
Idén tavasszal indultak el a 
Kismosó-patak mederrendezé-
si munkálatai, a területen első 
lépésben a forrásmedence feltá-
rását kezdték meg, miután Tata  
327,7 millió forintos támoga-
tást kapott a magyar kormány-
tól, a karsztvízszint-emelkedés 
okozta azonnali intézkedést 
igénylő feladatok végrehajtá-
sához. A munkálatok jelenlegi 
állásáról Bencsik János országy-
gyűlési képviselő és Michl Jó-
zsef polgármester tartott saj-
tótájékoztatót október 3-án.
A Nagykert utca páratlan ház-
számú telkeinek végében koráb-
ban jelentős elöntések jelentkez-
tek, melyeket a Kismosó–patak 
régi medrének környezetében 
elapadt karsztforrások újra fa-
kadása, valamint a karsztvíz 
által táplált talajvízszint emel-
kedése okozott. A problémát ne-
hezítette, hogy a Kismosó-patak 
korábbi medrét néhány évtize-
de megszüntették és magasabb 
szinten zártszelvénybe he-
lyezték a vízfolyást. Emiatt az 
egykori meder környezetének 
vízelvezetése ellehetetlenült.
A patak mederrendezésének az 
a célja, hogy a mederfenék süly-
lyesztésével, a karsztvízszint 
lokális megcsapolása által, a 
mélyebb szinten fakadó vizek 
megfelelő biztonsággal elve-
zetésre kerüljenek és az ennek 
következtében kialakuló de-
pressziós sáv hasznosíthatóvá 
váljon a kiszáradás következté-
ben. A zárt csővezeték helyett 

nyitott árkot kell megépíteni, 
mivel ezzel a megoldással ha-
tékonyabban biztosítható a part 
menti sávok víztelenítése. Egy 
1885-ös kataszteri térkép alap-
ján sikerült fellelni a Kismo-
só-patak forrásmedencéjének 
egy részét, melyben folyamatos 
vízutánpótlás tapasztalható. A 
medence teljes egészében akkor 
nem került feltárásra, viszont a 
pontos műszaki tartalom meg-
határozásához szükséges volt 
a további feltárása, és elindul-
hatott a mederrekonstrukció.
Jelenleg a terület víztelenítése 
zajlik, egy ideiglenes drént fek-
tettek le, amely a munkavégzést 

teszi lehetővé azáltal, hogy el-
vezeti a területen felgyűlt vizet, 
és ezt követően kerülhet csak 
sor a nyílt árok - vagyis a vég-
ső patakmeder kialakítására.
Bencsik János a sajtótájékoz-
tatón elmondta: - Helyre kell 
állítani a Kismosó-patak víz-
szállító kapacitását, de előtte 
az elmocsarasodott területről a 
folyamatos karsztvíz pótlódás 
figyelembevételével egy drén 
rendszeren keresztül a vizet le-
süllyesztik, eltávolítják - csak 
ezt követően tudnak elkezde-
ni a munkagépek dolgozni.
Michl József tájékoztatott ar-
ról, hogy a víz elvezetése után 

kezdődik el a munkálatok 
második szakasza, a konkrét 
meder építése, kialakítása. A 
munkákkal ütemezetten halad-
nak, a terveknek megfelelően, 
a mederrekonstrukció befeje-
zése pedig azt is jelenti, hogy 
Tata egy újabb vizes látvá-
nyossággal is gyarapodni fog 
– tette hozzá a polgármester.
A munkálatok befejezésének 
ideje jelentősen függ a követ-
kező hónapok időjárásától, 
a tervek szerint jövő év ta-
vaszára befejeződhet a med-
errendezés, és a patak kör-
nyezetének rendbetétele is.

-áá-
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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében  az aradi vértanúk 
tiszteletére rendeztek ünnepi meg-
emlékezést és koszorúzást október 
6-án  a Fenyő téri emlékoszlop-
nál, melyet a Szövetség Tatáért 
Alapítvány kezdeménye-
zésére Cs. Kiss Ernő fa-
faragó alkotott 2013-ban.
A magyar kormány 2001-ben 
nyilvánította a nemzet gyász-

napjává október 6-át, amikor az 
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc leverése után Aradon 
kivégzett 13 vértanúra, valamint 
az aznap Pesten kivégzett gróf 
Batthyány Lajosra, Magyar-
ország első független, fele-
lős kormányának minisz-
terelnökére emlékezünk.
A tatai megemlékezésen beszé-
det mondott Michl József polgár-
mester. A városvezető kiemelte: - 

Október 6. nemzeti gyásznap, 
amikor gyászoljuk a tizenhárom 
és a többi honvédő édesapát, fiút, 
de ha mélyebben elgondolkodunk, 
sok minden mást is gyászolunk 
mai világunkban. Sokszor kell 
gyászolnunk például az anya-
nyelvünket amelybe annyi rútság 
kerül, hogy lassan elveszítjük. 
Gyászolnunk kell a szokásain-
kat és a példaképeinket, mert 
azok is megkoptak, elvesztek, 

vagy a     széteső közös-
ségeinket, melyek nélkül élet-
képtelenek leszünk. A gyász-
munkát nekünk ma élőknek is 
el kell végeznünk a folyamatos 
emlékezéssel, a gyermekeink 
igaz tanításával, valamint azzal, 
hogy olyan irányba haladunk, 
melyet az őseink mutattak meg, 
és amelyre ők tanítottak ben-
nünket. Évről évre október 
6-án, az aradi vértanúk em-
lékművénél hálával kell em-
lékeznünk a történelmünkből 
mindenkire, akinek bármit is 
köszönhetünk mi magyarok, és 
mi tataiak. Mindenkire, aki éle-
tét adta a közösségünkért, vagy 
a munkájával, a szorgalmával, 
a tudásával, a jóságával, a sze-
retetével adott valamit nekünk 
– zárta beszédét Michl József.
A helyszínen ökumenikus ál-
dást mondtak a református és az 
evangélikus egyház képviselői, 
dr. Szabó Elődné lelkipásztor és 
Frankó Mátyás  evangélikus 
lelkész. A megemlékezésen 
közreműködött Petrozsényi 
Eszter, a Menner Bernát 
Zeneiskola fúvószenekara 
Belső Máté vezetésével, a 
Csevergő Énekegyüttes, va-
lamint a Tatai Reformá-
tus Gimnázium tanulói.

Ábrahám Ágnes

Tisztelgés az aradi vértanúk 
emléke előtt

Terv szerint halad a Kismosó-patak mederrendezése

A temetők ünnepi nyitva 
tartása:
Tata Környei úti temető 
október 29-től november 4-ig 
7 órától 21 óráig  
Tata Almási úti temető
október 31től november 4-ig 
7 órától 20 óráig  
Tata Új temető 
október 31-től november 4-ig 
7 órától 20 óráig



Tata Város Önkormányzata 
az idén is csatlakozott a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázathoz, amelyre  hátrányos 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek.
Az „A típusú” ösztöndíjpályázatra 
azok a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali munkarend) alapfoko-
zatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfo-
kú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. 
 A „B típusú” ösztöndíjpályá-
zatra azok a települési önkor-
mányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a 2018/2019. tanévben utolsó éves, 

érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; és a 2019/2020. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokoza-
tot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni. 
A pályázat benyújtásá-
nak módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges.  
További részletek Tata vá-
ros honlapján, a www.tata.
hu oldalon olvashatók.
Érdeklődni lehet a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatalban a 
34/588-664-es telefonszámon. 
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Október 1-én tartotta első őszi 
ülését a Tatai Kistérségi Többcé-
lú Társulási  Tanács a Városháza 
dísztermében.
Az ülésen hét napirendi pontot 
tárgyaltak, köztük egy tájékozta-

tót a Társulás 2018. évi költség-
vetésének I. félévi teljesítéséről, 
és a költségvetés módosításáról. 
Ezzel kapcsolatban a helyszínen 
Michl József a Társulási Tanács 
elnöke elmondta: - a módosítást 

indokolta, hogy közel 60 millió 
forinttal emelkedett az állami 
támogatás összege az eredeti 
előirányzathoz képest, ami érinti 
a két kistérségi fenntartású in-
tézményt, a Szociális Alapellátót 

és a Tatai Kistérségi Időskorúak 
Otthonát. Az ülés más napirendi 
pontjai is kapcsolódtak a két in-
tézményhez. A Tanács tárgyalt a 
Szociális Alapellátó 2017. évi te-
vékenységéről szóló tájékoztató-
ról, valamint szakmai programjá-
ról és szervezeti illetve működési 
szabályzatáról, emellett pedig a 
Tatai Kistérségi Időskorúak Ott-
hona elmúlt évi tevékenységéről.
Az ülés napirendjei között sze-
repelt még beszámoló az aktuá-
lis közfoglalkoztatási és egyéb 
munkaügyi kérdésekről Vámo-
siné Illés Márta, a  Tatai Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
vezetőjének előadásában, és Ve-
reckei Judit igazgató tájékoztató-
ja a Tatabányai Tankerületi Köz-
pont aktuális feladatairól.
Az ülés végén a Tanács tagjai 
ismertetőt hallhattak a kistérsé-
get érintő EFOP-1.5.2-16-2017-
00043 azonosító számú projekt-
ről is.          -áá- 
        

Az újság megjelenését támogatta:
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Újra lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra

A Városházán ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács

Érdemes korán megtanítani a felelős állattartás szabályait
Október 4-én, az állatok világ-
napja alkalmából tartottak saj-
tótájékoztatót Tatán a Keszhelyi 
úton, ahol a helyi állatvédelmi 
oktatásról, és egy kutyafuttató 
létesítéséről nyilatkozott Michl 
József polgármester, Purgel Zol-
tán önkormányzati képviselő és 
Kupcsok Péter, a Fidelitas Komá-
rom-Esztergom megyei szerveze-
tének elnöke.
A Fidelitas a megye több telepü-
lésén rendezett sajtótájékoztatót 
arról a kezdeményezéséről, mely-
nek nyomán javaslatot tesznek az 
oktatási intézményeknek, állat-
védelmi oktatás megtartására. A 
cél, hogy a fiatalok már általános 
iskolában megtanulják a felelős 
állattartás szabályait.

Kupcsok Péter tájékoztatott ar-
ról, hogy az állatvédelmi oktatás 
Tatabányán egy éve működik, és 
az elmúlt tanévben nagy sikert 
aratott a megyeszékhelyen. Ezt 
a gyakorlatot szeretnék a megye 
hat másik településén is megvaló-
sítani, hiszen az állatok kiszolgál-
tatott helyzetben vannak az em-
berekkel szemben, ezért fontos, 
hogy ezzel kapcsolatban tudjunk 
változtatni a gondolkodásmódun-
kon.
A tatai iskolák nyitottak az állat-
védelmi oktató órák megtartásá-
ra, az intézményekkel jelenleg 
már folynak az egyeztetések. A 
sajtótájékoztatón egy tatai kutya-
futtató kialakításáról is szó esett. 
A témáról korábban már tárgyalt 

Tata Város Képviselő-testülete, 
hiszen egyre nagyobb igény mu-
tatkozik egy ilyen terület kialakí-
tására.
Purgel Zoltán, a 3. számú egyé-
ni választókerület képviselője a 
helyszínen elmondta: - a tervek 
szerint a Keszthelyi út 10. és a 
Thury György u.3. szám alatti 
tömbök között létesülhetne ku-
tyafuttató, az ott élőkkel való 
egyeztetés után. A társasházak-
ban nagyon sok állattartó él, és a 
szabadban történő kutyasétáltatás 
számos problémát okoz a kutyapi-
szok miatt. Egy futtató megépíté-
sével ezt a gondot is hatékonyan 
lehetne enyhíteni, és persze sokak 
kérése is teljesülne – fogalmazott 
a képviselő.

Michl József polgármester úgy 
nyilatkozott: - Komoly kérdés 
az, hogy milyen módon tudnak 
segíteni azoknak, akik állatot tar-
tanak, de nem kertes házban él-
nek. Egyrészt fontos megtanítani 
a gyerekeinket a helyes, felelős-
ségteljes állattartás szabályaira, 
emellett pedig olyan eszközökre 
van szükség, melyek egyaránt se-
gítenek az állattartóknak és azok-
nak is, akik nem szeretnének a 
házi kedvencek nyomaival talál-
kozni az utcán sétálva. Erre a két 
témára koncentrálva hamarosan 
elkezdődhet az állattartáshoz kap-
csolódó oktatás a tatai gyerekek-
nek, és egy futtató is megépül, az 
érintettekkel történő egyeztetést 
és a tervezést követően.        -áá-

Az útfelújítási munkák után 
összehangoltan működhetnek 
a Május 1. úti jelzőlámpák

Az elmúlt időszakban többen is 
érdeklődtek a Május 1. úton zajló 
forgalom kapcsán az ottani jelző-
lámpák működéséről.
Leginkább azzal kapcsolatban for-
dultak a tataiak az önkormányzat-
hoz, hogy a Május 1. úton hétvé-
gén is működjenek a közlekedési 
jelzőlámpák. Mivel a Május 1. 
út állami fenntartású közút, ezért 
megkerestük a Magyar Közút Non-
profit Zrt-t, ahol azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy a közlekedési lámpák 
jelenleg csak fix, előre beállított 
program alapján tudnak üzemelni, 
így nem lehetséges azok hétvégi 
üzemeltetése. A vezérlő egységek 
régi típusúak, cseréjük jelenleg 
folyamatban van. Hamarosan el-
készül a Május 1. út burkolatszé-
lesítése az Interspar beruházás 
környezetében, és ugyancsak most 
építik ki a vadászbolti és Bláthy 
utcai kereszteződésekben meglé-
vő gyalogátkelőhelyeknél a közúti 
jelzőlámpákat. A teljes rendszer 
elkészülte után a közlekedési jel-
zőlámpák összehangoltan fognak 
működni, és lehetőség lesz arra is, 
hogy pl. a tatai fesztiválok idején 
hétvégén, illetve este későbbi idő-
pontokig is a jelzőlámpák irányít-
sák a forgalmat.
A közelmúltban sajnos baleset volt 
a Május 1. út és a Keszthelyi út ke-
reszteződésében, ahol egy autó is 
felborult. Bár az érintett szakaszon 
jelenleg kialakult helyzet az épí-
tési munkák miatt jelentősen eltér 
a megszokottól, a forgalmi rend 
változása mellett a KRESZ szabá-
lyait ugyanúgy be kell tartaniuk a 
közlekedőknek, hiszen a legapróbb 
figyelmetlenség is balesethez ve-
zethet. Kérjük, hogy az építési te-
rület mellett fokozott figyelemmel 
közlekedjenek, valamint tartsák be 
a kihelyezett ideiglenes forgalmi 
rend szerinti korlátozásokat!

EFOP-1.5.2-16-2017-00043



Önkormányzat 2018. október 18. IV. évfolyam, 21. szám 3

A piarista rendház épületében 
elkezdődött az EFOP-1.9.9-17-
2017-00006 „Bölcsődei szakem-
berek szakmai fejlesztése a tatai 
járásban” című projekthez kapcso-
lódó, zenei nevelés a bölcsődében 
elnevezésű, bölcsődei kisgyermek-
nevelőknek szóló 30 órás akkredi-
tált tanfolyam.
A Tatai Közösségi Felsőoktatási 
Képzési központban zajló tanfo-
lyam négy alkalomból áll, a követ-
kező hónapban pedig a képzés egy 
újabb 30 órás oktatással folytató-
dik majd.
A tanfolyamon a Tatai Csillag-
sziget Bölcsőde, a Juniorka Ala-
pítványi Bölcsőde, valamint Baj, 
Naszály és Kocs bölcsődéjének 

kisgyermeknevelői, pedagógusai, 
vezetői vesznek részt.
A tanfolyam célja a kompetencia 
fejlesztés a Kodályi zenei nevelési 
elvek és módszerek alkalmazására. 
Az elméleti anyag mellé a képzés 
során számos gyakorlati elem is 
épül: ének, dal, mondókák, ringa-
tók, furulyázás, a bölcsődés kor-
osztály életkori sajátosságainak 
megfelelően. Emellett új és válto-
zatos szakirodalommal is ismer-
kedhetnek a résztvevők.
A pedagógusok, kisgyermekne-
velők örömmel és érdeklődéssel 
vesznek részt a képzésen, hiszen az 
ismeretek frissítése, bővítése min-
denki számára - gyermekeknek és 
nevelőknek - egyaránt fontos.

Október 10-én a Vakok Állami 
Intézetének Tatai Rehabilitációs 
Telephelyén rendezték a Fej-
lesztő Foglalkoztatók Találko-
zóját. A szakmai rendezvényen 
többek között a foglalkozási 
rehabilitáció aktualitásairól, a 
fejlesztő foglalkoztatás lehető-
ségeiről, valamint a rehabilitá-
cióban betöltött szerepéről tar-
tottak előadásokat.
Október kiemelt hónap az inté-
zet életében, hiszen minden év 
októberének második csütörtö-
kén van a látás világnapja, és ok-
tóber 15-én a Fehér Bot Napja. 
Ezek köré már hagyományosan 
rendezvénysorozatot szervez-
nek Fehér Bot Hetek elneve-
zéssel, országszerte különböző 
eseményekkel. Emellett 2018-
ban két évfordulót is ünnepel-
nek, idén 40 éves a látássérült 

emberek elemi rehabilitációja 
Magyarországon, és 10 éves a 
Vakok Állami Intézete fejlesz-
tő foglalkoztatója. A témához 
kapcsolódó tatai találkozóról 
Szabóné Berta Irén a Vakok 
Állami Intézetének igazgatója 
elmondta: - a fejlesztő foglal-
koztatás nemcsak rendszeres 
elfoglaltságot ad az érintettek 
számára, hanem lehetőséget is 
biztosít az alkotásra, az érték-
teremtésre. A szakmai találkozó 
célja az információk bővítése a 
fejlesztő foglalkoztató intézmé-
nyek számára, a társszervezetek 
együttműködésének elősegítése 
és bemutatkozási lehetősége, 
valamint a társadalmi szemlélet 
pozitív irányú előmozdítása a 
fogyatékossággal élők felé.
A helyszínen dr. Beró Henrietta 
Tata alpolgármestere köszöntő-

jében kiemelte: -  az ilyen szak-
mai nyílt napok azért fontosak 
mert arra irányítják a figyelmün-
ket, hogy nyitottak maradjunk, 
gyakoroljuk az el és befogadás 
képességét, és figyeljünk egy-
másra. Tata büszke arra, hogy 
városunkban megnyithatta ka-
puit egy ilyen intézmény, de en-
nél is fontosabb az, hogy a VÁI 
tatai telephelye jól működik, 
ezért köszönet az itt dolgozó 
szakembereknek. A jó gyakorla-
tok megosztása pedig kiemelten 
fontos, különösen a mai fiatal 
generáció számára, amely sokat 
tanulhat a fogyatékkal élőktől – 
fogalmazott az alpolgármester.
A programban a szakmai előa-
dások mellett a fejlesztő fog-
lalkoztatók termékeiből vá-
logathattak az érdeklődők a 
helyszínen.            -áá-

Fejlesztő foglalkoztatók találkoztak 

A legjobbiskola.hu rangsorolva 
az összes hazai középiskolát, ezer 
intézmény 1700 képzési formáját 
tartalmazó listát jelentetett meg. A 
rangsor elkészítői a  más listáknál 
szokásos egy év helyett öt esztendő 
érettségi és kompetencia-felmérési 
eredményeit átlagolták, így egy-
egy jó vagy rossz év nem torzítja 
az eredményeket, inkább egységes 
képet ad az egyes középiskolák tel-
jesítményéről.
Minden iskolánál külön kiemelték a 

legsikeresebb érettségi tantárgyakat,  
minden érettségi tantárgyból meg-
határozták az országos átlagot, és 
ehhez viszonyították, hogy egy-egy 
iskolában mennyivel lett jobb vagy 
rosszabb az érettségi eredmény. A 
lista természetesen a tatai középis-
kolákat is sorra vette, s a következő 
eredmény született:
-A Református Gimnázium a négy 
évfolyamos gimnáziumok sorában 
a 213.
-Az Eötvös József Gimnázium a 

négy évfolyamos gimnáziumok so-
rában a 222.
-A Színes Iskola szintén a négy évfo-
lyamos gimnáziumok között a 826.
-A Talentum Iskola a szakgimnáziu-
mok között az 1028.
-A TSZC Bláthy Ottó Szakgimnázi-
uma a szakgimnáziumok között az 
1272.
-A Jávorka Sándor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimnázium 
pedig az 1313. lett a sorban.

Megkezdődött a bölcsődei szakemberek 
zenei képzése

Keresztény Hét - Gútay János kiállítása 
Tatabányán, a TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakközép- és Szakiskolájában került sor a XXI. Keresztény Hét meg-
nyitójára. A lelki és testi feltöltődést ígérő programsorozat első esemé-
nyén nyitották meg a tatai Gútay János kiállítását, mely nagy sikert ara-
tott a helyszínen.

Fotó: Bencsik János Facebook oldala

Tatai intézmények a legfrissebb középiskolai rangsorban

A hivatásos tűzoltók részvételével 
a BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság első alkalommal 
Tatán rendezte meg az Országos 
Tűzoltó Műszaki - Mentő versenyt 
október 3-án.
A változatos őszi időjárás kedve-
zett az eseménynek, a tűzoltócsa-
patok szép, napsütéses időben haj-
tották végre versenyfeladataikat 
a Várkanyarban húzódó úttesten. 
A helyszín kifejezetten a szerve-
zők kérésére került a Művelődési 
Ház mellé, ugyanis így valósághű 
körülményeket tudtak teremteni a 
különböző közúti baleseti szimu-
lációkhoz, valamint a szervezők 
szerették volna, ha tevékenysé-
gük egy bárki számára könnyen 
elérhető belvárosi helyszínen még 
közelebb kerül az emberekhez, 
testközelből jobban megmutatva 
életmentő munkájukat. Tata városa 
számára ezért megtiszteltetés volt 
a felkérés, hogy hazánk első mű-

szaki-mentő versenyének otthont 
adjon, s a nap folyamán sokan meg 
is látogatták az eseményt, többek 
között óvodák és iskolák csapatai.
A verseny célja volt a készenléti 
állomány közlekedési balesetek 
során végrehajtott műszaki men-
tési feladatainak minél szaksze-
rűbb és hatékonyabb elvégzése, 
a versenyfeladatokon keresztül a 
tapasztalatszerzés és átadás, vala-
mint a műszaki mentési ismeretek 
bemutatása.
A versenyfeladatokat követően a 
Kőkúti Általános Iskola udvarán 
rendezték a  résztvevő csapatok 
ünnepélyes eredményhirdetését. 
A verseny harmadik helyezettje a 
Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság csapata, a második a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság csapata, az első helyezett 
pedig a Komárom-Esztergom Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság csapata lett.                   -áá-

Megyei siker született az országos 
tűzoltó-műszaki mentő versenyen

EFOP-1.5.2-16-2017-00043
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Sikeres volt a II. IKSZ Börze

A Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság szervezésében októ-
ber 11-én második alkalommal 
rendezték meg az IKSZ Börzét, 
mely az iskolai közösségi szolgá-
lat teljesítésében nyújtott segítsé-
get a diákoknak.
A Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnokban zajló esemé-
nyen közel 40 tatai és térségi civil 
szervezet mutatkozott be, és több 

mint 400 diák tájékozódhatott 
azokról a lehetőségekről, melye-
ket kihasználva teljesíteni tudják 
majd az 50 órás kötelező szolgá-
latukat.
Az iskolai közösségi szolgálat 
(IKSZ) szervezett keretek között 
végzett egyéni vagy csoportos se-
gítő tevékenység, amely a helyi 
közösség érdekeit és a középis-
kolás diákok személyes fejlődését 

egyszerre szolgálja. A tatai IKSZ 
Börze célja az volt, hogy segítsen 
a diákoknak képet alkotni a fogadó 
szervezetek által végzett sokszínű 
tevékenységről, ezáltal megköny-
nyíteni számukra a választást, és 
még hasznosabbá tenni a szolgá-
latban eltöltött időt.
Herczig Szabolcs a Magyary Zol-
tán Népfőiskolai Társaság alelnö-
ke a helyszínen elmondta: 
- a társaság korábban kérdőívek 
és interjúk során végzett kutatá-
sából kiderült, hogy nincs iga-
zán hatékony kommunikáció és 
kapcsolat a befogadó civilek, ön-
kormányzati és más szervezetek 
valamint a diákok között a kö-
zösségi szolgálat területén, noha 
az együttműködés mindkét oldal 
számára hasznos lenne. A felmé-
rés után egy pedagógus tovább-
képzés, valamint egy a civileknek 
szóló önkéntes menedzsment és 
IKSZ képzés megrendezését kö-
vetően szervezték az első IKSZ 
Börzét idén tavasszal. A mostani, 
második találkozó ideje nem vé-
letlenül esett októberre, hiszen a 

tanév elején a megfelelő informá-
ciók birtokában még van idejük a 
diákoknak megtervezni, hogy mi-
kor és hol szeretnék a kötelező 50 
órás szolgálatukat elvégezni.
A kiállítók előre összeállított 
programokkal várták standjaiknál 
az érdeklődőket, akik átfogó is-
mertetők alapján dönthetnek arról, 
hogy hol szeretnék a közösségi 
szolgálatukat teljesíteni. Emellett 

a fogadó civil szervezetek is na-
gyobb ismertségre tehettek szert, 
a fiatalok körében népszerűsítve 
sokoldalú tevékenységüket. 
A népfőiskola célja, hogy a jövő-
ben minden év októberében ha-
gyományosan létrejöhessen  a bör-
ze, melynek megszervezésében 
együttműködnek majd Tata Város 
Diákönkormányzatával is.       -áá-
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2018.10.27 Szombat:
Családi gombagyűjtés
Útvonal: 1. Agostyáni szőlőhegyről a vadsózóig 
(nagyobbaknak) 2. Szőlőhegyről szőlőhegyre 
(kisebbeknek) Indulás: 9:30-kor találkozó a busz-
fordulónál

Felnőtt gombaismereti túra (Zöld Sziget 
Kör)

Útvonal: Gorba-tetőről az Agostyáni Faluházig 
Indulás: 9:30-kor Tardos (Gorba-tető)
A gyűjtött gombák bevizsgálása a Faluház udva-
rán 12:00-tól!!!
2018.10.28 Vasárnap: 
10 óra: a kiállítás megnyílik a látogatók előtt
14 órától: kézműves játékok és tevékenységek 
a Faluház udvarán       

15 óra: ünnepélyes megnyitó, a rajzpályázat 
eredményének kihirdetése, díjak átadása, 
az óvodások műsora
16 óra: gomba témájú előadás a Faluházban
17 óra: ételkóstoló a Faluház udvarán (gombás 
ételek)

2018.10.29 Hétfő:
8:00-12:00 a kiállítás még 
megtekinthető a Faluházban 

 Szeretettel Várunk Minden  
 Kedves  Érdeklődőt!

XVII. Agostyáni Gomba Fesztivál programja

A Tatai Helytörténeti Egyesület a 
Kuny Domokos Múzeummal kö-
zösen „Város születik” címmel az 
ősz folyamán több rendezvényt is 
szervez az 1938-as városegyesí-
tésre emlékezve, az esemény 80. 
évfordulója alkalmából.
Tata és Tóváros egyesítését szá-
mos sikertelen küzdelem előzte 
meg. A sajtóban ugyan többször 
helyet kapott az egyesítés gondo-

lata, de 1923-ban, majd 1925-ben 
is kudarccal végződtek a próbál-
kozások. Az egyesítés kezdemé-
nyezője, szervezője, a tatai szü-
letésű tudós, a járás kutatója, a 
Közigazgatási Intézet igazgatója 
Magyary Zoltán volt, aki számos 
fórumon hangoztatta vélemé-
nyét, például 1936 februárjában 
és márciusában is többhasábos 
cikkben érvelt az egyesítés mel-

lett Komárom és Esztergom vár-
megye lapjában. Mindkét község 
képviselő-testülete az egyesítés 
ellen foglalt állást, a vármegyei 
kisgyűlés azonban kérelmet 
nyújtott be a belügyminiszterhez 
az egyesítés érdekében. A mi-
niszter ilyen előzmények ellenére 
1937. novemberében elrendelte 
az egyesítést, melynek végrehaj-
tására 1938. június elsejéig adott 
határidőt. Május 22-én megvá-
lasztották az új képviseleti tago-
kat és elöljárókat, ezzel létrejött 
az új egyesített nagyközség, ak-
kori nevén Tatatóváros, mely ké-
sőbb változott Tatára.
A 80. évforduló alkalmából 
szervezett rendezvények sorá-
ban október 11-én a Városháza 
dísztermében Puhl Aladárról, a 
város építészéről, többek között 
a Söréttorony tervezőjéről tar-
tott előadást dr. Kis Tiborné. A 

Helytörténeti Egyesület elnöke 
elmondta: - A 130 éve született 
Puhl Aladárnak óriási szere-
pe volt városunk fejlődésében. 
Legnagyobb mérnöki munkája a 
Fellner Jakab Kilátóhoz fűződik, 
hiszen ő tervezte és irányította 
az építkezést. Szintén a nevéhez 
fűződik a Forrásház, a bőrgyár 
emeleti ráépítése, a Kapucinus 
Rendház emeleti ráépítése és a 
toldalék épületek kialakítása. 
Sokoldalú tevékenységét jel-
lemzi, hogy többek között Puhl 
Aladár tervezte a várárok zsilip-
rendszerét, szerepet játszott terü-
letrendezési feladatokban, utcák 
kijelölésében, parcellázásokban, 
és a bíróságok is gyakran kikér-
ték szakmai véleményét.
Az előadást követően a 
Fischer-házban képzőművésze-
ti kiállítás nyílt, mely a korszak 
városképét mutatja be, a kor fes-

tőinek szemével. A „Tatai város-
képek a két világháború között” 
című kiállítást Kövesdi Mónika 
nyitotta meg. A művészettörté-
nész a helyszínen úgy nyilatko-
zott: - A kiállítás darabjai Tata 
gazdag művészettörténeti múltjá-
ból a városegyesítés időszakának 
hűséges megörökítői. A tárlaton 
az érdeklődők olyan képeket lát-
hatnak, amelyeken a helyi festők 
Tata és Tóváros utcáit, a jellegze-
tes helyszíneket jelenítették meg. 
A kiállított anyag művészi és tör-
téneti szempontból is egyaránt 
nagyon értékes – mondta Kö-
vesdi Mónika, hozzátéve, hogy 
a festmények részben a Kuny 
Domokos Múzeum tulajdonából 
származnak, részben pedig ma-
gántulajdonban vannak.
A kiállítás a Városháza nyitva-
tartási idejében egészen karácso-
nyig látogatható.          -áá-

Rendezvények a városegyesítés évfordulóján 

TATA - Almási úti temető
Kósa Istvánné
Sölét Ormos Antalné
Méhes Sándorné
Szeiman Jánosné
Böjtös Sándor
Lauber Ferencné
Toma Vilmos

TATA - Környei úti temető
Blahó Lajosné
Viszlóczki Sándorné
Kanyó Károly
Ötvös Károly
Halasi Tibor
Kórósi Lajosné
Viringer Istvánné

Tyechlár Ferenc
Tevesz József

AGOSTYÁN
Herczog György

BÉKE 
PORAIKRA!

  Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2018. szeptemberben - októberben elhunytak

2018. október 27-28-29.
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Tata és Tóváros 1938-as egye-
sítésének évfordulója alkalmat 
ad helytörténeti, városismere-
ti rendezvények, közösségépítő 
programok megvalósítására. A 
Tatai Gimnázium Öregdiákjainak 
egyesülete az idei évben is ilyen 
eseményt szervezett. Az 1765-
ben alapított tatai gimnázium a 
város legrégibb és legfontosabb 
intézménye: egykor nemesifjak 
konviktusaként, majd főgimnázi-
umként, később az ország egyik 
legjobb gimnáziumaként nevelte 
az ifjúságot, és hálózta be a város 
társadalmát: innen kerültek ki a 
tisztviselők, mérnökök, tanárok, 
orvosok, sőt: az iskola büszke az itt 
tanult, itt érettségizett művészekre 
és tudósokra is. Az iskoláról szólt, 
és az egész várost érintette az 
Öregdiákok Egyesületének játéka, 
egy vetélkedő a gimnázium törté-
netéről. Emlékeket elevenítettünk 
fel, hagyományokat ápoltunk, s 
eközben ki tudtuk fejezni a sze-
retetünket és a hálánkat az iskola 
iránt, amely nevelt minket. 
A hegyre épült iskola jelkép: a 
látvány a tó felől egészen különle-
ges, az épület egy palotára hasonlít 
leginkább. A Varázshegy szó, amit 

címnek választottunk, talán min-
dent elmond az iskola varázsáról, 
a tudás varázsáról. Az Árendás Jó-
zsef Munkácsy-díjas grafikus által 
tervezett meghívóterv és logó ép-
pen ezt fogalmazza meg.
A vetélkedő a gimnázium dísz-
termében zajlott október 13-án. 
Nyolc csapat mérkőzött meg, fel-
nőttek, öregdiákok, és mai diákok, 
vegyesen. A zsüri tiszteletre méltó 
tagjai a piarista gimnázium és az 
Eötvös József Gimnázium tanulói-
ként a 40-es, 50-es, 60-as években 
koptatták a gimnázium padjait és 
lépcsőit, ilyen módon képviselik 
még a piarista gimnáziumot, s már 
az Eötvös-gimnáziumot is. A zsüri 
elnöke Császár Angela, Jászai Ma-
ri-díjas, Kazinczy-díjas, Magyar 
Örökség-díjas színművész, tanár, 
érdemes művész, a Magyar Köz-
társasági Érdemrend kiskereszt-
jének birtokosa, a Magyar Művé-
szeti Akadémia tagja, Tata város 
díszpolgára volt. A zsüriben fog-
lalt helyet dr. Vízkelety András, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, Toldy Ferenc-díjas, 
Herder-díjas, Széchenyi-díjas iro-
dalomtörténész, filológus, egyete-
mi tanár, többek között az Akadé-

miai-díj és az Akadémiai Nívódíj 
birtokosa, Pro Germanistica Hun-
garica emlékéremmel kitüntetett 
tudós, Tata város díszpolgára. A 
zsüri tagja volt dr. Túri Róbert 
középiskolai tanár, néprajzkuta-
tó, a Komárom-Esztergom megye 
néprajzi bibliográfiája c. kötet 
szerzője, a Tata Városáért-díj ki-
tüntetettje és dr. Márkus Mihály 
református lelkész, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püs-
pöke, a Magyar Református Vi-
lágszövetség főtitkára, a Magyar 
Egyházak Ökumenikus Tanácsá-
nak elnöke, a teológia doktora, a 
pápai Református Teológiai Aka-
démia tanszékvezető tanára, a Tata 
Városáért-díj kitüntetettje.
A vetélkedő színes és játékos volt. 
A Petrozsényi Eszter által felolva-
sott szövegrészletekben rá kellett 
ismerni például Tatay Sándor Pus-
kák és galambok című regényére, 
amelynek főszereplői a tatai pi-
arista gimnázium diákjai voltak. 
Fel kellett ismerni a régi fotókon 
szereplő személyeket, tanárokat. 
El kellett találni a szépen dekorált, 
stílusukban is korjelző tablóké-
pek évszámát. A Budapesti tavasz 
című, 1955-ös film gyönyörű rész-
letének megfejtése Vincze Imre 
neve volt - a kétszeres Erkel-díjas, 
sikeres zeneszerző, a gimnázium 
hajdani növendéke komponálta a 
film zenéjét. Lexikon tömörségű 
szócikket kellett írni híres szemé-
lyekről, akiknek a fotóit bocsátot-
tuk a játékosok rendelkezésére. 
Így hoztunk szóba nevezetes ta-
nárokat és diákokat: Öveges Jó-
zsefet, Körmendi Gézát, Skoflek 
Istvánt, Árendás Józsefet, Kamon-

dy-Tóth Lászlót, Dobroszláv La-
jost és másokat. A villámkérdések 
sorában meg kellett tippelni, hogy 
az épületben hány lépcsőfok vezet 
a második emeletre, és hány ablak 
nyílik az udvari homlokzat felé. 
Meg kellett határozni, mely szer-
zők (a tanárok és tanítványok kö-
réből) melyik könyv szerzői vol-
tak, így emlékeztünk meg Rómer 
Flóris, Giesswein Sándor, Kender 
József, Körmendi Géza életművé-
ről. A feladatok sorában a legvidá-
mabb talán az az ügyességi játék 
volt, amely a bájosan nosztalgikus 
ruhadarab, az iskolaköpeny körül 
forgott. A csapatok képviselőinek 
minél több köpenyt kellett ma-
gukra ölteni a rendelkezésre álló 
kicsi-nagy, fiú-lány köpenyek kö-
zül. Kiderült, hogy adott esetben 
egy diákon akár 9 darab köpeny is 
elfér.
A játék győztese a gimnázium 
tantestületéből verbuválódott csa-
pat lett (Major-Rochlitz Ágnes, 
Endler Csilla, Orbánné Kovács 
Mónika, Ádám Árpád), ők Lévai 
Ádám 1-1 grafikáját kapták jutal-

mul. A második helyezett csapat 
(Tanczerné Jakus Emőke, Szabó 
Nándorné, Lentulai Mária, Föl-
desné Németh Andrea) színház-
jegyez nyert, a harmadik helyen 
végzett csapat (Hoschek Csilla, 
Dr. Vida Dóra, Bakos Sándor, Dr. 
Bakos Zsolt) Jász Attila legújabb 
könyvét kapta ajándékba.
A játékvezető, moderátor Murányi 
Tünde Jászai Mari-díjas színmű-
vész, öregdiák volt, aki a háro-
mórás játék színes és vidám han-
gulatáról gondoskodott.
Dr. Körmendi Géza igazgató úr A 
tatai gimnázium névtára c. mun-
kája bevezetőjében, arról szólva, 
miért is fogott a nagy munkába, 
megkapó egyszerűséggel fogal-
mazott így: „Iskolám szereteté-
től vezérelve tettem ezt”. Ez köti 
össze ma is a régi és jelenlegi 
diákokat, tanárokat: az iskola, az 
alma mater szeretetétől vezérelve 
érkeztünk a közös játékra, a közös 
ünnepre, megköszönni az iskolá-
nak, amit kaptunk, feleleveníteni 
az emlékeket, a hagyományokat.                    
       Kövesdi Mónika

„Varázshegy” Játékos vetélkedő a gimnáziumban, a gimnáziumról

Iskolánk hetedik évfolyamos tanu-
lói 4 napos felvidéki kiránduláson 
vehettek részt 2018. október 1-4-ig 
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma által kiírt Határtalanul pályá-
zat keretében. 
A sikeres pályázat a Szepesség ter-
mészeti csodái címet kapta. 
Mint ismeretes, a pályázat cél-
ja, hogy tanulóink megismerjék a 
határon túli magyarság helyzetét, 
életét, a történelmi Magyarország 
kulturális értékeit, kiemelten a 
gótikus és reneszánsz emlékeket, 
természeti kincseket, amelyekben 
a Felvidék különösen gazdag. A 
tanulmányi kirándulás lehetőséget 
teremt a határon túli magyarság, 
valamint a nemzeti és kulturális 
értékek megismerésére. Erősödik a 
tanulók nemzettudata, az összetar-
tozás érzése. Bővül tárgyi tudásuk, 
fejlődnek kompetenciáik.
A pályázatban vállalt programok 
mentén építettük fel utazásunkat, 
amelynek előkészítése az út előtt 
zajlott iskolánkban. Rendhagyó 
történelemórán ismerték meg a 
tanulók a külhoni magyarság hely-
zetét, a történelmi okokat, amelyek 

magyarázzák, miért élnek nagy 
számban határainkon kívül ma-
gyar nemzetiségű emberek a kör-
nyező országokban.
A négynapos tanulmányi kirándu-
lás úticélja a szlovákiai Felvidék.  
A szálláshelyről, Tátralomnicról  
indulva  csillagtúra-szerűen  keres-
tük fel a helyszíneket.
A kora reggeli indulás után útköz-
ben tértünk be a Bátkai Alapisko-
lába, ahol megtekinthettük az isko-
la impozáns épületét, bepillantást 
nyerhettünk az ott tanuló diákok és 
pedagógusok mindennapjaiba. 
Innen Betlérre, a páratlan szépségű 
Andrássy- kastélyba érkeztünk. 
Mind az épület szépsége, mind a 
berendezés lenyűgözte csoportun-
kat.
Utunk Rozsnyóra vezetett tovább. 
Rozsnyó gazdag történelmi múlt-
tal rendelkező város. A közép-
korban főként aranyat, ezüstöt, a 
későbbi századok folyamán vasér-
cet bányásztak itt. Az 1848/49-es 
szabadságharc után Rozsnyó mint 
a bányászat egykori központja 
lassan az iskolák és kereskedők 
városává vált. A hírneves rozsnyói 

iskolák több jeles tudóst, írót, mű-
vészt adtak a közéletnek – magyar 
és szlovák nemzetiségűt egyaránt. 
A város fejlődését nagyban segí-
tették a rozsnyói püspökök és az 
Andrássy család.
Szlovákiai tartózkodásunk má-
sodik napján felkerestük Kö-
zép-Európa legnagyobb romvárát, 
Szepesvárt. Az esős nap ellenére 
bejártuk a hatalmas várrom min-
den zegzugát. Innen tovább utaz-
va a Lőcsére vezető út során sok 
szép épületet láttunk. Pl. a zsigrai 
templomot, ami a világörökség 
része, vagy Márkusfalván a Mári-
ássy-család kastélyát.
Lőcse városa mindig fontos szere-
pet játszott a magyarság életében. 
Az óváros műemlék épületegyüt-
tese szintén a világörökség részét 
képezi reneszánsz kori épületeivel. 
Lenyűgöző látvány volt a Szent 
Jakab- templom gótikus stílusú 
monumentális épülete. A templom 
Szlovákia legjelentősebb szakrális 
építménye.
Lőcsén irodalmi emlékeket is 
felidéztünk. Jókai Mór A lőcsei 
fehérasszony című regényének 

főszereplőjéről, valamint Mikszáth 
Kálmán A fekete város című re-
mek művéről is megemlékeztünk. 
A diákok körében nagy tetszést 
váltott ki a középkorból származó 
„szégyenketrec”, ami szintén e vá-
ros különlegessége.
A keddi napon még meglátogat-
tuk Szepesszombaton a Szent 
György-templomot, és megcso-
dáltuk a gyönyörű szárnyas oltá-
rát. Szepesszombaton megkoszo-
rúztuk az 1848-as szabadságharc 
hőseinek állított emlékművet.
Szerdán a bélai cseppkőbarlang 
bejárásával folytatódott a szlováki-
ai tanulmányút. Páratlan természe-
ti szépségeket láttunk. Igaz, kicsit 
igénybe vette lábainkat a 874 lép-
csőfok megmászása, de a fáradsá-
gért kárpótolt bennünket a lenyű-
göző látvány. Innen a Poprád folyó 
partján épült Késmárkra utaztunk, 
ahol a sétáló utca szépen felújított 
házai között található magyar pa-
tikát, az evangélikus templomot, 
valamint a Thököly-várat tekintet-
tük meg. A nagy fejedelem hamvai 
az evangélikus templomban leltek 
örök nyugalomra. A nap délutáni 
programja az Ótátrafüredről induló 
siklózás után a Tarpataki-vízesés-
hez vezető túra és a természeti cso-
da megtekintése volt. Csodás lát-
ványt nyújtottak a több részletben 
alázúduló kisebb-nagyobb vízesé-
sek. A 425 méteres szintkülönbség 
és a hegyi túrázáshoz nem szokott 
túrázó diákok és kísérőik kelleme-
sen elfáradtak a nap végére.
Utolsó napunk célállomása Eper-
jes városa volt, ahol interaktív 
városnézéssel egybekötött felfe-
dező útra indultak tanulóink 6-8 

fős csoportokban. Öt különösen 
fontos látványosság megkeresé-
se, és a csoporttal közös fotózása 
volt a feladatuk. Diákjaink nagy 
izgalommal láttak hozzá a felada-
tukhoz, amit végül minden csoport 
sikeresen teljesített a megadott idő 
alatt. A megtalálni való nevezetes-
ségek között a legérdekesebbek: a 
reneszánsz stílusú Rákóczi-ház, a 
Neptun-kút, a Caraffa-féle Vesz-
tőhely a Mária-szoborral  és az 
Evangélikus Gimnázium voltak.
A nap folytatásaként Kassára 
utaztunk. Kassa a mai Szlovákia 
második legnépesebb városa. A 
Harangöntők utcájából a Város-
kapu felé vettük utunkat. Útba 
ejtettük a híres középkori börtön 
épületet, majd Rákóczi fejedelem 
rodostói házának másolatát a ház 
előtt álló Rákóczi-szoborral. In-
nen a város legfőbb nevezetessé-
géhez, a Szent Erzsébet-dómhoz 
vezetett városi sétánk. A lenyűgö-
ző szépségű, monumentális mé-
retű gótikus templom kriptájában 
koszorút helyeztünk el Rákóczi 
síremlékére. Nagy élmény volt 
hallgatni a magyar nyelvű idegen-
vezetést egy ott élő kedves idős 
hölgytől. A székesegyház közelé-
ben gyönyörű zenélő szökőkút és 
minden egész órakor harangjáték 
varázsolja el a helyieket és a tu-
ristákat. A közelben található a 
Kassai Thália Színház impozáns 
épülete.  
Városnéző sétánk és egyben négy 
napos felvidéki kirándulásunk vé-
get ért. Élményekkel a szívünk-
ben érkeztünk haza a Szepesség 
természeti csodái elnevezésű ki-
rándulásunkról.      Puck Gyöngyike

A vaszarys tanulók Felvidéken jártak
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Programajánló
Asztalitenisz
október 27 (szombat) 11.00 
Tatai AC – CVSE II. férfi NB I.
A mérkőzést a TAC székházban 
játsszák.

Kézilabda
október 21 (vasárnap) 13.00 
Tatai AC – Celldömölk női ifi. 
III. osztály
15.00 Tatai AC – Budakalász II. 
férfi ifi. II. osztály
17.00 Tatai AC – Szigetszent-
miklós férfi NB I/B
október 26 (péntek) 19.00 
Tatai AC – Körmendi DMTE női 
ifi. III. osztály
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában játsszák.

Kosárlabda
október 28 (vasárnap) 11.00 
Tatai SE – Szombathely női 
amatőr NB I.
A mérkőzést a Vaszary iskolában 
játsszák.

Labdarúgás
október 20 (szombat) 10.00 
Tatai AC – Wati-Kecskéd KSK 
fiú U-14
október 21 (vasárnap) 9.30 
Tatai AC – Bakonysárkányi SE 
női U-19
A mérkőzéseket a Jávorka isko-
lában játsszák.
október 28 (vasárnap) 13.30 
Tatai AC – Zsámbéki SK férfi 
felnőtt
A mérkőzést az Edzőtáborban 
játsszák.

Röplabda
október 27 (szombat) 18.00 
Tatai AC – Vasas U21 női NB II.
A mérkőzést a Güntner Arénában 
játsszák.

ASZTALITENISZ 
Férfi NB I. Tatai AC – SZAK 
Sportiskola 10-4
Pontszerző: Sipos 3, Bedő, Nagy 
2-2, Krebs 1, Bedő-Sipos, Nagy-
Krebs
KÉZILABDA 
Férfi ifi. II.osztály  Tatai AC – 
BKSE II. 26-37 (14-20)
Vezette:Cseszregi B., Sipos J.
Góllövő: Steczina 13, Szi-Bene-
dek, Véber 4-4, Willi 3, Csányi 2
NEKA II – Tatai AC 38-21 
(19-9)
Vezette: Horváth R., Kertész B.
Góllövő: Csányi 8, Szi-Benedek, 
Véber 4-4, Fogel 2
Edző: Márton Ádám
Fiú serd. II. osztály  Tatai AC 
– Balatonfüredi KSE II. 34-28 
(19-15)
Vezette: Cseszregi B., Sipos J.
Góllövő: Willi 10, Vámosi 8, 
Csányi, Nagy, Szi-benedek 4-4, 
Szalay 2, Takács, Zubek 1-1
FTC KN Kft II. – Tatai AC 
30-32 (21-16)
Vezette: Ihász A., Szántó T.
Edző: Csányi Gábor
Fiú U-15 II. osztály Tatai AC – 
Alba Regia KSE 34-16 (16-9)
Tatai AC – Balatonfüredi KSE 
25-25 (15-11)
Góllövő: Chmelovics, Zwickl 
11-11, Oravecz 10, Fűfa, Hor-
váth D. 7-7, 
Huber, Sekk 4-4, Horváth A., 
Nagy 2-2, Balogh 1
Fiú U-13  Tatai AC – Grundfos 
Tatabánya KC 9-27 (5-14)
Tatai AC – Móri KSC 35-10 
(18-2)
Fiú U-12  Tatai AC – Grundfos 

Tatabánya KC 21-17 (11-8)
Tatai AC – Kisbér 35-4 (14-2)
Kőkuti Sasok DSE – Komá-
rom VSE 32-3 (16-2)
Tarján SE – Kőkúti Sasok DSE 
6-22 (3-9)
Fiú U-11  Tatai AC – Grundfos 
Tatabánya KC II. 11-14
Cunder TU Kézisuli – Tatai 
AC (9-7)
Kőkúti Sasok DSE – Grundfos 
Tatabánya KC II (19-1)
Kőkúti Sasok DSE – Komáro-
mi VSE (29-1) 
Női ifi. III. osztály  Petőfi SK 
Lipót – Tatai AC 35-19 (19-12)
Vezette: Gácsig D., Szecsődi D.
Tatai AC – SZESE Győr 16-32 
(9-15)
Vezette: Czillahó D., Suszter A.
Góllövő: Puleo 9, Szeiler, Tom-
pa, Zolnai 2-2, Németh 1
Vady Mosonszolnok – Tatai 
AC  48-28 (28-11)
Edző: Gubicza István
Női felnőtt megyei Tatai AC – 
Környe SE 33-28 (19-13)
Vezette: Czillahó D., Suszter A.
Góllövő: Ivády 8, Zink 7, Király, 
Varga 5-5, Lehoczki 4, Kurcsik 
2, Metka, Zolnai 1-1
Edző: Gubicza István
LABDARÚGÁS 
Felnőtt megyei Tatai AC – Bá-
bolnai SE 3-0 (0-0)
Vezette: Havasházi Sz.
Góllövő: Zuggó 52,75, Rába 70 
(11-ből)
FC Esztergom – Tatai AC 5-0 
(0-0)
Vezette: Kiss L.
Góllövő: Gyebnár 62,86, Hor-
váth 66,77, Kiss 70

Edző: Kele Zoltán
Férfi U-19  Tatai AC – Vértesz-
szőlősi SE 7-3 (4-2)
Vezette: Szabó M.
Góllövő: Koronczi 16,57, Lázár 
18, 85, Martonfi 32,42, Széles 48
Edző: Wéber Roland
Fiú U-16 Tatai AC – Wa-
ti-Kacskéd KSK 2-3 (0-2)
Vezette: Jámbor B.
Góllövő: Nagy 64, Farkasdy 
84 ill. Véber 18, Harsányi 36, 
Schmidt 61
Bábolnai SE – Tatai AC  0-9 
(0-4)
Vezette: Jámbor B.
Góllövő: Jakabovics 4, Schaffer 
10, Nagy 24,54, Kézi 32, Szabó 
47, Ombódi 61,69, Szemeti 89
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U-14  Tatabányai Vasas – 
Tatai AC 1-8 (0-3)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Balogh 57 ill. Haran-
gozó 21,42,62, Unger 30, Szabó 
40, Horváth 65, Clerc 70,  
Dumánszki 72
Edző: Schweininger Ferenc
Női U-17 Tatai AC – Annavöl-
gyi BSE 22-0 (10-0)
Vezette: Szabó G.
Góllövő: Horváth 2,13,40,45,59, 
Barta 5,14,15,31,32,37,38,41,50,
52,57, Jenei 11,18,25,
Hartai 27,54, Szemeti 28
KOSÁRLABDA 
Női amatőr NB I. Tatai SE – 
Kanizsa 58-98 (13-24,17-22,15-
27,13-25)
Pontszerző: Farkas 17, Chroméj 
14, Szüts 10, Kiss J. 8/6, Kurucz 
7, Selmeczy 2
Edző: Szabó Judit  -Tompa Andor-

EREDMÉNYEK

Talán ez a két szó hangzott el leg-
többször azon a tekeversenyen 
amelyet az Edzőtáborban rendez-
tek. Nagy érdeklődés övezte a 
4. Tatai Honvéd amatőr tekever-
senyt, szinte az egész országból 
érkeztek csapatok. Debrecentől 
Sopronig több mint 200 lelkes ra-
jongója a sportágnak kelt útra, sőt 
még Szlovákiából is érkezett csa-
pat. Két hétvégén 52 együttes gu-
rította le a versenykiírásban meg-
határozott 80 dobást. Ide mindig 
szívesen jönnek a versenyzők, hi-
szen ezen kívül évek óta több ver-
senyt is szervez a Tatai Teke Klub. 
Az örömöt beárnyékolta az a hír 
amely a tatai tekéseket megrázta. 
Életének 70.évében elhunyt a Klub 
elnöke, vezéregyénisége Palotai 
Tibor. A verseny közben sokszor 
emlegettek egy-egy sztorit vele 

kapcsolatban, hiszen hosszú évek 
óta minden alkalommal ott volt a 
versenyeken, sőt eredményesen is 
szerepelt.
A versenyen kiváló eredmények 
születtek, szinte minden számban 
több fát ütött a győztes mint a leg-
utóbbi alkalommal. Csapatban az 
Atlasz Pápa csapata végzett az első 
helyen 1387 fával, őket a Ganna 
követte, míg a bronzérmet a Paks 
III. együttese szerezte meg. Egyé-
niben a nőknél egy péri versenyző 
Vaáry csilla gurított a legjobban 
(368 fa) amivel a férfiak között is 
dobogóra került volna. A férfiak 
között a pápai Nagy Szabolcs 399 
fával bizonyult a legjobbnak. A 
hazai versenyzők ezúttal egy kicsit 
halványabban szerepeltek. Varga 
Dénes (344) és Vitályosné Kata 
(328) volt a legeredményesebb.

Fülöp András (Csuló) neve még ma 
is jól cseng a kajakosok és a futók 
között. Persze csak azoknak mond 
sokat a név akik ismerhették, spor-
tolhattak vele. A mai gyerekek, fi-
atalok pedig onnan sejthetik, hogy 
„valaki” volt, hogy évről-évre ren-
deznek emlékére kajak-és futóverse-
nyeket. Október 6-án az Öreg-tavon 
9 egyesület közel 300 ifjú kenusa, 

kajakosa szállt vízre az évad utolsó 
versenyén. A legfiatalabb résztvevő  
7, a legidősebb 18 éves volt. Nem 
csak a hagyományos hosszú távo-
kon mutathatták meg tudásukat ha-
nem ügyességi számokban is ame-
lyeket a kisebbeknek szerveztek. A 
verseny nagy siker volt, amelyhez a 
szülők által készített sok száz pala-
csinta is hozzájárult. 

Teli és tarolás Csuló - Balu

Megye II.
Ezen a héten két elmaradt mér-
kőzést pótoltunk. A csapatunkban 
- bár a megyei felnőtt bajnokság-
ról van szó! - három 13 éves fiú 
játszik. A cél az, hogy hétről hétre 
komoly mérkőzéseket játszanak. 
Őket mindig egy-egy felnőtt játé-
kossal egészítjük ki. 
Csütörtökön hazai pályán kiütöt-
tük a Sárisáp csapatát, az ered-
mény 18/0 lett. A csapatunk az 
alábbi összeállításban játszott: 
Alföldi István 4, Jankus Balázs 4, 
Katona Máté 4, Lentulai Bence 4 
és a Katona-Lentulai és az Alföl-
di-Jankus párosok.
Másnap a nyáron megerősödött 
Annavölgyhöz utaztunk, amely 
a dobogót tűzte ki célul. Jól tak-
tikázva és bátran küzdve 11/7 
arányban legyőztük a hazaiakat. 
Eredmények: Alföldi István 1, 
Katona Máté 1, Lentulai Bence 3, 
Lukács Csaba 4 és a Katona-Len-
tulai és Alföldi-Lukács párosok.
Így három forduló után veretlenek 
vagyunk ebben a ligában!
NB II.
Csapatunk a veretlen Győr ottho-
nába látogatott. Nem mi voltunk a 
meccs esélyesei, ráadásul Szakál 
Béla betegség miatt nem állhatott 
asztalhoz. A tisztes helytállás egy 
12/6-os vereséghez volt elég. A 
meccs pozitívuma, hogy serdülő 
korú játékosunk - Varsányi Dani - 
asztalhoz állhatott ebben a nagyon 
erős bajnokságban. Tatai győzel-
mek: Barassó Máté, Krebs Zoltán, 
dr. Szám Zoltán 2-2-2.
Női NB I.
Két bravúros győzelem után biza-
kodva vártuk a Kanizsa Sörgyár 
SE csapatát. Tudtuk, hogy nagyon 
kicsi dolgokon múlhat a végső 
győzelem, hiszen az ellenfélben 

nagyon erős az első két játékos. 
Nem is történt meglepetés! Ki-
egyenlített mérkőzésen megosz-
toztunk a bajnoki pontokon. Ez-
úttal hiányzott a bravúr, amely a 
győzelemhez kellett volna. Tatai 
AC - Kanizsa Sörgyár SE 9/9
Tatai győzelmek: Adamik Csenge 
2,Gajdos Borbála 2, Jankus Dóra 
2, Pattantyús Petra 2 és a Gaj-
dos-Adamik páros. 
Férfi NB I.
Hibátlan csapatunk Székesfehér-
várra utazott, ahol a jól erősítő - 
és eddig veretlen -Honvéd Szondi 
vendége volt. Bizakodtunk, mert 
tavaly kétszer is győztesen ab-
szolváltuk ezt a párharcot, s mert 
a mieinkben érezhető egy nagyon 
pozitív magabiztosság. Plusz mo-
tivációt jelenthetett, hogy ezen 
a héten megszületett Bedő Zoli 
kisfia, így a kézdivásárhelyi szü-
letésű játékosunk komoly csalá-
dapaként kellett, hogy felvegye a 
harcot!
A több mint 4 és fél órás csatában 
hihetetlen fordulatok voltak! Hét 
mérkőzés is csak döntő szettben 
dőlt el. Játékosaink két szettes hát-
rányból is fel tudtak állni és a kri-
tikus pillanatokban sem remegett 
meg a kezük, így bravúros 10/7-es 
győzelemmel zárták a szomszéd-
várak rangadóját. Álomszerű a 
rajt: háromból három győzelem!
Tatai győzelmek: Bedő 3, Krebs 
Bálint 1 (egyel kevesebb mér-
kőzésből), Nagy Balázs 2, Sipos 
Viktor 3 és a Krebs-Nagy páros
Jövő héten a Megye II-ben Vér-
tesszőlősre, Megye I-ben Nyerge-
sújfalura látogatunk, szombaton 
pedig NB I-es csapatunk 15.00-
tól fogadja a Postás SE csapatát. 
Reméljük, sokan biztatják majd a 
helyszínen is fiainkat!              -ta-

Asztalitenisz

2000m
1. hely 
Pónya Tamás Hídvégi Hunor Flaskár Fruzsina    Bublovics István
Wittmer Kitti Ferenczi Baján Pazár Anna Luca   Havranszki Levente
2. hely Bublovics István Gábor Tímea Haltrich Hunor Hédai Míra
 Hídvégi Zalán  Polt Ádám    
3. hely Hídvégi Zalán Almási Lili Juhász Kristóf Almási Lili
 Mike Maxim Nagy Ábel Horváth Szilárd  
Ügyességi verseny
1. hely 
Bublovics István  Ferenczi Baján Gábor Tímea Juhász Kristóf
Molnár Réka 
2. hely Hídvégi Zalán  Gábor Luca Imeli Bence
3. hely Karch Ákos Gábor Lotti Stadinovszky Gréta  
Korai halála miatt  Csulóra már 17, 
Ádám Balázsra (Balu) már 6 éve 
emlékeznek futóversennyel.. Csu-
ló a kajakozás mellett futott, triat-
lonozott és szinte mindent csinált 
ami futás volt, így a kajak mellett 
futóverseny is viseli nevét. A XVII. 
Csuló és VI. Balu emlékversenyt 
október 14-én rendezték az Öreg tó 
körül. A FOOTOUR SE, a Hódy SE, 

Tata Város Rendőrkapitánysága, az 
Eötvös Gimnázium szervezésében 
7.1 és 14.2 km-n lehetett indulni. De 
a gyerekekre is gondoltak a rende-
zők, így került a programba a 2km-
es táv. Hat korcsoportban hirdettek 
eredményt, de emellett a rendőr 
egyéni bajnokság résztvevőinek 45 
év alatti és 45 év feletti kategóriá-
ban is volt eredményhirdetés. 
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