
Az év egyik legnagyobb érdeklő-
déssel várt sporteseménye a Giro d' 
Italia kerékpárverseny, amely 2020 
májusában 3 napon át Magyarorszá-
gon zajlik majd. A második szakasz 
megyénk több települését és Tatát 
is érinteni fogja. A versennyel kap-
csolatban február 11-én rendeztek 
sajtótájékoztatót a hazai szervezők a 
Városházán.
A Giro d' Italia 1909. május 13-án 
indult el Milánóban, ahol a verseny-
zőkre 8 szakasz és 2447 kilométer 
várt. Az első év sikere után 1910-
ben a kerékpárgyártók azt kérték a 
szervezőktől, hogy növeljék a tá-
vot, amely így már 10 szakaszra és 
2987 kilométerre nőtt. Az 1914-es 
kiírás volt az első, amely során ösz-

szeadták a szakaszokon elért időket, 
majd a világháború miatti kényszer-
szünetet követően 1919-ben folyta-
tódott a megmérettetés, amely azóta 
számos változáson esett át. A világ 
egyik legnagyobb kerékpáros kör-
versenye kétévente külföldről raj-
tol. A 2018-as Giro Jeruzsálemből 
indult, idén pedig Magyarországról 
startolnak el a versenyzők. A tatai 
sajtótájékoztatón Révész Máriusz, a 
Giro d’Italia Hungary 2020 Grande 
Partenza Szervező Bizottságának el-
nöke, aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos ezzel kapcsolatban 
elmondta: - a hazai szervezők négy 
fő célt tűztek ki maguk elé. Ezek 
között van az országmarketing, hi-
szen a verseny lehetőséget ad arra, 

hogy az útvonala által érintett tele-
pülések megmutathassák a világnak 
természeti és épített örökségüket. 
Emellett fontos célkitűzés a szemlé-
letformálás, a sportszakmai célok a 
magyar kerékpársport előmozdítása 
érdekében, valamint a show, hiszen a 
szervezők azt szeretnék, hogy a Giro 
igazi fiesta, felejthetetlen élmény le-
gyen mindenkinek.
A versenyen idén 22 csapat 176 
sportolója vesz részt a 21 szakaszon, 
melyből három érinti Magyarorszá-
got, ebből a második Tatát. Michl Jó-
zsef polgármester tájékoztatott arról, 
hogy megalakult a tatai szervezőbi-
zottság, amely azt szeretné, hogy ez 
a szakasz mindenkinek-versenyzők-
nek és nézőknek egyaránt-igazán 

emlékezetes legyen. A városveze-
tő kiemelte: - nagyon köszönjük a 
munkáját mindenkinek, aki Tatán és 
a kistérségünkben részt vesz a szer-
vezésben, a civileknek, a technikai 
személyzetnek, a rendőrségnek, és 
az Önkormányzati Hivatal munka-
társainak, valamint a versenyről tu-
dósítóknak.
A Giro d’Italia-t a La Gazzetta dello 
Sport indította útjára, s mivel a le-
gendás olasz sportnapilap mindig ró-
zsaszínben jelenik meg, ezért lett ez a 
verseny színe. Rózsaszín trikót hord 
az összetettben vezető versenyző, és 
az esemény  arculatában is dominál a 
pink. Szilasi László a magyar szerve-
ző bizottság  sportszakmai vezetője 
elmondta, hogy a Giro történetének 
eddigi versenyein összesen 350 000 
kilométert tettek meg a sportolók, 
akiket minden településen rózsaszín 
díszbe öltöztetve várnak a helyiek. 
Külföldi rajt idáig 13 alkalommal 
volt, többek között Hollandiából, a 
Vatikánból, Észak-Írországból, Dá-
niából és Belgiumból.
Tavaly 5 kontinens 198 országában 
nézték a versenyt. 2018-ban 818 mil-
lióan követték figyelemmel a Giro 
d’Italiát, 181 óra élő közvetítésben 
és 445 adásban látták az eseményt, 
melyről 1534 újságíró és 520 fotóri-
porter számolt be. A Giro  hosszú 
történetében természetesen számos 
rekord született. A legidősebb induló 
1932-ben 47 évesen kerekezett vé-
gig a távon. A legtöbben 1928-ban 
indultak, 298-an neveztek akkor, a 
legalacsonyabb részvételt 1912-ben 
regisztrálták, amikor 56-an indultak. 
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15 éves a dandárzenekar
         
              4.oldal

„Életem története”     
     
    4.oldal

Ünnepi futás az Öreg-tó 
partján     
    5.oldal

Téli Hexatlon a jégsátorban
      
    8.oldal

Idén is találkoztak Tata 
legnagyobb adófizetői  
   2.oldal

Fergeteges hangulat a 
Kenderkével 
    6.oldal

A farsang     
      
   7.oldal

30 év csipkéi Tatán    
     
    6.oldal

Hálaadó istentiszteleten 
mondtak köszönetet
              3.oldal

Újabb fejlesztésekkel szépül to-
vább a várárok Hajdú utca felőli 
oldala Tatán. A tervezett beruhá-
zások a tóparti Platán Étterem és 
Vendégházhoz valamint a Tatai 
Öreg-tó Halászati Kft.-hez kap-
csolódnak. A tervekről február 
18-án tartottak sajtótájékoztatót 
a Tatai Várban.
A várárok felújítása, a tatai várba 
bevezető híd és a nagy platán fa 
mellett, a  tóból kivezető zsilip 
közötti területen valósul meg. A 
hasznosítás koncepciója egysé-
ges, de két lábon áll: a várárok 
kő falainak és növényzetének 

karbantartó felújítása mellett 
mobilan elhelyezett építmények 
és fa burkolatú sétányok, tera-
szok várják majd a látogatókat. 
A várárok érintett szakaszának 
a várkanyar felé eső oldalán a 
halárusításé és fogyasztásé lesz 
a főszerep, míg a zsilip irányába 
a Platán Étterem és Vendégház 
fogja felújítani, karbantartani és 
funkcióval megtölteni a hely-
színt olyan eszközökkel és mó-
don, hogy annak látványát egye-
di “attrakcióként” éljék meg az 
arra sétáló tataiak és turisták. A 
mobil építmények, tereptárgyak 

arculatát mai kortárs építészeti 
eszközökkel valósítják meg.
A Platán Étteremhez kapcso-
lódó fejlesztésről Markos Ani-
kó építész-tervező a Komá-
rom-Esztergom Megyei Építész 
Kamara elnöke adott tájékozta-
tást. Az épület korábbi rekonst-
rukciója és a környező közterü-
let fejlesztése 2009-ben valósult 
meg. Ennek során a műemlék 
épületegyüttes mellett a Kastély 
tér utcai szakasza és a tópart a 
platán fa környezetében egé-
szen a vár kapujáig kapott új 
arculatot. A tatai Platán Étterem 
és Vendégház épületegyüttese 
valamint környezete a műem-
lék rekonstrukció legnagyobb 
szakmai elismeréseként 2012-
ben Magyar Ingatlanfejleszté-
si Nívódíjat kapott, az étterem 
pedig felkerült Magyarország 
gasztronómiai térképére, s mára 
hazánk egyik legjobb vidéki ét-
termévé vált. Az épített környe-
zet felújítása, védelme mellett a 
tulajdonosok természeti értékek 
iránti elhivatottságát mutatja az 
is, hogy a közterületet annak 
felújítását követően is folya-
matos karbantartják, megújít-
ják, s gondozzák a Tata egyik 
jelképévé vált nagy platánfát, 

mely 2014-ben az Év Fája lett, 
majd 2015-ben Európában 2. 
helyezést ért el. A tulajdonosok 
a mostani beruházással a „ha-
gyomány és evolúció” gondo-
latiságát követik. A fejlesztések 
során a belső funkcionális emelt 
szintű szolgáltatás mellett kife-
jezett céljuk egy kiemelt  turisz-
tikai fejlesztés megvalósítása. 
Markos Anikó hangsúlyozta: - 
a fejlesztés semmilyen módon 
nem befolyásolja a közkedvelt 
és megszokott tóparti rendezvé-
nyeket, fesztiválokat.
A sajtótájékoztatón bemutat-
kozott a tervezői csapathoz 
csatlakozott Varró Zoltán, aki 
elmondta: - a várárok hasz-
nosításának szemléletében a 
„kortárs módon hozzányúlni a 
régihez” elv vezérelte. A várak 
környékének újrahasznosítása 
manapság világszerte sokakat 
foglalkoztat, s erre már számos 
nagyszerű példa született. A ta-
tai beruházás nyomán a rekre-
ációs elemek, pihenő funkciók 
és a stégrendszer egysége igazi 
élményt nyújt majd a látogatók-
nak, s emellett kortárs művésze-
ti alkotásnak is tekinthető. 

Folytatás a 2. oldalon
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A Giro Tatán



FOGADÓÓRA
GERÉBI ÁKOS 
önkormányzati képviselő 
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r. ezredes, a Tatai Rendőrkapi-
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2020. január 22-én 
10:00 – 12:00 óra
között tartja fogadó-
napját hivatalában, 
Tata, Ady Endre 
utca 27. szám alatt.
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Michl József polgármester meghí-
vására a hagyományoknak megfe-
lelően idén is kötetlen találkozóra 
gyűltek össze Tata gazdasági éle-
tének meghatározó vállalkozásai, 
a legtöbb helyi adót fizető cégek 
vezetői február 7-én, a Kiss Ho-
telben.
Az önkormányzat fontosnak tart-
ja, hogy a városunkban működő 
vállalkozásokkal, cégekkel jó kap-
csolatot ápoljon. Ennek részeként 
az elmúlt évben például nagy si-
kerrel szervezte meg azt az üzleti 
reggeli-sorozatot, amelynek célja, 
hogy a térségi foglalkoztatók szá-
mára közvetlen találkozókon ad-
jon lehetőséget a KKV szektorban 
(kis- és középvállalkozások) jelen 
lévő globális folyamatokra és kihí-
vásokra adandó válaszok eszköz-
rendszerének bővítésére, valamint 
a személyes tapasztalatcserére. A 
minden évben megrendezett nagy 
adózók találkozója pedig jó alka-
lom arra, hogy a résztvevők  tá-
jékoztatást kapjanak az adóbevé-
telek elköltéséről, valamint az új 
esztendő  terveiről.

Michl József az idei eseményen 
elmondta: - Régóta szokás, hogy 
az év elején meghívjuk a legtöbb 
adót fizető vállalkozásokat. Kö-
szönet nekik, és természetesen a 
város mind a 3 ezer vállalkozásá-
nak azért, hogy munkát adnak a 
családoknak és ezen keresztül Ta-
tát támogatják. Az ő tevékenysé-
güknek is köszönhető, hogy Tata 
a gazdaságilag egyik legaktívabb 
és legerősebb régió része lett. 
A mutatók alapján a Tatai járás 
egyébként is az élen áll hazánk-
ban, de a tatabányai, oroszlányi és 
komáromi ipari parkok illetve cé-
gek együttműködésének köszön-
hetően egy országosan is nagyon 
erős terület szereplőivé váltunk. A 
polgármester hozzátette: - külön 
köszönet jár a legnagyobb vállala-
toknak, amelyek sokaknak adnak 
stabil, biztos megélhetést. Gra-
tulálunk az eredményeikhez és 
ahhoz, hogy a társadalmi felelős-
ségvállalás terén is aktívak, támo-
gatják a kulturális életet, a sportot, 
és egyre inkább részesei a helyi 
közösségi életnek.

A találkozón először Dr. Pone-
vács-Pana Petra beruházások 
ösztönzéséért felelős helyettes 
államtitkár tartott tájékoztatót a 
kormány külgazdasági stratégiá-
járól, gazdasági együttműködé-
seiről, a magyar gazdaságpolitika 
legfontosabb céljairól és eredmé-
nyeiről. Ezt követően Bencsik 
János országgyűlési képviselő 
osztotta meg gondolatait az előt-
tünk álló időszak feladatairól. 
Bencsik János többek között a 
helyi közlekedési hálózatot érintő 
fejlesztésekről, a térség gazdasági 
céljainak egyeztetéséről valamint 
a Magyary Zoltán Művelődési 
Központ tervezett, kormányzati 
segítséggel megvalósítható meg-
újításáról beszélt. Végül Michl 
József polgármester adott tájé-
koztatást a 2020-as esztendő vá-
rosi költségvetéséről, az aktuális 
pályázatokról és a Magyary-terv 
2.0 felülvizsgálatáról. Az esemé-
nyen ezt követően a városvezető 
elismerő okleveleket adott át az 
elmúlt év üzleti sikereiért:
-a FIWI-HŰT Vadfeldolgozó és 

Kereskedelmi Kft.-nek, amely 
az adófizetők körében kisvállal-
kozásként folyamatosan komoly 
szerepet vállal Tata gazdasági 
erejének erősítése mellett a város 
jelentős mértékű fejlődésében, 
valamint az itt élők jól élhető kör-
nyezetének megteremtésében,
-az OMS Környezetvédelmi 
Kft.-nek, amely tevékenységével 
országos környezetvédelmi prog-
ramok keretében tatai kisvállalko-
zásként a mindennapi környezet-
védelem és a fenntartható fejlődés 
biztosításának aktív részese,
-valamint az AGROTATA Kft.-
nek, amely az adófizetők körében 
szintén megnőtt szerepével hoz-
zájárult Tata gazdasági erejének 
erősítéséhez, a jelentős mértékű 
fejlődéséhez, és a jól élhető kör-
nyezethez.
Az eseményen a tatai cégek kép-
viselői számára lehetőség nyílt 
szakmai konzultációra és kötet-
len beszélgetésre, tapasztalatcse-
rére. A programban felléptek a 
Menner Bernát Zeneiskola nö-
vendékei.          -áá-

Idén is találkoztak Tata legnagyobb adófizetői

Varró Zoltán, Gold Key Awar-
ds-díjas belsőépítész (ez a ven-
déglátóipar belsőépítészeti Os-
car-díja), számos hazai szálloda 
és étterem enteriőrjét jegyzi, 
például a világ legjobb hotelé-
nek is megválasztott Aria Hotel 
Budapestet, valamint a két Mi-
chelin-csillagos Onyx éttermet. 
Tapasztalatai, tervezői munkái 
nagy hatással vannak a magyar 
vendéglátóipar és turizmus fej-
lődésére. 
A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 
2017-ben kötött bérleti szer-
ződést a Kuny Domokos Mú-
zeummal a várárok halászati 
hasznosítására. Mivel a helyszín 
halászati létesítményei rendkí-
vül elavultak voltak, ezért az 

önkormányzat cége  felújítási 
munkákat kezdett, többek kö-
zött mederkotrásokat, a hal-
rácsok pótlását, cseréjét, út és 
kapu építését, emellett pedig 
folyamatos kertészeti munkák-
kal szépítették az elmúlt évek-
ben a területet. A várárok halá-
szati hasznosításának további 
tervezésében számos szempont 
szerepet játszott. Az év végi 
ünnepekhez kötődő alkalmi 
halárusítások idején a vásárlók 
többször jelezték, hogy szívesen 
fogadnának egy állandó árusító 
helyet. Egyre nagyobb az igény 
az egészséges, természetes élel-
miszerekre, melyek közül a hal-
nak kiemelkedő szerepe van. A 
vásárlói igények felmérése so-

rán kiderült, hogy a tataiak első-
sorban nem az élő, hanem a tisz-
tított, szeletelt halat keresik, és 
sokan nosztalgiával emlékeznek 
vissza az egykori, tóparti halsü-
tő bódé hangulatára is. Karsainé 
Haris Hajnalka a Tatai Öreg-tó 
Halászati Kft. ügyvezető igazga-
tója ezzel kapcsolatban a sajtótá-
jékoztatón elmondta: - Mivel a 
várárok jelenlegi infrastruktúrája 
nem alkalmas egy halárusító üz-
let és halsütő kialakítására, ezért 
a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 
még ebben az évben megkezdi 
azokat a munkákat, melyek meg-
felelő hátteret biztosítanak majd 
a fejlesztésre. A beruházás elő-
ször a közművek és az építmé-
nyek tervezésével kezdődik, az 

első ütem pedig várhatóan még 
a téli halászati idény kezdetére 
befejeződik.
A sajtótájékoztatón Michl József 
polgármester elmondta, nagyon 
örül a fejlesztéseknek, és ő maga 
is támogatta Dr. Schmidtmayer 
Richárd, a Kuny Domokos Mú-
zeum igazgatójának a kérését, 
hiszen a várárok megújításával 
további bevételhez juthat a tatai 
múzeum. A városvezető hozzá-
tette: - Különösen fontos, hogy 
végre megvalósulhat a folyama-
tos halértékesítés lehetőségének 
biztosítása, és bízik abban, hogy 
a Platán Étterem az eddig is ma-
gas színvonalat tovább emelve 
fejleszti a várárok egy részét. 
     Ábrahám Ágnes

„Hagyomány és evolúció” - Tovább szépül a várárok

Újabb találkozókkal folytatódott 
a Magyary-terv 2.0 felülvizsgála-
tával, a városfejlesztési koncepció 
megújításával kapcsolatos lakos-
sági fórumsorozat. Február 11-én  
és 18-án az Öveges József Okta-
tási-, Kulturális-, Sport-, Család 
és Ifjúsági Programról, valamint 
az Esterházy Gazdaságfejlesztési 
Programról beszélgettek az érdek-
lődők.
A 2019-es őszi önkormányzati vá-
lasztások után hat hónapon belül 
kell megalkotni a város követke-
ző öt évre vonatkozó gazdasági 
programját, melynek alapját a 
Magyary-terv 2.0 adja. Az új Ma-
gyary-terv (3.0) előkészítése során 
Tata önkormányzata felülvizsgálja 
városunk hosszú távú fejlesztési 
tervének fejezeteit, és lakossági 
fórumokon várja a tataiak vélemé-
nyét, javaslatait az egyes témakö-
rökkel kapcsolatban.
A harmadik találkozón humán 
témában osztották meg gondola-
taikat a tataiak a Városházán az 
Öveges József Program kapcsán. 
Michl József a fórumon úgy nyi-
latkozott: - A Magyary-terv ezen 
része a kultúra, az oktatás, a sport, 
a gyermek és ifjúságügy vala-
mint a család témáját érinti. Nagy 
öröm, hogy ilyen sokan eljöttek, 
hiszen jó lenne, ha a jövőben is 
minél erősebben megjelennének a 

tataiak igényei ezeken a humán te-
rületeken, és tovább erősíthetnénk 
az épített és szellemi örökségünk-
ben rejlő lehetőségeket. Ehhez 
az szükséges, hogy a város minél 
több olyan helyszínt biztosítson az 
itt élőknek, amelyeken az ehhez a 
témához tartozó események, tevé-
kenységek megjelenhetnek. Ebben 
jelent majd előrelépést többek kö-
zött a Piarista Rendház megújítá-
sának folytatása, a zsinagóga, a 
Tatai Vár, a múzeum és a Magyary 
Zoltán Művelődési Központ fej-
lesztése vagy a könyvtár áthelye-
zése. A városvezető hozzátette: - A 
sportéletben is szükség van újabb 
infrastrukturális fejlesztésekre, hi-
szen 31 klubbal és 4 ezer igazolt 
sportolóval büszkélkedhetünk. A 
Gyermekbarát Város program ré-
szeként pedig továbbra is szeret-
nénk hozzájárulni a tatai ifjúság 
önszerveződéséhez, támogatni a 
most is kiválóan működő diákön-
kormányzatot, keressük az eszkö-
zeit annak, hogy minél több tatai 
diák visszajöjjön a városba felső-
fokú tanulmányai befejezése után, 
és természetesen tovább kell segí-
tenünk a fiatal családok otthont-
eremtési szándékait is.
Az eseményen Michl József pol-
gármester beszélt a város humán 
fejlesztési terveiről, Rigó Balázs 
alpolgármester a Gyermekbarát 

Város programjának intézkedése-
iről, Purgel Zoltán alpolgármester 
pedig a helyi sportéletről.
A 4-ik fórum a Fischer házban zaj-
lott, középpontban az Esterházy 
Gazdaságfejlesztési Program fe-
lülvizsgálatával. A program alfeje-
zetei között szerepel a munkahely-
teremtés, a helyi ipar fejlesztése, a 
tatai mező és erdőgazdálkodás va-
lamint a turizmusfejlesztés. Michl 
József polgármester a lakossági 
fórumon elmondta: - Tatán három 
nagy ipari terület van, az Agos-
tyáni úti, a Szomódi úti és a Déli 
Ipari Park, emellett pedig a váro-
son belül is működnek különböző 
cégek. Ezen területek további fej-
lesztéseihez szorosan kapcsolódik 
a foglalkoztatás helyzete, amely az 
elmúlt időszakban nagyon sokat 
javult. Mára gyakorlatilag nincs 
munkanélküliség a városban, in-
kább a munkaerőhiány okoz prob-
lémákat, amelyek megoldásához 
egy újfajta gondolkodásmódot kell 
kialakítani. A városvezető hoz-
zátette: -Tatán nagyságrendileg 3 
ezer vállalkozás működik, ebből 
körülbelül 1200 egyéni, a többi 
pedig társas vállalkozás. A cégek 
számának alakulása jelentősen be-
folyásolja a helyi adó bevételeket, 
hiszen csak körülbelül 150-160 
millió forint adó érkezik be évente 
a magánszemélyektől a 2,3 milli-

árd forintos teljes adóbevételből.
A fórum elején Michl József pol-
gármester tartott tájékoztatót, 
érintve többek között az ipari fej-
lesztések lehetőségeit, a helyi adó 
bevételek mértékét és alakulását, 
a program fő céljaként megjelölt 
munkahelyteremtést és megtartást, 
valamint a turizmus fejlesztésének 
irányvonalait. Utóbbival kapcso-
latban a polgármester kiemelte: - 
az elmúlt időszakban tovább nőtt 
a Tatán eltöltött vendégéjszakák 
száma, amely tavaly több, mint 
160 ezer volt.
A Magyary-terv 2.0 ingyenesen 
elérhető a tataiak számára a Város-
háza portáján és a Magyary Zoltán 
Művelődési Központ recepcióján. 
Az egyes programokhoz kapcso-
lódó véleményeket, javaslatokat 
a lakossági fórumok mellett pa-
pír alapon, levélben vagy elekt-
ronikusan 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 lakossági fórumsorozat márci-
us 3-án kedden 15 óra 30 perckor 
folytatódik a Városházán, ahol a 
találkozó témája a Giesswein Sán-
dor Szolidaritási Program és a dr. 
Kiss István Közigazgatásfejleszté-
si Program lesz.            -áá-

Magyary-terv 2.0 - Folytatódott a fórumsorozat

Ügyfélfogadás a Tatai 
Közös Önkormányzati 

Hivatalban

2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 34 / 588 - 600

Fax: +36 34 / 587 - 078
Hétfő:   8:00-12:00, 

13:00-16:00
Szerda:  13:00-15:30

       Péntek: 8:00-12:00                      

Hirdessen 
Ön is lapunkban! 

06-30-962-4556      
tataivaroskapu.ujsag@

gmail.com
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Február 8-án délelőtt hálaadó isten-
tiszteletet tartottak a tatai Reformá-
tus Templomban a Református Ima-
ház és Gyülekezeti Ház felújításáért.
A közel 80 millió forintos fejlesztés 
összege egyrészt az Egyházkerü-
leten keresztül érkezett, emellett a 
gyülekezet saját pénzéből valamint 
adakozásból valósulhatott meg a 
munka. 
Az eseményen igét hirdetett Stein-
bach József, a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület püspöke, aki 
elmondta: - mindig nagy örömmel 
jön Tatára, hiszen nagyon gazdag 
a gyülekezeti élet, és nagy áldás az 
itt zajló intézményes munka. Kü-
lönösen nagy áldás, hogy miután 
tavaly szeptember elején átadhat-
ták a Református Gimnázium új 
tornatermét, most megújulhatott a 
Gyülekezeti Ház és a tóvárosi Ima-
ház, Kistemplom. Steinbach József 
hangsúlyozta: - Az infrastrukturális 
fejlődés mögött mindig ott van a lel-
ki gyarapodás is, ami Tatán egyér-
telműen látható, hiszen nem arról 
van szó, hogy a kőház megépítése 
után lesz lelki ház, hanem a lelki ház 

már megvan, és ahhoz kell megépí-
teni a kőházat.
Dr. Varga József a gyülekezet fő-
gondnoka az elvégzett munkáról 
számolt be. Többek között arról is 
beszélt, hogy a fejlesztés során új 
tornyot és harangot kapott az Ima-
ház, emellett pedig  mindkét hely-
színen tetőhéjazatot cseréltek, fes-
tettek, felújították a villamos és a 
hangosító rendszert, megújították 
a víz és szennyvíz hálózatot, így 
az épületek sokkal komfortosabbak 
lettek.
Szabó Előd református lelkész az 
eseményen elmondta: - Nehéz út 
vezetett a Gyülekezeti Ház és a 

Kistemplom felújításának, bővíté-
sének befejezéséig, de a munkák 
98%-ban végre elkészültek. Na-
gyon széleskörű összefogás ered-
ménye ez a fejlesztés, hiszen az 
Imaházra került kis torony és ha-
rang kapcsán adakozást hirdettek 
meg, melynek eredményeként 5, 5 
millió forintot gyűjtöttek össze az 
adakozók. Emellett külső vállalko-
zóktól is kaptak segítséget, például 
ingyen végeztek el bizonyos mun-
kákat, vagy ajánlottak fel anyagot.
A Református Templomban Dr. 
Varga József Főgondnok és Michl 
József polgármester is megosztotta 
ünnepi gondolatait. A városvezető 
kiemelte: - Nagyon köszönöm a ta-
tai református közösség munkáját, 
azt az áldozatos embermentő és az 
emberi lelkeket segítő közösségi 
munkát, amit városszerte  végez-
nek.
A hálaadó istentiszteleten külön kö-
szöntötték mindazokat, akik mun-
kájukkal hozzájárultak a fejlesz-
téshez, a kivitelezők, és a felújítás 
folyamatában részt vállalók okleve-
let és ajándékot vehettek át.     -áá-

Február 3. a biztonságos inter-
nethasználat világnapja. Tata Vá-
ros Diákönkormányzata ebből 
az alaklomból hívta el a Piarista 
Rendházba Preszl Évát, az Élet-
revalók Egyesület vezetőjét, aki 
előadást tartott a témáról az ér-
deklődő tatai fiataloknak. A prog-
ramban először összegyűjtötték, 
hogy mire érdemes odafigyelniük 
az online térben, és közösen vitat-
ták meg az internet veszélyeit az 
adatlopástól kezdve egészen az 
internetes zaklatásig. Az előadás  
végén a diákok kipróbálhatták a 
„Lájkvadász” nevű játékot, amit 
mindenki nagyon élvezett, hiszen 
játszva tanítja a fiatalságot a biz-
tonságos internethasználatra.  

90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Rigó Balázs al-
polgármester otthonában  Hoj-
ka Jánosnét, február 12-én.
Hojka Jánosné Komárom-
ban született, két lánytestvére 
volt. 70 éve költözött Tatára, 
és itt ismerte meg a férjét is, 
akivel 35 évig éltek házasság-
ban, egy gyermekük született. 
Nelli néni a vendéglátásban 
dolgozott, elsősorban admi-
nisztrációs feladatokat látott 
el, végül pedig üzletveze-
tő-helyettesként ment nyug-
díjba, ám továbbra is nagyon 
aktív maradt. 80 éves koráig 
rendszeresen úszott, és több 
civil szervezet tagjaként szí-
vesen járt előadásokra, külön-
böző eseményekre a Városi 

Nyugdíjas Klubba, a Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság-
ba vagy a Helytörténeti Egye-
sületbe.
Nelli néni nagyon szereti a 
természetet, gondozza a kert-
jét, virágokat ültet, fürtös pa-
radicsomát minden évben so-
kan megcsodálják, madarakat 
etet, megfigyeli a mókusokat, 
és számos háztartási teendőt 
is elvégez. Elmondása szerint 
egész életében szeretett korán 
kelni, megcsodálni a napfel-
keltét és élvezni az ébrede-
ző madarak reggeli énekét. A 
hosszú élet titka szerinte az, ha 
soha nem hagyjuk el magun-
kat, mindig találunk elfoglalt-
ságot, sétálunk a természetben 
és sokat mozgunk.            - áá-

Boldog születésnapot!Hálaadó istentiszteleten mondtak köszönetet

Biztonságos „lájkvadászat” 



Az első világháború végén, vagy 
azt követően már végrehajtott és 
a további területmódosításokat 
előkészítő, a vesztes hatalmakkal 
leszámoló békekonferencia 1919. 
január 18-án ült össze Párizsban. A 
XIX. századi békekongresszusok-
tól eltérően ezen kezdetben kizáró-
lag a győztes hatalmak képviselői 
vettek részt, így ott voltak az Egye-
sült Államok, az Egyesült Király-
ság, Franciaország, Olaszország és 
Japán, illetve a velük szövetséges 
kisebb államok képviselői.
Az egyes országok delegációi 4–5 
főből álltak, élükön a kormányfő-
vel. A „legyőzöttek” a tárgyalási 
folyamatba nem szólhattak bele, 
csupán a meghozott döntések el-
fogadása céljából volt szükséges 
későbbi megjelenésük. Ennek tük-
rében persze nem meglepő, hogy 
az eléjük terjesztett rendkívül sú-
lyos feltételeket a vesztes államok 
diktátumként kezelték, s már az 
aláírásuk pillanatában megszületett 
részükről a revízió vágya, elvetve 
ezzel az újabb háborús összeütkö-
zés magvait. A konferencia legfőbb 
szerve a teljes ülés volt, ami azon-
ban a küldöttek nagy száma miatt 
csak ritkán ülésezett. A döntések 
az öt nagyhatalom kormányfőiből 
és külügyminisztereiből álló „leg-
felsőbb tanácsban”, azaz a „tízek 
tanácsában”, de még inkább az 

amerikai elnökből, a francia, az an-
gol és az olasz miniszterelnökből 
álló „négyek tanácsában” szület-
tek. Ebben kiemelt szerepet töltött 
be a házigazda Franciaország mi-
niszterelnöke, Georges Clemen-
ceau, a békekonferencia elnöke. A 
konferencia működését különböző 
delegációk, diplomaták, szakértői 
bizottságok munkája segítette. Az 
előkészítő folyama-
tok során is francia 
dominancia érvé-
nyesült, hiszen az ezt 
végző testületek élén 
is kizárólag francia 
politikusok álltak.
A konferencia elvben a tartós és 
igazságos béke megteremtésén 
dolgozott, a gyakorlatban azonban 
a hatalmi politika érdekei jutottak 
érvényesülésre. A legyőzöttekkel 
szemben stratégiai és gazdasági 
megfontolások alapján döntöttek, 
amelyeket szükség szerint etnikai 
vagy történeti érvekkel támasz-
tottak alá. A győztesek a háború 
során megfogalmazott célkitűzé-
seiket igyekeztek érvényre juttatni, 
elsősorban a területi kérdések, a 
hadsereg ügye és a jóvátétel szabá-
lyozásával. Alapvető céljuk az volt, 
hogy Németország és potenciális 
szövetségesei számára lehetetlenné 
tegyék egy új háború kirobbantá-
sát. Ezt szolgálta Németország és 

világháborús fegyvertársai terüle-
tének megcsonkítása, hadseregük 
leszerelése, valamint az óriási jóvá-
tétel megfizettetése.
A konferencia behatóan foglalko-
zott a Monarchia utódállamaival, 
Ausztriával és Magyarországgal 
kötendő békeszerződés kérdései-
vel. A probléma területi vonatko-
zása azonban nem úgy merült fel, 

mint osztrák vagy magyar kérdés, 
hanem mint az olasz, a szerb-hor-
vát-szlovén, a csehszlovák, a len-
gyel és a román igények kielégíté-
se. Erre azért kerülhetett sor, mert 
a legyőzöttek nem vettek részt a 
békekonferencián, másrészről a 
területi kérdések eldöntését a há-
ború alatt kötött szerződések és a 
fegyverszüneti megállapodások 
már előrevetítették. A viták így az 
osztozkodó államok képviselői kö-
zött folytak, amibe a nagyhatalmak 
saját érdekeiknek megfelelően kap-
csolódtak bele. Csupán a mértékét 
vesztett területi követelésekkel 
szemben fordultak elő alkalman-
ként angol és amerikai részről rosz-
szalló megnyilatkozások. 

Mivel a győztes hatalmak egészen 
1919. november végéig nem is-
merték el az egymást követő ma-
gyar kormányokat, így hazánk csak 
majd’ egy évvel a konferencia meg-
nyitása után kapott felkérést arra, 
hogy elküldje képviselőit a béke-
diktátum aláírására. A gróf Apponyi 
Albert vezette magyar békeküldött-
ség 1920. január 7-én érkezett meg 

Párizs határán kívül 
kijelölt szállására. A 
delegáció tagjait ren-
dőri őrizet alá helyez-
ték, megakadályozva 
ezzel, hogy nézeteik 
terjesztése érdekében 

újságírókkal vagy politikusokkal 
kapcsolatba léphessenek. A 74 éves 
Apponyi is csak rendőri kísérettel 
tehetett egészségügyi sétát korára 
való tekintettel. A körülményekre 
jellemző, hogy a szálloda második 
emeleti két szűk szobájában mű-
ködött a békedelegáció irodája és 
irattára, s itt helyezték el az állami 
nyomdából kölcsönzött kis kézisaj-
tót is, melynek lendkerekét a dele-
gáció 50 év alatti férfi tagjai váltott 
műszakban, párosával forgatták. 
A békeszerződés tervezetét 1920. 
január 15-én nyújtották át a ma-
gyar békedelegációnak. Apponyi 
engedélyt kapott arra, hogy másnap 
délután előadhassa észrevételeit a 
„legfelsőbb tanács” előtt, így tehát 

alig egy napja volt, hogy a küldött-
ség javaslatai alapján összeállítsa 
beszédét. Végül csupán jegyzetei 
alapján, a „parlamenti szokások-
hoz hűen” szabadon fejtette ki a 
magyar kormány fenntartásait, és a 
wilsoni elvekre hivatkozva a vita-
tott területek nagy részére népsza-
vazás megtartását indítványozta. 
Konkrét tényekkel, adatokkal alá-
támasztott, francia nyelven elmon-
dott, angol betétekkel tűzdelt és 
rövid olasz zárszóval végződő ér-
velésével azonban semmilyen vál-
toztatást nem tudott kieszközölni. 
A történelmi Magyarország sorsa 
eldöntetett.
A békeszerződés végleges szöve-
gét már Alexandre Millerand, az új 
francia miniszterelnök adta át 1920. 
május 5-én a magyar delegációt 
képviselő Praznovszky Iván főtit-
kárnak. Az Apponyi vezette béke-
küldöttség május 16-ai lemondását 
követően Benárd Ágoston népjólé-
ti és munkaügyi miniszter, illetve 
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter 
kapott megbízást a kormánytól a 
Magyar Békeszerződés című, fran-
cia nyelvű okmány ellenjegyzésé-
re. Erre 1920. június 4-én délután 
negyed öttől került sor a Nagy-Tri-
anon palotában. Az aláírás aktusa a 
feljegyzések szerint mindössze ne-
gyedóráig tartott…  Stegmayer Máté
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A párizsi békekonferencia – a trianoni békediktátum aláírása
 Trianon 100

15 éves lett a Magyar Honvédség 
25. Klapka György Lövészdandár 
Zenekara, ebből az alkalomból 
adtak nagy sikerű ünnepi koncer-
tet a Güntner Aréna Városi Sport-
csarnokban február 9-én.
A Magyar Honvédség Tata hely-
őrségi katonazenekara 2005 már-
ciusától látja el szolgálati fel-

adatait. Az alapvető szolgálati 
feladatok végrehajtása mellett a 
zenekar részt vett a 2006-os tiszai, 
a 2010-es és 2013-as dunai árvíz-
védelmi munkálatokban, majd 
2017-től a határvédelmi felada-
tokban. Emellett a zenekar rend-
szeres közreműködője különböző 
katonazenekari fesztiváloknak, az 

elmúlt időszakban felléptek töb-
bek között Veszprémben, Győr-
ben, Debrecenben, Székesfehér-
váron, Szolnokon, Budapesten, 
Szentendrén és Kaposváron. 2008 
óta házigazdái a Tatai Regionális 
Katonazenekari Fesztiválnak, me-
lyet minden év májusában rendez-
nek meg a Tatai Patara Török-kori 

Történelmi Fesztivál részeként.
2006-ban rádiófelvételt rögzí-
tettek, 2007-ben megjelentették 
első, 2010-ben második, 2014-
ben pedig már a harmadik CD 
lemezüket is. Eddig négy alka-
lommal szerepeltek külföldön. 
Először 2007-ben, majd 2019-
ben a franciaországi Lourdes-ban 
a Nemzetközi Katonai Zarándok-
laton működtek közre, 2011 júni-
usában Szlovéniában, a Ljublja-
nai Nemzetközi Katonazenekari 
Fesztiválon szerepeltek kimagas-
ló sikerrel, majd 2012-ben a cseh-
országi Olmützben képviselték 
hazánkat.
Munkájuk elismeréseként 2010-
ben Megyei Príma-díjban része-
sültek, 2014-ben a Tata Városáért 
Díj arany fokozatát vehették át. 

2015-ben a Honvédelem Napja 
alkalmából művészeti vezetőjük 
Magyarország honvédelmi mi-
niszterétől kapott Egressy-díjat.
2018-ban a városvezetés felké-
résére közreműködtek a várose-
gyesítés 80. évfordulója alkalmá-
ból született zenés színmű teljes 
zenei anyagának létrejöttében és 
rögzítésében. 2019-ben a Bach 
mindenkinek rendezvénysorozat 
Királyi Gálaestjén neves művé-
szekkel - köztük a Kossuth díjas 
Medveczky Ádám karmesterrel - 
együttműködve adtak koncertet a 
Grassalkovich kastélyban.
A zenekar karmester-helyettese 
Román Géza százados, művészeti 
vezetője Balázs Attila őrnagy, az 
együttes aktív létszáma jelenleg 
23 fő.             -áá-

A Bajtársi Klub 2020. Január 29.-
én ismételten megtartotta az „Éle-
tem története”című előadás soroza-
tát. Sárközi József ismertette, hogy 
e szokás már 25 évre tekint vissza, 
de az idő rövidsége miatt most nem 
sorolja fel, hogy kik vettek benne 
részt. Mai előadó Dr. Oláh István, 
aki bejárta a Európát, de már 20 éve 
itthon van. Rendezvényeinken, ki-
rándulásainkon rendszeresen részt 
vesz. Bizonyára sok érdekes mesél-
ni valója lesz. Ezt követően átadta a 
szót az előadónak.
Dr. Oláh István szeretettel köszönt 
mindenkit, köszöni a meghívást. 
Nehéz e feladatnak eleget tenni, 
hisz másfél órában egy élettörténe-
tet, megpróbáltatásokat nem lehet 
elmondani. Megpróbáltatásként 
említi, hogy milyen sok ellensé-
geskedéssel találkozott életében. 
(nem fizették ki a munkabérét, el-

tulajdonították terveit, fogságban 
volt, stb.) Mindezek ellenére tal-
pon tudott maradni. Első előadá-
sát már 12 évesen tartotta a háztáji 
galambokról. Ezt követően kb. 300 
előadást tartott, és rengeteg pályá-
zatot megnyert. Felsorolta iskolai  
végzettségeit, munkahelyeit, amik 
ugyancsak széles skálán mozogtak. 
Pl. Debrecen, Keszthely, Gödöl-
lő, Győr. Beszélt a szakmérnöki 
okleveleiről, az államigazgatási 
főiskolára is meghívtak doktorál-
ni.  Rengeteg munkát végzett tár-
sadalmi munkában, sőt feleségével 
együtt készítették a tatai Atlétikai 
Klub Sporttelepének kiviteli ter-
veit is. Képzett szakember révén 
sokszor megfordult külföldi orszá-
gokban is. (Svájc, Németország, 
stb.) 1988-ban megszerveztem egy 
Kaukázusi expedíciót, ahol új fajo-
kat fedeztek fel kollégáim, ami ed-

dig nem volt ismert Európában. Az 
ottani hegyi emberek vendégszere-
tetével ismertetett meg bennünket. 
Sokoldalú életmódja mellett a zene 
terén is sikereket ért el. Részlete-
sen ismertette Tatai munkásságát, 
melyben a vízgazdálkodás, a ter-
mészetvédelem és a környezet-
védelem teendőit határozta meg. 
Sajnos felesége egy közlekedési 
balesetben meghalt. 5 gyermekes 
családapa, akikből négy önálló, 
egy pedig még tanul. Két unokával 
is büszkélkedik. A Magyar Öku-
menikus Szeretetszolgálat meghív-
ta Csecsen-földre is, ahol az otta-
ni népek kultúráját szerette volna 
tanulmányozni. Félreértéseken 
alapult, hogy 275 napig fogva-tar-
tották. Minden este azzal kellett 
lefeküdnie, hogy vajon a holnapot 
megéri-e? Meg tudja-e tartani a 
józan ítélőképességét? A kitartása 

és türelme győzedelmeskedett, túl-
élte. A minden napi imádság és a 
józan gondolkodása erőt adott ah-
hoz, hogy hazatérjen. Nem tud elég 
hálás lenni azon embereknek, akik 
hazasegítették a borzasztó körül-
ményei közül. Köszönetet mondott 
a Belügyminisztérium mindazon 
dolgozóinak, akik segítették vissza-
illeszkedését. Kérésére, az előadása 
végén közösen elénekeltük a Him-
nuszt. Oláh István személyében 
egy olyan embert ismerhetett meg 
tagságunk, aki széles látókörű, sok-
oldalú, „világot járt”, örökös tudás-
szomjjal rendelkező ember. Ő az, 
aki már a szakmája választásakor 
a jövő nemzedékének jobbá tételén 
munkálkodott. Hisz a víz-, talaj-
gazdálkodás, a környezet és termé-
szetvédelem mind a bolygónk fenn-
maradásának létfontosságú elemei. 
Ezen szakmákra mindig szüksége 

lesz az emberiségnek. A rengeteg 
elfoglaltsága miatt állandóan képe-
zi magát, a sportra is szentel időt, 
sőt még építkezik. Életútja nem 
volt egyszerű. Pedig még milyen 
sok mindenről nem tudott mesél-
ni idő hiányában, reméljük lesz 
még folytatása történeteinek, hisz 
szívesen hallgattuk. Mindenesetre 
örülünk, hogy köztünk van. Kö-
szönjük, hogy megosztotta velünk 
a küzdelmes életének történetét. Ő 
az, aki egy percre sem áll meg ab-
ban, hogy tovább képezze magát: 
Így e cikkem egy Ady idézettel fe-
jezem be: „Bár zord a harc, megéri 
a világ, ha az ember az marad, aki 
volt, nemes, küzdő, szabadlelkű 
diák” Ezt követően Sárközi József 
megköszönte az előadást, és ismer-
tette a februári programokat. Oláh 
István folyamatosan továbbképzi 
magát.                  Nagy Olga

15 éves a dandárzenekar

„Életem története” - Előadás a Bajtársi Klubban
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Dóka Péter író könyvei nagyon 
népszerűek a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár kis olvasói 
körében, ezért adta magát az 

ötlet, hogy személyes találko-
zóra hívjuk Tatára.A komoly 
érdeklődést mutatja, hogy közel 
száz gyerek és tanítóik érkeztek 
az író-olvasó találkozóra 2020. 
február 10-én.
Dóka Péter az első pillanattól 
kezdve partnerként tekintett a 
gyerkőcökre, amit ők lelkesen, 
sok szeretettel viszonoztak. Be-
szélt gyerekkoráról, s arról ho-
gyan születtek meg első történe-
tei, hogyan határozta el, belőle 
író lesz. Ma pedig már a Móra 
Könyvkiadó főszerkesztője. 
Minden meséjéről, regényéről 
beszélt pár szót, melyek meg-
jelentek, s a legnagyobb sikert 
hozó Kék hajú lányból fel is 
olvasott egy részletet. A Betyár-
világ című könyvéről megtud-
hattuk, hogy eredetileg Komjá-

thy István író gyűjtötte össze a 
pandúrokról, zsiványokról szó-
ló történeteket, melyeket Dóka 
Péter szerkesztett egésszé.  Azt 
a feladatot kapták a gyerekek, 
hogy találjanak ki betyár neve-
ket fantáziájuk alapján, így szü-
letett meg Sóska Jóska, Gyilkos 
Géza és Betyár Boldizsár alak-
ja. A Viharlovag című kalandos 
lovagregény olyannyira tetszett 
a Jázmin Iskolásoknak, hogy 
rajzokat is készítettek olvasá-
sélményeik alapján. Ezeket az 
illusztrációkat egybekötve átad-
ták a találkozón Dóka Péternek, 
aki elárulta, hogy ilyen kedves 
ajándékot ő még nem kapott 
gyerekektől. A trilógia első ré-
szében, a Fekete esőben Azovil, 
a rettenetes erejű kisfiú lovagi 
küldetésre indul Igazi Lancel-

ot és Jolóka törpe kíséretében, 
hogy megmentse országát és 
ezzel az egész világot a pusztu-
lástól.
A találkozó végén még szó esett 
a Szupermalac és Űrpatkány 
című sorozatról, s a belőle ké-
szült vicces rajzfilmsorozatról. 

Az első két részen jókat derült 
a közönség, majd szabályosan 
megrohamozták az írót, hogy a 
szórólapot autogramjával lássa 
el. Műveiből sokan vásároltak, 
dedikálás nélkül pedig egyik 
könyvrajongó sem távozhatott. 
Mert olvasni jó!Dományi Zsuzsa

„Szokásos klubdélutánunkat 
2020 február 11.-én tartottuk. 
Mai vendégünk – mint már több 
alkalommal is - Michl József 
polgármester.  Sárközi József el-
nök üdvözöl mindenkit, külön a 
Polgármester Urat, aki, mint is-
meretes a tagság előtt, 2019 óta 
Klubunknak tiszteletbeli tagja és 
évente rendszeresen tájékoztat 
bennünket a város 2020 as költ-
ségvetéséről. Ezt követően átad-
ja a szót a Polgármester Úrnak.
Michl József: szeretettel, tisz-
telettel köszönt mindenkit, és 
örömmel vette, hogy ismételten 
meghívták, szívesen vesz részt 
klub előadásainkon. Egyben 
köszönetet mond a jelenlevők-
nek, hogy a választásokon szép 
számmal vettek részt. A statisz-
tika igazolta, hogy országos 
szinten a mi városunk érte el a 
legtöbb szavazói eredményt. A 

mostani képviselő testületünk-
ben az ellenzék is képviseli a 
lakosságot. Ezek után ismerte-
tést kapunk a 2020-as évi mér-
legeredményekről, pénzügyi 
bevételekről, kiadásokról. A 
számok magukért beszélnek, 
hogy miként fejlődik városunk. 
A 2020-as év a beruházások és 
felújítások éve lesz. Utak, jár-
dák, játszóterek, tóparti sétány 
került felújításra. A visszatérő 
forrásokkal is hatékonyan fog-
lalkozik a város. Az idei évre 
van betervezve egy inkubátor 
ház felépítése is. A piac építé-
se már jó irányban halad, kb. 
február végére elkészül, de az 
engedélyek beszerzése elég 
sok ideig fog elhúzódni. Úgy 
véli, hogy májusban véglege-
sen meg tudják nyitni. A terü-
lete 600 m2, kinti parkoló hely 
majdnem ugyanekkora területű. 

Az elképzelés az, hogy minden 
nap üzemeljen, ne csak szer-
dán és szombaton. A Kőfaragó 
ház munkálatai is folyamatban 
vannak. A Kristályfürdő, angol-
park, malomkert, csillagszigeti 
bölcsőde felújításai is napirendi 
feladatként szerepelnek.
Az országunkat és a várost 
érintő nemzetközi itáliai kerék-
párverseny világeseménynek 
számít, mi is megtekintjük vá-
rosunkban majd május 10.-én
Városunk adóbevételének zö-
mét mintegy 72 %-ot az iparűzé-
si adó teszi ki. 21 ezer adófizető 
van. 75 fuvarozó vállalkozást 
tartunk nyilván. 86 cég fizet 
idegenforgalmi adót. Nálunk az 
építési adó 150 Ft/m2. Érdekes-
ségként említi meg, hogy e kis 
városban mintegy 13 ezer autó 
van nyilvántartva, akik szintén 
jó adófizetők. 5 év alatti adóbe-

vételünk 2054 milliárd forintról 
2379 milliárd forintra emelke-
dett, ami szintén szép eredmény. 
Ezt követően ismerteti tagsá-
gunkkal, hogy megkereste egy 
Miskolctapolcai cég egy szál-
loda építésével kapcsolatban, 
mely a régi lovardánál lenne 
felépítve. A beruházáshoz csak 
akkor járul hozzá a város, ha a 
tóparti tájképet meghagyják, 
nem engedélyezi, hogy emele-
tes épülettel azt tönkretegyék. 
Azt viszont jó ötletnek tartja, 
hogy legyen már városunknak, 
egy 5 csillagos szállodája, ami 
jó idegenforgalmi fellendülést 
és gyarapodó adóbevételt is je-
lentene.
Ezután több kérdés elhangzott. 
Pl. Horváth Dénes örömmel üd-
vözölte a szálloda építést. Tu-
boly Éva érdeklődött a régi ren-
delőintézet sorsáról. Kéringerné 

javasolja, hogy a tópart környé-
kén Magyari Zoltán szobra alat-
ti márványtáblát szíveskedjenek 
egy kis magyarázattal kiegészí-
teni, hisz egy idegen nem tudja 
ki volt ő, mennyi mindent tett 
városunkért. Hely hiányában a 
többi felszólalót nem írom, de 
a Polgármester Úr minden kér-
désre megadta a kielégítő vá-
laszokat. Mi a nyugdíjas klub 
részéről köszönjük a megfelelő 
tájékoztatást, amiből kitűnik, 
hogy városunk folyamatosan 
fejlődik, aminek valamennyien 
örülünk. Ezt követően Sárkö-
zi József elnökünk ismertette a 
soron levő feladatokat, milyen 
előadások lesznek, külön fel-
hívta a figyelmet a március 26.-
án tartandó ünnepi és rendes 
közgyűlésre, melyre minden 
klubtag jelenlétére számít.” 

 Nagy Olga

A Bajtársi Klub vendége volt Michl József Polgármester

A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár 
a Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) megalaku-
lásának 71. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
futást az Öreg-tó partján február 18-án. A helyszínen 
közel 400-an gyűltek össze, a katonákhoz csatlakoz-
tak többek között iskolák, a Tatai Rendőrkapitány-
ság, a Mentőszolgálat és a Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal csapatai. Az ünnepi futás célja a béke, a 
nemzetközi összefogás eszméjének hangsúlyozása, a 
sport és az egészséges életmód népszerűsítése volt. 
A Kastély téren zajló bemelegítést követően a részt-
vevők 4,5 kilométert futottak alakzatban a tóparton.

Író-olvasó találkozó Dóka Péterrel
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Zöldövezet

Fergeteges farsangi szólótánc-
versenyt és maskarás felvonulást 
rendezett a Kenderke február 8-án 
Tatán.
Táncversenyt, hagyományéltető 
farsangi mulatságot és szólótánc-
versenyt szervezett a Kenderke 
Népművészeti Műhely február 
második hétvégéjén. A verseny-
zőket, felkészítőiket és kísérőiket 

Kun Katalin a Kenderke Refor-
mátus Alapfokú Művészeti Iskola 
alapító igazgatója és Michl József 
polgármester köszöntötte.
A Piarista Rendházban a házi-
gazdák mellett a tatai Pötörke 
Néptáncegyüttes, a Tatabányai 
Néptánc AMI, a komáromi Gara-
bonciás, a rédei Hangfestő AMI 
Eszterlánc néptánccsoportja, va-

lamint egyéniben a fővárosi Pál-
völgyi Kristóf és a székesfehérvári 
Alba Regiát képviselve Trenka 
Máté nevezett a Fergeteges Far-
sang Szólótáncversenyre. Az 
Örökség Gyermek Népművészeti 
Egyesület Közép-dunántúli régi-
ójának válogatóversenyén a Kár-
pát-medence különböző tájegysé-
geinek motívumait mutatták be a 

versenyzők.
A Mezőföld, a Vág-Garam-köz, 
a Rábaköz és a Dél-Alföld táncai 
mellett  sárközi, jobbágytelki, ma-
gyarbődi, széki, bukovinai, bajnai, 
tyukodi, bakonyi, bodrogközi, 
bonchidai, mezőszopori, vajda-
szentiványi táncokkal léptek szín-
padra a versenyzők, párosban és 
szólóban egyaránt.
A zsűri elnöke Sikentáncz Szil-
veszter, az Örökség Gyermek Nép-
művészeti Egyesület elnöke volt. 
Ő, valamint két zsűritársa, Lukács 
László és Hegedűsné Farkas Lilla 
a tánc ismerete, jellemző szerkesz-
tési elve, a jellemző motívumok 
használata, a stílusos mozgás, a 
térhasználat, valamint a nagyobbak 
esetében az előadásmód, a viselet 
és annak viselése és az eszközhasz-
nálat alapján értékelte a táncokat, 
amelyek nem lehettek koreográfi-
ák, csakis improvizációk.
A pontozás alapján osztották ki a 
Cifrabojtár és Csipkés keszkenő 
díjakat a legjobbaknak, de emel-
lett dicséretek is gazdára találtak. 

A legjobbak bejutnak a Gyermek 
Néptáncosok XIV. Országos Szó-
lótánc Versenyére, amelyet június-
ban Szarvason rendeznek meg. Az 
ide bejutók neve egyelőre azonban 
még nem nyilvános, azt csak az 
összes válogatóverseny után hir-
detik ki.
Az eredményhirdetés előtt rendez-
ték meg a Kenderke „Élő Hagyo-
mányok” sorozatának részeként a 
farsangi felvonulást és mulatságot. 
A maskarába öltözött résztvevők és 
a hozzájuk csatlakozók a Rendház-
tól a Kossuth térig vonultak zene- 
és énekszóval. Ott vicces, mókás, 
a pajzán humort sem nélkülöző 
alakoskodásokkal idézték meg 
eleink hagyományait. Volt itt áles-
küvő férfi menyasszonnyal és női 
vőlegénnyel, medvetánc, no meg 
persze számos körtánc is a szép 
számú nézősereg örömére. A Pia-
rista Rendházba visszatérőket az 
eredményhirdetés előtt Sikentáncz 
Szilveszter köszöntötte, majd a dí-
jak átadása után táncház kezdődött.

(Szöveg és fotó: Kenderke).

„Harminc év csipkéi” címmel 
nyílt újabb kiállítás a Német 
Nemzetiségi Múzeum falai között 
2020. február 13-án délután. A 
Magyar Csipkekészítők Egyesü-
lete és a Német Nemzetiségi Mú-
zeum szervezésében megvalósuló 
legújabb kiállítás megnyitóján 
elsőként dr. Schmidtmayer Ri-

chárd üdvözölte a megjelenteket. 
Ezután Vonsik Zsuzsát a Magyar 
Csipkekészítők Egyesületének 
elnöke a vándorkiállítás legújabb 
helyszínén köszönetet mondott 
a lehetőség kapcsán, majd Nagy 
Vinczéné Mária, egyesületi alapí-
tó tag ismertette az elmúlt időszak 
alkotó tevékenységének legjelen-

tősebb eredményeit. A közel 150 
fős egyesület tagjai szakköröket, 
stúdiókat, kézműves köröket 
működtetnek országszerte. Fon-
tosnak tartják a csipkék motívu-
mainak a mai kornak megfelelő 
feldolgozását, azok elhelyezését 
a mai viseleteken és lakástextíli-
ákon. Az alkotók textilkultúránk 
egy sajátos ágazatának szinte 
minden stílusát és technikáját 
művelik.
A délután programja zenei össze-
állítással folytatódott: Dr. Major 
Mária a Baji Német Nemzetiségi 
Hagyományőrző Egyesület elnö-
ke harmonikáján a legszebb sváb 
dallamok szólaltak meg.
Ezt követően Schmidtmayer-Bu-
sa Mónika a múzeum néprajzo-
saként örömét fejezte ki, hogy a 
népművészet díszítő ágának mű-
velői ilyen grandiózus anyagot 

hoztak el a térségbe. A kiállítás-
megnyitó egyben jó alkalom volt, 
hogy az együttműködési lehe-
tőségekről is szó essen és a Ma-
gyar Csipkekészítők Egyesülete 
a jövőben a Német Nemzetiségi 
Múzeum textilgyűjteményében is 
folytasson kutatásokat.
A megnyitó után az egyesület 
tagjainak szakértő vezetése mel-

lett tekinthették meg a látogatók 
a csipke csodákat.
Fotós beszámolónk ízelítőt nyújt 
a tárlat anyagából, de minden lá-
togatót arra bíztatunk, személye-
sen is csodálja meg a míves csip-
ke remekeket. A kiállítás 2020. 
március 13-ig tekinthető meg 
a Német Nemzetiségi Múzeum 
nyitvatartási idejében.

Nyilvános sajtótájékoztatót tartott 
dr. Popovics Judit. Az önkormány-
zati képviselő elmondta: „Még 
polgármester jelöltként értesítettek 
2019-ben arról, hogy a Tata, Kálvá-
ria utca tó felöli végétől a tópartig 
terjedő erdőben durva erdőpusztítás 
történt annak ellenére, hogy ez ter-
mészetvédelmi terület. Közérdekű 
adatigénylést nyújtottam be a pol-
gármester úrhoz annak érdekében, 
hogy megtudjuk: Miért volt erre 
szükség, ki engedélyezte, miért és 
kinek az érdekében? A polgármester 
úr arról tájékoztatott, hogy „szenny-
vízcsatorna rekonstrukció során az 
erdő aljnövényzetét távolították el, 
fakivágás nem történt.” Értesítettem 
a polgármester urat, hogy állítása 
nem felel meg a valóságnak, mivel 
képek és video felvételek rögzítik 
az ott kivágott, gyökerestől kitépett 
fákat. Választ a mai napig nem kap-

tam.
Mivel a polgármester úr válasza 
nem fedi a valóságot, ez engem nem 
nyugtatott meg, feljelentést tettem 
környezetkárosítás gyanúja miatt. 
Tegnap kaptam meg a most, min-
denkinek bemutatott határozatot: 
környezetkárosítás bűntettének gya-
núja miatt elrendelték a nyomozást.
Nagyon sajnálom, hogy a polgár-
mesteri hivatalt annyira sem ér-
dekelte ez az ügy, hogy kimenjen 
valaki a helyszínre, és megnézze, 
milyen pusztítást végeztek. 
A beadványomat, ami a Környezet-
védelmi - és klímaváltozás bizottság 
létrehozására irányult, leszavazták. 
Ha lenne egy ilyen bizottság, amiben 
az új ellenzéknek is lenne helye, nem 
lenne ilyen egyszerű átlépni a törvé-
nyi előírásokat!!
Az a kérdés is megfogalmazódott 
bennem: itt csináltak egy utat a tó-

partra. Nem annak az 5 csillagos, 
AVALON szállodai építkezésnek 
akar a polgármesteri hivatal se-
gíteni, aki a műemlékvédelmi és 
természetvédelmi területen akar a 
„svejceráj” – lóistálló helyén épít-
kezni??  Tataiak! Tényleg ezeket 
akarjátok!!??
A másik téma, amit ma  - is – fel kell 
vetnem: - mert megítélésem szerint 
Tata lakosságának ez az érdeke: Tata 
lakossága 45%-ban az új ellenzékre 
szavazott. Ehhez képest a képviselő 
testületben 33%-os a képviseleti jo-
gunk. A képviselő testület  állandó 
bizottságaiban az új ellenzék által 
jelölhető kültagok száma 0%-os, 
azaz nem tudunk szakembereket be-
hozni a város vezetésébe. 
Az önkormányzat által tulajdonolt 
cégekben, ahol ellenőrizni lehetne 
a város  működését,  a jelenlegi el-
lenzéknek semmilyen felülvizsgá-
lati joga nincs! Mi szeretnénk, ha a 
választási arányoknak megfelelően 
vehetnénk részt a város működteté-
sében. Fentiek meg nem adását ant-
idemokratikus működésnek a helyi 
elnyomás részének tekintjük.”
A sajtótájékoztatón elhagzottakra 
Michl József polgármester reagált:
„Popovics Judit képviselő asszony 
kérdésére, ahogy ő is idézte a riport-

ban, korábban már reagáltam. Nincs 
újabb információm ezzel kapcsolat-
ban, viszont azt szeretném hozzá-
tenni, hogy miután ő
rendőrségi feljelentést tett, szoká-
sunkhoz híven rendőrségi felje-
lentés tétele után az ügy lezárásáig 
nem kívánunk nyilatkozni ebben 
az ügyben. Én azt gondolom, hogy 
kicsit nagyobb habot ver képviselő 
asszony a történet körül, mint amit 
az valóban megérdemel, illetve azo-
kat még nem kérdezte ő sem meg, 
akiknek a szennyvízelvezetését ez-
zel a beruházással meg tudta oldani 
a vízmű. Szerintem őket is kérdezze 
meg, hogy vajon ők örülnek-e an-
nak, hogy a szennyvizük biztonsá-
gosan el van vezetve.
A másik kérdés az különösen is 
érdekes. A képviselő testületben 
betöltött helyeinket illetően 8:4 a 
képviselőtestületben az arány. 8 Fi-
desz-KDNP-t tag, 4 Momentum-, 
DK-, MSZP- és Jobbikos képviselő 
ül a testületben. A képviselőtestület 
által felügyelt, a város által tulajdo-
nolt cégek felügyelőbizottságaiban 
minden egyes alkalommal, amikor 
lejár a mandátuma a felügyelőbi-
zottsági tagoknak, akkor dönt a tes-
tület arról, hogy meghosszabbítja 
vagy újat kíván választani. A jelen 

esetben sincs semmiféle probléma 
ezzel az üggyel, ugyanis ül a jelen-
legi négy cégünkben MSZP-s, DK-s 
és Jobbikos képviselő. Az igaz, hogy 
momentumos nem ül, ezt elhiszem 
hogy fáj a képviselő asszonynak, de 
hát ők most jelentek meg itt a vá-
rosban, kicsi türelmet. Egymás közt 
beszéljék meg, és következő alka-
lommal, amikor a most felügyelőbi-
zottsági helyeken ülő és az ellenzék 
által javasolt személyek, akiket mi 
százszázalékosan megszavaztunk,  
lejár az ideje, lejár a mandátuma, 
akkor automatikusan hozom be a 
testület elé, és fogunk újat választa-
ni. Úgyhogy egy kis türelmet kérek 
tőlük. Semmilyen hátrány nem éri, 
és az elnyomás szót pedig kikérem 
magamnak. Nem tudom mire gon-
dolt képviselő asszony, mi az hogy 
elnyomás alatt van a tatai ellenzék. 
Most is nyilatkozott. Akkor beszél-
nek, amikor akarnak, a testületben 
kifejezhetik a véleményüket, mun-
kájukat végezhetik, senki semmi-
lyen akadályt nem gördít a munká-
juk elé. Az más kérdés, hogy a 100 
nap alatt képviselő asszony már két 
alkalommal is hiányzott a képvise-
lő-testületi ülésről, dehát ez a sza-
badság. Mindenki úgy végzi a kép-
viselői munkáját, ahogy szeretné.”

Fergeteges hangulat a Kenderkével

Harminc év csipkéi
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„Az én Tatám” Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

„Az én Tatám” cím-
mel indul új rovatunk, 
amelyben olvasóink 
szemével szeretnénk 
bemutatni Tata szépsé-
gét és különlegessége-
it. A fotókat a 
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com 
email címre várjuk. 

Zenekari Napot szerveznek a 
Peron Music Könnyűzenei Te-
hetséggondozó és Képző Köz-
pontban február 29-én szomba-
ton 10:00 és 15:00 óra között 

Tatán, a Tanoda tér 5/a alatt. 
A zenekari nap célja, hogy a Pe-
ron Tehetségközpont diákjai és 
a külsős, még kezdő zenészek 
zenésztársakat találjanak, ze-
nekarokat alapítsanak, kötetlen 
légkörben zenélhessenek egy-
mással irányított folyamaton ke-
resztül.
Itt a helyed, ha:
-Szeretnél zenésztársakat találni.
-Megtanulnád hogyan kell haté-
konyan működtetni egy zenekart. 
-Tudatosítani szeretnéd, hogy 
mire kell odafigyelni a próbákon.
-Szeretnél egy aktív, zenei kö-
zösség tagja lenni.
A Peron Tehetségközpont taná-
rai mentorként vesznek részt a 
programban, segítik a zenésze-
ket. A programban való részvé-
tel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. 

Otthoni munka!   
Kozmetikai dobozok 

összeállításai, egyebek 
elérhetőségei 

érd: 06-90-603-905 
(audiopress.iwk.hu

635Ft/min. 
06204963980)  

TATA - Környei ú. temető
Füssy Árpádné
Gergely Lászlóné
Bratis András
László Mihályné

TATA - Almási ú. temető
Bodor József
Jóba Józsefné
Varga János

BAJ
Neuberger Ferenc

NASZÁLY
Vona József
Vona Józsefné
Tóth János

SZOMÓD
Végh László
Kováts Árpádné

KOCS
Csatári Imréné

ÁCS
Ötvös György
Földes Marcell Józsefné

NESZMÉLY
Lévai Dénesné
Nyitrai Gyula

MOCSA
Herczeg József

BÉKE PORAIKRA!

 Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2020. januárjában elhunytak

Zenekari Nap a Peron Tehetségközpontban

Köszönjük a szép fotókat 
Csabai Ágotának!

Bővebb információk:

Tatai TV Képújság



Kézilabda
február 28. (péntek)17.00 
Tatai AC–Balatonfüred II férfi ifjú-
sági
február 29. (szombat)14.00 
Tatai AC–Solymár női ifjúsági
16.00  Tatai AC–Balatonfüred fiú 
serdülő
18.00 Tatai AC–Balatonfüred U21 
férfi  NB I/B
március 5. (csütörtök)17.00 
Tatai AC – Várpalotai BSK II. fiú 
serdülő
A mérkőzéseket a Güntner Aréná-
ban játsszák.
Kosárlabda
február 23. (vasárnap)13.00 
Tatai SE–Szombathelyi Egyetem 
női amatőr NB I
A mérkőzést a Vaszary iskolában 
játsszák.
Labdarúgás
március 1. (vasárnap)14.30 
Tatai AC–Zsámbéki SK férfi fel-
nőtt
A mérkőzést a TAC Új úti pályá-
ján játsszák.
Szabadidősport
február 22. (szombat) 10.00 
Fogyatékkal élők sportnapja
A rendezvény helyszíne  az Új úti 
iskola.
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Tata Város Önkormányzata és 
Diákönkormányzata, valamint a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében február 12-én ren-
dezték a Hexatlon Winter elne-
vezésű játékos, ügyességi vetél-
kedőt a Kőkúti Általános Iskola 
udvarán lévő jégsátorban. Az első 
Tatai Hexatlont tavaly szeptem-
berben tartották az Építők Park-
jában, ahol olyan nagy érdeklő-
dés kísérte az eseményt, hogy a 
sikeren felbuzdulva a TAVIDÖK 
úgy döntött, egy téli versenyt is 
megszerveznek. A helyszínen 8 
fős csapatokban felső tagozatos 
és középiskolás diákok versenyez-
tek egymással, a Kőkúti Általános 
Iskola Fazekas Utcai Tagintézmé-
nye, a Bláthy Ottó Szakközépisko-

la és Szakiskola, a Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakközépiskola, az Eötvös Jó-
zsef Gimnázium valamint a Re-
formátus Gimnázium képvisele-

tében. A verseny fővédnöke ismét 
Esztergályos Patrik párbajtőröző 
volt, az eseményen részt vett dr. 
Varga András önkormányzati kép-
viselő, a versenyzőket Purgel Zol-

tán alpolgármester köszöntötte. A 
téli Hexatlon győztese a Bláthy Is-
kola csapata lett, gratulálunk min-
den indulónak, akik a jég hátán is 
megállták a helyüket!         -áá-

Folytatás az 1. oldalról 
A legfiatalabb nyertes 20 éves 
és 8 hónapos volt, a legidősebb 
pedig 34 éves és 6 hónapos. 
Mezei Dániel a Giro d’Italia 
Hungary 2020 Grande Partenza 
kommunikációs vezetője a tatai 
sajtótájékoztatón hangsúlyozta: 
- igazi világsztárok kerekeznek 
majd végig az útvonalon, de né-
zőként nem szabad elfeledkezni 
a biztonságról, hiszen az út lesz 
a versenypálya, így oda semmi 

esetre sem szabad belépni, ezért 
külön figyelni kell a gyermekek-
re is.
A Giro d’ Italiát május 9. és 31. 
között rendezik, első három 
napján halad át a mezőny Ma-
gyarországon. Az első napon 
Budapesten egyéni időfutam-
mal indul a verseny, a második 
napon május 10- én a Budapest 
- Szentendre - Esztergom -Tata - 
Pannonhalma - Győr útvonalon, 
míg a harmadik napon a Szé-

kesfehérvár - Veszprém -Tihany 
- Hévíz - Nagykanizsa távon ke-
rékpároznak végig. Tatán május 
10-én délután várhatóan 15:30 
és 15:45 között szurkolhatunk 
majd a sportolóknak. A kerékpá-
rosok Agostyán felől érkeznek 
és a Somogyi Béla úton át jutnak 
el a körforgalomhoz. Onnan, az 
Ady Endre úton haladnak né-
hány métert, majd befordulnak 
a Bartók Béla útra. A Május 1. 
útra a Művelődési Központ után 

a benzinkútnál hajtanak rá, ott 
egy hosszú egyenes szakasz kö-
vetkezik, amelyen gyorsasági 
hajrá is lesz, s a várost Kocs felé 
hagyják el.
A világhírű kerékpárverseny 
szervezői várják az önkéntesek 
jelentkezését. Aki kedvet érez 
ahhoz, hogy részese legyen a 
Giro d' Italia lebonyolításának, 
önkéntesként jelentkezhet a 
www.onkentessport.hu webol-
dalon keresztül.       Tompa Andor

Tatára is ellátogat a világ egyik legnagyobb kerékpárversenye

Tartja a mondás, hogy jobbtól 
kikapni nem szégyen. A NB 
I/B-s kézilabda bajnokság ta-
vaszi nyitó fordulójában a TAC 
hazai pályán fogadta a Telekom 
Veszprém U21 együttesét. Ősz-
szel idegenben két gólos vere-
séget szenvedtek a tataiak, akik 
a Liga Kupában már legyőzték 
ellenfelüket. Ott sikerült, itt 
nem és itt nyer értelmet a cikk 
első mondata. Mert hogy most 
jobb volt a Veszprém. Jól kez-
dett a TAC és 5-2-re is vezetett. 
A 12. percben 7-7-nél érte utól 
a hazaiakat a fiatal vendégcsa-
pat. Innentől felváltva estek a 
gólok, de a hazaiak támadójá-
téka igencsak akadozott. Így 
nem volt meglepő hogy az első 
félidő hajrájában átvette a ve-

zetést a Veszprém és a szünetre 
11-13-as előnnyel mentek pi-
henni a csapatok. Szünet után 
sajnos nem változott a játék 
képe, sőt a vendégek növelni 
tudták előnyüket. Kapkodott 
a hazai csapat és csak 6 perc 
után tudott gólt lőni, de addig a 
veszprémiek háromszor is beta-
láltak. Állandósult a 3-4 gólos 
tatai hátrány, közben büntetők 
maradtak ki. Több hazai techni-
kai hiba is kellett hozzá. hogy 
a második félidő közepén már 
5 gólra nőtt a vendég előny, 
14-19, 16-21. Az 50. perc után 
felcsillant a remény, sikerült 
közelebb kerülni, két gólosra 
csökkenteni a hátrányt, de egy 
–egy újabb hiba miatt jöttek a 
vendég találatok így ennél kö-

zelebb már nem tudott a TAC a 
Veszprémhez kerülni. A végén 
még két hazai találat született, 
de ez csak a vereség arányának a 
csökkentéséhez volt elég
Tatai AC – Telekom Veszprém 
U21  24-27 (11-13)
Vezette: Bába S., Horváth P.
Góllövő:  Győrffi 4, Bagi, Dósa, 
Iváncsik, Sárosi, Tass 3-3, Mátó, 
Schekk 2-2, Kiss 1
Edző: Sibalin Jakab
-Semmi sem sikerült úgy ahogy 
elterveztük. Főleg  fejben nem 
voltunk  ott a meccsen, sajnos ez 
már a heti munkában is látszott. 
Ennyi technikai hiba és kihagyott 
büntető megbosszulja magát. 
Nincs mese megyünk tovább. 
Ismét egy fiatal csapat a NEKA 
következik idegenben.            -ta-

Jobbtól kikapni….

Asztalitenisz
Férfi NB I  Honvéd Szondi SE 
– Tatai AC 9-5
Pontszerző, Sipos 2, Krebs 1, 
Bak 1, Krebs-Sipos
Kézilabda
Női ifjúsági  Vasas SC – Tatai 
AC  37-30 (18-15)
Vezette: Garai B., Varasdi L.
Góllövő: Csics 10, Willi 8, Sik-
lósi 6, Rácz 3, Barkócz, Sebes-
tyén, Tompa 1-1
Tatai AC – Rákosmenti KSK 

40-28 (14-10)
Edző: Gubicza István
Férfi ifjúsági  Tatai AC  -  BSC 
Budakalász 39-29 (19-17)
Vezette: Markó T., Natkai N.
Góllövő: Csányi 9, Willi, Zu-
bek 6-6, Balogh 5, Steczina 
4, Czunyi, Takács 2-2, Szalay, 
Szi-Benedek, Véber, Vincze 
1-1
Edző: Márton Ádám
Fiú serdülő  Tatai AC – Buda-
kalász KZRT 20-15 (10-8)

Vezette: Markó T., Natkai N.
Góllövő: Willi 11, Horváth B. 
4, Takács 3, Szalay 1
Edző: Márton Ádám
Kosárlabda
Tatai SE – Nyíregyházi Ko-
sársuli 62-93 (17-22,19-28,14-
19,12-24)
Vezette: Dr Vajda B., Sebesi G.
Pontszerző: Rozsics 23, Czom-
pó 14/6, Kiss J. 10, Koncsár 9, 
Morcz 4, Polgár 2
Edző: Szabó Judit                -ta-

Eredmények

2020. február 1-2-án 
kezdték el az atléták a 
versenyévadjukat az 
Újoncok Országos Fe-
dettpályás Bajnokságá-
val a budapesti B.O.K. 
Csarnokban. A tatai 
Footour S.E. öt fővel 
vágott neki a verseny-
nek, mely az elvártaknál 
is nagyobb sikert hozott, 
városunk büszkeségére .
Szombaton rögtön egy 
bajnoki címet sikerült 
begyűjteni. Rózsahe-

gyi Bori távolugrásban szédüle-
tes nagyot - 521 cm-t ugrott, így 
a bajnoki aranyérem mellé még a 
ranglista vezető posztját is elhódí-
totta és ott a versenyen meghívást 
kapott az újonc válogatott keret 
márciusi ugró felkészítő edzőtá-
borába is! 300 méteren is remekül 
szerepelt, nem sokkal maradva le 
a dobogóról 44,49-es idejével az 
5. helyen zárt.
Vasárnap sem telt el úgy, hogy 
tanítványunk ne állt volna fel a 
dobogóra. Először Essősy Viola 
szép stílusú mozgással a női 3000 

méter gyalogló számban a szé-
pen csillogó ezüst érmet szerez-
te meg nagyon bíztató 22 percen 
belüli idejével. Rózsahegyi Bori 
majdnem ott folytatta, ahol előző 
nap abbahagyta. A sprintszámok 
királyában, a 60 méteres síkfutás 
előfutamai alapján a második leg-
jobb idővel kvalifikálta magát a 
döntőbe. Sajnos a rajtot egy picit 
túlizgulta, de így is új egyéni csú-
csot futva bronzérmes lett 8,29.es 
idővel.
Betegségektől megtizedelt kül-
döttségünk tagjai voltak még:

Bojtor Zsuzsanna 60 és 300 mé-
teren, Bigun Martin 600 és 2000 
méteren, Molnár Balázs ( bete-
gen is vállalva a versenyt ) 2000 
méteren. Mindhárman szépen fu-
tottak, tökéletesen hozva az előre 
kitűzött időket és elvárható helye-
zéseket.
A serdülők folytatják majd, nö-
vekvő sorrendben minden hét-
végén a többi korosztály is meg-
méretteti magát az országos 
erőpróbán. 
Hajrá Footou –Hajrá Tata!                                   

   Sándor Péter szakosztályvezető

Ragyogó évkezdés a Footour atlétáinál

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG

                
2020.03.14. 

   XXII.TATAI IVV  TÚRA

Rendezők: Tata Város Önkormányzata, KEM TJSZ és KEM 
SZÖSZ Szabadidősport Szövetség, TAC szabadidősport szak-
osztály,     VOLÁN SE természetjáró szakosztály

Távok: 7 km, 10 km, 14 km és 20 km Rajt – Cél: Ökoturiszti-
kai Központ / KAJAKHÁZ/ Tata Öregtó part

Rajtidők:  8.00 – 9.00 között 20 km      
       8.00 – 11.00 között:  7 km, 10 km és 14 km 

Nevezési díj: 500 Ft Célzárás: 15.00 ó 

Díjazás: Kitűző, oklevél és a 3 legnagyobb létszámú szerve-
zetnek serleg, zsíros kenyér parti a célban

A Fényes Tanösvény ezen a napon nevezési lappal külön be-
lépő nélkül látogatható!

Információ :Horváth Zoltán 06/30- 939-4017  
Pápai Lászlóné: 06/30/ 562 – 7559      

Téli Hexatlon a jégsátorban
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