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Vállalati és önkormányzati támogatás is segítette a Tatai
Mentőállomás legújabb fejlesztéseit, melyekről november 18án tartottak sajtótájékoztatót a
mentőállomás udvarán.
A Güntner-Tata Hűtőtechnika
Kft. valamint Tata Város Önkormányzatának támogatásaival a Tatai Mentőállomásnak
sikerült megújítania az elöregedett vizesblokkját, emellett pedig egészségügyi és rekreációs
célokat szolgáló eszközöket is
beszerezhettek.
Kvittung Dániel, a Tatai Mentőállomás állomásvezetője elmondta: - a felajánlások nagy
segítséget adtak az eszközfejlesztés területén illetve az állomás belső terének szépítésében, hiszen megújulhatott a
vizesblokk, és komfortosabb
lett a környezetük. Ez a mentősök munkáját és a szabadidejük
eltöltésének jobb körülményeit
egyaránt szolgálja. A vizesblokk
felújítása már régi vágyuk volt,

Kvittung Dániel és Schwarzenberger Tamás a felújított fürdő helyiségben.

mivel a berendezés az évek során elöregedett, elhasználódott.
Az állomásvezető hozzátette:
- A tatai állomány összetartó
közösség, fegyelmezett munkát
végeznek és pontosan betartanak minden előírást, ennek is
köszönhető, hogy a munkatársak közül eddig csupán ketten
lettek koronavírus fertőzöttek,
ők már felgyógyultak és újra
munkába álltak.
Schwarczenberger Tamás a
Güntner-Tata Kft. ügyvezető
igazgatója tájékoztatott arról,
hogy a cég fennállásának 30
éves jubileumához kapcsolódva
„30 év 30 jótett” elnevezéssel
indítottak akciót, melynek során a munkavállalóik javaslataira több településen is segítséget
nyújtottak. A Tatai Mentőállomást közel 4 millió forint
értékben támogatták azzal,
hogy felújították a vizesblokkot. Schwarczenberger Tamás
a Güntner minden dolgozója
nevében mondott köszönetet a

mentősök áldozatos munkájáért.
Tata Város Önkormányzata
már a koronavírus járvány első
hullámának kezdetekor a helyi
mentősök segítségére sietett.
Purgel Zoltán alpolgármester
ezzel kapcsolatban elmondta: - Az önkormányzat minden
évben támogatást nyújt a tatai
mentősöknek, s idén ezt a szokásosnál is korábban megtette,
amikor tavasszal Michl József
polgármester kezdeményezésére 1 millió forint rendkívüli
támogatást adott a járvány elleni védekezéssel összefüggő
többletkiadások
fedezésére,
valamint a szolgálatot teljesítő
szakemberek munkakörülményeinek javítására.
Az önkormányzat által nyújtott
támogatásból a mentőállomás
hűtőszekrényt, mikrohullámú
sütőt, televíziót, érintésmentes
lázmérőket és egy ózongenerátort vásárolt. Rigó Balázs alpolgármester a sajtótájékoztatón

kiemelte: - Tata Város Önkormányzata számára nagy öröm,
hogy hozzájárulhat ahhoz az
országos megújulási folyamathoz, ami a mentőszolgálatnál
az elmúlt esztendőkben lezajlott. Nagy szükség van a mentősök munkájának támogatására, mert a jelenlegi helyzetben
a szokásosnál is nagyobb teher
hárul rájuk. A járvány kezdete
óta országosan 320 ezer mintavételt végeztek el a napi 3 ezer
mentési feladat mellett, és ők
végzik az újonnan beálló mintavevők képzését is. Nagy hálával
és köszönettel tartozunk nekik,
amiért ebben a rendkívüli helyzetben megfeszített munkával
helytállnak értünk, mindannyiunk egészségéért – fogalmazott
Rigó Balázs.
Köszönjük a tataiak és a kistérségünkben élők nevében
is a Tatai Mentőállomás minden dolgozójának munkáját, jó
egészséget és sok erőt kívánunk
nekik! 		
Ábrahám Ágnes

Indul a második műfüves grundpálya építése
Fotó: Tata Város Facebook oldala

Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk
minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.nél jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu
Újabb műfüves grundpálya építése zajlik
Tatán, most a Kazincbarcikai utcai játszótéren. Tata Város Önkormányzata a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen
először a Bacsó Béla út 66. szám alatti la-

kótelep közterületi részén meglévő sportolási lehetőségeket fejlesztette, amikor új
műfüves grundpályát avattak fel júniusban. A második pálya építése még ebben
az évben befejeződik.

Az MLSZ olyan stratégiai fejlesztési koncepciót dolgozott ki, melynek keretében
az önkormányzatokkal együttműködve
országszerte futballpályákat létesít. A labdarúgópályák építésére benyújtott tatai
pályázat sikeres volt, az MLSZ-szel a kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötötték. A futballpályát az MLSZ építi meg
egyrészt TAO-ból, másrészt pedig önkormányzati önerő segítségével.
Purgel Zoltán alpolgármester, a körzet
önkormányzati képviselője elmondta: - a
26 méter hosszú és 14 méter széles pálya
megépítésének teljes költsége bruttó 20
millió forint, melyből Tata Város Önkormányzata 6 millió forintot biztosított saját
költségvetéséből. A pályát 50 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg fogja borítani
fehér vonalazással, két darab kézilabda
kapu kerül rá hálóval, és 1,1 méteres focipalánk fogja körbevenni, emellett természetesen a terület mesterséges megvilágítást is kap.
Ábrahám Ágnes
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Vérplazma adására
kérik a gyógyultakat
A koronavírus-fertőzésnek még
nincs teljesen hatékony gyógymódja, ezért az egész világon, így
hazánkban is sokan életveszélyes
állapotban vannak, számukra jelenthet segítséget a vérplazma-terápia. Ennek lényege, hogy aki
átesett a koronavírus-fertőzésen,
nagy valószínűséggel a szervezete ellenanyagokat termelt a vírus
ellen. Ezért, ha kellő mennyiségű
ellenanyag van a vérplazmájában,
akkor plazmaadással tud segíteni
azokon, akik most súlyos betegek.
A gyógyult beteg a véradáshoz nagyon hasonló eljárásban tud vérplazmát adni, ekkor a véréből csak
plazmafolyadék kerül levételre.
Ez nem jelent veszélyt a szervezet
számára, hiszen a vérplazma néhány napon belül újratermelődik.
Ennek az ellenanyagokat tartalmazó plazmának a felhasználásával történik a súlyos beteg állapotban lévő betegek kezelése.
Jelentkezni lehet:
Email: verplazma@dpckorhaz.hu
Telefon: 06 30 602 9250
A plazma levételének feltételei:
• 2 hete tünetmentes
• nincs karanténban
• nincs súlyos krónikus betegsége
• életkor 18-60 év, 60 és 70 év
között egyedi elbírálás alapján
• egy 2 lépcsős kivizsgáláson
való megfelelés (ennek során
ellenőrzik, hogy jelenleg vírusmentesek-e, és hogy van-e
kellő mennyiségben vírusellenes ellenanyaguk)
További információk: http://www.
koronavirusplazma.hu/
(Forrás: koronavirus.gov.hu)
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Rendelet maszk használatáról Tata belterületén
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § Tata város belterületén az alábbi közterületeken és nyilvános helyeken a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) szerint meghatározott módon kötelező maszkot viselni
Tata Város Önkormányzat Polgármesterének 30/2020. (XI.11.) rendelete Tata városban a maszk használatáról.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Tata
város polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló

a) tömegközlekedési eszköz kijelölt megállóhelyein,
b) az üzletek és bevásárlóközpontok saját
parkolójában,
c) a városi piac területén,
d) bármely üzlet, intézmény, hivatal, vagy
szolgáltatói iroda (a továbbiakban együtt:
üzlet) előtti közterületen, vagy nyilvános
helyen, ha az üzlet előtt sorban állás alakult
ki.

ról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2. § 13. pontja szerinti földterület,
b) nyilvános hely: a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 24. § c) pontja szerinti hely,
c) maszk: orvosi maszk, munkavédelmi
maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk,
d) sorban állás: ha legalább két személy várakozik bármely üzlet, intézmény, hivatal,
vagy szolgáltatói iroda előtti közterületen,
vagy nyilvános helyen,
e) kijelölt megállóhely: az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM
rendelet melléklet VII. fejezet 25.3. pontja
szerinti megállóhely.
3. § Ez a rendelet 2020. november 12-én lép
hatályba.

2. § E rendelet értelmében:

Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző

a) közterület: az épített környezet alakításá-

Újra életbe lépett az időseket védő vásárlási idősáv
Hétköznapokon (hétfőtől péntekig)
09.00 és 11.00 között, illetve hétvégén (szombaton és vasárnap) a
08.00 és 10.00 közötti időszakban
vásárlási idősávot kapnak az idősek, miután a kormány elfogadta
az Idősek Tanácsa javaslatát.
Ebben az időintervallumban csak
65 év felettiek léphetnek be az
élelmiszerüzletekbe, a drogériákba (illatszert, drogériai terméket,
háztartási tisztítószert, vegyi árut
és higiéniai papírterméket árusító
üzlet) és a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó
üzletbe (gyógyszertár). Az élelmiszerüzletben, a drogériában

és a gyógyszertárban az idősek a
védett vásárlási idősávon kívüli
időszakban is szabadon vásárolhatnak.
Az idősek védelme a járvány felfutásával kiemelten fontos, hiszen
a vírus gyakorlatilag minden magyar településen jelen van, ráadásul az időseknél és a krónikus
betegeknél nagyobb a kockázat
a fertőzés súlyosabb lefolyására.
Az időseket továbbra is arra kérik, hogy vigyázzanak magukra,
kerüljék a zsúfolt, zárt tereket, és
a bevásárláshoz lehetőleg kérjék
hozzátartozójuk, vagy akár az önkormányzat segítségét.
-áá-

Online és telefonon is elérhetőek

a képviselő-testület tagjai
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai a jelenlegi, rendkívüli helyzetben is a tataiak rendelkezésére állnak. Ha információra, segítségre van szükségük a képviselő testület tagjaival
e-mailben és telefonon vehetik fel a kapcsolatot. A képviselők, személyes fogadóóráikat a következő időszakban nem tartják meg.
Tata Város Önkormányzat Képviselő - testülete tagjainak elérhetőségei a következők:
Michl József polgármester 34/588-611 polgarmester@tata.hu
Rigó Balázs alpolgármester 30/250-1866 rigo.balazs@tata.hu
Purgel Zoltán alpolgármester 70/542-0745 purgel.zoltan@tata.hu
Boglári Zoltán képviselő
30/571-2528 boglari.zoltan@tata.
hu
Gerébi Ákos képviselő
30/579-6350 gerebi.akos@tata.hu
Gyűrüs Károly képviselő
30/516-1893 gyurus.karoly@tata.
hu
30/829-0453 horvath.laszlo@tata.
Horváth László képviselő
hu
Horváthy Lóránt képviselő 30/989-0162 horvathy.lorant@tata.
hu
Kovács Attila képviselő
70/510-9722 kovacs.attila@tata.hu
dr.Popovics Judit képviselő 20/560-3818 popovics.judit@tata.
hu
judit.popovics@gmail.com
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna
képviselő 			
30/647-3859 robozne.s.zsuzsa@tata.
hu
dr.Varga András képviselő 70/324-4074 varga.andras@tata.hu
Viczenáné Czégény Ágnes
képviselő 			
30/326-1998 viczenane.agnes@tata.hu

Illusztráció

Hivatali ügyintézés
Magyarország Kormánya döntött a veszélyhelyzet kihirdetéséről. Egészségünk védelme érdekében felhívom szíves figyelmüket, hogy – amennyiben erre
lehetőségük van – hivatalos ügyeiket elsősorban elektronikus úton intézzék.
Amennyiben bármely ügyben tájékoztatást kérnek, azt lehetőség szerint telefonon (06-34/588-600) és e-mail útján (ph@tata.hu) tegyék.
Az elektronikus ügyintézés részleteiről a http://tata.hu/19684/elektronikus_
ugyintezes oldalon tájékozódhatnak. Amennyiben erre vonatkozóan bármilyen kérdésük lenne, kérem érdeklődjenek a 06-34/588-690, 588-600, 588-616
telefonszámokon.
Kérem, hogy ügyeiket személyesen csak abban az esetben intézzék, amelyben
azt jogszabály kötelezővé teszi, vagy az más okból elengedhetetlen. Személyes
ügyintézés kizárólag előzetes időpontkérés (regisztráció) után lehetséges.
Amennyiben személyes ügyintézésükhöz kizárólag okiratot kívánnak leadni,
ezt a portán, az erre kihelyezett gyűjtőládában megtehetik.
Együttműködésüket ezúton köszönöm!
Dr. Horváth József s.k. jegyző
A regisztrációt hétfőtől csütörtökig 8.00 és 15.00 óra, pénteken 8.00
és 12.00 óra között az alábbi telefonszámokon kezdeményezhetik:
települési támogatási ügyek			
588-638
hagyatéki, birtokvédelmi, ipari ügyek		
588-676
címkezelési, kereskedelmi ügyek		
588-637
anyakönyvi ügyek				
588-642, 588-611
intézményi ügyek				
588-694
adóhatósági ügyek				
588-648
költségvetési, közfoglalkoztatási ügyek		
588-632
hulladékgazdálkodási, fakivágási, kútbejelentési
ügyek, behajtási és tehergépjármű tárolási engedélyek
kiadása,útkezelői, vízrendezési, ebösszeírási ügyek,
méhészek letelepedésének engedélyezésével és
zöldterület igénybevétellel kapcsolatos ügyek,
projekt ügyintézés				
588-629
vagyoni ügyek, lakásügyek,
közterülethasználattal kapcsolatos ügyek
588-601
településképi és telekalakítási ügyek		
588-619

Közélet
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Háziorvosok elérhetőségei és rendelési ideje
Orvosok, körzetek

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Dr. Cseh Tamás
1. körzet
2890 Tata, Váralja út 6/A
481-217		

13:00 - 17:00

08:00 - 11:00

13:00 - 16:00

08:00 - 11:00

08:00 - 10:00

Dr. Reisz Kornélia
2. körzet
2890 Tata, Fazekas u. 3.
586-039

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

12:00 - 16:00

14:00 - 16:00

08:00 - 12:00

Dr. Horváth Róbert 3. körzet
2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
487-938		

08:00 - 12:00

13:00 - 16:00

08:00 - 11:00

13:00 - 16:00

páros:      08:00 - 10:00
páratlan:  12:00 - 14:00

Dr. Pálfi János
4. körzet
2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
487-938		

13:00 - 17:00

08:00 - 11:00

13:00 - 16:00

08:00 - 11:00

páros:      12:00 - 14:00
páratlan:  08:00 - 10:00

Dr. Hantay Zsuzsa
5. körzet
2890 Tata, Mikovényi u. 34.
487-404

üzemorvosi 					üzemorvosi
rendelés 					rendelés
08:00 - 11:00

08:00 - 11:00

08:00 - 11:00

08:00 - 11:00

08:00 - 10:00

13:00 - 16:00

09:00 - 12:00

						13:00 - 16:00

Dr. Sopov Krszto
6. körzet
2890 Tata, Erzsébet tér 18.
489-170

13:00 - 16:00

13:00 - 16:00

09:00 - 12:00

Dr. Jónás Ágnes
7. körzet
2890 Tata, Kosztolányi D. u. 2.
(+36-34) 656-930,
(+36-20) 325-2795

08:00 - 12:00

13:00 - 16:00

08:00- 11:00

Dr. Kaizer Ákos
8. körzet
2890 Tata, Váralja út 6
(+36-70) 6035-380
Dr. Lakatos Péter körzetét vette át.

12:00 - 15:00

Dr. Vicsai Kinga Emő 10. körzet
2890 Tata, Váralja út 6/A
380-583		

08:30 - 11:30

08:00 - 10:00

13:00 - 16:00
A vezetékes telefon rendelési időben, a mobiltelefon hétköznapokon 08:00-16:00-ig érhető el.
08:00 - 11:00

8:00 - 11:00

páros:       08:00 - 11:00

12:00 - 15:00

páratlan:  12:00 - 15:00

Recept igénylő E-mail címünk: recept2890@gmail.com.

12:00 - 16:00

08:30 - 11:30

12:00 - 16:00

08:30 - 11:30

Szabadság esetén a helyettesítést Dr. Cseh Tamás látja el saját rendelési idejében.

tatai patikák nyitva tartása
Tájékoztatás a Gyermekorvosi A
Tóvárosi Gyógyszertár (Ady E. út 7.)
Alma Gyógyszertár (Tesco) 		
34/708-105
H-P: 08:00-18:00, Szombat: 08:00-12:00,
H-P: 09:00-19:00, Szombat: 09:00-20:00,
9. háziorvosi
rendelések
Ügyelet: péntek 20:00-22:00
V: 09:00-17:00, Ügyelet: szombat 20:00-22:00
Angyal Patika (Mikovényi u 2.) 		
34/586-522
Sanitas Gyógyszertár (Váralja út 6/A)
körzetről
Dr. Kicska Zsuzsanna
H-V: 08:00-20:00,
H-Cs: 08:00-18:00, P: 08:00-17:00,
Tájékoztatjuk a tatai 9. számú
felnőtt háziorvosi körzethez
tartozókat, hogy
Dr. Peti Ildikó Edit 2020. december 1-től veszi át Dr. Reviczki Sándor praxisát, és a
korábbi rendelés helyszínén,
a Május 1. út 61. szám alatti
rendelőhelyiségben kezdi meg
a 9. számú felnőtt háziorvosi
körzethez tartozó betegek ellátását.
Dr. Peti Ildikó Edit a következő rendelési időben várja a betegeket:
Hétfő:

12:30 -16:30

Kedd:

08:00-11:00

Szerda:

13:00-16:00

Csütörtök:

08:00-11:00

Péntek:             08:00-10:00.

06.25. - 07.13.
07.30. - 08.03.
08.27. - 08.31.
Helyettesítő orvos:
Dr. Varga Mária
Tata, Ady Endre u. 7.
páros héten: du. 13:00 - 16:00
páratlan héten: de. 07:30 10:30
Dr. Varga Mária
Helyettesítő orvos:
Dr. Kicska Zsuzsanna
Tata, Ady Endre u. 7.
páros héten: de. 07:30 - 10:30
páratlan héten: du. 13:00 16:00
Dr. Szabó Dénes
07.02. - 07.06.
07.09. - 07.13.
Helyettesítő orvos:
Dr. Válóczi János
du. 13:00 - 16:00
de. 8:00 - 11:00

Ügyelet: vasárnap 20:00-22:00
Capricornus Patika (Fazekas u. 3.)
H-P: 08:00-17:00, Szombat: zárva,
Ügyelet: hétfő 20:00-22:00
Castanea Patika (Gesztenye fasor 6.)
H-P: 08:00-16:30,
Ügyelet: csütörtök 20:00-22:00

34/586-038
34/382-210

34/587-190
34/588-118

Szombat: 08:00-12:00,
Ügyelet: szerda 20:00-22:00
Városi Gyógyszertár (Kossuth tér 2.)
34/586-056
H, Sz, CS, P: 08:00-17:30, K: 08:00-18:00,
Szombat: 08:00-12:00,
Ügyelet: kedd 20:00-22:00
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Elhunyt Bakosné Feke Erzsébet
tagozatán, majd Debrecenben
angol-történelem szakon diplomázott.
68 éves korában elhunyt Bakosné Feke Erzsébet. Feleség, édesanya, nagybetűs pedagógus.
Hosszú betegségét méltósággal,
tartással, türelemmel viselte.
Meghatározó alakja volt Tata
oktatásának, az angol nyelv tanításának. 1977-ben érkezett
az Eötvösbe, és nyugdíjazásáig
itt is dolgozott. Részt vett a két
tanítási nyelvű képzés gimnáziumi bevezetésében: még a
rendszerváltás előtt ő kezdeményezte, szervezte meg, és sokáig szakmailag vezette az angol
nyelvű „nulladikot”. 1993-tól
a Talentum Iskola angol tanára
is volt. Alapító pedagógusként
2005-ben részt vállalt a Tatai
Református Gimnázium életre
hívásában, ahol szintén nyugdíjazásáig tanította a nyelvet.
Mindezek mellett magántanárként pályája kezdetétől haláláig
folyamatosan tanított.
Nem csupán az angol nyelvet,
de a nagyvilágot is megismertette tanítványaival. Ötletgazdája, megszervezője és majd’ két

68 éves korában elhunyt Bakosné Feke Erzsébet. Feleség, édesanya, nagybetűs pedagógus.
Hosszú betegségét méltósággal,
ugyanazzal a katedráról ismert
tartással, türelemmel viselte.
Nem csupán az Eötvös József
Gimnáziumhoz, ahol 1977-től,
pályája kezdetétől nyugdíjazásáig tanított, de magához az
angol nyelvhez, az oktatáshoz,
az empatikus neveléshez is végig hűséges, nagybetűs ember
maradt. Úttörő volt sok szempontból, példát mutatott tanítványainak, de a közösségeknek
is, ahol, akikkel tanított. 1970ben, felsőfokú nyelvvizsgával
érettségizett a nagy múltú sárospataki gimnázium első angol

évtizeden keresztül motorja volt
a testvérvárosi diákcsere-programnak. Az ő munkája révén
születtek meg a skóciai iskolai
és a holland testvérvárosi cserekapcsolatok. Fontosnak tartotta
a külföldi országismereti utazásokat. Mind a diákok, mind a
kollégák számára megmutatta,
hogy egy nyelv tanulása egy új
kultúra megismerését is jelenti.
Szívügyének tekintette, hogy
az érdeklődő, tehetséges tanulókkal foglalkozzon, országos
versenyekre készítse fel őket,
miközben összes tanítványa felé
ugyanazzal a derűs szeretettel,
következetességgel fordult, példát mutatva ösztönözve őket a
mind jobbra; méghozzá sikerrel.
Két nemzedéknyi fiatal empatikus pedagógusa, osztályfőnöke volt. Diákjai közül nagyon
sokan tettek le nyelvvizsgát, s
lettek az angol nyelvet magas
szinten beszélő szakemberek:
szinkrontolmácsok, orvosok,
mérnökök, jogászok, s őt követve a pályán, tanárok.
Embersége, nem csak nyelvi
tanításai kegyelettel őrzött emlékében élnek tovább.

Nemzeti Tehetség Program
Tata a kampány egyik főszereplője
Tata városa és tatai fiatal tehetségek által mutatja be egy kisfilmmel a Nemzeti Tehetség Program
novemberben zajló kampánya a
helyi tehetségtámogatás jelentőségét.
A Nemzeti Tehetség Program
első alkalommal indította útjára
a helyi tehetségtámogatás hónapját, amelyben a közösségek
nélkülözhetetlen támogatói szerepére irányítja rá a figyelmet. A
november hónapban zajló kampány keretében a sajtóban interjúkkal, beszélgetésekkel, illetve
a közösségi médiafelületeken
kisfilmekkel mutatják be azokat
az önkormányzatokat és tehetségsegítőket, amelyek kiemelkedő
módon támogatják a tehetséges
diákok és mentoraik munkáját.
Következő filmjük ezúttal Tata
városát, a városi közösségekben
zajló tehetségsegítő munkát, és az
itt lakó kiemelkedő tehetségeket
mutatja be.
A Nemzeti Tehetség Program különböző pályázatokon, intézményeken és ösztöndíjakon keresztül
segíti a tehetséges fiatalokat, ám
egy tehetség kiteljesedése szempontjából kiemelt jelentősége van
annak is, hogy a legszűkebb környezetétől mennyi odafigyelést,
biztatást, szakmai támogatást kap.

Számos jó példa van már arra,
hogy egy helyi közösség, önkormányzat hogyan, milyen formában tudja segíteni a helyben élő
kiemelkedően tehetséges gyermekeket, fiatalokat. A most induló
kampány célja ennek a támogató
háttérnek a megismertetése. A helyi tehetségtámogatás hónapja keretében a program közösségimédia felületein bemutatkozik több
Tehetségbarát Önkormányzat Díjjal elismert település, köztük Tata
is. A kitüntető elismeréssel jelenleg 24 önkormányzat rendelkezik.
Tatán számos eszközzel segítik
a tehetségeket, egyebek mellett
Tata Város Önkormányzata a Városi Diákönkormányzattal együttműködésben „Tatai Tehetségek”
címmel városi diákönkormányzati konferenciát szervezett, ahol
a témában neves szakemberek,
előadók felkérésével új ismereteket, ötleteket, javaslatokat kaphattak a résztvevők a tehetségek
felismerése, felfedezése, a tehetségek gondozása, segítése terén.
De rendeztek fesztivált is „Tatai
Tehetségek Találkozója” címmel, melynek patinás helyszíne
a Tatai Piarista Rendház épületegyüttesében működő új Peron
Tehetségközpont volt. A város
fontos feladatának tartja, hogy

Itt van az ősz
A Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
munkatársai ezekben a hetekben
városszerte folyamatosan végzik
a lombhulladék összeszedését és
elszállítását. A munkát lombszívóval és kézi erővel végezzük.
Akik saját kertjükben, telkükön
gyűjtik a lombhulladékot és szeretnék elszállíttatni, kérjük tegyék
bele a Városgazda telephelyén
vagy gazdaboltban megvásárolt
zöldhulladék-zsákokba, majd helyezzék ki. A zsákokat a Zöldjárat
viszi el.

önálló bemutatkozási lehetőséget
kínáljon fel a különböző területeken kiemelkedő teljesítményt
nyújtó tehetségeknek, csoportoknak, közösségeknek, emellett számos ösztöndíjjal és elismeréssel
igyekszik ösztönözni a helyi fiatalok tehetségének kibontakozását.
A városvezetés célja, hogy Tatán
lehetőleg minden gyermek és fiatal sportoljon, vagy valamilyen
művészeti ágban tevékenykedjen.
Mert a tehetség számít!
A Nemzeti Tehetség Program
évente mintegy 350 ezer hazai és
külhoni tehetséges magyar fiatalt
támogat közvetett vagy közvetlen módon. A program első évtizedében, a 2009-2020 közötti
időszakban több mint 14 000
projekt során mintegy 22 milliárd
forintról született támogatói döntés. A program adófizetői 1%-os
felajánlásokból és központi költségvetési forrásból valósul meg,
amelynek köszönhetően 2021ben mintegy 3,6 milliárd forint áll
majd rendelkezésre a tehetségek
sikereinek elősegítésére.
Bővebb információ: www.nemzetitehetsegprogram.hu
Facebook:
www.facebook.
com/1823.hu
Instagram: @nemzetitehetsegprogram

Jegyzet
Futógondolatok
Nem szeretek futni, mert nincs benne labda… de a Márton-napi libamájból lesz a pocakháj…
Futás közben elnéztem a szemben jövők arcát. Próbáltam kitalálni
ki-kicsoda? Na, nem a nevét csak azt, hogy milyen ember lehet a
futócucc mögött… merthogy széles a paletta. Nem csak szerelésben, de megjelenésben is… Tippelgettem, következtettem, besoroltam, megállapítottam mindezt persze magamban, amolyan szórakoztatás gyanánt… „Bekategorizálás” indul:
Középtermetű férfi, erősen kopaszodó fején jól látható izzadság nyomokat csak részben takarja a menő fejhallgató, kis pocak van, de nem
vészes, 35-40 körüli, mozgásán látszik fiatalabb korában nem volt
kedvenc tantárgya a tesi… zihálva fut előttem márkás minden cucca… Cégvezető, menedzser lehet, de hogy külföldi a cég az ziher. Ott
elvárják a „fitt”-séget…
Kissé molett hölgy, barna haja és nagy napszemüvege eltakarja arcát, leszegett tekintete csak az utat nézi, saccra lehet 30-35 éves,
szerelése kicsit feszes, nem a top márkák világa, de mutatja, hogy
már régebben is használták és akkor praktikus viselet volt, koordinált mozgása sportos múltat idéz…
Anyuka lehet, aki szeretné visszanyerni „régi formáját”. Még az út
elején jár, de látszik rajta: sikerülni fog…
50 körüli férfi, ritkuló hajában fejpánt, nyakában törülköző. Izomtrikója 2 számmal kisebb, behúzott hasra vette, de így futás közben
szűk, már látható az úszógumija. Térdzoknija egykori sportágára
emlékeztet, próbál lazán futni, de bizony nem „megyen” sokáig…
Kapuzárás előtt még fussunk neki…
Szemben jön egy „ rózsaszínvilág”. Na jó, itt-ott fehér, vagy pici fekete is megvillan. Festett szőke haját extra hajgumi fogja össze, futószemüvege mögött műszempillák teremtenek tökéletes összhangot
elsőkörös sminkjével, a topja top, miként a szerelés többi eleme is.
25-nél nincs több.
Mozgásán látszik, hogy személyi edzője megmutatta a hozzá passzoló
futó stílust…
Nincs más dolga, mint hogy szép legyen….savanyú a szőlő…de
tényleg nagyon csinos..
Molett hölgy, nem igazán fut, csak úgy neki-neki lódul, futni szeretne, de nem viszi a lába, arcán sírás közeli kifejezés mutatja elkeseredett tenni akarását. Az évek alatt felszedett átkozott kilók…
Teljesen új szerelése a multivilág áruházainak ajánlott termékei.
Többször láttam már barátnőjével , keményen nyomják. 40-50 éves
lehet. Egyszer mögöttük futva azt hallottam:”.. azért kell neki, mert
soványabb, mint én…”
Egy feleség, aki még szereti a férjét és még nekifut, hogy megmentse
a talán még menthetőt..
Szemben jön egy pár, 40 plusszosok, nem tudom eldönteni házas-,
vagy új…. Teljesen egyforma szerelésben tetőtől-talpig, még a zokni
is. Kocogó mozgásuk is hasonló, nem lépnek egyszerre, de majdnem.
Meg sem szólalnak, most nincs itt a beszélgetések ideje… Annyira
feszesek, hogy ötletem sincs, ki és mik lehetnek…lehet, hogy ők maguk
sem tudják?!
Ötven körüli hölgy, simán letagadhatna 10-15 évet. Látszik, hogy nem
ma kezdte, divatból a sportolást. Mintás futónadrágja és a felső: „
nóném”, de nem rejti el azt, amire joggal büszke. Könnyedén szedi
a lábát, nem zavarja a veríték, hisz ez vele jár… Szemmel láthatóan
jól érzi magát a bőrében. Ezt teszi az endorfin, a boldogsághormon,
ami futás közben szabadul fel, és persze az életmód. Tippem nincs, de
irigylem és csodálom…
20 év körüli srác legalább 110 kiló 180 magas, legalább 30 kiló túlsúly. Nincs penge szerelése, de a zöld pólója vagányul nézett ki,
cipője arról árulkodik, komolyan gondolja a futást.
Cefetül izzad, rengnek lépései, szinte trappolt, nem szuszog, hanem
liheg, zihál. Szemmel láthatóan erőlködik, még a feje enyhe körzésével is rásegít… Az arcán látszik az elszántság… Hiába a szerelem
NAGYÚR. Mire képes a férfi ember az áhított aráért…talán még 30
kiló mínuszra is. Gondolom.Egy hét elteltével futottunk újra össze.
Semmi nem változott. Valahogy éreztem, Ő az az ember, aki nem
adja fel egykönnyen…Eltelt pár hónap és nem találkoztunk… a múlt
héten egyik futó ismerősömnek meséltem a srácról. Ő ismerte név
szerint is…elmondta, a srác beteg volt az életéért futott, de nem ért
célba…
Elszégyelltem magam és az a cseppet sem futógondolat jutott eszembe:Milyen könnyen mondunk véleményt másokról külső jegyek alapján, és sokszor mekkorát tévedünk!
Az igazi rádöbbenés azonban akkor ért, amikor hazaérve megálltam
a tükör előtt… 						
-pf-

Hirdessen Ön is
9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!

06-30-962-4556

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság
Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu
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Járványügyi tájékoztatás a Tatai Kistérségi Idősek Otthonából

A Tatai Kistérségi Idősek Otthona a Tatai Kistérségi Többcélú
Társulás fenntartásában működik
Tatán a Kocsi utcai és a Fényes
fasori telephelyeken. Az intézményben összesen 155 gondozottat ápolnak. A vezetők és a
dolgozók körültekintő munkavégzésének köszönhetően tavas�szal, az első hullám idején az otthont teljesen elkerülte a járvány.
A fertőzés tömegesebb terjedése
nyomán viszont most az intézményben is megjelent a koronavírus. Az azonban nem változott,

hogy a fenntartó, az intézményvezetés és a dolgozók ezúttal is
mindent megtesznek a helyzet
megnyugtató kezelése érdekében.
Egy 2020. november 19-én kórházba szállított gondozott pozitív koronavírus teszteredményét
követően sor került a Kocsi utcai
és a Fényes fasori telephely ös�szes lakójának és dolgozójának
tesztelésére november 20. és 24.
között. A teszteket a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ, illetve Tata Város Ön-

kormányzata biztosította. A tesztelésben az intézmény orvosai,
dr. Reisz Kornélia és dr. Horváth
Róbert, a Tatai Mentőállomás és a
Védőnői Szolgálat két munkatársa vett részt.
November 21-én, szombaton délelőtt az önkormányzat által felkért szolgáltató elvégezte a Kocsi
utcai telephely teljes fertőtlenítését 800 m²-en.
Az otthon vezetőjének november
25-i tájékoztatása alapján a teljes
155 fős gondozotti létszámból 41
pozitív esetről tudunk. Közülük
32-en tünetmentesek, 3 főt kellett
kórházba szállítani. Egy gondozott elhunyt. Őt november 19-én
nem koronavírus-fertőzés gyanúja miatt vitték kórházba, de az elvégzett vizsgálatok nála is pozitív
eredményt mutattak. A dolgozók
közül összesen 14 fő van hatósági karanténban, ők valamennyien
tünetmentesek.
A távollévő munkatársak feladatait, illetve a járványhelyzet miatt
felmerült többletfeladatok ellátá-

sát részben az otthon Fényes fasori székhelyén lévő önkéntesen
jelentkező nővérek átvezénylésével tudja biztosítani az intézményvezető, emellett a Szociális
Alapellátó Szolgálatnál dolgozókat kérte fel a segítségre. A Szociális Alapellátó munkatárasai
is tesztelésen estek át, mielőtt
munkába álltak az Idősek Otthonában.
Az állami hatóságokkal együttműködésben minden olyan védőeszközt és támogatást továbbra
is biztosít az önkormányzat és
a Kistérségi Társulás az otthon
számára, amelyet az intézményben dolgozó orvosok és az intézményvezető kért: plexi arcvédőket, gumikesztyűt, FFP2-es és
FFP3-as maszkokat, teát, nagy
dózisú D- és C-vitamint, csokoládét és gyümölcsöt, műanyag
eldobható evőeszközt (nincs tálalás, dobozban kapják az ételt
a gondozottak a lehető legmagasabb fokú higiénia biztosítása érdekében). A Szociális és

Gyermekvédelmi Főigazgatóság
védőruházattal és további FFP2es minősítésű maszkkal látta el
az intézményt. Szükségessé vált
továbbá egy mosógép, egy hűtőszekrény és 3 darab mikrohullámú sütő beszerzése a Kocsi
utcai telephelyen. Ezeken felül
két ózongenerátort is vásárolt
az önkormányzat az otthon számára, amelyek a helyiségek és a
védekezésben használt eszközök
folyamatos fertőtlenítését biztosítják. A szükséges felszerelések
pótlásáról is folyamatosan gondoskodik az intézmény vezetése.
Hálásan köszönjük az intézményvezető, Turza Károly, az intézményben szolgálatot teljesítő
orvosok, dr. Reisz Kornélia és dr.
Horváth Róbert, valamint az otthon, a Szociális Alapellátó Intézmény, a Tatai Mentőállomás és a
Védőnői Szolgálat munkatársainak a rendkívüli helyzetben mutatott példaértékű helytállást, az
idősek érdekében végzett megfeszített és áldozatos munkájukat.

ményekig egyre többen jönnek
rá, hogy mennyire fontosak az
önkéntesek által végzett tevékenységek. Egyre több vállalat életében is fontos stratégiai
céllá válik, hogy a társadalmi
felelősségvállalás
keretében
szervezett vállalati önkéntes
programjaikkal növelhetik dolgozóik elköteleződését, motivációját, hozzájárulhatnak személyes fejlődésükhöz, s ezzel a cég
hosszú távú fenntarthatóságát és
reputációját is elősegítik. Ezeknek köszönhetően egyre több
területen működnek önkéntesek

által is támogatott programok
vagy szolgáltatások.
További információk:
Tel: 06-20/237-5137,
E-mail:kem.cseoh@mntkem.hu

Az év megyei önkénteseit keresik
A Komárom-Esztergom Megyei
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház kilencedik éve díjazza
a másokért önkéntesen cselekvő személyeket, közösségeket.
Idén is az Önkéntesek Világnapja alkalmából adják át „Az Év
Önkéntese”, „Az Év Önkéntes
Szervezete” és az „Az Év Önkéntes Programja” díjakat.
A 2020-as évet végigkísérő járványhelyzet még inkább felértékelte a személyes kapcsolatokat,
előtérbe került környezetünk segítése. Az ünnepséggel az ezen
időszakban helytálló személyek

és szervezetek önkéntes, önzetlen munkáját szeretnék díjazni.
Az elismerésekre magánemberként, intézményként, közösségként egyaránt van lehetőség,
javaslatot tenni november 25-ig
az alábbi elektronikus űrlapok
kitöltésével lehet:
• „AZ ÉV ÖNKÉNTESE”:
• „AZ ÉV ÖNKÉNTES SZERVEZETE”:
• „AZ ÉV ÖNKÉNTES PROGRAMJA”:
Az önkéntes kifejezés olyan
személyt jelöl, aki saját akaratából egy közösség számára

végez valamilyen hasznos tevékenységet, melyért cserébe nem
vár anyagi ellenszolgáltatást. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy
megyénkben is folyamatosan nő
az önkéntesség elismertsége, az
önkéntesek száma. Egyre többen érzik azt, hogy az önkéntes
tevékenység során fejlődik személyiségük, új kapcsolatokat
építenek ki úgy, hogy mindeközben rászorulókon segítenek. Kisebb helyi közösségek
önkéntes kezdeményezéseitől
a civil szervezeteken át az önkormányzati fenntartású intéz-

Kék megvilágítás a gyermekekért
Fotó: Domokos Attila

November 20-án az UNICEF
színébe, kék fénybe öltözött
a Fellner Jakab kilátó a Kál-

vária-dombon. Országszerte
több épület, látványosság, például Budapesten a Lánchíd, a
Művészetek Palotája, a Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem valamint debreceni,
győri és zalaegerszegi helyszínek kaptak ezen az estén
kék színű megvilágítást, hogy
felhívják a figyelmet a gyermekjogokra.
1989. november 20-án lépett
életbe a Gyermekjogi Egyezmény, amit Magyarország
az elsők között ratifikált. Az
egyezmény biztosítja azokat
az alapjogokat, amelyek minden gyermeket megilletnek.
Az UNICEF Magyarország
több éve különleges kampányokat szervez ezen a napon
az egyezmény aláírására emlékezve azért, hogy felhívják
a figyelmet az alapjogokra,
és arra, hogy jobban figyeljünk a gyerekek véleményére. Az UNICEF színe a kék,
így a gyermekjogokra emlékeztetve az elmúlt két évben
világszerte számos helyszín
kékbe borult a sydney-i Operaháztól, az isztambuli Boszporusz-hídon át a New Yorki
Empire State Buildingig.
Rigó Balázs alpolgármester

a Gyermekjogok Napja alkalmából úgy nyilatkozott: Az önkormányzat sokat tesz
azért, hogy a gyermekek jogai
itt helyben is érvényesülhessenek, ezeket az erőfeszítéseket ismerte el az UNICEF
azzal, hogy tavaly Tatának
adományozta a Gyerekbarát
Település kitüntető címet. Az
elismerés odaítélésekor a tatai
Gyermekbarát Város programból az értékelő bizottság
többek között kiemelte, hogy
városunk külön figyelmet fordít a gyermekek korai fejlesztésére és a sajátos nevelési
igényű gyerekekre, valamint
biztosítja az akadálymentesítést a fogyatékkal élő fiatalok
és felnőttek számára egyaránt.
Emellett elismerték, hogy jól
működik a helyi tehetséggondozás, és a fiatalok többféle
ösztöndíjra is pályázhatnak,
valamint, hogy Tata Város Diákönkormányzata a városban
élő 6-18 éves gyermekeket
képviselve a diákközösségek
érdekeit szolgálja és ötleteit
igyekszik megvalósítani.
Köszönjük a kilátó kék színű
megvilágítását Szécsényi Gábornak és a Fénysport LUX
Kft.-nek! 		
-áá-

Karácsonyi adománygyűjtés
Karácsonyi adománygyűjtést szervez a Tatai Szociális Alapellátó Intézmény.
Az adományokat rászoruló családokhoz fogják kiszállítani, így bármit elfogadnak, ami a karácsonyfa
alá kerülhet gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az adományokat
úgy válogatják majd össze, hogy
egy-egy családban mindenki kapjon ajándékot, ami lehet ruha, cipő,
tartós élelmiszer, játék, könyv,
kozmetikai termék…stb.
Előre összerakott, becsomagolt
dobozokat is szívesen átvesznek,
ebben az esetben kérik, hogy az
adományozó a dobozra írja rá,

hogy férfinak vagy nőnek, kisfiúnak vagy kislánynak szánja a meglepetést.
Az intézmény dolgozói remélik,
hogy minél több helyre tudnak
majd ajándékot vinni, az adományokat december 14-én kezdik el
kiszállítani tatai és a kistérségben
élő családok számára. A felajánlásokat a Szociális Alapellátó Intézményben veszik át a Deák Ferenc
u.5. szám alatt, hétfőtől péntekig
8-tól 15 óráig, illetve szerdánként
18 óráig.
További információk:
E-mail: szocalap@tata.hu
Tel: 34/586-328.
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Az online térben is aktív a tatai múzeum

A Kuny Domokos Múzeum és kiállítóhelyei (a
Vármúzeum, a Német Nemzetiségi Múzeum,
a volt Zsinagóga Kiállítóhely) a 2020. november 10 –i járványügyi rendelet értelmében december 10 - ig zárva tartanak.
Bár rendezvényeik, amelyeket erre az időszakra terveztek elmaradnak, ezzel egyidejűleg az
online térbe költöztek. A látogatóik otthonaiba
szeretnék vinni a a múzeumi élményt, így kínálva alternatívát ebben az időszakban a kulturális tartalmakat kedvelőknek és keresőknek.
A tatai múzeum Youtube csatornájának tartalmai megtalálhatók itt:

https://www.youtube.com/user/kunymuzeum
Közösségi média felületeik:
Facebook:
https://www.facebook.com/kunymuzeum/
https://www.facebook.com/UngarnsDeutschesMuseum/
https://www.facebook.com/tataivar/
Instagram:
https://www.instagram.com/kuny_muzeum/
https://www.instagram.com/nemetmuzeum/
Kérdések esetén a 34/381-251-es telefonszámon, és az info@kunymuzeum.hu e-mail címen érhetőek el.

„SZERKESSZÜNK EGYÜTT”
Nekünk te vagy az első
A közelmúltban hirdették ki Tatán a Mindennapok Hősei kezdeményezés győzteseit. Több kategóriában is lehetett szavazni az arra legméltóbbakra. Gratulálunk a kategóriák győzteseinek,
és azoknak is, akik nem kaptak elég szavazatot, mert ők csendben, észrevétlenül, szószóló nélkül
segítettek másoknak.
A mi közösségünk Pinke Tünde Ibolyára szavazott, aki az Eötvös utca és környéke odaadó segítője. Nem pénzért, nem kitüntetésért, csupán emberi szeretetből, önzetlenül segíti a rászorulókat. Naponta eljár egy egyedülálló beteghez, hogy megkönnyítse a komoly fájdalmakkal küzdő
idős terheit. Intézi ügyeit, ebédet hord neki, bevásárol, mindig ott van, mikor szükség van rá.
Szinte nincs olyan család a környéken, akinek még ne segített volna. Ha kell füvet nyír, kerítést
javít, gyermekekre vigyáz, orvoshoz viszi a beteg állatokat.
Talán az ő érdeme is, hogy mindenki nagyon szeret ezen a környéken lakni, ugyanis olyan közösséget sikerült több lakóval összekovácsolni az évek folyamán, akik szívesen vannak együtt.
Évente több alkalommal közös utcai összejöveteleket tartanak zenével, tánccal. Karácsony délutánján mindig más családnál gyűlnek össze egy-egy órára, hogy áldott ünnepeket kívánjanak.
Tisztelik és szeretik egymást. Ez az emberi magatartás példaértékű. Jó lenne, ha ebben az embertelen, elidegenedett, elszigetelődő világban járványként terjedne az emberi szeretet.
Szeretnénk megköszönni Tündének, hogy mindig számíthatunk rá és az önzetlen szeretete minket
is jobbá tesz.
Az egész közösség nevében üzenjük Tündének:
TÜNDE, NEKÜNK TE VAGY A MINDENNAPJAINK HŐSE!
Az Eötvös utca közössége

A Honvéd Bajtársi Klub az Erzsébet téren emlékezett
1918. november 11-én fejeződött be az I világháború,az Európai Veterán Szövetség a 100.
évfordulóra készülve határozta
el ,hogy emlék nappal,gyertyagyújtással emlékezzenek a
háborúban elesett hősökre,katonákra.
A Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége csatlakozott a felhíváshoz,majd a mi klubunk hagyományőrző programjai sorába
emelte e napon az emlékezést.
7.éve jöttünk el az Erzsébet térre
az I.világháború tatai hőseinek
emlékművéhez,hogy emlékezzünk a háborúban elhunyt áldozatokra..
A megemlékezésen részt vevők
együtt énekeltük el a Himnuszt,majd Sárközi József klubelnök
bevezetőjében szólt arról,hogy
a tatai,a tóvárosi,a tardosi és
mocsai dédapáink,nagyapáink
a veszprémi 34.ezredben,annak 3.zászlóaljában ott voltak

az olasz frontokon Isonzónál és
Doberdón harcoltak,és messze
távol a hazától haltak meg.Emléküket a Vaszary János Általános
Iskola falán Emléktábla őrzi.
Tatáról 1200,Tóvárosból 2000
katona indult a frontokra,közülük sokan elestek,meghaltak
vagy rokkantan tértek haza.Neveiket hősi emlékművek őrzik,Tóvároson 214, Tatán 152 név
került az emlékműre.mostani
ismereteink szerint.
A Honvéd Bajtársi Klub kötelességének tartja ennek a hagyománynak az őrzését,emlékük
ápolását,gondozását
gyermekeink,unokáink körében is.Az
elnök beszélt arról is,hogy az
Egyesület Őszirózsa Dalköre
2018-ban a Beosz Katonadal
bemutatóján Marcaliban I.világháborús katona dalokat adott
elő.Megemlítette,hogy a háború
után új világrend jött létre,amelyet a” Trianon 100” tatai Kiállí-

Fotó: Tatai Televízió

táson is láthattunk október végén
a Kossuth téren.A trianoni tragédia mély sebeket üötött hazánk
életébe,amelyet a nemzeti összetartozás enyhíteti mai életünkben a Kárpát medencében.Deák
László tatai református lelkész
imájában méltatta a katonák hi-

tét és hősies helytállását.
A résztvevők együtt énekelték
Kimegyek a doberdói harctérre
I.világ háborus katonadalt.
Az emlékezés zárásaként klubtagjaink elhelyezték mécseseket
az emlékmű talapzatán.Lázár
Ferenc és Sárközi József koszo-

rúztak a Bajtársi Klub közössége nevében.a rendezvényen
maszkot viseltek a jelenlévők és
betartották a hozott rendelkezéseket.
Ilyen körülmények között is jellemző a bajtársi összetartozás.
Sárközi Józsefné klubtag

Tájékoztató a tavaszi helyközi menetrendi egyeztetésről
2020 tavaszán, rendhagyó módon
on-line formában került megrendezésre a 2020/2021. évi önkormányzati menetrendi egyeztetés.
Az egyeztetésen az önkormányzatok, a járási hivatalok és a
szakképzési centrumok valamint
a közlekedési szakma (MÁV, Volánbusz Zrt.) vettek részt. A téma
a helyközi közlekedés volt.
A KTI Nonprofit Kft. az egyeztetésről elkészítette emlékeztetőjét,
melyet a napokban küldött meg
az önkormányzat részére.
Várhatóan 2021-ben is sor kerül
a helyközi közlekedést érintő aktuális menetrend felülvizsgálatára.
Az emlékeztető főbb témái:
Ágazati helyzetkép
A közlekedést irányítók személyében a tavalyi állapokhoz képest változás nem történt, a helyközi közösségi közlekedésben a
hivatalos közforgalmú vasúti és
autóbuszos menetrend megrendelője az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
A hazai állami hatáskörű helyközi (országos, regionális, elővárosi) közforgalmú közlekedés közszolgáltatási megrendelőjének

szakmai közreműködő szervezete a KTI Közlekedéstudományi
Intézet Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság.
A helyközi vasúti és autóbuszos
közszolgáltatási alágazatok változatlan kiemelt feladata a hivatásforgalmi (munkába járási és
iskolalátogatási célú) utazások és
az alapvető közszolgáltatásokhoz
(egészségügy, hivatali ügyintézés, sport, kultúra stb.) kielégítő
utazások biztosítása.
Tarifa rendszer:
A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó
integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási
rendszerek fejlesztése folyamatban van. Befejezése és végleges
üzembe helyezése után a teljes utazási láncra elszámolható
elektronikus jegy- é s bérletrendszer fogja az utasok kényelmét
szolgálni (várhatóan 2021-től).
Közlekedési szolgáltatások változásai:
A Megrendelő a személyszállításban a vasúti és az autóbuszos
közszolgáltatásokat egy rendszer
eleminek tekinti, azokat integrál-

tan kezeli. Ennek megfelelően
cél az párhuzamos szolgáltatások
megszűntetése, a valós utazási
igényekhez igazodó, egységes
menetrendi kínálat kialakítása.
A beérkezett egyes módosító javaslatokat ennek tükrében vizsgálta meg a KTI.
A Tatát, szűkebb térségét érintően az alábbi javaslatok vizsgálta
meg a KTI és adta meg rá a választ.
Kérés: A tatai vasútállomásnál
a vasúti menetrendet vegyék figyelembe a helyközi járatok főbb
irányainál (Tatabánya, Komárom, Esztergom), hogy a csatlakozásokra ne kelljen 30 percet is
várni.
KTI válasza: Tata, vasútállomásra a 8706 Tata-Szomód-Dunaszentmiklós helyközi járatok
közlekednek csak be és biztosítanak vasúti csatlakozást.
A vasútállomástól 300 méterre
található az 1. sz. főúton kialakított Tata, vasútállomás bejárati út
megállóhely, mely a Tata-Komárom, és Tata-Almásfüzitő között
közlekedő regionális járatok állnak meg.
Tata, vasútállomást csúcsidőben

óránként 3-4, napközben óránként kettő, délutáni időszakban
Budapest felől +1 sűrítő vonat
érinti.
A vonatok és autóbuszjáratok
számossága olyan mértékű, hogy
adott vonatról több autóbuszjárat
elérhet Tata, illetve Komárom/
Almásfüzitő irányába, valamint
ezen autóbuszjáratok más irányokba és más járatokra is csatlakozásokat biztosítanak, így
konkrét járat és időpont hiányában nem javasoljuk a jelenlegi járatrendszert változtatni a többség
utazási érdek megtartása miatt.
Ha azonban valamelyik időpontban rendszeres, konkrét utazási
igényről tudnak, azt kérjük, jelezzék Központunk felé és megvizsgáljuk. A Tata-Esztergom között
közlekedő járatok menetrendje
2020. augusztus 20-tól változott.
Kérés: az Újhegyi, Agostyán,
Tardos, Vértestolna lakossága
nevében, hogy a Tata – Tardos útvonalon közlekedő 11:00 órakor
induló autóbuszjáratot a téli időszámítás alatt ne szüntessék meg.
Ez a járat a nyári időszak alatt
hétfőtől szombatig közlekedik,
a téli időszakban csak szerdai és

szombati napokon.
Továbbá ugyanezen a vonalon
vasárnap is közlekedjen 11:00
vagy 11:35 órakor induló autóbusz. Jelenleg vasárnap délelőtt
Tatáról csak 09:10 órakor és
12:20 órakor közlekedik autóbusz.
KTI válasza: Tatáról 11:00 órakor közlekedő járat után 11:35
órakor közlekedik autóbuszjárat
munkanapokon, mellyel Tatáról
az érintett településekre az eljutás
biztosított. A koronavírus helyzetben lecsökkent utasforgalom
miatt a bővítést nem javasoljuk.
A hétvégi közlekedéssel kapcsolatban a VOLÁNBUSZ Zrt.-től
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a
12:20 órakor hétvégi időszakban
közlekedő járat korábban 11:35
órakor indult, és lakossági kérés
alapján került módosításra évekkel ezelőtt, részben a Tatabányára
14:00 óra előtti műszakos dolgozói vagy egyéb eljutás érdekében. A visszamódosítás esetén a
jelen utazási érdekek sérülnének
a jelenlegi kéréssel szemben, így
a járatot változatlan időpontban
javasoljuk közlekedtetni.
2020. november 20.
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100 éve hunyt el Kanter Károly Tata szülötte,
a „katolikus újjászületés” vezéralakja

Kanter Károlyt a Budapest Üllői úti Örökimádás templom építtetőjét, az ugyancsak városunkban született Giesswein
Sándorral, Prohászka Ottokár székesfehérvári püspökkel, a jezsuita Bangha
Bélával a katolikus megújhodás nagy
alakjaiként emlegetik. 1853. jún. 7-én
született. A Piarista Algimnáziumban,
majd Esztergomban, a Bencés Főgimnáziumban folytatta tanulmányait. A
teológiát Esztergomban és Bécsben, a
Pázmáneumban végezte. 1876-ban szentelte pappá Simor János hercegprímás
Esztergomban. Papi pályájának állomásai közül kiemelkedik, hogy Budapesten
az épülő Szt. István Bazilikában, később
a Belvárosi templomban szolgált. 1898tól a budai királyi vár plébánosa, 1915töl haláláig Esztergomi kanonok és a Bazilika plébánosa volt.
1920. november 20-án halt meg, ennek
éppen 100. évfordulóján emlékezett meg
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Tatai Csoportja a Szent Kereszt templomban és helyezte el Kanter atya a Belvárosi templomból származó gyóntatószékét.
Az elmúlt évszázadban már Budapest
apostolaként emlegetett lelkipásztor egy,
a városfejlesztés során lebontott Hajdú utcai házban látta meg a napvilágot.
Kedvenc mondásai közé tartozott: „nem
az a fő az életben, hogy ott legyünk,
ahová kívánkozunk, hanem hogy ott legyünk, ahová a jó Isten bölcs intézkedése rendel minket; ez a legtökéletesebb
élethivatás.”
A vallásosság már az ő korában, a 19.
század végén egyre csökkenő tendenci-

át mutatott. Belvárosi káplánsága idején
megtapasztalta egy átfogó lelkipásztori
szervezet hiányát, mely teljes lelkiéleti
munkát végezve, az egész ország lelki
életét irányította volna. Egyéniségének
és lelkiségének varázsa ugyan tömegeket vonzott, de magára hagyottan nem
tudott volna országos eredményeket elérni.
Kanter az Angolkisasszonyok templomában ismerte meg Oltáregyesületet,
ahol az ájtatosságok zajlottak, ő pedig
ebben az időben itt volt a helyi hitoktató.
A szervezetet 1859-ben Trautwein János
piarista szerzetes és gróf Cziráky Jánosné alapította az Eucharisztia tiszteletére,
engesztelésére és a szegény templomoknak egyházi ruhákkal és szerekkel való
ellátására.
Trautwein halála után, 1894-ben Kantert nevezték ki vezetőnek, aki ezután
az Oltáregyesületnek országos jelleget
adva, annak nagy korszakát indította el.
A templomok ellátása mellett az új igazgató az Oltáregyesületek legfontosabb
feladatának az eucharisztikus lelkület elmélyítését tartotta, az Örökimádás gondolata nem hagyta nyugodni. Leghőbb
vágya volt, hogy Budapesten felépüljön
egy Örökimádás templom és az Oltáregyletnek saját központi háza legyen.
Glattfelder Gyula, egykori csanádi püspök, a templomépítésben közvetlen segítőtársa így írt a felmerült gondokról: „Az
Örökimádás templom és zárda ügyét
a legnagyobb vallásközömbösség idején kézbe venni és sikerre vinni, ehhez
olyan lángoló hit és az Oltáriszentség
diadalával szemben ápolt törhetetlen remény volt szükséges, mint aminőt Kanter Károly mindig ragyogtatott. Ha bárki
a számokat és az összegeket említette
ily merész kezdeményezéssel szemben,
gyermeteg mosollyal tette magát túl
minden aggodalmaskodáson.” Miért is
aggódott volna, hisz „Az igazán tökéletes lélek soha nem aggódik!” és ő mindig is törekedett a tökéletességre.
1904. május 18-án az Üllői úton Ferenc
József magyar király letette az Örökimádás templom alapkövét, és 1908. szeptember 8-án Kohl Medárd segédpüspök
a király jelenlétében felszentelhette a
templomot. Így már rendezett körülmé-

nyek között valósulhatott meg Kanter
Károly eucharisztikus nagy álma, az Oltáriszentség örökimádása.
Budapesten akkor még a szerzetesrendek nem láttak el világi papi szolgálatot,
a mamutplébániák pedig javarészt liberális szellemű papsággal, irodák voltak
csupán. Gyónni Budapesten, a húsvéti
időn kívül úgyszólván csak Kanter Károlynál lehetett. Ő viszont néha még éjfélen túl is gyóntatott és olyan tömegben
keresték fel a lelkiségre vágyók, hogy
a plébános kénytelen volt este 9 órakor
úgy bezárni a templomot, hogy kimenni
még lehetett, de bejutni már nem.
Hány és hány órát töltött a gyóntatószékben, hallgatva a megtört, megfáradt emberek lelki bajait. Hány és hány embernek adott feloldozást, lelki vigaszt ebben
a gyóntatószékben, ami most szinte valami csoda folytán ide Tatára „költözött”.
Mondhatnánk azt is, hogy haza jött, hisz
a „gazdájának” vallásos buzgósága itt
Tatán ebben a templomban kezdődött és

innen indult apostoli útjára.
Végül idézzük ismét gondolatait: „Ha
nem Krisztus lesz minden mindenben,
akkor az a politika nem lesz más, mint
kufár élet, önző haszonlesés, aljas önérdek. Nekünk a csillagokra kell néznünk,
nekünk fölfelé kell tekintenünk, nem is
fölfelé, hanem be a templomokba, oda
az oltárra s onnan kell merítenünk eszméinket, tetterőnket s ernyedetlen munkánk sikerének biztosítékait. Krisztusnak kell lenni mindenütt; a nép minden
rétegében, a családok szentélyében s az
emberi szív csendes magányában.”
A hit ismerete, a hit szerinti öntudatos
élet, a kereszténység parancsainak megtartása, a szentségek vétele, ez az, ami
egy öntudatos keresztényt jellemez. Ez
az igazi katolikus újjászületés.
Munka Margit előadásának
felhasználásával
Izing László KÉSZ elnök

NAV - Személyesen csak halaszthatatlan esetekben
Komárom-Esztergom megyében négy kormányablakban
várja ügyfeleit a NAV. A kisbéri, komáromi, a tatai és az
oroszlányi NAV-ablakokban a
személyes ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van
szükség. Ez összhangban van
a Kormányablakok ügyfélfogadási rendjével, ami a Magyarország Kormánya által kihirdetett
veszélyhelyzethez kapcsolódó
kormányzati intézkedések betartását szolgálja.
A Tatai járás lakosságának a
tatabányai központi ügyfélszolgálat is elérhető távolságban van (Tatabánya Komáromi
út 42.). Az időpontfoglalás itt
nem kötelező, de mindenképpen ajánlott. A központi ügyfélszolgálatunkra ugyanis egyszerre legfeljebb hat embert
engedhetünk be, ahány ügyfélablak nyitva van. A járványügyi előírások miatt sajnos
előfordulhat, hogy – időpontfoglalás hiányában- az épületen

kívül kell várakozni. A központi ügyfélszolgálatra testhőmérséklet mérést követően lehet
belépni.
Időpontot a https://www.nav.
gov.hu/nav/szolgaltatasok/ugyfelszolgalati_idopont_foglalasa menüpont alatt foglalhat.
Az ügyfélszolgálat kiválasztása után néhány adat szükséges
még a foglaláshoz (adóazonosító jel, név, cím, telefonszám,
e-mail cím). A NAV visszaigazolást küld az időpont foglalásról.
Elősegítheti a gyors és sikeres
ügyintézést, ha ügyfeleink a
kiválasztott ügytípusnak megfelelő kérelmet, adatlapot előre
kitöltik, az esetleges eljárási
illetéket megfizetik, meghatalmazottként eljárva a NAV honlapon található meghatalmazás
mintát használják.
A veszélyhelyzet ideje alatt a
gyors és rugalmas ügyintézéshez célszerű a NAV elektronikus szolgáltatásait használni.

Honlapunkon keresztül e-mail
is küldhető a NAV-nak (a kezdőképernyő jobb felső sarkában a Kapcsolat gombra, majd
az e-mail küldése gombra, majd
a levélküldés lehetőségre kell
kattintani). Ezen a felületen választani kell, hogy a hivatal válasza egyszerűbb megfogalmazású, adózási ismeretek nélkül
is könnyen érthető általános
tájékoztatás vagy összetettebb,
részletesebb - szükség szerint
szakmai nyelvezetű szöveget
is tartalmazó tájékoztatást legyen.
Konkrét adóügyekben érdemesebb az Ügyfélkapun a NAVhoz fordulni (e-Papír szolgáltatás). Az ügyfélkapus belépésnél
azonban gyakori probléma az
elfelejtett jelszó, felhasználónév.
Előbbi esetben az ügyfélkapu
honlapján az elfelejtett jelszó
gombbal –a bejelentett e-mail
címre- kérhető jelszó-helyreállítást.

Az elfelejtett felhasználónév
visszaállításában a 1818-as,
ingyenesen hívható Kormányzati Ügyfélvonalon nyújtanak
segítséget. Ügyfél-beazonosítást követően 4-5 munkanapon
belül érkezik a válasz. A felhasználónév visszaállításához
a menüpont elérése a következő: 1818/1/1/1 (1=hozzájárulás
a személyes adatok kezeléséhez)/1 (e-ügyintézés)/1 (ügyfélkapus belépési problémák).
Amennyiben adózónak nincs
még ügyfélkapuja, kapóra
jöhet, ha van e-személyije.
Magyarországon 4.5 millió
embernek van csipet tartalmazó, e-személyi igazolványa.
Elektronikus személyazonosító igazolvánnyal személyes
megjelenés nélkül, otthonról is
kényelmesen és gyorsan lehet
ügyfélkaput nyitni, mindössze
internetkapcsolatra és egy érvényes e-mail címre van szükség. Az ügyfélkapu honlapján
az e-személyi gombra indítható

a regisztrációt. Az igazolványhoz tartozó kódkártyára szükség van a folyamatnál.
Sokan választják a telefonos
ügyintézést, nekik nyújt segítséget a NAV Infóvonal és az
ÜCC.
Általános kérdésekkel a 1819es (ingyenes) NAV Infóvonalon várjuk ügyfeleink hívásait. Konkrét adóügyekben
munkatársaink az ÜCC (Ügyféltájékoztató és Ügyintéző
Rendszer) vonalon nyújtanak
segítséget a 06 (80) 20-21-22
számon. Az ÜCC használata
előzetes regisztrációhoz kötött,
a TEL adatlap kitöltése és beküldése után, ügyfélazonosító
számmal lehetséges.
Az e-ügyintézésről a NAV honlapján a 32. számú, a telefonos
ügyintézésről pedig a 33. számú információs füzetben olvasható további információ.
Doktor Imre Zoltán
adószakmai sajtóreferens
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Sport

Programajánló
Az ajánlatban szereplő mérkőzések megrendezése függ
a koronavírus járványtól.
Kézilabda
november 29. vasárnap
16.00 TAC – Szigetszentmiklós fiú serdülő
18.00 TAC – Szigetszentmiklós férfi NB I/B
december 2 . szerda
17.30 TAC – NEKA férfi
ifjúsági
december 9. szerda
17.00 TAC – Körte HVSE fiú
serdülő
A mérkőzéseket a Güntner
Arénában játsszák.

2020. november 26. VI. évfolyam, 24. szám

Döcög a sport

Amikor márciusban a COVID járvány miatt bevezetésre kerültek a
szigorítások a sport sem maradhatott ki. Akkor nem gondoltuk,
hogy most, lassan az év végéhez
közeledve csak kapkodjuk a fejünket látva az eseményeket. Tavas�szal a bajnokságok félbeszakadásával nem is tudtak eredményeket
hirdetni a szövetségek. Ősszel
ugyan elkezdődtek a küzdelmek,
de egy-egy bajnoki tabellára nézve lehet látni mit tett a járvány a
sportélettel. Az előző számban
főleg a labdarúgásból vett példákkal elemeztem a helyzetet. Pedig
még a foci az ahol úgy ahogy zajlik az élet. Nem csak hazai hanem
nemzetközi szinten is. A magyar

labdarúgó válogatott sikeres őszi
meccsei elismerésre méltóak, mint
ahogy a FRADI BL menetelése is.
Csak hát nézők nélkül –bár a hangszórókból szól a szurkolás- nem
igazán tudja kiélvezni a sportoló a
sikert. Néhány sportágban napról
napra derülnek ki új fertőzések és
maradnak el mérkőzések. A női- és
férfi kézilabda bajnokságban szinte teljes fordulók maradtak el. Volt
olyan hogy, bár a sorsolás szerint
nem akkor játszott volna két csapat, de hogy legalább játszhassanak előrehozták a meccsüket.
Egy-egy mérkőzés közben hetek
telnek el, a keret egyik fele beteg, néhányan edzhetnek- el lehet
képzelni azt a szakmai munkát. A

női kézilabda EB december elején
kezdődne Norvégiában és Dániában. A norvégok már lemondták
a rendezést és november közepén
még nem lehet tudni hogy egyáltalán megrendezi-e az Európai
Kézilabda Szövetség. A férfi BL
döntő elvileg december végén lenne Németországban (ez a 3. időpont), de már erről is azt hallani
lehet hogy elmarad. Ugyanakkor
a cselgáncsozók a napokban Prágában Európa Bajnokságon gyűrik
egymást. Karakas Hedvig tegnap
lett bajnok. Az ember csak kapkodja a fejét. Hogy dől el, hogy
melyik sportágban mit rendeznek meg? Prágában buborékban
vannak, azaz csak a szálloda és a

csarnok útvonalon mozoghatnak,
azt is szigorú rendben. Az olimpia
2021-es megrendezéséről is hallani, olvasni ilyen-olyan híreket.
Thomas Bach a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a minap nyilatkozta, hogy nem látja akadályát
a játékok megrendezésének, de
a sportolók csak a minimálisan
szükséges időt tölthetik ott. A japán szervezők szerint akár nézők
nélkül is megrendezik az olimpiát.
Az ember csak kapkodja a fejét.
Az edző és a sportoló pedig készül, készülne, de hogy mikor lesz
verseny, mérkőzés az nagy kérdés.
Döcög a sportélet! Csak bízhatunk
benne, hogy előbb utóbb sima lesz
az út. 		
Tompa Andor

zett valamelyik korosztály. Nyugodtan lehetett volna mondani
hogy Hódy tours, hiszen állandóan az utazásokat kellett szervezni. Mindent összevéve jó évet
zárta az egyesület.
Czina László edző: az utóbbi években rendszerint az első
tízben végeztünk az egyesületi pontversenyben és ezt ebben
a felforgatott versenyrendszerű
évben is szerettük volna elérni.
Nem volt könnyű úgy készülni
a gyerekeknek, hogy tavasszal
még nem tudtuk mikor milyen
verseny lesz. Dicséret illeti az
edzőket, versenyzőket hogy ismét sikerült a tíz között végezni,
a 9. lett a Tatai Hódy SE a pontversenyben. Nagy sikerként értékeljük az Olimpiai Reménységek
Versenyén elért eredményeket:
Bolehradsky Szilveszter, Horváth Mátyás, Mikó Áron ezüstérmet szerzett, ,míg Hidvégi
Hunor Tamás a 4. helyen végzett.
A korosztályos országos bajnok-

ságokon 8 arany, 11 ezüst és 18
bronzérem került versenyzőink
nyakába.
A magyar kajak-kenu sport a világ élvonalába tartozik, így ha
egy klub a legjobb tíz között van
az minden dicséretet megérdemel. Ráadásul a Hódy SE igazi
utánpótlás nevelő egyesület. Felnőtt versenyzők csak a szabadidős, egyetemista, masters kategóriában vannak. Eddig a kajak
szakág hozta az eredményeket,
kenusok régóta nem voltak.
Szűcs Veronika edző kezdte el
nemrégen a kenusok toborzását,
felkészítését és már létszámban
is biztató a helyzet. A 9. helyhez
sokat tett hozzá a masters csapat
is.
Herendi László edző: szerencsére nagyon sokan szeretik a
kajak-kenut a városban. Sokan
járnak le rendszeresen edzeni a
Kajakházba, ezzel is magyarázható hogy évek óta hozzuk az
eredményeket. Sajnos a vírus

miatt ez az év gyengébbre sikerült, mert többen nem tudtak
részt venni a versenyeken. Így is
36 fő szerzett érmet a bajnokságokon. Az így szerzett pontokkal
járultunk hozzá a Hódy 9. helyéhez az egyesületi pontversenyben. A bajnokságokon 24 arany,
57 ezüst és 26 bronzérem volt a
szabadidős, egyetemista, masters csapat termése.
Minden év végén összegyűlik
a csapat és egy igazi bulis értékelőn vesznek részt ahol átadják
a legjobbaknak a jutalmakat.
Ez sajnos most a különleges
jogrend miatti szabályok miatt
elmarad, de Czina László elmondta ahogy lehetőség lesz rá
be fogják pótolni. November
elején elkezdték a felkészülést
a versenyzők a következő szezonra, hiszen feltett szándékuk,
hogy remélhetőleg egy normális
versenyévad végén ismét ott találhatják magukat a legjobb 10
egyesület között.
-ta-

szintén a közlekedésiek ellen. A
cél a második győzelem megszerzése volt, hiszen a kék-sárgák a
tabella utolsó helyén szerénykedtek, győzelem nélkül. Az időjárás
téliesre váltott, így a délelőtt 10
órás kezdéshez aláöltözet, kesztyű és sapka is hozzátartozott a
sportos öltözékhez. A TAC a Gelencsér - Szeidemann, Szotyori
M., Rácz, Jassek, Szotyori B., Takács, Valter, Fatuska, Hartmann,
Kelemen összeállításban kezdett.
Ebben a korosztályban 2x40 perc
a játékidő és 11 játékos alkotja a
csapatot, immáron rendes nagy
pályán. Ezt a meccset a centerpályán játszották, és a TAC facebokon közvetítette. Az alaphan-

got Szotyori Bernard gyors gólja
adta meg aki a 2. percben a 16-os
sarkáról ívelt a hosszú sarokba.
Nem sokáig kellett várni az újabb
találatra. A 14. percben Valter
iramodott meg egy indítással és
biztosan lőtt a hálóba. A hazaiak
játszottak mezőnyfölényben, de
sok hiba volt az összjátékban. Az
első félidő két gólja és a napsütés könnyebb második 40 percet
sejtetett. Cserélt Schweininger
edző, Jassek helyett Csorba lépett
pályára. Ettől lendületesebb lett a
TAC jobb oldala, több jó támadás
indult de kimaradtak a lehetőségek. Továbbra is nagy mezőnyfölényben játszott a hazai gárda,
de jobbnál jobb helyzetekből sem

sikerült gólt szerezni. Hat perce
tartott a második félidő amikor
Szotyori Bernard küzdött meg a
védőkkel a kapu előtt és közelről
a bal sarokba lőtt 3-0. Nagyon úgy
tünt ezzel el is dőlt a mérkőzés,
a vendégek nem jelentettek nagyobb veszélyt Gelencsér kapujára. A vendégeknél viszont Jeskó
sokat tett azért hogy ne nőjjön a
különbség. Valter két lövésénél is
nagyot mentett. Aztán a 72. percben megfogyatkozott a TAC. A
csereként beállt Toplak került a
kiállítás sorsára mert lerántotta az
egyedül kapura törő Kelét a 16-os
előtt. A szabadrúgást Kele a felső lécre lőtte. Az emberelőnyben
bátrabban játszottak a vendégek,

voltak is lehetőségeik, de ezek
kimeradtak. A TAC teljesen megérdemelten győzött, az arány akár
nagyobb is lehetett volna.
TAC – BKV Előre SC 3-0 (1-0)
Góllövő: Szotyori B. 2,46, Valter
14
Edző Schweininger Ferenc
- Gratulálok a fiúknak a győzelemhez. Bíztam a sikerben, de
azért akadtak hibák a játékban.
Sokat számított hogy gyorsan
megszületett az első gól, Ha jobban koncentrálunk akkor nagyobb
arányú is lehetett volna a győzelem. Van egy elmaradt meccsünk
és még két forduló hátra van az
őszi idényből. Megpróbálunk
még győzni. 		
- ta-

2-2
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Fiú U14 TAC – Grundfos
TKC-Tarján 13-16 (5-5)
TAC – Esztergomi Vitézek
RAFC 25-11
Góllövő: Szombati 12, Sebestyén
8, Nagy 7, Benke 5, Dudás 4, P
Tóth 2
Edző: Bóna Brigitta
Lány U14 TAC – Kisbér KC 2710 (11-6)
Mosonmagyaróvári KC – TAC
21-18 (12-9)
Góllövő: Hatvani 18, Flaskár 12,

Pruzsina 5, Makai 4, Deli, Kovács 2-2, Bogdola, Szebeni 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Kőkúti Sasok DSE – Kisbér KC
21-9 (12-5)
Lébényi KSE – Kőkúti Sasok
DSE 29-18 (17-9)
Góllövő: Nényei, Pálfi 12-12,
Skorcze 9, Varsányi 4, Borzási,
Motil 1-1
Edző: Sebestyén Balázs
Fiú U12 Győri FKKA – Kőkúti
Sasok DSE 23-27 (11-13)
Edző: Kőhalmi Zsófia
Várpalotai BSK – TAC 13-5 (3-2)

Edző: Nagy Róbert
Kőkúti Sasok DSE – TAC 21-11
(7-5)
Lány U12 TAC – Dorogi SE-Tarján 10-19 (7-11)
TAC – Kisbér KC 6-23 (2-12)
Edző: Willi Attikáné
Kosárlabda Nyíregyházi Kosársuli – Tatai SE 73-65 (13-14,1613,22-22,22-16)
Vezette: Marton P., Takács Z.
Pontszerző: László 14, Mohai 11,
Horváth 10, Morcz 8/3, Gyöngyösi 8, Kiss J. 6/3, Koncsár 4,
Tóth 4

Edző: Szabó Judit
Labdarúgás
Fiú U15 Mészöly Focisuli – TAC
2-2 (1-1)
Vezette: Bartos Z.
Góllövő: Koblencz 34, Kiss 55
ill. Dumánszki 30, Chmelovics
67
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14 Mészöly Focisuli – TAC
4-0
Vezette: Gajzágó I.
Góllövő: Leskovics 6, Fodor 43,
Beck 44, Valent 57
Edző: Schweininger Ferenc -ta-

Hódys éremeső

Fotó: Tatai Hódy Sport Egyesület Facebook oldala

Mint minden sportág, a kajak-kenu is megszenvedte ezt a COVID
vírussal terhelt évet. Normális
esetben májusban a maraton bajnoksággal kezdődik az év azután
jönnek szépen a rövidebb távok
bajnokságai. Márciusban felfüggesztették a versenyeket, így az
év második felében indult be a
szezon. Ennek az lett az eredménye, hogy az idén a maraton baj-

noksággal zárult az év. Ez különleges felkészülést igényelt.
Kun Tamás edző: az hogy ebben
az évben a rövidebb távú versenyekkel indult az év az edzők
számára is egész más tervezést
igényelt. Ráadásul tavasszal még
azt sem lehetett tudni mire készüljünk.
Augusztus végétől októberig
szinte minden hétvégén verseny-

A kicsik még rúgják
A koronavírus járvány kicsit átírta
az egyes sportágak versenyprogramját. Úgy tűnik hogy a labdarúgásban az NB I, NB II. NB III.
mögött kevés osztályban folytatódik a szezon. A TAC különböző
osztályokban játszó csapatai is
zömmel befejezték a játékot, de
a fiú U15 és U 14 még játékban
van. A bajnokságot a Budapesti
Labdarúgó Szövetség rendezi és
a csapatok úgy döntöttek, amíg
lehet játszanak és végigviszik az
őszi szezont. Persze mérkőzések
itt is maradnak el. legutóbb pl. a
TAC – BKV Előre SC mérkőzést
nem tudták lejátszani a vendégek
miatt az U15-ös korosztályban.
Pályára lépett viszont az U14

Eredmények
Kézilabda
Férfi ifjúsági TAC – Csurgói KK
27-32 (15-16)
Vezette: Gácsig D., Szecsődi D.
Góllövő: Lukács 7, Csányi,
Steczina 4-4, Takács 3, Marx,
Somogyvári,Zubek, Willi 2-2,
Szalay 1
Edző: Márton Ádám
Női ifjúsági Budakalász SC –
TAC 21-39
Vezette: Ináncsi Z., Vorsléger Z.
Góllövő: Staudt 12, Willi 6, Sebestyén, Simon 4-4, Ercsey,
Rácz, Tompa 3-3, Jagodics, Kiss

