-as évek végétől Valasek Ferenc, a berlini olimpia
megnyitóján szerzett megfázása miatt többször betegeskedett
hosszabb ideig, kiderült, hogy
TBC-ben szenvedett, amely
1942-43-ra már súlyossá vált,
melynek szomorú következményeként 1943-ban meghalt.
Valasek Ferenc, a két világháború közötti időszak kiemelkedő sportvezetője volt. Világ- és
Európa Bajnoki eseményekre
vezette három sportág szövetségi kapitányaként a legjobbakat.
Mindezek
mellett még az országos sport
csúcsvezetőség is tárgyaló partnernek tekintette. Tata sporttörténete méltán lehet büszke,
egyesületet is alapító testnevelőjére.
Vámosi László
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PROGRAMAJÁNLÓ
Asztalitenisz
február 1 (szombat)
15.00 Tatai AC – Pénzügyőr férfi
NB I
A mérkőzést a TAC csarnokban
játsszák.
Kézilabda
január 28 (kedd)
19.00 Tatai AC – Veszprém
KKFT Felsőörs Liga Kupa
A mérkőzést a Güntner Arénában játsszák.
Röplabda
január 26 (vasárnap)
10.00 – 18.00 Lány U15 torna
A mérkőzéseket a Református
Gimnázium csarnokában
játszák.

2020. január 23. VI. évfolyam, 2. szám

Giro és a Rózsaszín Fények Éjszakája

A világ egyik legnagyobb országúti kerékpárversenye a Giro d’
Italia. A kerékpársport egyébként
is egyre népszerűbb a világon és
a Giro fogalom. A versenyt közel 200 országban, több mint 800
millióan követik a képernyő előtt.
A helyszínen, Olaszország útjain
napról-napra százezrek figyelik
és biztatják a versenyzőket. A verseny 21 szakaszból áll, 22 csapat
176 versenyzője áll rajthoz. Ebben az évben május 9-31 között
teker a mezőny. Ebből Magyar-

országon kerül sor az első három
napra és ami ennél is fontosabb,
Tata is bekerült azon 66 település
közé, ahol áthalad a mezőny. Először 1909-ban rendezték meg a
Giró-t, de csak 1965-ben indultak
Olaszországon kívül. Ekkor San
Marínóban volt a rajt, legutóbb
pedig 2018-ban Jeruzsálemben
kezdődhetett a verseny.
Hazánkban tehát három napot tölt
a mezőny. Az első napon Budapesten egyéni időfutammal indul a
verseny. A második nap Budapest
–Szentendre – Esztergom – Tata –
Pannonhalma - Győr az útvonal,
míg a harmadik nap Székesfehérvár – Veszprém – Tihany - Hévíz-Nagykanizsa távot teszi meg
a mezőny. Azt már lehet tudni,
hogy Tatán május 10-én délután

15.30 – 15.45 között tekernek át.
A városba Agostyán felől érkeznek, majd a Somogy B. úton át érkeznek a körforgalomhoz. Innen az
Ady E. úton haladnak néhány métert, majd befordulnak a Bartók B.
útra. A Május 1. útra a Művelődési
Központ-SHELL kút kereszteződésnél térnek át. Itt hosszú egyenes szakasz következik, amelyen
egy gyorsasági hajrá is lesz. A várost Kocs felé hagyja el a mezőny.
Ez, ismerve a sík terepen megszokott sebességet mintegy 15 perc,
de a biztonság megköveteli, hogy
az útvonal várhatóan 13.15 – 16.00
között teljesen lezárásra kerül. Erre
már most fel kell készülni. Február elején sajtótájékoztatót tartanak
a városban, ahol pontosan kiderül
minden ami a tatai rendezést illeti.

Egy előzetes rendezvényre is sor
kerül január 30-án (csütörtökön).
Ez a nap Olaszországban és Magyarországon is a Rózsaszín Fények Éjszakája nap. A kerékpárverseny hivatalos színe a rózsaszín
és ezen az estén több olyan településen ahol áthajt a mezőny, egy
jellegzetes épületet kivilágítanak
ebben a színben. Tata ikonikus
épülete a Vár, így január 30án este 17.00 – 19.00 között az
Öreg-tó felőli oldala rózsaszínben fog pompázni. Erre várnak
a szervezők minden tatai érdeklődőt. Újságunkban igyekszünk
minden alkalommal információkat megosztani olvasóinkkal,
hogy mindenki felkészülten fogadja május 10-én a Giro d’ Italia
mezőnyét.
Tompa Andor

fogadta őket. A versenykiírás
szerint sem idegenlégiósok,
sem a kettős játékengedéllyel
szereplő játékosok nem játszhatnak ezeken a találkozókon.
A tatai meccs gyors gólokkal
kezdődött és az 5, percben
3-2-re a hazaiak vezettek. Kicsit megakadt a gépezet és a

11. percre 5-5 lett. Innen sikerült Mátó, Iváncsik, Sárosi
góljaival egy 5-0-s sorozatot
csinálni, amiből a 19. percre
13-7-es vezetés lett. Mindkét
edző sokat cserélt , ez a hazai
oldalon látszott meg jobban,
mert kapaszkodott a vendégcsapat. Az első játékrész utolsó percei a vendégeké voltak
és sikerült 4 gólra csökkenteni a hátrányukat (16-12) Szünet után is ők kezdtek jobban,
egyre fogyott a TAC előnye.
Csak 5 perc után született az
első hazai találat. Lendületes
volt a Felsőörsi csapat játéka,
míg hazai oldalon gyengébb
lett a védekezés és nem mindig választottak a játékosok jó
megoldást támadásban. Ennek
is köszönhető, hogy az 51.
percben 25-25 lett az eredmény. Többször támadhattak
a vendégek a vezetésért, de is-

mét javult a TAC védekezése,
Koczka is jól védett. Az utolsó
két percre 3 gólos hazai vezetéssel érkeztek a csapatok,
amiből két gól megmaradt a
végére.
Tatai AC – Veszprém KKFT
Felsőörs 31-29 (16-12)
Vezette: Nagy F., Túróczy J.
Góllövő: Iváncsik 7, Mátó,
Schekk 5-5, Tass 4, Mizser,
Sárosi 3-3, Győrffi, Harsányi
2-2
Edző: Sibalin Jakab
- nem annyira az eredmény
volt a fontos, hanem hogy
gyakoroljunk, persze jobb így
hogy sikerült nyerni. Időnként
jól játszottunk, de eddig nem
sok labdás edzésünk volt és ez
látszott is. A február közepén
kezdődő tavaszi idényig van
még időnk és a labda is egyre többször előkerül majd az
edzéseken.
-ta-

Győzelem a Liga Kupában

A Magyar Kézilabda Szövetség Liga Kupa néven írt ki
mérkőzéssorozatot, amelyben
az NB I/B-s együtteseknek kötelező volt elindulni. A TAC az
„A” jelű négyesbe kapott besorolást, ahol a Veszprém KKFT
Felsőörs, a SZESE-ETO és a
Telekom Veszprém lett az el-

lenfél. Még ősszel elkezdődtek a küzdelmek, majd január
elején folytatódott a sorozat.
Január 21-én már a második
meccsét játszotta a TAC, alig
két héttel a felkészülés megkezdése után. Először idegenben vereséget szenvedett a Felsőörs csapatától, majd Tatán

Eredmények
Asztalitenisz
Férfi NB I Tatai AC – Hévíz Sportkör
10-4
Pontszerző: Krebs 3, Nagy 2, Sipos 2,
Bak 1, Krebs-Sipos, Nagy-Bak
Győri Elektromos I – Tatai AC 5-9
Pontszerző: Bak 2, Krebs 2, Sipos 2,
Nagy 1, Krebs-Sipos, Nagy-Bak
Kézilabda
Liga Kupa Veszprém KKFT Felsőörs –
Tatai AC 31-27 (14-13)
Góllövő: Dósa 5, Mátó 4, Győrffi, Kiss,
Tass 3-3, Harsányi, Iváncsik, Sárosi,
Steczina 2-2, Schekk 1
Edző: Sibalin Jakab
Kosárlabda
Női amatőr NB I Szegedi KE – Tatai SE
69-54 (14-15,20-12,16-15,19-12)
Vezette: Zahorán K., Fehérvári G.
Pontszerző: Czompó 16/3, Morcz 11/3,
Kiss 10/6, Mohai 9, Koncsár 6 Jagicza 2
Edző: Szabó Judit
Foci ősz.
A férfi megyei I. osztályban már a tavaszi fordulókból is lejátszottak három
mérkőzést a csapatok mielőtt megkezdték a pihenést. Négy hónapon keresztül zajlott a pontvadászat. Ebben a vadászatban a TAC gárdájának 15 pontot
sikerült összegyűjteni a 15 mérkőzésen.
Ezzel a táblázaton a 11. helyet foglalja
el.

11. TAC 15 4 3 8 30-43 15 pont
Hazai pályán: 8 1 1 5
4 pont
Idegenben: 8 3 2 3
11 pont
Havonta nézve a csapat teljesítményét
kiderül, hogy az október volt a legsikeresebb, míg november lett a leggyengébb:
augusztus
3 mérkőzés 4 pont
szeptember 4 mérkőzés 3 pont
október
4 mérkőzés 7 pont
november
4 mérkőzés 1 pont
Nyolc olyan mérkőzést játszottak ahol
legalább három gólt lőtt az ellenfél. A
Vértesszőlőstől kétszer is 5 gólt ,a Tatabányától 7-t, míg az Oroszlánytól 5-t
kaptak. Legalább három gólt 5 mérkőzésen szerzett a TAC, ebből 2 győzelem, 1
döntetlen és 2 vereség született.
A házi góllövőlistát Kisék Szabolcs vezeti 8 góllal (ebből Nagyigmánd ellen
négyet lőtt), rajta kívül még 10 játékos
szerzett legalább 1 találatot. A csapat a
második félidőben volt eredményesebb,
míg az első játékrészben kapta a több
gólt. A bajnokságot nagyon hamar folytatják, hiszen február 23-án (ha az időjárás engedi) már Nyergesújfalun van
jelenése a TAC-nak. A tavasszal ötször
játszanak hazai pályán:
03.01. 14.30 TAC – Zsámbéki SK
03.15 15.00 TAC – Wati-Kecskéd KSK
03.29 15.30 TAC – Vértessomlói KSK
04.12 15.30 TAC – Koppánymonostori
SE
04.19 15.30 TAC – Sárisápi BSE -ta-

