
Hét körzetben is a FIDESZ-KD-
NP jelöltjei nyerték a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgár-
mesterek választását Tatán október 
13-án. A beérkezett szavazatok 
alapján városunk polgármestere a 
következő öt évben ismét Michl 
József lesz.
A vasárnapi választáson a szavazók 
részvételi aránya magasabb volt 
az öt évvel ezelőttihez képest. Az 
eredmények alapján a következő öt 
éves ciklusban Tata Város Önkor-

mányzat Képviselő-testületében:
-az 1-es számú választókerület 
képviseletében Viczenáné Czégény 
Ágnes,
-a 2-es számú választókerület kép-
viseletében Kovács Attila,
-a 3-as számú választókerület kép-
viseletében Purgel Zoltán,
-a 4-es számú választókerület kép-
viseletében Robozné Schőnfeld 
Zsuzsanna,
-az 5-ös számú választókerület 
képviseletében Horváthy Lóránt,

-a 6-os számú választókerület kép-
viseletében Boglári Zoltán,
-a 7-es számú választókerület kép-
viseletében dr. Popovics Judit,
-a 8-as számú választókerület kép-
viseletében pedig dr. Varga András 
foglalhat helyet.
Michl József, Tata immár negye-
dik alkalommal megválasztott 
polgármestere a választási ered-
ményekkel kapcsolatban úgy nyi-
latkozott: - Nagyon nagy köszönet 
a tataiaknak, akik eljöttek sza-
vazni, valamint a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak, a szavazat-
számláló-bizottságok tagjainak, és 
mindenkinek aki részt vett a vá-
lasztás lebonyolításában. Pontos, 
precíz munkájukkal segítették a 
választást. Michl József kiemel-
te: - 2006 ősze óta nem volt olyan 
választás Tatán amelyen nem a 
FIDESZ-KDNP nyert, ez már sor-
rendben a 10. győzelmünk, ezért 
külön köszönjük mindenkinek, aki 
újabb öt évre megtisztelt minket a 
bizalmával, és hálás köszönet a 
segítőinknek, akiknek munkája 
nélkülözhetetlen volt a sikerhez. 
A polgármester hozzátette: - ter-
mészetesen minden megválasztott 
képviselőtársamnak szívből gratu-
lálok, és jó munkát kívánok a kö-
vetkező öt évhez.
A helyi önkormányzati választáson 
Tatán a választásra jogosultak szá-

ma 18.848 fő, 2019. október 13-án 
8.937 választópolgár élt szavazati 
jogával, így a részvételi arány 47,4 
%-os volt.
A Helyi Választási Bizottság hatá-
rozatot hozott a választás eredmé-
nyéről külön a polgármester, külön 
az egyéni választókerületi képvi-
selőjelöltek esetében. A 07. egyéni 
választókerületi eredmény tekinte-
tében jelenleg jogorvoslati eljárás 
van folyamatban, melynek jogerős 
lezárását követően tud dönteni a 
választási bizottság a kompenzá-
ciós listáról mandátumot szerző 
képviselők személyéről.
2019. október 13-án Tatán lengyel 
és német települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselőket is 
választottak. Lengyel nemzetiségi 
önkormányzati képviselővé Bros 
Stanislawnét, Gombás Józsefet 
és Murányi Janeket a Bem József 
Lengyel Kulturális Egyesület je-
löltjeit, német nemzetiségi önkor-
mányzati képviselővé Schmidt 
Mónikát, Dr. Schmidtmayer Ri-
chárdot és Stegmayer Györgyöt a 
Komárom-Esztergom Megyei Né-
met Kisebbségi Önkormányzatok 
Szövetsége jelöltjeit választották a 
szavazásra jogosultak.
A következő lapszámunkban a vá-
lasztási bizottság által hitelesített                   
lista alapján mutatjuk be a képvi-
selőket.
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Okos töltőállomások működ-
nek Tatán      
     4.oldal

Víz alul, víz felül
      
    8.oldal

Várják a jelentkezéseket 
a Tata Helyi Akciócsoport 
pályázataira    2.oldal

Bokrétaünnep a Kőfaragó 
háznál
    3.oldal

Megkezdődött Szivárvány 
Óvoda épületenergetikai 
megújítása   4.oldal

Tisztelgés az aradi vértanúk 
emléke előtt
    3.oldal

Választott Tata 
Továbbra is FIDESZ-KDNP-s többségű a képviselő-testület

Végéhez közeledik az Esterházy-kastély felújítása
Már zajlik a műszaki átadás-átvétel
Jó ütemben haladnak a tatai Es-
terházy-kastély felújítási munká-
latai a Nemzeti Kastélyprogram 
és Nemzeti Várprogram kereté-
ben.
A program célja, hogy a műem-
lék-helyreállítás és az örökség-
megőrzés alapvető szempontjai 
mellett egy egységes, Európában 
is egyedülálló, jól értékesíthető 
turisztikai termékcsomag való-
suljon meg.
Michl József polgármester a fel-
újítás helyszínén elmondta: - 30 
évet vártak a tataiak arra, hogy 
végre újjáépülhessen a kastély, 
és már láthatjuk, hogy a munka 
hamarosan véget ér. Egy szűk 
körű bejáráson megtekinthettük 
a jelenlegi állapotot, és az a ter-
vünk, hogy ahogyan a felújítási 
munkák engedik, további bejárá-
sokat szervezünk, amelyeken mi-
nél többen megtekinthetik a kész 
épületet. A városvezető hozzátet-
te: - Az már most elmondható, 
hogy a kivitelező, a restauráto-
rok, szakemberek eddig is nagyon 
szép munkát végeztek, az épület 
külső megújulását az Öreg-tó 
felől bárki láthatja, és a parko-
sítási munkák is zajlanak már. 
Michl József kiemelte: - nagyon 
köszönjük a támogatást a NÖF 
korábbi és jelenlegi vezérigazga-

tója mellett Dr. Virág Zsoltnak, 
a Nemzeti Kastélyprogram és a 
Nemzeti Várprogram végrehajtá-
sáért felelős miniszteri biztosnak, 
aki hosszú évek óta menedzseli a 
tatai kastély ügyét, s a projektet a 

nehézségeken is átsegítette. Irá-
nyításával és javaslataival a pro-
jekt elindítása óta igazi, Tatát na-
gyon szerető, őszinte pártfogója 
ennek a városunk számára fontos 
fejlesztésnek. Ugyancsak köszön-
jük dr. Tuzson Bence államtitkár-
nak, aki a kormányban képviseli a 
projektet, valamint köszönet Bor-
sody Kingának a NÖF operatív 
igazgatójának a támogatásért, és 
Vavra Áron projektmenedzsernek 

a kivitelezés során végzett erőfe-
szítéseiért - fogalmazott a polgár-
mester.
A kastély már megújult falai kö-
zött Bencsik János országgyűlési 
képviselő úgy nyilatkozott: - nagy 

öröm, hogy a felújítási munkák 
ilyen jó ütemben haladnak. A 
helyi épített örökség megőrzése 
fontos a tataiak számára, az ön-
kormányzat pedig tevékenyen 
hozzájárul ehhez, hiszen folya-
matosan tesz is azért, hogy ezek 
az értékek fennmaradjanak.
Töklincz Piroska a Nemzeti 
Örökségvédelmi Fejlesztési Non-
profit Kft. (NÖF) vezérigazgatója 
a fejlesztéssel kapcsolatban el-

mondta: - Ez egy hatalmas pro-
jekt, ami 2018 óta zajlik és nem 
csak egy ipari munka helyszíne 
a kastély, hiszen rengeteg resta-
urálási, helyreállítási feladatot is 
el kell elvégezni. A munka épí-
tőipari beruházás része elkészült, 
megkezdődött a műszaki át-
adás-átvétel. Ez néhány hét alatt 
lezajlik, majd elindulhat a projekt 
második nagy fázisa, a kiállítás 
tartalommal való megtöltése. En-
nek érdekében eszköz, bútor és 
műtárgy beszerzések vannak fo-
lyamatban, melyek jövő év tava-
szára fejeződnek be, ezt követően 
adják át a kastélyt a közönség-
nek. A kész épület olyan élményt 
nyújt majd, amely nem csupán az 
épített örökséget mutatja be, ha-
nem annak szellemiségét is – fo-
galmazott Töklincz Piroska.
A Nemzeti Kastélyprogram és 
Nemzeti Várprogram keretében 
39 műemlék – 20 kastély és 19 
vár – újul meg, hogy adottságaik-
hoz méltó módon feleljenek meg 
a mai kor turisztikai igényeinek. 
A program az ország egész terüle-
tét lefedi, s a szereplő helyszínek 
mindegyike egységes arculattal 
és sztenderd szolgáltatási cso-
maggal, ajándékbolttal és kávé-
zóval rendelkezik majd.                                              
       Ábrahám Ágnes



A Tata Helyi Akciócsoport október 
7-én tartott fórumot a TOP-7.1.1-
16-2017-00117 azonosítószámú 
projekt keretében megjelent helyi 
pályázati felhívásokról a Piarista 
Rendház épületében.
A felhívások a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Programhoz 
és a Tata Helyi Akciócsoport által 
megalkotott Helyi Közösségi Fej-
lesztési Stratégiához (HKFS) kap-
csolódnak. A HKFS átfogó célja az 
integrált- és programalapú fejlesz-
tések megvalósítása városi szinten, 
a helyi közösségek részvételének 
és tudatosságának fokozása, a helyi 
társadalmak megújítása, valamint a 
helyi és közösségi alapú gazdaság 
fejlesztése.
Tata Város Önkormányzata a Te-

rület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) keretében 
meghirdetett EU-s pályázatból 
(TOP CLLD) szeretne forrást biz-
tosítani több projektje megvalósí-
tására, melyek közül kiemelkedik 
a Magyary Zoltán Tudásközpont 
kialakítása a volt Tiszti Klub he-
lyén. A pályázathoz kapcsolódóan 
korábban már megalakult a Tata 
Helyi Akciócsoport (HACS) 15 
taggal, amely konzorciumi formá-
ban működik. A konzorcium veze-
tője: Tata Város Önkormányzata, 
a munkaszervezet vezetője a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. A helyi 
tervező közösség tagjai elkötele-
zettek a város jövője mellett, és a 
közösségi stratégiaalkotás folya-
matához ötleteikkel tudnak hozzá-

járulni.
Kőhordó Zoltán projektmenedzser 
a pályázati fórumon elmondta: - A 
Tata Helyi Akciócsoport pályáza-
tokat tett közé az elmúlt időszak-
ban, ezek az Európai Szociális 
Alap (ESZA) támogatásával meg-
valósuló pályázati felhívások. A 
fórumon az érdeklődők tájékoz-
tatást kaptak arról, hogy pontosan 
milyen lehetőségeket rejtenek ezek 
a pályázatok, milyen programokra, 
képzésekre lehet pénzt elnyerni. A 
pályázatok beadása szakaszosan 
történik, három határidő is a pá-
lyázók rendelkezésére áll: az első 
határidő 2019. november 5., majd 
ezt követően 2019. december 5-ig 
illetve utolsó határidőként 2020. 
január 7-ig fogadják be a pályáza-
tokat.
Michl József polgármester az ese-
ményen úgy nyilatkozott: - Az 
önkormányzat nyertes CLLD pá-
lyázatának van egy olyan része, 
amelyet szét lehet osztani itt Ta-
tán, tehát most az elnyert pályázati 
támogatás egy részét a helyi civil 
és nonprofit szervezetek valamint 
intézmények költhetik el különbö-
ző programjaikra, terveik megva-
lósítására, ezért érdemes alaposan 
megnézni ezeket a pályázati kiírá-
sokat. Michl József hozzátette: - az 
elnyert CLLD pályázat legfonto-

sabb projekteleme az Ady Endre 
úton lévő egykori Tiszti Klub épü-
letének felújítása. Első lépésben 
arra nyílik lehetőség, hogy az épü-
let földszinti részét és az utcafronti 
homlokzatot megújítsák. A helyszí-
nen egy közösségi kávézót alakíta-
nak ki, amely összekapcsolódik a 
Tourinform irodával, így egy olyan 
új találkozóhelye lesz a városnak, 
ahol nemcsak a tataiak ülhetnek le 
egy beszélgetésre, hanem az ide 
látogató vendégek is tájékozódhat-
nak a turisztikai lehetőségekről.
A pályázati felhívások témakörei a 
következőek:
1. Tatai hagyományőrző kulturá-
lis programok támogatása című 
(TOP-7.1.1-16-H-117-1 kódszá-
mú) helyi pályázati felhívás.
2. Tatai szabadidős-, sport- és 
közösségfejlesztő programok 
támogatása című (TOP-7.1.1-
16-H-117-2 kódszámú) helyi pá-
lyázati felhívás.
3. Tatai tudományos ismeretter-
jesztő, kompetenciafejlesztő-, 
képző és szemléletformáló prog-
ramok támogatása című (TOP-
7.1.1-16-H-117-4 kódszámú) helyi 
pályázati felhívás.
A pályázatok kapcsán részletes in-
formációkat a  http://www.tata.hu/
clld/category/felhivasok/  oldalon 
olvashatnak.                                            -áá-
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A Komárom-Esztergom Megyei 
Ügyvédi Kamara Elnöksége ha-
tározott arról, hogy csatlakozik 
az “Ügyvédek a közjóért” kezde-
ményezéshez és hagyományte-
remtő céllal 2019. október 22-én 
“ProBono” napot tart a Komá-
rom-Esztergom Megyei Ügyvédi 
Kamara Tata, Agostyáni út 13. 
szám alatti székhelyén.
Ennek keretében a kezdeménye-
zésre önként jelentkező, és a kü-
lönböző szakterületeken jártas 
ügyvédek és kamarai jogtanácso-
sok ezen a napon 9:00-17:00 órá-
ig ingyenes jogsegélyszolgálatot 
tartanak a jogkeresők számára.
A jogsegélyszolgálat keretében 
különösen az alábbi jogterülete-
ket érintően várják az ügyvédek 
és kamarai jogtanácsosok a tisz-

telt érdeklődők kérdéseit:
- családjogi kérdések: házasság 
felbontása, házastársi vagyonkö-
zösség megszüntetése, gyermek 
elhelyezéssel kapcsolatos kérdé-
sek.
- polgári jogi ügyek: különösen 
szerződésekből fakadó jogviták, 
lakásbérlet, szerződésen kívüli 
károkozások, kártérítési ügyek, 
továbbá tulajdoni jogviták, bir-
tokvédelmi ügyek, társasházi 
jogviták…stb.
- közigazgatási ügyek: különösen 
közigazgatási eljárások megindí-
tása, eljárási jogok gyakorlása.
- peres eljárás kapcsán tájékoz-
tatás: perek megindításával kap-
csolatos kérdések megvitatása.
- munkajogi kérdések: különö-
sen munkaviszony létesítésével 

és megszüntetésével, munkajogi 
kártérítéssel kapcsolatos kérdé-
sek.
- büntetőjogi kérdésekkel kap-
csolatos tájékoztatás.
A Komárom-Esztergom Megyei 
Ügyvédi Kamara várja minden 
jogkereső érdeklődését azzal, 
hogy kéri az érdeklődők előzetes 
regisztrációját a kamara.ugyve-
di@t-online.hu email címre kül-
dött elektronikus levélben és a 
hatékony ügyintézés érdekében 
kéri az igényelt kezdési időpont 
megjelölését a 2019. október 
22. 9:00 – 17:00 óra közötti idő-
szakra, valamint a kérdés vagy 
jogi probléma rövid megjelö-
lését, esetleg összefoglalását. 
Amennyiben a kérdés személyes 
adatokat érint, úgy az előzetes 

regisztrációkor kéri a Kamara, 
hogy ezek ne kerüljenek feltün-
tetésre.
A jogi tanácsadás időtartama egy 
jogkereső vonatkozásában leg-
feljebb 1 óra. A Komárom-Esz-
tergom Megyei Ügyvédi Kama-
ra Elnöksége bízik abban, hogy a 
kezdeményezés hatékony támo-
gatást tud nyújtani a jogkereső 
polgárok számára és a felmerült 
jogi ügyeikben érdemi segítség-
hez juttatja őket.
Minden kedves érdeklődőt vár a 
2019. évi ProBono napon a Ko-
márom-Esztergom Megyei Ügy-
védi Kamara és képviseletében 
személyesen is:
dr. Becker Tibor
a Komárom-Esztergom Megyei 
Ügyvédi Kamara Elnöke.

Ingyenes jogsegélyszolgálatot szerveznek Tatán



Október 7-én rendezték a Fa-
zekas utcán található Kőfara-
gó-ház bokrétaünnepét, amelyen 
a hagyományok szerint virágot 
tűztek ki az épület legmagasabb 
pontjára.
Tata Város Önkormányza-
ta sikeres pályázatot nyújtott 
be a Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható tu-
rizmusfejlesztés tárgyú TOP-
1-2-1-15-ös felhívásra. „A tatai 
Kőfaragó-ház kézműves és ak-
tív öktoturisztikai látogatóköz-
pontként való rehabilitációja 
és a Kálvária-domb egységes 
turisztikai termékcsomagként 
való bemutatása” című TOP-
1.2.1-15-KO1-2016-00005 azo-
nosítószámú pályázaton a város 
350 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatást kapott.
Borsó Tibor a Komárom-Esz-

tergom Megyei Közgyűlés alel-
nöke a bokrétaünnep helyszínén 
elmondta: - a munka elkezdő-
dött, az akarat és az összefogás 
az önkormányzat, az országy-
gyűlési képviselő, a megyei ön-
kormányzat és a szakemberek 
között megvan. Mindez azért is 
lényeges, mert az ilyen és ehhez 
hasonló történeti emlékhelyek 
megújítása és új funkciókkal 
való ellátása mindig nagy fela-
dat. Fontos, hogy az ötletekből 
minél több megvalósulhasson, 
s a tatai Kőfaragó-házzal kap-
csolatosan zajló jó közös munka 
nyomán ez valóra is fog válni.  
A fejlesztés nyomán a Kőfara-
gó-ház épületében látogatóköz-
pontot alakítanak ki interaktív 
kiállítótérrel és rendezvényhely-
színnel, összhangban a Kálvá-
ria - dombon lévő műemlékek 

funkcionális rehabilitációjával. 
Az épület rekonstrukciója során 
létrejön egy turisztikai informá-
ciós pont, interaktív kézműves 
és kiállítóhely, gyakorlati bemu-
tató és oktatási helyszín, vala-
mint tanfolyamok szervezésére 
is alkalmas rendezvényhelyszín. 
Az utcafronti meglévő épület 
felújításánál a főfalak aláala-
pozása a szükséges helyeken 
megtörtént. A lefolyó alapve-
zetékeket elhelyezték, a vasalt 
alaplemez jelentős része vala-
mint a földszint feletti vasbeton 
födém és a liftakna is elkészült. 
Jelenleg a tetőszerkezet építése 
folyik. Az épületgépészeti alap-
szerelések folyamatban vannak, 
és zajlik az épület kőelemeinek 
kőrestaurátori tevékenysége is. 
Az új épület építésénél az ala-
pozás, a teherhordó falazatok 

építése megtörtént, jelenleg a 
födémet építik. A közterületen a 
külső munkák során elkészültek 
az alsó utca párhuzamos parko-
lóhelyei, valamint a felső utcán 
az épületek melletti térburko-
latos gyalogjárda. Megépült az 
alsó utcáról felvezető lépcső, 
illetve kialakításra került a rézsű 
is.
A projekt keretében - a Kálvá-
ria-dombi projektelemek 2018-
ban elvégzett  munkáival együtt 
- mára a teljes projektben vállalt 
építési munkák több, mint 48 
%-a teljesült.
Michl József polgármester a 
fejlesztés kapcsán úgy nyilat-
kozott: - A felújítás megkez-
dését hosszú előkészítő munka 
előzte meg, a belső terek kiala-
kításáról és funkciójáról több 
körben, sokakkal egyeztetett 

az önkormányzat. Ennek ered-
ményeként született meg az 
elképzelés, amelynek alapján 
egy olyan turisztikai találkozási 
hely jön létre, amely biztos pont 
a városunkba érkező vendé-
geknek, emellett pedig számos 
olyan funkcióval rendelkezik, 
amelyet a helyiek is élvezhet-
nek majd. A megújuló épület 
gyakorlatilag a Kálvária-domb 
fogadópontja lesz információk-
kal, jegyvásárlási lehetőséggel. 
Emellett a helyszín otthont ad 
majd különféle műhelyeknek, 
állandó fazekas kiállításnak és 
egy emlékszobának Dr. Kör-
mendi Géza tanár úr emléke, 
munkássága előtt tisztelegve. 
Az épület udvarából egyenesen 
fel lehet majd sétálni a Sörétto-
ronyba, ahol már készül a tatai 
építészeknek emléket állító ál-
landó kiállítás. Továbbhaladva a 
Kálvári-dombon a Fellner Jakab 
Kulturális Alapítvány egy nyer-
tes pályázat nyomán folytatja 
a kápolna tatarozását, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat pe-
dig szintén pályázati támogatás 
segítségével hamarosan elkezdi 
a Golgota szoborcsoport reha-
bilitációját. Michl József ki-
emelte: - Mindezzel a szóban 
forgó terület teljességgel meg 
tud újulni, amiért nagy köszönet 
jár Bencsik János országgyűlési 
képviselőnek, a megyei önkor-
mányzatnak és természetesen 
a kivitelező cégnek is, amely 
rendkívül rugalmasan alkalmaz-
kodik a váratlan helyzetekhez, 
amelyek a műemléki felújításo-
kat gyakorta nehezítik.          -áá-
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„Halálommal is szolgálni fogok…”
Tisztelgés az aradi vértanúk emléke előtt
Tata Város Önkormányzata és a Ta-
tai Városkapu Közhasznú Zrt. szer-
vezésében rendeztek ünnepi meg-
emlékezést és koszorúzást az aradi 
vértanúk tiszteletére, október 6-án.
A megemlékezés helyszíne a Fe-
nyő-téri emlékoszlop volt, melyet a 
Szövetség Tatáért Alapítvány kez-
deményezésére Cs. Kiss Ernő fafa-
ragó alkotott 2013-ban. A magyar 
kormány 2001-ben nyilvánította 
nemzeti gyásznappá október 6-át, 
amikor az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc leverése után Ara-
don kivégzett 13 vértanúra, vala-
mint az aznap Pesten kivégzett gróf 
Batthyány Lajosra, Magyarország 
első független, felelős kormányá-
nak miniszterelnökére emlékezünk.
„Ünnep és gyásznapjainkon az a 
kérdés: mi az az érzés, ami arra 
késztet minket, hogy eljöjjünk ün-
nepelni vagy fejet hajtani? Ez a 
megszokás, az elvárás, az emléke-
zés, vagy az erőgyűjtés és az eleink 
iránti tisztelet?” – kezdte ünnepi 
beszédét a Fenyő téren Bencsik 
János országgyűlési képviselő, aki 
elmondta: - Minden alkalommal, 
amikor ünnepelünk, emlékezünk, 
a legfontosabb az, hogy az őseink 
előtti tisztelet és az erőgyűjtés ér-
zülete valamint szándéka járja át a 
szívünket, s az elménkben elvesse 
azokat a magokat, amelyek később 
a mindennapi gyakorlat során szár-
ba tudnak majd szökkenni. Ün-
nepeink és gyásznapjaink mindig 
arról szólnak, hogy ki kellett vív-
nunk azt a szabadságot és meg kel-

lett teremtenünk azt a mozgásteret, 
ami biztosította az önállóságunkat, 
a megmaradásunkat, s legtöbbször 
a szövetségeseink irányába kellett 
ezt a mozgásteret újra és újra meg-
teremtenünk. Ha nem tanulunk az 
ünnepeinkből és gyásznapjainkból, 
ha nem ébresztjük föl magunkban 
a tisztelet érzését valamint saját 
magunk, a nemzeti öntudatunk és 
a tartásunk megerősítését szolgáló 
érzületet, akkor el fogunk veszni. 
Éppen ezért fontos az, hogy októ-
ber 6-án is gyűjtsünk erőt, bátorsá-
got, s az eleink erőfeszítései iránti 
tiszteletből mi magunk is tegyünk 
meg mindent azért, hogy ennek az 
országnak, ennek a nemzetnek az 
önrendelkezési lehetősége ne csu-
pán a mi nemzedékünkben, hanem 

az utánunk következő nemzedékek-
ben is rendelkezésre álljon – fogal-
mazott Bencsik János.
„Legalább átvitt értelemben tu-
dunk-e meghalni egy jó ügyért, tu-
dunk-e meghalni a ránk bízottakért, 
tudunk-e meghalni a családunkért 
és a hazánkért? Patetikusnak tűnhet 
ez a kérdéssor, talán van, akinek 
már giccsesnek is hangzik. Pedig 
nagyon-nagyon leegyszerűsítve az 
életünk legfontosabb kérdése ez. 
Nem ezzel vagyunk mindennap 
elfoglalva, nem így jelenik meg 
előttünk naponta, de mégis, mikor 
egy kicsit visszavonulunk és az 
életünk értelméről gondolkodunk, 
vagy egy ilyen megemlékezésen 
veszünk részt, akkor ez a kérdés is 
eszünkbe jut: Mi végre vagyunk a 

világon?” - ezekkel a gondolatok-
kal kezdte ünnepi beszédét a tatai 
megemlékezésen Michl József 
polgármester. A városvezető, fe-
lelevenítve hazánk történelmének 
kiemelkedő, sorsfordító pontjait, 
elmondta: - Kellenek ezek a tör-
ténelmi tapasztalatok és igaz üze-
netek egy kisebb közösség, egy 
város, Tata jelenének építéséhez 
is. Amikor várost építünk, akkor a 
folyamatos és gyorsan változó vi-
lág nehézségeivel szembeni meg-
birkózó képességünk erősítésén 
dolgozunk. A ma Tatán élők kö-
zösségének, a benne élő erős csa-
ládokkal, fiatalokkal és idősekkel, 
feladata a város továbbépítése. Az 
előttünk élők áldozata benne van 
minden eredményünkben, és benne 

kell, hogy legyen gyermekeinkért, 
unokáinkért érzett felelősségünk 
is. Felelősségünk a hitükért, a szor-
galmas munkára nevelésükért, a 
lehető legjobb taníttatásukért, a 
művészetekből és a sportból való 
erőgyűjtésükért, a teremtett vi-
lág megbecsüléséért. Michl Jó-
zsef hangsúlyozta: - Mindennapi 
lemondást, óriási erőfeszítést és 
sok-sok türelmet követelő feladat-
nak tűnnek ezek is, és akkor még 
hol van az életáldozatunk, mellyel 
igazolhatjuk elkötelezettségünket, 
odaadásunkat.  Életáldozatunk, 
mellyel hitet teszünk Isten, a csa-
lád és a haza iránti szeretetünkről. 
Vigyük magunkkal az aradi vérta-
núk egyikének, Aulich Lajosnak 
170 éve élő üzenetét: „Szolgáltam, 
szolgáltam, mindig csak szolgál-
tam! És halálommal is szolgálni 
fogok. Forrón szeretett magyar né-
pem és hazám, tudom, megértik ezt 
a szolgálatot!” – zárta sorait Tata 
polgármestere.
A megemlékezésen közreműkö-
dött: Szabó Előd református lel-
kész, Frankó Mátyás evangélikus 
lelkész, Markovics Milán Mór 
százados, tábori lelkész, a Menner 
Bernát Zeneiskola fúvószenekara 
Belső Máté vezetésével, a Tatai 
Református Gimnázium tanulói, 
valamint a felvidéki Kor-Zár zene-
kar. Az eseményt követően szent-
misére várták a tataiakat a Kapu-
cinus templomba, ahol Kovács 
Csaba Albert plébános emlékezett 
meg az aradi vértanúkról.            -áá-

Bokrétaünnep a Kőfaragó-háznál



Két új intelligens kommunikációra 
alkalmas elektromos autó töltőál-
lomást építettek ki városunkban. 
A töltőállomások okos rendszer- 
háttérrel működnek, egy mobilal-
kalmazás segítségével nem csupán 
energiát adnak, hanem számos 
egyéb szolgáltatást is nyújtanak. A 
Fürdő utca elején található töltőosz-
lopnál október 8-án rendeztek saj-
tótájékoztatót.
A Nemzetgazdasági Minisztérium 
a „Jedlik Ányos Terv – Elektro-
mos töltőállomás alprogram helyi 
önkormányzatok részére” tárgyú 
pályázati felhívására Tata Város 
Önkormányzata GZR-T-Ö -2016-
0074 azonosító számon, „E-töltők 
kiépítése Tatán” címmel nyújtott be 
pályázatot, mely  4.952.000 forint 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A nyertes pályázat nyo-
mán városunkban két helyszínen, 
két-két töltési lehetőséggel létesült 
új töltőállomás, az Alkotmány ut-
cán valamint a Fürdő utca elején.
A fejlesztés során „A” típusú (nor-
mál) töltőberendezéseket építettek 
ki, melyek az alábbi funkciókkal 
rendelkeznek:
-2 x 22 kW teljesítmény (azaz két 
22 kW-os töltést tud kiszolgálni 

egyszerre);
-töltőoszloponként 2 db „Type 2” 
csatlakozási lehetőség, melyből az 
egyik lehet kábeles;
-a töltők intelligens hálózati csatla-
kozásra és intelligens kommuniká-
cióra alkalmasak valós idejű, két-
irányú kommunikációval, legalább 
99,5%-os rendelkezésre állással (a 
vételezett energiamennyiségre, az 
ügyfél azonosításra, foglaltságra 
vonatkozó információk kijelzésé-
vel és folyamatos adattovábbítása 
céljából), online, azaz például GSM 
modul segítségével;
-OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 up-
grade lehetőségét megteremtve);
-egyértelmű ügyfél-azonosítás;
-a működés biztonságát garantáló 
bevizsgálással rendelkeznek (pl. 
TÜV tanúsítvány) és a kültéri elekt-
romos berendezésekre vonatkozó 
előírásoknak megfelelnek (IEC 
61439:2011);
-a felhasználó azonosítását az elér-
hető legjobb, és legszélesebb kör-
ben alkalmazható technológia alap-
ján biztosítják;
-biztosítható a központi IT infra-
struktúrára kapcsolódás – moni-
torozás és vezérlés, ügyfeleknek 
elérhető mobiltelefon applikáció, 

amelyen keresztül külön regisztrá-
ció nélküli bankkártyás fizetés le-
hetséges. 
Pálfy Barnabás az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Solutions Kft. e-mobilitás portfólió 
menedzsere a tatai sajtótájékozta-
tón elmondta: - a két új töltő azért 
különleges, mert az energiaátadá-
son túl teljes körű szolgáltatást is 
nyújt. Ez azt jelenti, hogy egy an-
gol-magyar nyelvű call center áll a 
fogyasztók rendelkezésére, amely a 
nap 24 órájában bármikor hívható, 
emellett pedig helyszíni kiszállást 
is biztosítanak probléma esetén. A 
szolgáltatás segítségével előre in-
formálódhatunk arról, hogy a töltő 
foglalt-e, így időben tervezhető a 
használata. Mivel célállomás töl-
tőkről van szó, ezért a Tatára ér-
kező vendégek, turisták számára is 
hasznos lehet, hiszen autójukat az 
állomáson újratölthetik amíg kirán-
dulnak, sétálnak vagy programokon 
vesznek részt a városban, s közben 
nyomon követhetik a töltés állapo-
tát. A töltés ingyenes, egy telefonos 
applikáció segítségével lehet elin-
dítani, amely regisztrációval műkö-
dik. Az alkalmazás eCharge+ néven 
található meg.
Tatán több helyszínen is rendelke-
zésre állnak elektromos töltőállo-
mások:
-Az NKM félúton a győri és bu-
daörsi Mobiliti töltők között kínál 
éjjel-nappal töltési lehetőséget. A 
helyszín az M1-es autópálya 67-
es lehajtóján keresztül közelíthe-
tő meg és a tatai Gottwald Hotel 
parkolójában található. Itt 1 db 50 
kW-os Tritium villámtöltő és 1 db 
2*22 kW-os Ensto gyorstöltő áll az 
e-autósok rendelkezésére. A váltóá-

ramú (AC), 22 kW-os töltők hasz-
nálata ingyenes, míg az 50 kW-os 
egyenáramú (DC) villámtöltőkön 
és a 43 kW-os váltóáramú (AC) vil-
lámtöltőkön a jelenlegi tesztfizetési 
időszakban 50 Ft/perc a díjazás. A 
próba várhatóan több hónapig tart, 
annak eredményétől is függ a vég-
leges díjazás.
-A Penny Market üzletnél (Keszt-
helyi u. 11) ugyan még nem üze-
mel, de már kiépült egy töltőoszlop.
-Az NKM Mobilitás Kft. a tatai 
INTERSPAR áruháznál is üzembe 
helyezte elektromos autó töltőit az 
ügyfelek számára, az 5 töltő már 
elérhető. A SPAR áruházak részére 
telepítendő EVbox BL elektromos 
töltőberendezések dupla Type2-es 
AC csatlakozóaljzatokkal rendel-
keznek.
A Fürdő utcai sajtótájékoztatón 
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna a 
körzet önkormányzati képviselő-
je a témában úgy nyilatkozott: - A 
Magyary tervben megfogalmazott 
Zöld Város Program alapján szá-
mos olyan tevékenységet folytat az 
önkormányzat, amellyel védi a he-
lyi természeti örökséget és hozzájá-
rul a környezettudatos életmódhoz. 
A mögöttünk álló öt éves ciklusban 
ennek során például több ezer fát 
ültettünk és folytattuk a társasházi 
övezetek parkosítását is – mondta 
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna. A 
képviselő kiemelte: - Tatán is egyre 
jobban érzékelhető a környezettu-
datos gondolkodásmód, ennek ré-
szeként folyamatosan nő az elekt-
romos autót használók száma is, 
ezért minél több töltési lehetőséget 
kell biztosítani számukra városz-
szerte.                                         -áá-

Nehéz szívvel osztozunk a család 
gyászában, amikor Hartmann Jánosné 
Terikétől, klubunk vezetőségi tagjától 
búcsúzunk. Életének 83. évében távo-
zott közülünk.  Mint a villámcsapás úgy 
lesújtott mindnyájunkat a hír, hogy Te-
rikét elérte a végzet. Mint a költő mond-
ja: „Elment a minden élők útján.” 
Mindnyájan tudjuk, az élet már ilyen, 
ez a közös sorsunk, születünk, élünk és 
átmegyünk egy – hitünk szerint- másik 
világba. Mély Isten-hite által kapott 
ajándékokat továbbadta. Adta a szívét, 
a hitét, a szeretetét, az idejét, fáradha-
tatlanul dolgozott a családjáért és a 
közösségért. Megdöbbentünk, mikor 
váratlanul itt hagyott bennünket. Kö-
zösségünk érdekében életének utolsó 
percéig aktívan tevékenykedett.
Hartmann Jánosné Terike 1937-ben 
született Vértesszőlősön. Férjével, Jani 
bácsival, aki szintén klubtagunk volt, 
annak három évvel ezelőtt bekövetke-
zett haláláig, 56 évet élt példamutató 
házasságban. Andrea lányukat nagy 
szeretetben nevelték fel. Terike mindig 
jó megjelenésű, magára sokat adó, pe-
dáns feleség, majd édesanya, kétszeres 
nagymama és két dédunokával büsz-
kélkedő dédmama lett. Élt-halt a csa-
ládjáért.  Férjével szerettek társaságba 
járni, kedvelték az igényes szórakozást. 
Fontos volt számára, hogy ízléssel ki-
választott öltözetével is megtisztelje 
környezetét. Nagyon szerettek vilá-
got látni, amikor lehetőségük adódott 
távolabbi országokat is felkerestek. 
1992 óta volt tagja a Városi Nyugdíjas 
Klubnak. Mint bizalmi, az egyik legna-
gyobb csoport összes tagjának ismerte 
örömét, bánatát. Kereste a közösség 
szolgálatának lehetséges legjobb mód-
jait, kitartóan törekedett a békességre. 
Sokoldalú érdeklődését mutatja, hogy 
szinte egyetlen klubrendezvényről sem 
hiányzott. Bármilyen feladatot kapott, 
azt a rá jellemző pontossággal, ala-
possággal és tisztességgel elvégezte. 
Kitartása, és türelme mindnyájunkat 
tisztelőjévé tett. Évtizedek óta a klub-
vezetőség tagjaként alázatosan, állha-
tatosan és szorgalmasan mindig helyt 
állt, segítette a klub programjainak 
szervezését. Az elismerést szerényen 
elhárította: „Ezt vállaltam, ez a köte-
lességem”- mondta ilyenkor. 
A klub vezetőségének olyan megha-
tározó alakja volt, aki kiérdemelte a 
„Mindennapok Hőse” címet 2018-ban 
az első helyezést nyerte el a közösség-
építés- civil önkéntesek kategóriában. 
Ezt a díjat azok kapják, akik elhiva-
tottságuk miatt munkájukkal tiszteletet 
vívtak ki a környezetükben. 
Aggódtunk érte, mikor baleset érte. 
Szinte észrevétlenül, türelemmel viselte 
betegségét, óriási akaraterővel a leg-
nehezebb helyzetekből is talpra állt. 
Sokan ismerték és szerették. Élete min-
dig álljon példaként előttünk. Emlékét 
szeretettel megőrizzük! 
„Adj Uram örök nyugodalmat Neki, 
és az Örök Világosság fényeskedjék 
Neki.”
A klubtársakkal együtt nem fogunk 
elfelejteni, mindig emlékezni fogunk 
Rád! Könnyű legyen Néked a föld!
Nyugodj békében!
                 Kun Imre klubelnök
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In memoriam 
Hartmanné TerikeOkos töltőállomások működnek Tatán

Megjelent a Tatai Patrióta
A lapban cikluszáró interjút olvas-
hatnak Michl József polgármester-
rel, aki nemcsak az elmúlt öt évet ér-
tékelte, hanem a jövőbeni tervekről 
is beszélt. Az őszi számból megtud-
hatják, hogyan halad a Szent Kereszt 
Plébániatemplom felújítása, vala-
mint, hogy milyen hazai és nemzet-
közi szervezeteknek tagja városunk. 
Beszámolunk a képviselő-testület 
2014–2019 közötti működéséről is, 
és ajánljuk Rabár Ferenc legújabb, 
Tata és Tóváros egyesítése és fej-
lesztése című könyvét. A magazin-
ban interjút olvashatnak Petrozsényi 
Eszter színművésszel és a Fénysport 
Lux Kft.-vel. Közöljük Kövesdi 
Mónikának a Piarista kápolnáról 
szóló írását, valamint Vámosi Lász-
ló, a Kölyöksárkány Karate Sporte-
gyesület sikereit bemutató cikkét. 
Megismerkedhetnek az Esterházy 
Pezsgőgyár titkaival, Szőgyén és 

Tata virágzó testvérkapcsolatával, s 
a helyi értéktárba bekerült tatai ala-
kor búzával is.
A lapot megvásárolhatják a Tatai 
Rend-ház Kft.-nél (Tata, Tanoda tér 
5/A), az előfizetők pedig postaládá-
jukba kapják a magazint.            -áá-

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
2009 és 2013 között egy sikeres 
projekt keretében a társadalom 
érzékenyítésére, a hatóság szol-
gáltatásainak népszerűsítésére, 
valamint széleskörű tudásmeg-
osztással a jogtudatosság fejlesz-
tésére vállalkozott.  
Ennek keretében az egyenlő bá-
násmód-referensi hálózat kialakí-
tása mellett a komplex kommuni-
kációs eszközöket használó egyik 
legsikeresebb aktivitása 2010-ben 
a „Fiatalok a diszkrimináció el-
len” című ifjúsági akció lebonyo-
lítása volt. Egy képzőművészeti 

és irodalmi pályázati felhívásra 
59 novella és 350  képzőművé-
szeti alkotás érkezett. A díjazott 
művekből az EBH „Egyenlőség 
gyerekszemmel - Élőben a játszó-
térről” címmel országos vándor-
kiállítás-sorozatot indított. Ha-
zánkban több, mint 70 helyszínen 
tekinthette meg a lakosság a 8-18 
év közötti alkotóknak a hátrányos 
megkülönböztetésről és az esély-
egyenlőségről a képzőművészet 
és az irodalom formanyelvén ki-
fejezett érzéseit és tapasztalatait. 
A vándorkiállítás Tatára is meg-
érkezett, október 4-től egy héten 

keresztül a Kőkúti Általános Is-
kola aulájában tekinthették meg 
az érdeklődők.
A kiállítás megnyitójával kap-
csolatban dr. Kócza Júlia egyenlő 
bánásmód-referens elmondta: - 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
munkatársai nagyon sok iskolába 
ellátogattak a projekt időszaká-
ban, és számos esély-órát tar-
tottak a gyerekeknek különböző 
kommunikációs anyagok segítsé-
gével, játékos formában. A gyere-
kek még alapvetően fogékonyak 
az egyenlő bánásmód szabályai-
ra, inkább az otthoni példák tor-

zíthatják az egyenlőségre törekvő 
gondolkodásmódjukat, az előí-
téleteket pedig az iskolák tudják 
kompenzálni. Ezért jó lenne, ha 
az oktatási intézményekben ta-
nórákon kívül - például osztály-
főnöki órák keretében vagy más 
alkalmakhoz kapcsolódva - fog-
lalkozhatnának a témával, ehhez 
a hatóság számos kommunikáci-
ós segítséget tud nyújtani, hiszen 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a fiatalokat érdeklik ezek a kérdé-
sek, a felnőttekhez képest a más-
ság el nem fogadása körükben 
sokkal ritkább.                         -áá-

Tatára látogatott az Egyenlő Bánásmód Hatóság kiállítása
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Minden évben van egy nap ami-
kor az Által ér egy nagy buli szín-
helye. Ilyenkor az egyébként bé-
késen csordogáló vízfolyás szinte 
folyóvá duzzadva várja a vízitú-
rázókat. Már 24 éve október ele-
jén a Mikoviny túra vonzza Tatára 
azokat akik Tatáról-Dunaalmásig 
valamilyen vízi alkalmassággal 
(vagy alkalmatlansággal) evez-
nek. Most nem csak az Által ér 
vize, hanem a felülről jövő égi 
áldás is vizessé tette ezt a napot. 
De ez nem zavart senkit, hisz jó-
szerével ugyan annyian voltak 

mint egy évvel ezelőtt a nyárt 
idéző hőségben. És nem csak a 
túrázók hanem az érdeklődők is. 
Lehet azt mondani hogy legszebb 
öröm a káröröm, de tény hogy 
nagy tapsot kaptak azok akik egy 
borulás nyomán megmártóztak a 
hideg vízben. Voltak itt őrültebb-
nél őrültebb szerkezetek amikről 
nehezen lehetett elhinni hogy 
fenn marad a vízen, de persze a 
hagyományos kajakok, kenuk is 
megjelentek. A megnyitón Michl 
József polgármester az időjárásra 
is utalva köszöntötte a résztve-

vőket: jöjjenek ha jól esik. Oláh 
András az egyik rendező Zöld 
Sziget Kör vezetőjeként arra kért 
mindenkit vigyázzon magára 
és másokra is. Az eső esett, de 
ez nem zavart senkit, így egész 
délelőtt nagy volt a forgalom az 
Által éren. A szervezők a túra vé-
gén Dunaalmásnál meleg ebéddel 
várták a beérkezőket ami rá is fért 
a túrázókra, bár a meleg, száraz 
ruha sem jött rosszul. 
De még így vizesen, fáradtan is 
azzal köszöntek el: jövőre vele-
tek ugyanitt.                 Tompa Andor

Szeptember végén és október 
elején két versennyel zárták 
az idényt a Hódy SE verseny-
zői. A kaja-kenu Diákolimpián 
Fadd-Domboriban álltak rajthoz, 
ahol nagy volt a tét, hiszen a jó 
helyezések mellett a korosztá-
lyos válogatott keretekbe is be 
lehetett kerülni. Többen éltek is 
a lehetőséggel, így most már 6 
versenyző tagja a válogatott ke-
reteknek.
Eredmények:
1 hely: K2 1000 m Horváth Má-
tyás,Bolehradsky Szilveszter 
(Refi)
K1 1000 m Hidvégi Hunor (Eöt-
vös)
K2-1000 m   Wittmer Kitti, Ocs-

kay Lora (Eötvös)
MK1 2000 m Hidvégi Zalán 
(Talentum)
2 hely: K2 1000 m Hidvégi Hu-
nor, Karch Ádám (Eötvös)
3. hely: K1 500  és K1 2000 M:: 
Almási Lili (Eötvös)
MK1 2000 m: Gábor Tímea 
(Sárberek)
Győrben régiós évadzáró ver-
senyt rendeztek amely abból 
a szempontból  volt különle-
ges, hogy a klasszikus számok 
mellet un. hendikep versenyt is 
tartottak ahol 195 hajó verseny-
zett 4000 méteren. A hajókat 10 
csoportban 45 mp-ként korosz-
tálynak és a nemnek megfelelő 
erősorrendben indították. Teljes 

lett a tatai siker, hiszen a dobo-
gó mindhárom fokán Hódy-s 
versenyző állhatott. Most nyert 
először női kajakos.
Eredmények:
K1 férfi kölyök U14 2000m: 
1. Bublovics István ,2. Hidvégi 
Zalán, 3. Polt Ádám
MK1 női gyermek U10-11 2000 
m: 2. Gábor Tímea
K1 férfi serdülő U15-16 2000 m: 
1. Hidvégi Hunor
K1 női serdülő U15-16 2000 m: 
2. Almási Lili
K1 női kölyök U14 2000 m: 
1. Csorba Júlia
Hendikep: 
1. Wittmer Kitti, 2. Ocskai Lora, 
3. Hidvégi Hunor                   -ta-

Kézilabda
október 19. szombat 15.00 
Tatai AC -  Tatabányai SC 
női ifjúsági
A mérkőzést a Güntner Arénában 
játsszák.
Labdarúgás

október 19. szombat 9.00 
Tatai AC – Nyergesújfalu SE 
fiú U14
11.30 Tatai AC – FORTUNA 
női U18
október 20. vasárnap 11.30 
Tatai AC – Csákvár női felnőtt
október 26. szombat 9.00 
Tatai AC – Nagyigmándi KSK 

fiú U14
14.00 Tatai AC – Nagyigmándi 
KSK férfi 
U19
október 27. vasárnap 10.30 
Tatai AC – Környe SE 
női felnőtt
A mérkőzéseket az Új úti 
pályákon játsszák.
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Víz alul, víz felül

Kézilabda

Felnőtt NB I/B  
Veszprém KKFT Felsőörs – Ta-
tai AC 22-23 (11-11)
Vezette: Bába S., Horváth P
Góllövő: Schekk 6, Harsányi, 
Tass 4-4, Gxőrffi, Iváncsik 3-3, 
Mizser, Sárosi 1-1
Tatai AC – Budai Farkasok 
31-23 (14-10)
Vezette: Bíró Á., Kiss O.
Góllövő: Harsányi 8, Iváncsik 5, 
Győrffi 4, Dósa, Sárosi, Tass 3-3, 
Schekk 2, Kiss, Lukács, Mátó 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági 
Veszprém KKFT II. – Tatai AC 
20-38 (10-13)
Vezette: Kovács T., Mandli B.
Góllövő: Csányi, Szalay B. 6-6, 
Steczina, Zubek 4-4, Balogh, 
Czunyi, Lukács,Szi-Benedek 3-3, 
Takács 2, Hegedűs, Szalai,Véber, 
Vincze 1-1
Tatai AC – Budai Farkasok 
27-26 (14-14)
Edző: Márton Ádám
Fiú serdülő 
Várpalotai BSK II. – Tatai AC 
22-26 (12-15)
Tatai AC – Budai Farkasok 
30-28 (17-13)
Edző: Márton Ádám 
Fiú U14 
Budakalász KZRT – Kőkúti Sa-
sok DSE 22-17
Győri FKKA – Kőkúti Sasok 
DSE 21-23
Góllövő: Jenei 19, Andrikó 8, 
Mikó 4, Becsák, Bognár,Dienes, 
Keresztes 2-2,Takács 1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Győri FKKA – Tatai AC 14-23
Esztergom – Tatai AC 22-36
Góllövő: Nényei, Török 22-22, 
Boda 7, Szombati 4, Csjáki, Né-
meth 2-2
Edző: Gaál Szabolcs
Női felnőtt 
Kisbér KC – Tatai AC 
14-40 (5-22)
Vezette: Gengeliczky M., Rada K.
Góllövő: Kurcsik, Varga, Zink 
7-7, Lehoczki 5, Csics, Ivády 4-4, 
Siklósi 3, Szőke 2, Simon 1
Környe SE – Tatai AC  
13-33 (5-16)
Vezette: Puss H., Suszter A.
Góllövő: Varga 9, Zink 8, Kur-
csik, Szabó, Szőke 3-3, Csics 2, 
Siklósi Simon 1-1
Edző: Gubicza István
Női ifjúsági 
Tatai AC – DKA-Vác VKSK II. 
26-33
Solymári SC – Tatai AC 
40-22 (20-12)
Vezette: Acsai L., Babity M.
Góllövő: Willi 8, Csics 6, Csor-
dás, Simon, Tompa 2-2
Edző: Gubicza István
Lány U15 
Siófoki KTC KFT – Tatai AC  
26-19 (13-9)
Győri ETO KC – Tatai AC 
32-10 (17-5)
Góllövő: Pálmai 8, Malich-Masz-
lavér 6, Kiss, Porpáczy 4-4, Sze-
beni 3, Kakas, Sás, Sebestyén, 
Staudt 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Lány U11
Tatai AC – Tarján SC 9-4 (4-1)
Tatai AC – AFKC2 Csákvár 
5-8 (2-4)
Edző: Willi Attiláné
Kőkúti Sasok DSE – Tarján SC 
15-4 (8-0)
Hét Vezér SE – Kőkúti Sasok 

DSE 6-5 (4-1)
Edző: Vadász Dorottya
Fiú U11
Kőkúti Sasok DSE – Tatai AC 
21-7 (11-4)
Edzők: Kőhalmi Zsófia és Hart-
mann Noémi
Tatai AC – Hét Vezér SE 
4-14 (3-7)
Kőkúti Sasok DSE – Grundfos 
Tatabánya KC II 13-13 (9-5)

Kosárlabda 
Női amatőr NB  
Tatai SE – Baja 
40-107 (14-17,8-33,8-28,10,29)
Vezette: Nagy Pál P., Kaposi R.
Gólszerző: Mohai 16, Kiss J. 10/6, 
Fülöp 6, Kiss Cs 4, Polgár 4
Edző: Szabó Judit

Labdarúgás
Férfi felnőtt 
Vértessomlói KSK – Tatai AC 
1-2 (0-2)
Vezette. Drabon B.
Góllövő: Szepesi 84 ill. Mészáros 
35, Csordás D. 38
Tatai AC – Nagyigmándi KSK 
6-0 (4-0)
Vezette: Erdélyi D.
Góllövő: Kisék Sz. 10,19,31,50, 
Felső 22, Molnár 81
Edző: Kele Zoltán
Férfi U19 
Ácsi Kinizsi SC – Tatai AC 
0-12 (0-9)
Vezette: Kiszi L.
Góllövő: Martonfi 
3,11,27,28,40,42,50,70, Ötvös 7, 
Visnyovszky 21, Kiss 29, Lázár 
75
Tatai AC – OBSK Oroszlány 
5-1 (2-1)
Vezette: Erdélyi D.
Góllövő: Martonfi 23,27,53, Lá-
zár 68, Mezei 81 ill. Lakatos 20
Kiállítva: Nagy (Oroszlány) 61 
ill. Gesztesi (TAC) 80
Edző: Wéber Roland
Férfi U16 
Koppánymonostori SE – Tatai 
AC 0-16 (0-5)
Vezette: Horváth I.
Góllövő:Unger 5,70,82, Tóth-An-
gyal 14, Gyüre 18,30,37,47,65, 
Farkasdy 50,60, Nagy 56,75,77
,Bedi 72,87
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14 Tatai AC -  Tatabányai 
Vasas 29-3 (13-1)
Vezette: Udvardi K.
Góllövő: Dumánszki 5, 
Nagy 7.12, Chmelovics 
9,10,16,18,22,36,39,46,54,64, 
Farkas 11, Unger 
19,23,44,45,55,59,60,65,79, 
Krüzsely 43,49,50,52,57, Fülöp 
67 ill. Kunyik 40,45,71
OBSK Oroszlány – Tatai AC  
0-11 (0-4)
Vezette: Holchacker A.
Góllövő: Unger 25,34,51,63, 
Chmelovics 32,65,67, Du-
mánszki 27, Farkas 73,74, Fü-
löp 74
Edző: Schweininger Ferenc
Női U18 
Tatai AC – Vértessomlói KSK 
4-0 (0-0)
Vezette: Sebján A.
Góllövő: Hartai 31,35, Bencze 41, 
Kugler 60
Szákszendi SE – Tatai AC 
4-3 (2-3)
Vezette: Szabó G.
Góllövő: Mayer 25, Szikszai 
29,32,40,ill. Bencze 18, Hartai 
27
Edző: Schaffer Péter

EREDMÉNYEK

Emlékezve futottak
A nyári  Minimaraton után az ősz 
sem marad futóverseny nélkül. 
Szeptemberben a Tó futás, míg 
október végén a 
Csuló-Balu em-
lékfutás hívja a 
futókat. A két 
verseny szer-
vezői most úgy 
gondolták ösz-
szekötik a két 
sportprogramot 
és október 6-án 
lehetett futni. A 
Tófutás a 83., 
az emlékfutás a 
18. alkalommal 
került megrende-
zésre. A megszokott két távra, a 7 
és a 14 km-re lehetett jelentkezni. 
A 7 km rajtja előtt a résztvevők 
megkoszorúzták a Kajakház falán 
található emléktáblákat. Az időjá-

rás az előző napi esős arca helyett 
most a mosolygósabb arcát mutat-
ta, bár meleg azért nem volt. Több 

mint százan vágtak neki az egy 
körnek és a férfi győztesnek 24 
perc sem kellett a célba érkezés-
re. A női győztes a férfiak között a 
mezőny elején érkezett. Mindket-

ten úgy nyilatkoztak, hogy nagyon 
élvezték a versenyt és szeretnek 
Tatán futni. A hosszabb távra ke-

vesebben vál-
lalkoztak, de 
mindenkinek 
sikerült teljesí-
teni a 14 km-t. 
Még a hagyo-
mányos távok 
előtt került sor 
a gyerekek ver-
senyére, akik 
2 km-t futot-
tak.  
G y ő z t e s e k : 
2 km: Ádám 
Bíborka, Fe-

renczi Andor
7 km: Fuchs Renáta, Háder István 
Olivér
14 km: Novák Martina, Bognár 
Domonkos                                  -ta-

Vizes sikerek


