
Tata Város Önkormányzata má-
jus 27- én a G ünt ner Aréna Vá-
rosi Spor tcsarnokban rendezte 
idei, városi pe dagógusnapi  ün -
neps égét, melyen a színes dipl o-
másokat és a nyugdíjba vonuló-
kat is kös zö ntöt ték.
A pe dagógusnap ha zai megün -
neplésére először 1952-ben ke-

rül t sor, amikor kiváló tanítói 
és tanári okleveleket adtak át 
az ország legjobb oktatóinak. A 
pe dagógusnaphoz  kapc solódva 
városunk önkor mányzata min-
den évben köz ös  ünne pl ésre hí v-
ja a tatai tanárokat, tanítókat,  az 
oktatási intézményeink minden 
munkatársát. Az idei eseményen 

részt vett egy kül döt tség is test-
vértelepülésünkről, a szőgyéni 
Csongrády L ajos Alapi skolából.
„  Az igazi tanár nem tanít a szó 
régi értelmében, ha nem alkot. A 
saját mindig f riss, mindig kor-
szerű tudását alkotja, szüli újjá 
tanítványai lelkében. Í gy lesz 
művész, alkotó művész - idézte 

a legendás Öveges pr of esszor 
szavait az ünne ps égen kös zön -
tőjében Michl József. Tata pol-
gármestere az eseményen így f o-
galmazott:  - K ös zöne t önökne k 
mindenért, azok nevében is, akik 
még soha  nem tudták kimonda-
ni azt, hogy kö szönöm , és azok 
nevében is, akik valamiért ezt 
nem tudják jól elmondani. K ö -
szönet és hála a bölcsődéinkben, 
az óvodáinkban, az általános, 
a közép és művészeti iskolá-
inkban, a P iarista R endhá zban 
zajló felsőoktatásban és a temp-
lomainkban értünk és a gyer-
mekeinkért köz vetlenül  vagy 
köz vetve szolgálatot vállalókért. 
Köszönet és hála, hogy az elmúlt 
évben is tudtak, de legalábbis 
pr óbáltak lenni gyermekmen-
tők, élményszerzők, csodatévők, 
testet-szívet-lelket gyógyítók, 
reményadók, kudarctűrők, tü-
relem erősítők, önzetlen ado-
mányosztók, öná tadók, önf el-
áldozók, őszinték, együttérzők, 
könnyeket letörlők, megértőek, 
elnézőek, jólelkűek, tudásvá-
gyók, lelkesítők, erős és nemes 
lelkűek, biztonságot adók, mun-
kaszeretők, szeretetteljesek és 
még f olytatha tnám… 
Folytatás a 3. oldalon
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Jól halad a Jenő-malom és a volt 
Kristály-fürdő területének meg-
újítása az Angolparkban, ahol 
folytatódnak az Angolkert Ma-
lomkert –  Angolkerti reh abilitáció 
III. üteme  című projekt kivite-
lezési munkái. A helyszínen új 
életre kel a Jenő-malom épülete, 
mellette p edig egy kü lö nleges,  
vizes élményp ark is h elyet kap .  
A beruh ázás terü letén B encsik 
János országgyűlési képviselő és 
Michl József polgármester tartott 
sajtótájékoztatót valamint bejárást 

május 2 0 -án.  
A T P-1.2.1-16-K 1 -2017-
00003 azonosítószámú pályázat 
kivitelezési munkái 2021. novem-
ber 22-én kezdődtek. A projekt 
teljes költségvetése 600 millió 
f orint,  mely E uróp ai U niós p á-
lyázatokból,  a magyar állam tá-
mogatásából és ö nkormányzati 
kö ltségvetési f orrásból áll.  Célja a 
látogatók elé tárni egy olyan h elyi 
adottságokra épülő ipartörténeti 
és kulturális attrakciót,  amely akár 
egymagában,  akár Tata egyéb tu-

risztikai látványosságaival ö ssze-
kapcsolódva kínál programlehető-
séget minden korosztály számára.  
A projektben helyreállítják a mű-
emléki védettségű Jenő-malmot, 
az eredeti malomszerkezettel.  Az 
ép ü letben kiállítást rendeznek be,  
a kö zp onti h elyiségben p edig in-
teraktív tér nyílik majd,  melyben 
a tatai malmok belső működését, 
munkaf olyamatait leh et megis-
merni. Emellett az egykori fürdő 
területe is átalakul, és új funkci-
ót kap, különböző (őrlő-, fűrész-, 

kalló-,  és h ajó)  malomszerkezetek 
működési elvének bemutatására 
nyújtva lehetőséget.
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő a fejlesztéssel kapcsolat-
ban elmondta: - 20 évvel ezelőtt 
az akkori ö nkormányzat dö ntése 
alapján bezárták a Kristály-fürdőt, 
ezt követően az új önkormányzat 
p edig elkezdte keresni annak a 
lehetőségét, hogyan lehetne hasz-
nosítani a terü letet a szomszédos 
malomép ü lettel együ tt.  
Folytatás a 3. oldalon

Újjászületik a Jenő-malom 
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Tata Város Önkormányzat K ép vi-
selő-testülete május 25-én tartotta 
soros ülését a Városházán, ahol 
ezúttal 16 napirendi pontban hoz-
tak döntést a képviselők.
A testület rendelet-alkotáshoz 
kapcsolódó témákkal kezdte mun-
káját, köztük a 2021. évi költség-
vetésről szóló önkormányzati ren-
delet végrehajtásáról valamint az 
idei évre vonatkozó költségvetés 
módosításáról szóló előterjeszté-
sekkel. Az önkormányzatoknak 
minden évben kötelező felada-
ta beszámolni az előző esztendő 
költségvetéséről, ezzel kapcso-
latban Michl József polgármester 
az ülés utáni sajtótájékoztatóján 
elmondta: - A 2021-es büdzsé 
számai közül érdemes kiemelni, 
hogy több, mint 2,5 milliárd fo-
rint helyi adó bevétel folyt be a 
város kasszájába. Ennek a bevé-
telnek körülbelül 10 -át fizetik 
magánszemélyek, 90 -a a Tatán 
működő vállalkozásoktól, cégek-
től érkezik. Az adókon kívül a be-
vételeink másik részét a p ályázati 
pénzek teszik ki, a harmadik tétel 
az egyéb bevételek - például ilyen 
lehet az ingatlanértékesítés - és 
mindezek mellett külön bevételi 
forrást képez az állami támoga-

tás, melynek összege hasonló a 
teljes adóbevételhez. A kiadások 
tekintetében a legfontosabb, hogy 
a kötelező feladatainkat bizton-
ságosan elvégezzük a lehető leg-
magasabb színvonalon, és ezt 
követően finanszírozhatunk ön-
ként vállalt feladatokat. A 2022-re  
vonatkozó költségvetés módosítá-
sáról a városvezető úgy nyilatko-
zott:  - Azokat a korrekciókat kel-
lett most átvezetnünk, melyek az 
idén eddig meghozott döntéseink 
vagy az állami támogatás változá-
sai miatt voltak szükségesek.
Az ülésen szavaztak a Volánbusz 
Zrt. autóbusszal végzett helyi sze-
mélyszállítás közszolgáltatási te-
vékenységére vonatkozó 2021-es 
beszámolójáról. Az önkormány-
zat minden évben nagyságrendi-
leg ötezer diáknak vásárolja meg 
az autóbusz bérleteket azzal a cél-
lal, hogy a Tatán tanuló gyerekek 
minél nagyobb számban használ-
ják a helyi tömegközlekedési esz-
közöket. A város az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján havi 5-7 mil-
lió forintot fizet ki a Volánbusz-
nak a helyi közösségi közlekedés 
működtetésére, ezt a kiadást sze-
retné az ö nkormányzat csö kkente-
ni, ezért új menetrend tervezetben 

gondolkodik, melynek megalko-
tásához külön bizottságot hoztak 
létre. A bizottság, javaslatait már 
a közlekedési társaság elé terjesz-
tette annak érdekében, hogy a jö-
vőben javítson a helyi autóbusz 
közlekedés minőségi és anyagi 
oldalán.
A gazdasági társaságokhoz kap-
csolódó előterjesztések elsősor-
ban a városi cégekhez kapcso-
lódtak, a képviselők voksoltak a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., 
a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. valamint a Tatai reg-tó Kft. 
beszámolóiról. Ezt követően az 
önkormányzat gyermekvédelmi 
és gyermekjóléti feladatainak el-
látásáról és a Tatai Járási ivatal 
tavaly végzett gyámügyi és gyer-
mekvédelmi hatósági tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatók kerül-
tek napirendre. A témáról Michl 
József úgy nyilatkozott: - álás 
köszönet a bölcsődéink valamint 
a Szociális Alap ellátó I ntézmé-
nyünk munkatársainak, akik en-
nek a munkának a nagy részét el-
végzik, és nagy köszönet a Járási 

ivatal gyámügyi osztályának is, 
hiszen hozzájuk kerülnek azok a 
problémás ügyek, melyeket sok 
esetben mi is segítünk kezelni. 

Tata gyermekbarát város, ezért 
kifejezetten odafigyelünk arra, 
hogy a nehezebb sorsú gyerme-
kek ellátásában, támogatásában az 
anyagiakon túl is tudjunk valamit 
nyújtani. 
A májusi ülésen döntés született 
a éti 8-as tóval kapcsolatosan. A 
tó egy pályázatnak köszönhetően 
2015-ben újult meg A tatai éti 
8-as számú halastó természetes 
vízi élőhellyé történő rehabilitá-
ciója  elnevezésű projekt során. 
Akkor a halgazdálkodás még nem 
lehetett része a projektnek, most 
viszont már van rá lehetőség. Mi-
chl József sajtótájékoztatóján el-
mondta: - árom hónapra kötünk 
megállapodást a Komárom-Esz-
tergom Megyei orgászegyesü-
letek Szövetségével, a cél, hogy 
az utánpótlás nevelés érdekében 
a gyermekek számára hozzanak 
létre egy horgászhelyet, ahol nyári 
táborokat szerveznek és megis-
mertetik a fiatalokat a horgászat 
szépségeivel. Emellett a éti 8-as 
tó halgazdálkodási jogának ha-
szonbérbeadására vonatkozóan 
pályázati felhívást is ki fogunk 
írni. Tata polgármestere hozzátet-
te: - Az a célunk, hogy ez a terület 
is folyamatosan megújítva, vala-
mint a halak által javuló vízmi-
nőséggel tudja szolgálni a helyi 
közösséget.
A képviselő-testület ülésén eb-
ben a hónapban sem maradt el a 
szokásos tájékoztató az Európai 

niós pályázatokról és a Magyar 
K ormány által biztosított támo-
gatásokról, és szavaztak a testület 
2022. II. félévi munkatervéről is. 
A napirendek sora egy zárt ülés 
keretében tárgyalt előterjesztés-
sel ért véget, az Év Közszolgálati 
Dolgozója Díj 2022. évi adomá-
nyozásáról. Tata Város nkor-
mányzat Képviselő-testülete kö-
vetkező rendes ülését várhatóan 
június utolsó szerdáján tartja majd.
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Fotó: Domokos Attila

A Városháza Martyn-termében 
ülésezett május 26-án a Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulási 

Tanács, melynek tagjai ezúttal öt 
napirendi pontban hoztak dönté-
seket.

Az ülés egyik fő témája a Tár-
sulás tavalyi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló tájékoztató 
és a 2022. évi költségvetés mó-
dosítása volt. Ezzel kapcsolatban 
Michl József, a Társulási Tanács 
elnöke elmondta: - Május minden 
évben az előző esztendő pénz-
ügyi lezárásáról szól, ennek a 
kötelezettségünknek tettünk mi is 
eleget. 2021-et sikeresen zártuk, 
mindkét intézményünk, a Szociá-
lis Alap ellátó I ntézmény valamint 
a Kistérségi Időskorúak ttho-
na kiválóan működik szakmai és 
pénzügyi tekintetben egyaránt, 
ezért köszönjük az ott dolgozó 

munkatársaink precíz, felelősség-
teljes munkáját.
Az ülésen tárgyaltak a Szociális 
Alapellátó Intézményben fizeten-
dő térítési díjak felülvizsgálatá-
ról, valamint a Társulás és a hoz-
zá tartozó önkormányzatok 2021. 
évi ellenőrzéseiről is. Ezt követő-
en a helyszínen aktuális témák-
ról tájékoztatta a kistérségi pol-
gármestereket Ströcker Zoltán, a 
Tatai Járási ivatal vezetője, dr. 
Mózes István, a Tatai Járási i-
vatal foglalkoztatási osztályveze-
tője valamint Fenyvesi Veronika, 
a Tatabányai Tankerületi Központ 
köznevelési osztályvezetője.

léseztek városunk képviselői

 árosházán üléseztek a kistérségi polgármesterek

ét éve m ködik a áltai játszókert
etedik születésnapját ünnepelte május 21-én délután a tatai 

Máltai Játszókert. A helyszínen többek között kézműves fog-
lalkozásokkal, arcfestéssel, zenés programokkal, ugráló várral 
várták a gyerekeket és természetesen a születésnapi torta sem 
maradhatott el, az ünnepi süteményt igó Balázs alpolgármester 
szelte meg. 
A játszókertet 2015 nyarán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
helyi csoportja és Tata Város nkormányzata támogatásával ala-
kították ki, az önkormányzat azóta is rendszeresen, évente biz-
tosít pénzügyi támogatást a működtetéséhez a szeretetszolgálat 
Tatai Csoportjával kötött együttműködési megállapodás kereté-
ben. Tavaly a játszótér egy modern, biztonságos gumiburkolatot 
is kapott, melyet 270 négyzetméteren alakítottak ki, a fejlesztést 
az önkormányzat saját költségvetési forrásból biztosította.

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

alálkozzunk 
a emzeti 

sszetartozás 
apján!

Tisztelettel hívjuk és várjuk a ta-
taiakat június -én szombaton a 
Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében zajló megemléke-
zésekre, a Nemzeti sszetartozás 
Napja alkalmából.
A program 9 óra 30 perckor kez-
dődik a Kossuth téren, ahol félár-
bocra eresztjük az rszágzászlót.
10 óra 15 perctől a tisztelet és 
az emlékezet virágait helyezzük 
el a szőgyéni emlékkeresztnél, a 
Mindszenty téren.
11: 00 órától kerül sor a Nemzeti 

sszetartozás terén lévő Nemze-
ti sszetartozás emlékművének 
koszorúzására.
A Kossuth téren 15:00 órakor 
kezdődik a Katonazenekari Fesz-
tivál, majd 18 óra 30 perckor 
emléktüzet gyújtunk a Kálvá-
ria-domb lábánál.



Közélet2022. június 2. VIII. évfolyam, 11. szám 3

Modern inkubátorház 
várja az érdeklődő 
vállalkozásokat
Tata Város Önkormányzata segítsé-
get kíván nyújtani a kezdő vagy fej-
lődő helyi mikro-, kis- és középvál-
lalkozások számára a Széles csapás 
utcában hamarosan átadásra kerülő 
Vállalkozói Inkubátorház kínálta le-
hetőségekkel.
Az új építésű, modern, akadálymen-
tes létesítményben a piaci árnál ked-
vezőbb bérleti díjért kiadók:
-változatos méretű és elrendezésű 
irodák,
-egymástól független, önálló tevé-
kenység végzéséhez, egy légtér-
ben közösségi munkavégzés ún. 
coworking lehetőségként néhány 
óra időtartamra bérelhető, korszerű 
infrastruktúrával felszerelt munkaál-
lomások (íróasztalok),
-műhelycsarnok,
-20 fős előadóterem (tárgyalások, 
szakmai programok, továbbképzé-
sek… lebonyolítására).
A helyszínen parkolók és elektromos 
töltőállomás is biztosított. 
Érdeklődni Vámosiné Illés Márta ön-
kormányzati kapcsolattartónál lehet.
E-mail: vamosine.illes.marta@tata.
hu Telefon: 06-30/867- 6938.

Tájékoztatjuk az érintett vállalkozókat, hogy az európai jogsza-
bályoknak, azon belül a mobilitási csomag rendelkezéseinek való 
megfelelés jegyében 2022. május 21-től módosul a díj ellené-
ben végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, 
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási 
és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az 
ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. 
(XII. 7.) Korm. rendelet.

Ennek értelmében Magyarországon is már csak szakhatósági 
engedéllyel tevékenykedhetnek a kistehergépjárműves fuvaro-
zók, pontosabban azok, akik 2,5 t legnagyobb megengedett ösz-
sztömeget meghaladó kistehergépjárművel díj ellenében belföl-
di vagy nemzetközi fuvarozási szolgáltatást végeznek. A korábbi 
3,5 tonnás engedélykötelezettségi határ tehát 2,5 tonnára csök-
kent.
2022. május 21-től az érintett kisáruszállító haszongépjárművek 
uniós ill. magyarországi székhelyű üzembentartói csak engedély-
lyel végezhetnek díj ellenében mások számára közúti fuvarozási 
szolgáltatást. Az engedély kiadására a megyei kormányhivatal 
jogosult.
A KEM Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály elérhetősége: 
2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/d. 
Tel: 34/513-113, 34/513-114. 
Osztályvezető: dr. Horváth Klaudia Anett Tel: 34/513-121.
E-mail: kozlekedes.meff@komarom.gov.hu

A változás 2022. május 21-től hatályos.
     Tatai Közös 

Önkormányzati Hivatal

Folytatás az 1. oldalról.
Kérem, maradjanak is ilyenek, 
Isten éltesse önöket! - mondta a 
városvezető.
A sportcsarnokban Dr. Takács 
Ádám, a Tatabányai Tankerüle-
ti Központ szakmai vezetője is 
köszöntötte a pedagógusokat, 
hangsúlyozva, hogy nemze-
ti kultúránk és sikerünk záloga 
azoknak a pedagógus kollégák-
nak a felbecsülhetetlen munkája, 
akiknek segítségével a közneve-
lés rendszerének legfontosabb 
szereplői, a gyerekek, megkap-
hatják a tehetségük kibontakoz-
tatásához szükséges, verseny-
képes tudást. Dr. Takács Ádám 

hozzátette:- Komoly felelős-
ség az önöké, hiszen egy egész 
nemzedék sorsa múlhat szakér-
telmükön, példamutató maga-
tartásukon. Ezért talán az egyik 
legfontosabb küldetés gyerme-
kekkel foglalkozni, és átadni 
nekik az előző generációk által 
felhalmozott ismereteket. 
Az esemény vendége volt Jukka 
Sinnemäki, finn pedagógus, ok-
tatásfejlesztési szakember, aki a 
"Mit tanultam mint tanár és ne-
velő az elmúlt 23 év alatt?" című 
magyar nyelvű előadásával lé-
pett a színpadra. A 2019-es Glo-
bal Teacher Award  nyertes Juk-
ka Sinnemäki általános iskolai 

tanárként az elsők között kezdte 
el támogatni az ÉlményMűhely 
finnországi programjait. Sokan 
már hazánkban is megismerked-
hettek szemléletével és módsze-
reivel, a szakmai tapasztalatcse-
re jegyében több magyarországi 
kollégája látogatását is viszo-
nozta, és rendszeresen tart előa-
dásokat leendő illetve gyakorló 
pedagógusoknak többek között 
Egerben, Győrben valamint Bu-
dapesten. A tatai rendezvényen 
a finn szakember saját élettör-
ténetén keresztül osztotta meg a 
hallgatósággal tapasztalatait, az 
oktatással, a pedagógus pályával 
kapcsolatos tudását.

A városi pedagógusnapi ünnep-
ségen idén is köszöntötték a 
nyugdíjba vonuló valamint a szí-
nes diplomás pedagógusokat.
2022-ben lett rubindiplomás 
Dúcz Zsigmondné (Vaszary Já-
nos Iskola), valamint vasdiplo-
más Berecz Györgyné. Aranydip-
lomát vehetett át Gútay Jánosné 
(Fazekas Iskola), Polt Istvánné 
(Jázmin Iskola) és Tölgyesi Jó-
zsef (Vaszary János Iskola). 
Nyugdíjba vonulása alkalmából 
köszöntötték Baloghné Szabó 
Katalint (Jávorka Iskola), Barsi-
né Pirityi Máriát (Kőkúti Iskola), 
Bencze Józsefet (Jávorka Isko-
la), Dallos Zsuzsannát (Vasza-
ry János Iskola), Karsai Ildikót 
(Új úti Iskola), Kernerné Fagyal 
Tündét (Vaszary Iskola), Kőhal-
mi Zoltánnét (Kőkúti Iskola), 
Pozsgayné Tóth Ildikót (Faze-
kas Iskola), Puck Gyöngyikét 
(Vaszary János Iskola), Dr. Tuba 
Miklósnét (Új úti Diákotthon), 
Csábiné Gazdag Elvirát (Eötvös 
József Gimnázium), Farkasné 
Gerencsér Zsuzsannát (Jávorka 
Iskola), Gyüsziné Keller Klárát 
(Jázmin Iskola), Magyar Csa-

bánét (Eötvös József Gimnázi-
um), Mészárosné Boros Valériát 
(Kőkúti Iskola), Mocsári Lenkét 
(Vaszary Iskola) és Szalai Zsu-
zsannát (Jávorka Iskola).
Dallos Zsuzsanna, Pozsgayné 
Tóth Ildikó, Karsai Ildikó és 
Puck Gyöngyike az eseményen 
Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met vehetett át, amely az emberi 
erőforrások minisztere által ado-
mányozható szakmai elismerés. 
Azoknak a nyugállományba vo-
nuló óvodai, általános iskolai, 
szakiskolai, középiskolai peda-
gógusoknak és főiskolai, egyete-
mi oktatóknak adományozható, 
akik legalább 25 éven keresztül 
dolgoztak a gyermekek oktatá-
sa-nevelése érdekében, és pá-
lyájuk során kiemelkedő munkát 
végeztek.
Minden díjazottnak és nyugdíjba 
vonuló pedagógusnak ezúton is 
szívből gratulálunk!
A városi pedagógusnapon köz-
reműködött  Jenei Márta, a Pö-
törke Népművészeti Egyesület 
Ifjúsági Zenekara Bottyán Ildikó 
vezetésével és a Cimbaliband 
Zenekar. 

Jogszabályváltozás

Folytatás az 1. oldalról.
Most megvalósul a malom teljes 
körű felújítása, a régi fürdő terüle-
tén pedig egy olyan vizes, interak-
tív park létesül, amely lehetőséget 
biztosít a gyerekeknek arra, hogy 
saját maguk tapasztalják meg a 
víz irányításának lehetőségét és 
felelősségét, emellett egy lisztező 
malom működését is testközelből 
ismerhetik majd meg. Bencsik Já-
nos hozzátette: - Szerintem az ön-
kormányzat ebben a kérdésben jól 
döntött, és a szükséges pénzügyi 
forrásokat is a tervek mellé tudta 
tenni.
Michl József polgármester a sajtó-
tájékoztatón úgy nyilatkozott: - A 
Jenő-malmot az önkormányzat 
hosszú évekkel ezelőtt vásárolta 

meg a magyar kormánytól, azért, 
hogy egyszer sikerüljön egy mú-
zeumot, egy különleges ipartörté-
neti bemutatót létrehozni benne. 
Mellette, a volt fürdő helyén, egy 
vizes játszóteret alakítunk ki. Ezt 
az attrakciót elsősorban - a koráb-
biakhoz hasonlóan - a tataiaknak 
építjük, de természetesen az ideér-
kező vendégeink számára is nyitva 
áll majd. Az a célunk, hogy a tatai 
családok sok élménnyel teli órát 
eltöltsenek itt, a gyerekek és akár 
a felnőttek is megismerhessék, ho-
gyan néz ki belülről és hogyan mű-
ködik egy malom. A malomépület 
mellett illetve mögött egy közös-
ségi teret szeretnénk kialakítani, 
melyen helyet kap a gútai malom 
kicsinyített mása, valamint alkal-

mas lesz különböző rendezvények, 
programok lebonyolítására.
A projekt indulásakor az volt az 
eredeti terv, hogy a park működé-
séhez szükséges vízellátás a Po-
kol-forrásból történjen, a feljövő 
vizet használják, majd természetes 
módon továbbvezetik, elfolyatva 
a Malom-patakon. Jelenleg azon-
ban, főleg a csapadékhiány miatt 
a karsztvízrendszer visszatöltő-
dése ezen a területen lelassult, a 
fejlesztés területe a források te-
kintetében a legmagasabb része a 
városnak, így most a vízszint ala-
csonyabb a szükségesnél. Ennek 
pótlása a Jenő-malom előtt lévő 
kommunális ivóvízhálózatra tör-
ténő csatlakozással történik meg, 
mivel azonban a vizet nem szeret-

nék elfolyatni, ezért egy vízforga-
tó beépítésével fogják biztosítani 
a megfelelő vízminőséget. A park 
területe télen is nyitva lesz majd, 

biztosítva egy hangulatos séta 
lehetőségét, a malom épületébe 
pedig minden évszakban el lehet 
látogatni.

Újjászületik a Jenő-malom és környezete

Köszönet és hála pedagógusainknak!

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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M ájus 2 5 -én az E sterh ázy-kas-
télyban rendezték a Tatai P ata-
ra 1 5 9 7  Tö rö k-kori Tö rténelmi 
F esztivál sajtótájékoztatóját.  A 
f esztivál jú nius 3 .  és 5 .  kö zö tt 
várja az érdeklődőket.
I dén már 1 4 .  alkalommal rendezik 
meg az Öreg-tó p artján a h árom 
nap os P atara F esztivált.  A szerve-
zők stratégiai partnere 2022-ben 
is a K uny D omokos M ú zeum,  a 
Tatabányai M ú zeum és a M H  2 5 .  
K lap ka G yö rgy L ö vészdandár,  az 
eseményt emellett Tata Város Ön-
kormányzata is támogatja.
A rendezvény célja a 1 6 .  század 
hadművészetének és hétköznap-
jainak megélhető, minden részle-
tében történelmi hűségre törekvő 
bemutatása,  a keresztények és az 
oszmán megszállók életmódjá-
nak, harcmódjának, a kényszerű 
együ ttélés nap jainkig kimutath a-
tó utóh atásainak megjelenítése.  A 
rendezvény változatos p rogramjai 
átélhetőek, hiszen a nézők is aktív 
részesei leh etnek az események-
nek.  Az élményalap ú  tanulás,  az 
ismeretterjesztés,  a tö rténelmi 

időutazás annak a több száz hazai 
és külföldi katonai hagyományőr-
nek is köszönhető, akik látványos 
demonstrációkkal,  életmód-be-
mutatókkal,  p árbajokkal,  csata-
jelenetekkel lép nek a kö zö nség 
elé.  A látogatók emellett részesei 
leh etnek a táborok,  a magyar f alu 
és a h árem p rogramjainak,  kiállí-
tásoknak,  vártú ráknak,  zenés és 
táncos előadásoknak.
Az esemény sajtótájékoztatóján 
M ich l József  p olgármester kö -
szönetet mondott az esemény fő 
szervezőjének, Zombori Mihály-
nak és munkatársainak,  a támoga-
tóknak, a hagyományőröknek és 
minden közreműködőnek azért a 
tiszteletreméltó munkáért,  mely-
lyel a f esztivál h agyományait 
még a neh ezített kö rü lmények 
kö zö tt is életben tartják.  A város-
vezető kiemelte:- Arra buzdítom 
a tataiakat,  h ogy minél tö bben 
jö jjenek el a P atarára,  segítsék ez-
zel a szervezőket, drukkoljanak a 
keresztény h adaknak,  és részvéte-
lü kkel is f ejezzék ki tataiságukat,  
a város kö zö sségének ö sszetartá-

sát, a közös értékeink megőrzésé-
nek jelentőségét.
A f esztivál kerettö rténete termé-
szetesen idén sem változik.  A 
tizenö t éves h áború ban,  amikor 
Tata négybástyás vára tö rö k ké-
zen volt,  komoly akadályt jelen-
tett a dunántú li keresztény h ad-
mozdulatok útjában. Gróf Pál y 
Miklós komáromi főkapitány az 
ostromh oz szü kséges csap atok 
hiányában, meglepetésszerű tá-
madásra szánta el magát,  mely-
nek főszereplője egy új fegyver, 
a kap up etárda ( p atara)  volt.  A 
németalf ö ldi h áború k során kif ej-
lesztett eszköz első magyarorszá-
gi alkalmazására 1 5 9 7 .  május 2 3 -
án a tatai vár kap ujánál kerü lt sor,  
s a bemutatkozás sikert h ozott az 
ostromlóknak.  A tö rténeth ez kap -
csolódó állandó p rogramelemek a 
f esztivál látogatóit elrö p ítik a 1 6 . -
1 7 .  század végvári életének min-
dennap jaiba,  ah ol kip róbálh atják 
magukat a korabeli mesterségek-
ben,  megismerkedh etnek a tö rö k 
h ódítók és a keresztény csap atok 
életének mindennap jaival.  A ren-

dezvény csúcspontjait jelentő, 
több száz hagyományőr részvéte-
lével megvalósított csaták ebben 
az évben is D r.  Négyesi L ajos 
h adtö rténész által kidolgozott és 
a résztvevőkkel egyeztetett for-
gatókö nyvek alap ján valósulnak 
majd meg.  A nagy ü tkö zetek mel-
lett ( nyíltszíni csata,  várostrom,  
kap up etárda-robbantás)  bajvívás-
sal,  mustrával,  katonai gyalogos- 
és lovasbemutatóval idézik meg a 
hagyományőrök az időszak hadi-
tech nikáját,  a katonák életmódját 
és szokásait.
Az egykori h aditech nika mellett 
természetesen a jelen modern esz-
kö zei is h elyet kap nak a h árom-
napos eseményen. Lőrincz Gábor 
dandártábornok,  a M agyar H on-
védség 2 5 .  K lap ka G yö rgy L ö -
vészdandár dandárp arancsnoka 
ezzel kap csolatban tájékoztatott 
arról,  h ogy a M agyar H onvédség 
50 különböző technikai eszközt 
mutat majd be a h elyszínen,  így 
a látogatók kö zvetlenü l is tap asz-
talatot szerezh etnek arról,  milyen 
változásokat h ozott már eddig is 
a Zrínyi aderőfejlesztési Prog-
ram.
Az állandó p rogramok mellett 
ú jdonságok is h elyet kap nak a 
p ü nkö sdi h étvégén megrendezés-
re kerülő eseményen. A budapesti 
Y unus E mre tö rö k kulturális in-
tézet török művészek közremű-
kö désével h agyományos tö rö k 
nép zenével,  bazárral,  kávé- és 
tea-kostolóval,  játékkal,  vala-
mint ú jabb kiállításokkal várja a 
látogatókat,  akik emellett megis-
merh etik a Tü rk Tanács K ép vi-
seleti I rodát és a G ü l B aba Tü r-
béje Örö kségvédelmi Alap ítvány 
p rogramját.  A K omárom-E sz-
tergom M egyei Jogászegyesü let 
pedig a hagyományőr csapatok 

segítségével tö rténelmi színp adi 
játékban mutatja be a tatai vár tö -
rö k-kori tö rténetének f ontosabb 
eseményeit.  A f esztivál p rog-
ramkínálatát jól kiegészíti a tatai 
mú zeum és a kastély által f elkí-
nált lehetőségek sora. Pálházy 
Nándor,  az E sterh ázy-kastély 
vezetője elmondta, hogy a Tatai 
Patara időtartama alatt érvényes 
fesztivál belépővel rendelkező 
látogatók kedvezményesen tud-
nak vásárolni belépőjegyet az 
E sterh ázy-kastélyba,  a jegyek a 
vásárlás időpontjától számított 90 
nap ig f elh asználh atóak lesznek.  
D r.  Sch midtmayer R ich árd mú -
zeumigazgató arról tájékoztatott,  
h ogy a f esztivál karszalagjával a 
Tatai Vár minden kiállítása ingye-
nesen megtekinthető lesz, június 
4 -én és 5 -én p edig ugyanez érvé-
nyes a Német Nemzetiségi M ú ze-
umban is.  
A Tatai P atara 1 5 9 7  Tö rö k- kori 
Tö rténelmi F esztivál eseményei 
a várban,  a várárokban,  a K as-
tély-téren,  az E sterh ázy-kastély 
p arkjában és az Öreg-tó p artján 
zajlanak majd. Zombori Mihály, 
a p rogramok részletes ismertetése 
kap csán elmondta,  tö bbek kö zö tt 
371 hagyományőr gondoskodik 
a h amisítatlan p atara h angulatról.  
A cseh ,  szlovák,  lengyel,  német,  
szerb és magyar hagyományőrök 
tö bb,  mint 1 5  ezer kilométert 
utaznak azért,  h ogy részesei le-
h essenek K ö zép -E uróp a legna-
gyobb tö rö k-kori tö rténelmi f esz-
tiváljának.
A f esztivál jegyértékesítési és 
belép tetési p ontjai a M agyary 
Zoltán Művelődési Központnál, 
a Tópart sétányon és a ősök te-
rénél lesznek.  
További részletek: www.tataipa-
tara.hu, www.tata.hu 

Május 28-án délelőtt rendez-
ték a h agyományos O rbán-nap i 
ünnepséget az Újhegyben lévő 
Szent O rbán szobornál.
Szent rbán a szőlőművesek, 
borászok,  vincellérek,  kocs-
márosok védőszentje. A régi 
szokás szerint,  h a O rbán nem 
h ozott f agyot,  az emberek h á-
lából borral locsolták meg a 
szobrát,  h a viszont f agyot h o-
zott,  akkor vízzel ö ntö zték,  
vagy akár meg is vesszőzték. 
A tatai eseménnyel kap cso-
latban dr.  Varga András,  a vá-
rosrész ö nkormányzati kép -
viselője elmondta: - Nagyon 

régi h agyomány az O rbán-nap  
megünneplése, mely egy időre 
ugyan alábbhagyott, de 20 éve 
már ú jra és ú jra f elelevenítik az 
itt élők, akik az rbán-naphoz 
legközelebb eső szombaton 
meglocsolják a szobrot.  E zzel 
az eseménnyel nem a h agyo-
mányt áp oljuk,  h anem a saját 
lelkü nket gazdagítjuk,  h iszen 
miközben emlékezünk az elő-
deinkre, magunkat is megerő-
sítjü k,  jobbá tesszü k.
Az eseményen részt vett a Vá-
rosi Nyugdíjas K lub dalkö re,  
amelynek tagjai  énekekkel és 
versekkel  készü ltek.

Tatai Patara 1597 Török-kori Történelmi Fesztivál – Június 3-5.

Szent Orbán-napi    
hagyományápolás

A nap okban tartotta éves találko-
zóját a H elyi Televíziók O rszágos 
E gyesü lete,  ah ol tö bbek kö zö tt,  a 
H elyi É rték D íjakat is átadták.  A 
Tatai Televízió két kategóriában is 
elismerésben részesü lt.  
A Dokumentumfilmek, egész es-
tés kategória második h elyezettje 
2022-ben a Tatai Televízió Vad-
lúdfilmje.  A szépen kivitelezett 
természetfilm egy igazi helyi ér-
tékre fókuszál. Lenyűgöző képek-
kel mutatja be,  h ogy vált egy h elyi 
kezdeményezés országos hírűvé. 
O lyan p rogrammá,  amely méltán 
szerep el a h azai és lassan a nem-
zetkö zi turizmus éves nap tárjában,  
s amely a helyi természetvédők, a 
h elyi ö nkormányzat,  valamint az 
országos természetvédelmi szerve-
zetek  ö sszef ogásával jö h etett létre 

 méltatta a filmet a zsűri. A Vad-
lúdfilmen Drekszler Anna szer-
kesztőként, Nagypál Ákos, Kovács 
I stván,  M oh ácsy Viktor és K iss 
Ernő operatőrként, óna Gábor  
vágóként dolgozott,  a drónf elvéte-
lekért p edig B aranyai Tibor f elelt.  
A díjat D rekszler Anna,  Nagyp ál 
Ákos és óna Gábor veszi át. 
A H elyi É rték D íjak átadását.  a 
Tematikus M agazin K ategóriával 
folytatjuk.  A magazinműsorok 
közül a harmadik díjat 2022-ben 
a Tatai Televízió Pezsgőgyár című 
pályaműve nyerte. A zsűri szerint 
a Pezsgőgyár informatív műsor, 
amely egy önálló ismeretterjesztő 
film értékeit mutatja fel, a téma 
megkö zelítése magas szakmai 
felkészültségről ad bizonyságot. 
A magazinon D rekszler Anna 

szerkesztőként, Mohácsy Viktor  
és Nagypál Ákos operatőrként, 
B ondor K risztián p edig vágóként 
dolgozott.  A díjat D rekszler Anna,  
M oh ácsy Viktor és B ondor K risz-
tián veszi át.
A díjak odaítéléséről idén Gulyás 
István, az MTVA szerkesztő-ri-
porter-műsorvezetője, Kollarik 
Tamás Magyar Filmdíjas, Bán y 
Miklós-díjas producer, filmrende-
ző, valamint Kocsis Tibor Balázs 
Béla-díjas filmrendező döntöttek. 
Ezúton is gratulálunk:
Drekszler Anna, szerkesztő
Nagypál Ákos operatőr
Kovács István operatőr
Mohácsy Viktor operatőr
B aranyai Tibor drón
B ondor K risztián vágó
R óna G ábor vágó

Helyi Érték Díjat nyert a Tatai Televízió

Fotó: Domokos Attila
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B átki P iroska,  Tata Város D i-
ákö nkormányzatának ( TAVI -
D ÖK )  diákp olgármestere már a 
második évét tö lti ebben a p o-
zícióban. Az elmúlt időszakban 
a covid járvány okozta h elyzet 
a megszokottnál nagyobb sze-
rep vállalást jelentett a R ef or-
mátus G imnázium tanulójának.  
Munkájának is köszönhető, 
hogy a TAVID K idei első fél-
évi szerep lései,  vállalásai remek 
eredményekkel zárultak.  Akkor,  
amikor az E uróp ai I f jú ság É ve 
bekö szö ntö tt,  számos ú j kih ívás-
nak tett eleget a tatai fiatalok kö-
zö ssége.  B átki P iroskát Cserteg 
I stván kérdezte a mö gö ttü nk álló 
h ónap ok munkájáról.
Az év a városi Ifjúsági Stra-
tégia megalkotásával indult, 
emellett milyen programokkal 
kezdődött 2022?
Egy rendkívüli grafikus tanu-
ló teh etségének leh ettü nk szem 
és f ü ltanú i Tatán a P eron M usic 
Könnyűzenei Tehetséggondo-
zó és Képző Központban ja-
nuár 1 5 -én,  Szikora G eorgina 
kiállítás megnyitóján.  A Talen-
tum Szakgimnázium 1 2 .  osztá-
lyos tanulója lehetőséget kapott 
arra, hogy grafikáit Kezdetek  
címmel megmutassa a nagyvi-
lágnak.  D iákö nkormányzatunk 
támogatta a fiatal grafikus első 
ö nálló kiállításának létreh ozását.  
A megnyitón tanára,  Szigetvári 
K risztina is méltatta az alkotása-
it, Tóth Kincső az Eötvös Gim-
názium tanulója p edig zenével 
kö szö ntö tte az esemény résztve-
vőit. 
Tata volt diákpolgármestere, 
Kelemen Anna többször visz-
szatért a programok kapcsán. 
Hogyan tudta tapasztalataival 
támogatni a munkátokat?
2 0 2 2 .  január 2 6 -án K elemen 
Anna a diákjogok témájában tar-
tott rövid előadást, majd beszél-

getésre is sor került a résztvevők-
kel, a fiatalok a helyszínen kaptak 
választ a kérdéseikre.  Anna a 
Nemzeti I f jú sági Tanácsban 
f olytatja kö zéleti munkáját,  így 
tap asztalatait meg tudta osztani 
velü nk.  Amikor áp rilisban a ta-
tai O rszágos D iáktalálkozót ren-
deztük, akkor zsűritagként szá-
míthattunk a figyelmére. lyan 
p rojektek szü lettek az országos 
diáktalálkozón, amelyeket zsűri-
tagként is megvalósíth atónak és 
h asznosnak gondolt.
A h agyományos városi teh etség-
gálán műsorvezető és szereplő is 
voltál Szabó E mesével együ tt.  
I mp ozáns számok és elkép esz-
tő tehetségek jellemezték azt a 
p rogramot.  Te h ogyan láttad?
Tata Város Önkormányzata és 
D iákö nkormányzata szervezé-
sében rendeztü k a városi Teh et-
séggálát március 2 5 -én a P eron 
Teh etségkö zp ontban,  ah ol 1 8 0  
fiatalt 12 produkcióban láthatott 
a kö zö nség.  Tata 2 0 1 9  nyarán 
nyerte el a Teh etségbarát Önkor-
mányzat címet.  Az elismerésben 
olyan ö nkormányzatok részesü l-
h etnek,  melyek segítik a teh etsé-
gek f elkutatását,  támogatását,  és a 
teh etséggondozó szervezetekkel 
is példamutató együttműködést 
f olytatnak.  Tata ö nkormányza-
ta hosszú ideje nyújt széleskörű 
ö sztö ndíj támogatást,  emellett 
kö znevelési,  kö zoktatási,  és 
közművelődési megállapodások 
ú tján is támogatja a teh etséggon-
dozással f oglalkozó intézménye-
inek, szervezeteinek működését. 
A márciusi eseményen f ellép tek 
a M enner B ernát Z eneiskola,  a 
Kőkúti, a Fazekas és a Vaszary 
I skola,  a K enderke,  a P ö tö rke,  
az E ö tvö s G imnázium,  a R ef or-
mátus G imnázium,  a Színes I s-
kola,  a P eron Teh etségkö zp ont,  
a Csűrdöngölő táncegyüttes és a 
Primavera Tánccsoport fiataljai. 

A fellépő csoportok a gála végén 
elismerésben részesü ltek,  melye-
ket Michl József polgármestertől 
veh ettek át.  
A városi diákönkormányzat-
ban a feladatok elosztására tö-
rekedtek. Hol Lévai Dominik 
vállal több szerepet alpolgár-
mesterként, hol Szénási Csilla 
dolgozik többet rendezvénye-
ken. Jó köztetek az együttmű-
ködés?
Azt gondolom,  h ogy mindenki-
nek sok tanulnivalója és f eladata 
van,  ezért a munka elosztására 
kiemelten tö rekedni kell,  h ogy 
mindenki a tudásának és időbe-
osztásának megfelelően tudja 
végezni a dolgát.  Jó volt p éldá-
ul együ tt dolgozni a teh etséggá-
lán Szabó E mese L izával.  Aztán 
I meli D óra és K ö dmö n K ristóf  
a Nemzeti I f jú sági Tanács B u-
dap esten megrendezett ö tö dik 
O rszágos I f jú sági Találkozóján 
vettek részt március 2 6 -án,  K e-
lemen Anna a NIT előadója-
ként volt jelen az eseményen.  
Személy szerint nagyon kö szö -
nö m a TAVI D ÖK  minden tag-
jának a f olyamatos munkát,  a 
mentor tanároknak p edig a 
támogatást.
Újabb mérföldkő 
volt az „Ezer arcunk 
– ezer rajzunk” c. 
pályázat kiállítás 
megnyitója.
A P iarista R endh áz-
ban áp rilis végén 
nyílt meg az Ezer 
arcunk –  ezer 
rajzunk  kiállítás. 
Az ö nkormány-
zat és a diákö n-
kormányzat már 
évek óta h agyo-
mányosan alko-
tói p ályázatra 
invitálja a tatai 
diákokat.  Az idei 

p ályázat mottóját az E dda együ t-
testől kölcsönözték a szervezők: 
Álmodtam egy világot magam-

nak . 33 alkotás érkezett, s a 
megnyitón minden alkotó kap ott 
ajándékot,  oklevelet.  A kiemeltek 
pedig egy művészeti alkotótábor-
ban is dolgozh atnak a nyáron.  
Az alkotások nagyon érdekesek,  
esetenként elgondolkodtatóak 
vagy ép p en megh atóak voltak.  
Váradi L ili D óra színes,  komp lex  
alkotása megihlette a fiatalokat, 
és a TAVI D ÖK  kü lö ndíját kap ta.
Májusban ugyancsak sok fiatal 
segítette a város szépítését, egy 
ültetési akcióban.
 Közel 00 tő évelőt, örökzöl-
det és lombh ullató cserjét ü ltet-

tek a Tóp art sé-

tány mellé.  Az akcióban a Tatai 
K ö zö s Önkormányzati H ivatal 
munkatársaih oz Tata D iákö nkor-
mányzata is csatlakozott,  az Ú j 
ú ti I skola és D iákotth on valamint 
a Vaszary I skola diákjai kivették 
a részü ket a munkából.  
 Mi volt az elmúlt félév legizgal-
masabb eseménye a számodra?
 K iemelem a tatai O rszágos D iák-
találkozót,  amely áp rilisban 4  na-
p on keresztü l zajlott p artnerség-
ben. A találkozó a Projektre fel  
alcímet kap ta.  A diákok nagysze-
rű ötleteket varázsoltak projektté, 
de a munka mellett a játéké,  az 
ismerkedésé volt a főszerep. Csa-
p atmunka,  bizalom,  egymás irán-
ti kö lcsö nö s tisztelet és szeretet 
jellemezte a négy nap ot.  Az idei 
találkozó fő célja az volt, hogy 
a résztvevőket ellássa azokkal a 
gyakorlati ismeretekkel,  amelyek 
segítségével kép esek lesznek jól 
megalap ozott és lendü letes if jú -
sági p rojekteket megvalósítani 
a h elyi kö zö sségeikben.  A csa-
patban dolgozó fiatalok három 
olyan p rojektet álmodtak meg,  
amely a kortársaikat szolgálja.  
A tervezés során a diákok men-
torok irányításával gondolták 

át a szakmai és p énzü gyi 
f eltételeket annak érdeké-
ben,  h ogy h azatérve akár a 

gyakorlatba is átü lteth essék 
elkép zeléseiket.  A p rojektter-
vek továbbf ejlesztését,  meg-
alapozottságuknak erősítését 
segítette még,  h ogy szomba-
ton egy háromtagú zsűri ér-
tékelte a résztvevők szóbeli 
beszámolóit.  A p rogramban 
Nyíregyh áza,  D ebrecen,  I b-
rány,  H ajdú szoboszló,  Tata,  
Tatabánya,  D unaalmás,  
K ö rnyebánya,  Vértessomló,  
Szolnok, Győr, Sárvár, Tol-
na diákjai alkottak p rojekt-
tervező és sportcsapatokat.  

Cserteg István

Az elmúlt félév Tata diákpolgármesterének szemével…

Ismét AKK EDITÁLT PEDAG G SKÉPZÉS indul a volt Piarista endházban, 2022.06.23-án "A 
sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség, mint a gyermekek eltérő 
fejlődésének sajátosságai" címmel.
A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel az eltérő fejlődésű, sajátos nevelési igényű, beillesz-
kedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdők állapotbeli jellemzőit. A megszerzett ismeretek 

birtokában f elismertetni a f ogyatékossági 
típ usokon belü l az individuális igényeket,  
hogy képessé váljanak a fejlődéshez szük-
séges kö rnyezeti és módszertani változta-
tásokra szakmai komp etenciah atárokon 
belü l.
A képzést csecsemő - és kisgyermekne-
velőknek, óvodapedagógusoknak, taní-
tóknak,  tanároknak,  gyógyp edagógusok-
nak,  konduktoroknak,  logop édusoknak,  
kollégiumi nevelőknek, vezetőknek, 
szociálp edagógusoknak,  kö nyvtáros ta-
nároknak,  szakoktatóknak,  gyakorlati 
oktatóknak, fejlesztő pedagógusoknak, 
dajkáknak,  p edagógiai asszisztenseknek,  
p edagóguskép zés h allgatóinak,  és termé-
szetesen minden érdeklődőnek ajánlják.
A képzés időtartama: 30 óra
Kreditek: 30 pont
A kép zésre jelentkezni a Tatai R end-h áz 
Kft. honlapján, a felnőttképzés oldalon 
(https://tatairendhaz.hu/felnottkepzes) le-
h et a jelentkezési f elü let megnyitását kö -
vetően, amely jelenleg fejlesztés alatt áll.
A kép zéssel kap csolatos kérdéseket il-
letve az előzetes jelentkezési szándékot 
a kep zes@ tatairendh az. h u e-mail címen,  
vagy a 06/30 691 0030-as telefonszámon 
leh et jelezni.

Akkreditált pedagógusképzés indul a Rendházban
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A " H ang-rend a R endh ázban"  
elnevezésű programsorozat 

részeként került sor a Camera-
ta Art issima kamaraegyüttes 

koncertjére május 26-án a Pi-
arista endházban.
A zenepedagógiában is gya-
korlott formáció tagja volt 

évészné Pálfi Krisztina (he-
gedű), a iener ofburg rc-
hester szólamvezetője, a Sop-
roni Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Kar művésztaná-
ra, évész József (gordonka), 
a iener ofburg rchester 
szólócsellistája, a Soproni 
Egyetem Benedek Elek Peda-
gógiai Kar tanársegédje, vala-
mint Kuzsner Péter orgona és 
zongoraművész.

évész József a koncert hely-
színén elmondta: -Eredetileg 

koncertpedagógiával foglal-
koznak, a kisgyermekkori 
zenei nevelés keretében óvo-
dákba járnak és már 12 éve 
tartanak hangversenyeket a 
gyerekeknek, zenés mesés 
játékokkal fűszerezve, inter-
aktív módon ismertetve meg 
a zenét és a hangszereket a 
kicsikkel. évész József hoz-
zátette: - Egyébként hivatásos, 
aktív muzsikusok vagyunk, 
akik emellett oktatási szinten 
foglalkoznak zenepedagógiá-
val. A magunk pra isában azt 
keressük, hogy a zenét hogyan 
vigyük be más művészeti ágak-
ba, hiszen komple  egységben 

kezeljük magát a művészetet. 
Ezen belül pedig inspiráljuk 
a gyermekeket a zenével arra, 
hogy elkészítsenek egy rajzot, 
megfogalmazzanak egy mesét 
vagy éppen mozogjanak.
A " H ang-rend a R endh ázban"  
sorozat a tervek szerint a jövő-
ben is várja majd a zeneszere-
tő közönséget. Acsainé Dávid 
Ágnes, a Tatai end-ház Kft. 
ügyvezető igazgatója ezzel 
kapcsolatban úgy nyilatkozott: 
- Nagy öröm számunkra, hogy 
a Piarista endház otthont ad-
hat a zenének és a koncertek-
nek, és szeretnénk ezt a soro-
zatot továbbra is folytatni.

A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár szervezésében ga-
rantáltan felejthetetlen estében 
volt részünk 2022. május 18-án. 
A Seamróg Tatai r Zenekarról 
megtudtuk, hogy már 15 éve ját-
szanak, és a fülbemászó ír dal-
lamok nagy kedvence a nézők-
nek. Emellett irodalmi műsorral 
is rendszeresen jelentkeznek. 
A zenekar vezetőjével Lengyel 
Józse el Turczi István beszél-
getett, majd néhány zeneszám 
erejéig belehallgathattunk a nép-
szerű dalokba. Csuja Imre Jászai 
Mari-díjas színművész, kiváló 

és érdemes művész nagy költő-
ink verseit szavalta, a Szózatot, 
és Kosztolányi vagy Ady méltán 
ismert verseit. Amint elmondta, 
már gyermekkorában mint a szi-
vacs szívta magába a költemé-
nyeket, és a versek iránti rajongá-
sa azóta töretlen. A beszélgetésen 
A mi kis falunk című népszerű 
heti sorozat is szóba került, vala-
mint az vegtigris forgatásának 
vicces jeleneteiből idézett a mű-
vész úr. Zárószámként magyar 
népdalokat hallgattunk meg tőle 
Balogh Attila zongorajátékának 
kíséretében.          Goldschmidt Éva

Aki eljött a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár rendezvényére 
2022. május 25-én, az megtapasz-
talhatta, hogy a környezettudatos-
ság mennyire jó móka tud lenni.
A Mesefigurákkal a környezetért 
rendezvénysorozat utolsó állomá-
sán a Kezes-lábas játszóház tíz, 
ötletesen megálmodott és jól ki-
vitelezett kerékpár-csodáját hozta 
el a Tatai vár mellé az érdeklődő 
gyerekeknek. Az egész délelőttöt 
izgalmasan kitöltő foglalkozáson 
ezúttal a Vaszary János Általános 
Iskola és a Fazekas tcai Általá-
nos Iskola diákjai tanulhattak for-
mabontóan arról, hogyan figyelhe-
tünk egymással együttműködve a 
környezetünkre. A frappáns kétke-
rekű eszközöket maga az ötletgaz-
da, Bíró Szabolcs hozta el Tatára.
Szabolcs szavaiból megtudhattuk, 
hogy olyan különleges, emberi 
erővel működő "gépeket" akart 
fejleszteni, melyekkel észrevétle-
nül lehet egymást segíteni, máso-
kat támogatni. A fenntarthatóság 
számára fontos küldetés, a kéz-
zel-lábbal működtetett tárgyaival 
e fontos üzenetet akarja a gyere-
kekhez, családokhoz eljuttatni. 

Játszóparkjában jelenleg több 
mint száz kétkerekű található. 
Közös bennük, hogy mindegyik a 
roncstelepről megmentett, illetve 
padlások mélyéről előkerülő "ka-
cat" volt, melyeket műhelyében 
újjávarázsolt.
A küldetését Tatán is sikeresen tel-
jesítette, hiszen a gyerekek játék-
ról-játékra szaladva, önfeledten 
játszva és aktívan mozogva sa-
játíthattak el olyan gondolkozás-
módot, amelyek az életükben és a 
jövőjükben fontos lehet.

römmel állapítottuk meg ismét, 

hogy az érdeklődők jó élmények-
kel és tapasztalásokkal gazda-
gabban távoztak. Bár mi könyv-
tárosok is maradtunk volna még 
a gyerekekkel (és a bringákkal) 
"játszani", a búcsú mégsem volt 
könnyes számunkra. Úgy érez-
tünk, hogy az esemény méltó be-
fejezése volt a gyerekeknek szóló 
öko-programsorozatunknak.
A program a T P-7.1.1-16- E-
SZA-2021-02216 azonosítószá-
mú, "Tatai kanapé" című projekt 
keretében valósult meg. 

Kun-Kovács Erika

A Múzeumi világnap alkalmá-
ból szervezett közös sajtótájé-
koztatót a Tatai Várban a Kuny 
Domokos Múzeum, a komá-
romi Klapka György Múzeum 
valamint a Tatabányai Múzeum 
május 18-án.A helyszínen a Ma-
gyar Géniusz program kapcsán 
Dr. Schmidtmayer ichárd a 
tatai múzeum, Számadó Eme-
se a komáromi múzeum és Pál 
Gabriella a tatabányai múzeum 
igazgatója valamint Kiss Ven-
del történész tájékoztatta a sajtó 
képviselőit. 
Az eseményen Michl József, 
Tata polgármestere mondott 
köszöntőt, kiemelve, hogy a 
Múzeumok világnapja egyfajta 

figyelemfelhívó nap a közgyűj-
temények irányába. A múzeu-
mok a kincseink gyűjtésével, 
őrzésével nagyon fontos felada-
tot végeznek, amely rólunk, a 
gyökereinkről, a hagyatékunkról 
szól - mondta Michl József.
A megyei múzeumok vezetői 
azokról a tervezett, új kiállítá-
saikról beszéltek, melyeket a 
Géniusz Program támogatásával 
hoznak létre, és amelyek tema-
tikájukban mind helytörténeti 
vonatkozásúak. Dr. Schmidt-
mayer ichárd a programról el-
mondta: - A pályázat elsősorban 
a vidéki múzeumokat célozta 
meg azért, hogy segítsék a helyi 
közösségek számára fontos sze-

mélyiségek méltó bemutatását, 
munkásságuk, a közösség tör-
ténetében betöltött kiemelkedő 
szerepük megismertetését. Tata 
egy állandó kiállítás készítésére 
pályázott, és nyert el 100 millió 
forintot. Ennek köszönhetően 
városunkban idén olyan helytör-
téneti kiállítás készül és nyílik 
meg, amely múltunk meghatáro-
zó alakjain keresztül mutatja be 
Tata történetét a várossá válásig. 
A kiállítás a 18. századtól indul, 
és Magyary Zoltán munkásságá-
val zárul majd.
A tárlat, mely a VÁ S SZ -
LETIK  PAP K, KAT NÁK, 
P LGÁ K TATA T TÉ-
NETÉBEN  címet fogja viselni, 
természetesen a helyi identitás 
erősítésében, a közösségi élet 
formálásában is szerepet vállal. 
Városunk történetében az anya-
gi áldozatoktól sem megrettenő, 
birtoképítő arisztokraták, tehet-
séges uradalmi tisztek, mérnö-
kök, művészek, zsidó polgárok, 
tudósok, papok arcéle rajzolódik 
ki. A tatai múzeum készülő, új 
kiállítása őket állítja majd elő-
térbe. GÉNI SZ K ők, csupa 
nagy betűvel - fogalmaz a Kuny 
Domokos Múzeum előzetes tá-
jékoztatója. A kiállítás a tervek 

szerint legkorábban november 
12-én nyílhat majd meg, kurá-
tora Kövesdi Mónika és Steg-
mayer Máté lesz. 
A Magyar Géniusz Program ke-
retén belül a tatai múzeum új 
állandó kiállítása, a komáromi 
Klapka György Múzeum és a 
Tatabányai Múzeum ugyancsak 
új tárlataival összhangban va-
lósul meg, ezzel is erősítve az 
intézmények közötti szakmai 
együttműködést. A komáromi 
múzeum egy időszaki kiállítást 
hoz létre Komárom újjáépítése 
Trianon után  címmel, azoknak 
állítva emléket, akik részt vettek 
Dél-Komárom kiépítésében és 
egy rendkívül nehéz időszak-
ban segítették a város fejlődését. 
A tatabányai múzeum szintén 
egy időszaki kiállítást tervez A 
szénre épült város  témában. 
Tatabánya, mint város, a szénbá-
nyászatnak köszönheti létrejöt-
tét, a bányászat pedig a Magyar 
Általános Kőszénbánya ész-
vénytársulat (MÁK t.) tevé-
kenységéhez köthető. A megye-
székhely kiállítása azok életútját 
tárja majd elénk, akik megha-
tározóak voltak a vállalat törté-
netében. Az időszaki kiállítások 
fenntartási ideje másfél év, így 

azok hosszabb időn át, párhu-
zamosan látogathatóak lesznek. 
A három megyei múzeum közös 
kommunikációs kampánnyal 
szeretné majd népszerűsíteni a 
tárlatokat, valamint egy online 
le ikon elindítását is tervezik 
olyan személyiségek bemutatá-
sával, akiknek szintén jelentős 
szerepük volt az adott település 
fejlődésében, de történetüket a 
kiállításokon nem tudják meg-
mutatni.
A sajtótájékoztatót követően a 
Múzeumi világnap alkalmából 
nyitották meg A handlétól a 
grand caféig  Zsidók az 1867 
és 1918 közötti magyar keres-
kedelemben és vendéglátásban  
című vendégkiállítást, melyet a 
Vármúzeum emeleti kiállítóte-
rében június 20-ig láthatnak az 
érdeklődők. A Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeum vándorkiállítása néhány 
kiválasztott családon és vállal-
kozáson keresztül közvetíti az 
egyéni és családi sorsokat, az 
összetartás erejét, a modern gaz-
dasági modellek elsajátítását. A 
személyes történeteket olyan tár-
gyak illusztrálják, amelyeknek 
valóban közük volt a bemutatott 
szereplőkhöz.

ová  erősödik az együttm ködés megyénk m zeumai között

enepedagógus muzsikusok kon erteztek atán

ergeteges Kanapé május an ringázz a jövődért! 
- avagy könyvtári öko-délelőtt a Kezes-lá as játszóházzal

Fotó: Domokos Attila
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35 fős gerlingeni küldöttség ven-
dégeskedett Tatán, a testvérvárosi 
delegáció tagjai május 19-én elő-
ször a Városházára látogattak, ahol 
megemlékeztek arról is, hogy Tata 
és Gerlingen barátsága idén már 35 
éves. 
Gerlingen az ún. patronáló városa a 
II. világháborút követően Magyar-
országról kitelepített németeknek, 
ezért a város önkormányzata időről 
időre autóbuszos látogatást szervez 
a patronáló tanács tagjai számára 
hazánkba, hogy megismerjék Ma-
gyarország különböző tájait. Mivel 
Gerlingen és Tata több, mint három 
évtizede ápol baráti kapcsolatot, 

ezért a kirándulások alkalmával 
mindig megszállnak Tatán, s ha-
gyományosan legalább egy napot 
itt töltenek, valamint látogatást 
tesznek a Városházán is. A mostani 
csoportot Dirk estringer polgár-
mester vezette. A vendégek sorá-
ban többek között Tatára érkezett 
Joschi Ament, a Landsmannschaft 
der Deutschen aus ngarn (LD ) 
elnöke, Georg Brenner korábbi 
polgármester, orst Arzt korábbi 
önkormányzati képviselő és Erich 
Gscheidle egykori hivatalvezető, 
városunk kitüntetettjei.
A Városházán Michl József polgár-
mester egy vetítettképes összefog-

lalóval mondott köszönetet mind-
azoknak, akik az elmúlt három és 
fél évtized során aktív szerepet vál-
laltak a testvérvárosok együttmű-
ködésében. A polgármester archív 
fényképek segítségével elevenítet-
te fel a testvérvárosi megállapo-
dás aláírásának pillanatait, majd 
köszönetet mondott a kapcsolatot 
életben tartó polgármestereknek, 
intézményi vezetőknek, munka-
társaknak, sportolóknak, kitünte-
tetteknek és azoknak, akik sokat 
dolgoztak a két város közötti kap-
csolatért, de sajnos már nem lehet-
nek velünk. Michl József Tata és 
Gerlingen barátságának jövőjével 

kapcsolatban úgy nyilatkozott: - 
osszú távon csak azok tudják 

ezt fenntartani, akik éltetik: ba-
rátságokon, intézmények közötti 
együttműködéseken, társadalmi 
és céges kapcsolatokon keresztül. 
Éppen ezért az a cél, hogy mindig 
legyenek olyanok, akik ezt a zász-
lót tovább viszik és ezt a köteléket 
ápolják, életben tartják a következő 
évtizedekben is. Köszöntő szavait 
követően Michl József polgármes-
ter Lévai Ádám grafikusművész 
alkotásával ajándékozta meg Ger-
lingen polgármesterét, a grafikán 
vadludak alakjai formálják meg a 
35-ös számot.
Tata és Gerlingen testvérkapcsolata 
a rendszerváltás előtt született. Lét-
rejöttében meghatározó szerepet 
játszott, hogy Gerlingen a patrónu-
sa a II. világháború után Magyar-
országról elűzött és Baden- ürt-
tembergbe kitelepített németeknek. 
Az egykori hazában még fellelhető 
német hagyományok nyomában 
jutottak el Gerlingen akkori veze-
tői Tatára. A kapcsolatkötés előké-
szítésében a városvezetők mellett 
kulcsszerepe volt dr. Szatmári Sa-
rolta múzeumigazgatónak, emel-
lett a két város sportolói szintén 
aktívan hozzájárultak ahhoz, hogy 
a barátság megerősödhessen. A 
testvérvárosi megállapodást 1987. 
szeptember 18-án Tatán, a Város-
házán írta alá Albrecht Sellner pol-
gármester, Dietrich Schönfelder 
polgármester-helyettes, Papp Sán-
dor tanácselnök és dr. Nagy Sándor 

vb. titkár. Tata hivatalos testvér-
városi kapcsolatai közül a gerlin-
geni az egyik legintenzívebb. Az 
ide érkező testvérvárosi vendégek 
mintegy negyede gerlingeni, és a 
programokra kiutazó tataiak közül 
is minden negyedik-ötödik náluk 
vendégeskedik, a sokrétű kulturá-
lis, sport, idegenforgalmi, ifjúsági 
és szakmai rendezvényeknek, ese-
ményeknek köszönhetően.
A Városházán tett látogatáson 
Dirk estringer polgármester, aki 
csupán pár hónapos volt a testvér-
városi megállapodás egykori alá-
írásakor, elmondta:- Nagy öröm 
és egyben nagy megtiszteltetés is 
számára, hogy a jövőben tovább 
viheti és koordinálhatja a két város 
közti kapcsolatot. Dirk estringer 
kiemelte:- Ezekben az időkben Eu-
rópában különösképpen fontos az, 
hogy városok, közösségek között 
mély baráti szövetségek jöjjenek 
létre, és az összetartozás ilyen szép 
példái elterjedjenek.
A gerlingeni küldöttség május 
19-én délelőtt sétát tett a Kossuth 
téren, ahol fellépett a Magyar 

onvédség 25. Klapka György 
Lövészdandár Zenekara valamint 
a Fazekas Iskola kórusa. Ezt kö-
vetően vendégeink az Esterhá-
zy-kastélyba majd az Angolkertbe 
látogattak. Programjuk másnap 
egy zsámbéki kirándulással foly-
tatódott, május 21-én pedig többek 
között a Tatai Német Nemzetiségi 
Múzeum meghívásának tettek ele-
get.

35 éves Tata és Gerlingen testvérvárosi kapcsolata

Meghívó
F ellner 3 0 0

  M
verses zenés irodalmi műsorra

az Angyalok és Tü ndérek G alériáb a 2 8 9 0  Tata Hajdú u. 1 4 .
2 0 2 2 . június 3 -án péntek 1 8  órakor

lőadók
a Tatai V ersb arátok K ö rének tagjai J uhász Z suzsanna romantikus 

i letésű ru áiban
A műsort szerkesztette

G útay J ánosné
gy érdekes  értékes irodalmi műsor magyar költők szerelmes verseiből.

Szorítunk helyet a párodnak is!

elefon  20 0

Fotó: Domokos Attila



K ézilabda
Férfi felnőtt TAC  AM zdi 
KC  31-18 (18-8)
Vezette: ózsahegyi B., Südi P.
Góllövő: Sárosi 6, Gajdos, Kreisz 

- , Igali, Jajic, Kiss, Schneider 
3-3, Kathi, Zöldy 2-2, Győr  1
Edző: Sibalin Jakab
- zdon is simán nyertünk most 
is ezt vártam. Ilyenkor nehéz a 
motiváció, de a fiúk főleg az első 
félidőben nagyon odafigyeltek és 
jól is játszottak. A második játék-
rész annyira már nem tetszett, de a 
győzelem az biztos volt.

ptimum Solar Békési FKC  
TAC 30-30 (18-13)
Vezette: Bátori B., Szécsi Lantos 
B.
Góllövő: Schneider 8, Kreisz 7, 
Kiss , Győr , Sárosi 3-3, Molnár 
2, Gajdos, Igali, Zöldy 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági Grundfos Tatabánya 
KC  TAC 0-26 (20-11)
Vezette: askó T., Natkai N.
Góllövő: Igali 7, Vincellér , 
Kolozsi, Nényei 3-3, Czunyi, Tóth 
2-2, uber, Mar , Takács, Török, 
Zwickl 1-1
TAC  Csurgó KC 25-32(1 -19)
Vezette: Gyurcsek A., Szarka N.
Góllövő: Takács 6, Igali 5, uber 

, Nényei 3, Mar ,Tóth, Vincellér 
2-2, Czunyi 1
Edző: Márton Ádám
Fiú 15 Kőkúti Sasok DSE  
Körte VSE 31-28 (13-1 )

budai KSI SE  Kőkúti Sasok 
DSE 50-15 (23-8)
Góllövő: Ambrózy 1 , Mikó 
7, Békefi 6, Dumánszki, or-
váth-Zombori, Pollák - , Vámosi 
3, Nagy 2, Nagy-Varga 1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Vác  TAC 27-27 (12-12)
Góllövő: Sebestyén 1 , Benke 
6, Nagy, P Tóth, Számvéber 2-2, 
Becsák 1
Edző: Bóna Brigitta
Fiú 13 TAC  Kőkúti Sasok 
DSE 9-29 (3-16)
Kőkúti Sasok DSE  Várpalotai 
BSK 28-15 (11-6)
TAC  Győri FKKA 3-27 (1-15)
TAC edző: Nagy óbert
Kőkúti edző: Kőhalmi Zsófia
Női serdülő TAC  Lipót 29-25 
(1 -13)
Vezette: Mizser M., Natkai N.
Edző: Blázsovics Norbert
Lány 15 Kőkúti Sasok DSE  
Emericus SE 16-27 (11-1 )
Veszprém Pannon SE  Kőkúti 
Sasok DSE 21-20 (6-11)
Góllövő: Nényei 1 , Mészáros 6, 

Skorcze, Varsányi 5-5, Sebestyén 
3, Godina 2, Csurgó 1
Edző: eitz András
Lány 13 TAC  Komárom VSE 
13-2 (3-0)
Tatabányai SC  TAC 10-16 (5-6)
Edző: illi Attiláné
Kőkúti Sasok DSE  Kilián DSE 
29-6 (13-3)
Tatabányai SC  TAC 16-15 (5-6)
Edző: Suszter Annamária
Kosárlabda
Női felnőtt TSE  Kecskeméti KC 
76-68 (12-2 ,18-6,20-18,26-20)
Vezette: Czunyi M., Simon K.
Pontszerző: orváth 30, Szabó 
21, Koncsár 9/3, Fodor 9, Tóth , 
Sulyák 3/3
Kiss Lenke KA  TSE 80- 6 (25-
8,1 -16,20-18,26-20)
Vezette: Tóth K., Balogh K.
Pontszerző: orváth 26/6, Stocker  
6/6, Koncsár 6, Morcz 6, Kiss 2
Edző: Kapusi enátó
Labdarúgás
Férfi felnőtt Nyergesújfalu SE  
TAC 5-3 (2-1)
Vezette: Linn K.
Góllövő: Vass 31,39, ajnal 66, 
76m80 ill. Zuggó 3,50, Felső 57
TAC- ati-Kecskéd KSK 3-2 
(2-1)
Vezette: Szeibert P.

Góllövő: Zuggó35, auzer 2, 
Felső 69 ill. Czékmány 5, 6
Edző: éber oland
Férfi 19 TAC  Koppánymonos-
tori SE 3-  (1-1)
Vezette: Somogyi L.
Góllövő: Sternberger 29,65, 
Scha er 83 ill. Vizkelety 26,71,7 , 
Nagy 8
Edző: Scha er Péter
Férfi 16 Újbuda FC Kft  TAC 
3-17 (2-12)
Vezette: Grimm Gy.
Góllövő: nger 
1,1 ,21,33, 3, , 5,73,86,Szeide-
mann 7, Dumánszki 10,27, Chmel-
ovics 11,32,69,7 ,Fábián 67
TAC  Zsámbéki SK 7-1 (6-0)
Vezette: mbódi I.
Góllövő: Szeidemann 20, Zwickl 
25, Chmelocics27, 1,60, n-
ger30,36  ill. Kucsera 51
Edző: Kele Zoltán
Fiú 1  Nyergesújfalu SE  TAC 
2-1 (1-0)
Vezette: Papp M.
Góllövő: Petrovics 3 , Bodányi 
(ö) 2 ill. adobiczki 6
TAC  J BSF A D -13 
(0-8)
Vezette: Papp M.
Góllövő: adobiczki 50,80, Adler 
70, Tápai 72 ill. Vérten 1,8, 9,5 , 

elser 12,33,36, Tóth 15, Katona 
17, Keszler 0, Vékony 66,70, 
Aksoy 80
Edző: Schweininger Ferenc
Női felnőtt TAC  Környe SE 0-2 
(0-1)
Vezette: Derecskei B.
Góllövő: Balaskó 18, Schlapak 71
Edző: Gusztafik Lilla
Női 18 TAC  Almásfüzitői SC 
1-  (0-3)
Vezette: Tomacsek B.
Góllövő: artai 57 ill. Katona 
3,21,22, Nemes 61
Edző. Gusztafik Lilla
Lány 15 TAC  FC Esztergom 

-0 (2-0)
Vezette: Perge V.
Góllövő: Kurdi ,58,60, Czakó 28 
Edző: Gusztafik Lilla
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K ézilabda
június . szombat 18.00 
TAC  ÉP Cegléd férfi felnőtt
A mérkőzést a Güntner Aréná-
ban játsszák.
Szabadidősport
június 15. szerda 8-1  
Tatai Sportágválasztó

elyszín: Güntner Aréna, Kőkúti 
iskola

Eredmények

Az aktuális bajnoki évben a TAC 
női felnőtt csapata a KEM-Fejér 
megyei közös bajnokságban, míg 
az ifjúsági és serdülő gárda a III. 
osztályban szerepelt. A megyében 
kevés a felnőtt női csapat, így ke-
rült a TAC, a Környe és az Ács 
ebbe a közös bajnokságba ahol 12 
csapat alkotta a mezőnyt. Szep-
tember végén egy Környe elleni 
hazai 0- -es sikerrel kezdte a 
TAC a bajnokságot. Az első né-
hány forduló után kiderült, hogy 

van tudásbeli különbség az együt-
tesek között. Nagyjából kettésza-
kadt a mezőny. sszel a tataiak 
a Lajoskomárom ellen 60-9-es 
eredményt értek el, ez volt a leg-
fölényesebb győzelem. Az első 
kört decemberben az Ács ellen 
fejezte be a csapat, ahol 32-27-re 
nyert. Magabiztosan vezették a 
tabellát és ez tavasszal sem válto-
zott, jöttek a fölényes győzelmek. 
Ismét volt egy meccs, megint a 
Lajoskomárom volt a szenvedő 

fél ahol 65 gólt rámoltak be a lá-
nyok. árom olyan eset adódott, 
amikor a TAC játék nélkül kapta 
meg a két pontot, mert az ellenfél 
nem állt ki. gy az ellenfelek ke-
vés góllal megúszták, mert ilyen-
kor a Szövetség 10-0-al igazolja 
az eredményt. Végül a csapat ve-
retlenül nyerte meg a KEM-Fejér 
megyei közös bajnokságot
TAC       22      22      0       0     788-
387       pont
Az idényben 19 játékos kapott 
lehetőséget, a legtöbbször (19 ) 
Bodányi és Százvai játszott. Gólt 
16 játékos szerzett, a góllövőlis-
tán Százvai Noémi 177 találattal 
végzett az élen.A női ifjúsági csa-
pat követte a felnőttek példáját és 
ők is megnyerték a bajnokságot. 
Az Alapszakaszban 11 győzelem 
mellett 3 vereség is becsúszott, 
így a gárda a 3. helyen végzett. 
Az első  együttes a Felső ház-
ban folytatta ahol a TAC mellett 
a Lébény, a Százhalombatta és a 

Komárom alkotta a mezőnyt. Két 
kört játszottak a csapatok és az 
első fordulóban Lébénybe utazott 
az együttes akitől az Alapszakasz-
ban kétszer is vereséget szenve-
dett. Ezúttal sikerült egy góllal 
(26-27) nyerni és ez megadta a 
lendületet a továbbiakra. Egy 
szoros meccs volt még, de Száz-
halombattán is minimális különb-
séggel (27-28) győztek a lányok. 
Az utolsó fordulóban hazai pályán 
nehéz kezdés után magabiztosan 

verték a Komáromot (32-21), így 
a felső házban veretlenek marad-
tak. Méltán ünnepelték magukat, 
hiszen bajnokok lettek. A bajnok-
ságban 17 játékos szerepelt, 1  
szerzett gólt. ácz 88, Sebestyén 
87, Staudt 83 találatot szerzett a 
csapat 616 góljából.
Jól szerepelt a lány serdülő csapat 
is. A III. osztályban a . helyen 
végeztek, mindössze egy pont-
tal gyűjtöttek kevesebbet mint az 
első három helyezett együttes.

Több mint 600 futó a rajtnál
A Tatai Tó- futás komoly múlttal 
rendelkezik, hiszen május 21-
én már a 87. alkalommal került 
megrendezésre. A kezdetekkor 
még csak évente egy versenyt 
jelentett, aztán már tavasszal és 
ősszel is megrendezték. Ezúttal a 
TTT SE adta a szakmai hátteret 
és nagyon jó munkát végeztek. A 
hagyományos 7 és 1  km mellett 
ismét lehetett 21 és 2 km-t is fut-
ni. Gondoltak azokra is akiknek 
még hosszú lehet még az egy kör 
is, így ők választhattak a 2 km és 
a 3.5 km között. A gyerekeknek 
az 500 m lefutása jelentette a 
versenyt. A nevezéseket látva a 
futók ki voltak éhezve a verseny-
re, hiszen előzetesen már közel 

00 jelezte indulási szándékát. 
Majdnem el is jött mindenki, de 
a helyszínen is 231 nevező volt. 
gy a 87. Tó futáson 6 5 futó 

állt rajthoz. Érdekes, hogy több 
hölgy vállalkozott a futásra (33 ) 
mint férfi (311).

A Tatai ódy SE kajak-kenu-
sai május 20-22-én Győrben a 
Maraton Magyar Bajnokságon 
vettek részt. A versenyen 81 
szakosztály 2050 versenyzője 
állt rajthoz. A tataiak az után-
pótlás- és masters versenyeken 
is aranyérmeket, több érmes és 
pontszerző helyezést szerez-
tek. ídvégi unor és ídvé-
gi Zalán korosztályában egyes 
hajóban győzött, míg a mas-
terseknél Nagy Gábor egyes-

ben és párosban is felállhatott 
a dobogó legmagasabb foká-
ra. A  ódy SE az utánpótlás 
versenyszámokban 2 arany, 2 
ezüst és 2 bronzérmet, valamint 
egy ., négy 5. és egy 6. helyet 
szerzett. A mastersek éremter-
mése: 10 arany, 7 ezüst és 3 
bronzérem.
Az éremtáblázaton az utánpót-
lás korosztályokban a ódy SE 
a 12 helyen, míg a mastersek-
nél az 1 helyen végzett.

Legutóbbi számunkban már hírt 
adtunk arról, hogy a tatai Spor-
tegyesület férfi kadett kosárlabda 
csapata bejutott a egionális Baj-
nokok Döntőjébe.  A TSE- kívül 
a ódmezővásárhely és a Kiss 
Lenke KA vívta ki még a jogot 
a döntőre. Az első mérkőzésen a 
tataiak a Kiss Lenke ellen léptek 
pályára Az első negyedben  pon-
tos előnyt szereztek ami a félidőre 
kettőre csökkent. A harmadik 10 
percben ismét négy ponttal dob-
tak többet mint ellenfelük, ami-
hez az utolsó negyedben még he-
tet hozzátettek. Jöhetett a döntő!
TSE  Kiss Lenke KA/A 75-62 
(22-18,15-17,17-13,21-1 )
Vezette. Zahorán K., Fenyvesi Z.
Pontszerző: Zalavári 23, Bitt-
mann B. 17, rbán 1 /6, Tápai 8, 
Molnár 5, Nagy , Dávidházy 
A döntőt a házigazda ódmező-
vásárhely ellen vívta a TSE. Nem 
volt sok idő a pihenésre hiszen 

alig több mint egy óra telt el a 
két meccs között. Ennek ellenére 
jól kezdett a csapat és 5 pontos 
előnnyel zárta az első félidőt. Az-
tán rémálom volt a harmadik ne-
gyed. A Vásárhely 11 pontos elő-
nyével kezdődhetett az utolsó 10 
perc. Itt megmutatkozott a tatai 
fiúk lelkiereje és a csapatszellem. 
Egymást hajtották a fiúk és ellent-
mondást nem tűrő játékkal 2 perc 
alatt 55-39-ről 55-51-re jöttek fel. 
Innen már nem volt megállás és a 
jutalma aranyérem lett.
Vásárhelyi Kosársuli/A  TSE 
59-61 (9-19,15-10,2 -8,11-2 )
Vezette: Zahorán K., Fenyvesi Z.
Pontszerző: Bittmann B. 20/6, 
Zalavári 20/6, rbán 9/3, Tápai 
6, Molnár 3, Dávidházy 3
A pontszerzőkön kívül játszott 
még: Bittmann Zs., Szentirmay, 
Vida, uszár.
Edzők: rsós-Bogdán Lívia, 
Kiss Antal

Két ajnok sapat női kézila dá an

izes érmek yőr ől

(Hídvégi Hunor 1. hely

Bajnok kosarasok!


