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A Magyar Katolikus Karitász 
vezetősége 2012-ben alapította a 
meg a Caritas Hungarica-Díjat. A 
díj célja biztosítani a karitász ön-
kénteseket arról, hogy az Egyház 
értékeli a rászorulóknak nyújtott 
karitatív munkájukat. Ennek 
jeléül külön kitüntetéssel jutal-
mazza azokat az önkénteseket, 
akik ezen a téren Krisztus sze-
retetéről tettek tanúságot szolgá-
latukban. A díjra minden évben 
egyházmegyénként legfeljebb 
három plébániai karitászmunka-
társ javasolható. Az idei eszten-
dőben egyházmegyénk, a Győri 
Egyházmegye két díjazottja dr. 
Lakatos Péterné Diósy Zsuzsan-
na és Tóth Margit lett, akik a 
Szent Imre Plébánián működő 
Tatai Karitász csoport vezetője, 
illetve tagja. Az elismerést 2020. 

november 17-én Lőrincz Attila 
győri karitász-igazgatótól vehet-
ték át. Velük beszélgettünk. 

Kedves Zsuzsa!

Hogyan lettél a helyi Karitász 
alapító tagja?
2015 májusában váratlanul el-
vesztettem a férjemet. Ebben 
a nagyon nehéz helyzetben is a 
hit, vallásom gyakorlása adott 
vigasztalást. Rendszeres szent-
misére járva (még ebben az év-
ben karült hozzánk Kovács Cs. 
Albert atya) plébánosunk arra 
buzdított bennünket, hogy lá-
togassunk betegeket, időseket, 
nála van a névsor akikhez le-
hetne menni. Én jelentkeztem, s 
kiderült, hogy a látogatható idő-
sek, akiket választottam, férjem 
betegei voltak. Nagyon örültek 

nekem, s a velük való kapcso-
lat nagyon meghitt, mély lett. 
Ezen felbuzdulva Albert atya 
2016-ban megalapította a KA-
RITÁSZ-t, ahova jelentkeztem. 
Kezdetben öten voltunk.

Hogyan folyik a közösség 
munkája, miben áll a szolgála-
totok? 
Már az első évben jelentkeztem 
a Győri Egyházmegyei Karitász 
szervezésében egy továbbkép-
zésre Domaszékre, ahol még 
jobban megerősödött bennem, 
hogy itt a helyem. Kezdetben a 
kis közösségünk a plébánián ka-
pott helyet, ahol az összegyűjtött 
adományokat heti rendszeres-
séggel a rászorulóknak adomá-
nyoztuk. Később plébánosunk 
kezdeményezésére a rendház 
egyik lakását kaptuk meg, ahol 
sok önkéntes munkával ki tud-
tunk alakítani egy raktárat, iro-
dát, konyhát és egy közösségi 
termet. Szolgálatunk erőssége 
kezdetben és később is a rend-
szeresség, az idősekkel való 
egyéni találkozások, valamint 
a más intézményekkel kialakí-
tott kapcsolataink voltak. Ilyen 
intézmény a Vakok Intézete, a 
Szociális Alapellátó, a Hajlék-
talan Szálló, a Fényes-fasori 
Idősek Otthona. Ezekben az in-
tézményekben a lehetőségek és 
igények szerint segítünk.
Közösségünk összetartozását és 

lelki fejlődését szolgálta, hogy 
havonta egyszer összejöttünk 
és meghívott előadó gondolatait 
hallgattuk. Felvettük a kapcsola-
tot más Karitász szervezettel és 
kirándulást szerveztünk Lébény-
be. Sajnos a vírushelyzet ezeket 
e programokat nem engedi. Re-
méljük, hogy nemsokára megú-
jult erővel tudjuk folytatni szere-
tettel teljes szolgálatunkat.

Hány tagja van a közösségnek, 
kik ők, van-e utánpótlás? 
Minden évben adódik új tag. 
Nagyon szeretnénk a fiatalokkal 
is kapcsolatot tartani. Így már a 
cserkészekkel sikerült egy prog-
ramot megvalósítani. A jövőben 
ezt mindenképpen erősíteni sze-
retnénk. Tagjaink: Kovács Cs. 
Albert, Csákyné László Gizella, 
Rombai Erzsébet, Tóth Lajosné 
Tóth Margit, dr. Kovács Ernőné, 
Kovács Éva, dr. Szabóné Kóthay 
Ildikó, Juhász Csilla, Andorka 
Ferenc, Andorka Ferencné, Édes 
Zoltánné, Horváth Zoltán, Mol-
nár Józsefné, Wéber Józsefné, 
Sebestyén Mária, Bátky Anna, 
Kontra Attila, dr. Lakatos Péter-
né, Albert Mária, id. Fülesi János 
és három fő szimpatizáns. Három 
évig nagyon tevékeny tagunk 
volt. Kovács Tádé, aki a segítő 
szeretetről tartott előadásokat. 
Az ő javaslatára vette fel csopor-
tunk Szent Kalkuttai Teréz nevét. 
Folytatás a 4. oldalon

Beszélgetés a Caritas Hungarica Díj kitüntetettjeivel

Áldott karácsonyi 
ünnepeket, 
boldog új évet, Tata!

Hirdessen Ön is 
lapunkban! 

06-30-962-4556      
tataivaroskapu.ujsag@

gmail.com

Fotó: Baranyai Tibor



Újabb szakasszal gyarapodott a 
tatai és környéki kerékpárút-háló-
zat, hiszen befejeződött a Tata és 
Agostyán közötti bicikliút építése. 
A lezárult projektről december 9-én 
tartottak sajtótájékoztatót.
A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) kereté-
ben a Fenntartható települési köz-
lekedésfejlesztés című felhívásra 
benyújtott pályázat 250 millió fo-
rint vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült. Ennek nyomán 
a „Haranglábtól-Agostyánig, Tata 
Országgyűlés tértől Agostyán vá-
rosrészig létesítendő kerékpárút I. 
ütem” elnevezésű, TOP-3.1.1-16-
KO1-2017-00004 azonosítószámú 
projekt nyomán egy több, mint 4 
km hosszú kerékpározható útsza-
kasz létesült városunkban.
Michl József polgármester a fej-

lesztéssel kapcsolatban elmondta: - 
Az önkormányzatnak régi terve az, 
hogy egy olyan hálózatot hozzunk 
létre, amely egyrészt városon belül 
ad lehetőséget a főbb csomópontok 
elérésére, másrészt pedig a Tata 
környéki települések kerékpáros 
összekötését is megteremti. Régi 
adósságunk volt, hogy a városköz-
pontból egy védett vonalon, biz-
tonságosan ki lehessen biciklizni 
Agostyánba, ezért az út építését a 
Haranglábtól indítottuk, és   Agos-
tyán bejáratáig tart. A kerékpárút 
tovább épül majd, az újabb sza-
kasznak a tervezése már megkez-
dődött. A városvezető köszönetet 
mondott mindazoknak, akik mun-
kájukkal hozzájárultak a beruházás 
megvalósításához, többek között 
Bencsik János országgyűlési kép-
viselőnek, Popovics Györgynek és 

Borsó Tibornak a Megyei Közgyű-
lés elnökének és alelnökének, a ki-
vitelező FTK Építő Kft.-nek vala-
mint dr. Varga Andrásnak, a körzet 
önkormányzati képviselőjének, aki 
végigkísérte a tervezést és az építé-
si munkákat is. 
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő a sajtótájékoztatón úgy nyi-
latkozott: - A fejlesztés elsősorban 
azoknak nyújt nagy segítséget, akik 
gyakran használják majd, például 
a munkába vagy az iskolába járás-
nál kerékpárral Agostyánból és Új-
hegyből. Az újhegyiek számára ez 
a beruházás még fontosabb, hiszen 
nem turisztikai, hanem napi szin-
tű közlekedési lehetőséget tudnak 
igénybe venni, ezért is volt szükség 
ennek a vegyes használatú kerékpá-
rútnak a megépítésére. 
Az új kerékpárút, a Haranglábtól 
kezdődően Tata belvárosát köti 
össze Agostyánnal. Kezdete az 
Agostyáni út – Egység utcánál (a 
Vaszary János Általános Iskola fő-
bejáratával szemben) található. A 
kerékpárút első szakaszán, egészen 
az Agostyáni út - Bacsó Béla utca 
kereszteződéséig, ún: nyitott kerék-
pársávon lehet közlekedni. A beru-
házás során egy szakaszon a nyitott 
kerékpársáv, egy szakaszon meg-
emelt kerékpársáv, illetve kerék-
párút épült ki. A vasúti átjáró után 
az Agostyáni úttal párhuzamosan 
halad a kétirányú kerékpárút, mely 
az országos közutat három helyen 

keresztezi. Az aszfalt burkolatú 
kerékpárút szélessége 2,25 méter, 
hosszúsága 3376 méter. Az elké-
szült szakasz vége az Agostyánt 
jelző közúti táblánál van.
Borsó Tibor a Megyei Közgyűlés 
alelnöke a sajtótájékoztatón el-
mondta: - Öröm megélni azt, ami-
kor egy régóta tervezett elképzelést 
sikerül megvalósítani. A TOP-os 
programokban előnyben részesítik 
azokat a fejlesztési elképzeléseket, 
melyek nemcsak helyi szintű, ha-
nem térségi összekötést is felvál-
laló beruházások. Ennek jó példája 
ez a vegyes használatú kerékpárút, 
s látva a környező települések ha-
sonló törekvéseit, az ilyen projek-
tek megvalósulásának nem csupán 
az adott helyen, hanem a megyében 
élők is örülhetnek. 
Dr. Varga András, a körzet önkor-
mányzati képviselője, aki kerék-
párral érkezett a sajtótájékozta-
tóra úgy nyilatkozott: - Már nem 
először próbálta ki az új szakaszt, 
amely sportolásra is kiváló, hiszen 
meredek és lejtős részeket egyaránt 
magában foglal. Emellett a bicikli-
út környezete is gyönyörű, és rajta 
végighaladva sokkal jobban meg-
szemlélhetjük a természet szép-
ségét. Dr. Varga András felhívta a 
figyelmet arra, hogy odafigyeléssel, 
óvatosan használjuk az utat, hiszen 
a változó terepviszonyok és a ve-
gyes használat nagyobb körültekin-
tést igényel a kerékpározóktól. -áá-
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Elkészült a Tata és Agostyán közötti kerékpárút
A Tatai Patrióta Magazin szer-
kesztősége várja a lap 2021-es 
előfizetési igényeit. 
Az éves előfizetési díj bruttó 
5880 Ft + 1000 Ft postaköltség 
(amennyiben a megrendelő pos-
tán kéri a lapszámot).

A magazin megrendelőlapja le-
tölthető a tata.hu oldalról vagy a 
Tatai Rend-ház Kft. honlapjáról. 
A kitöltött megrendelőlapot a ta-
taipatriota@tata.hu e-mail címre 
kell eljuttatni.

A Tatai Patrióta közéleti maga-
zin az új esztendőben is érde-
kes témákkal, interjúkkal várja 
mindazokat, akiket mélyebben 
foglalkoztat, hogy mi zajlik a vá-
rosban, mi áll a helyi hírek hát-
terében, kik élnek Tatán, és mit 
tesznek a köz szolgálatában.

Háziorvosok elérhetőségei és rendelési ideje 
Az ünnepi szabadságokról és helyettesítésekről telefonon érdeklődjenek háziorvosuknál

Dr. Cseh Tamás    1. körzet
Váralja út 6/A                      481-217 
Dr. Reisz Kornélia 2. körzet
Fazekas u. 3.                586-039 
Dr. Horváth Róbert 3. körzet
Bajcsy-Zsilinszky u. 7.      487-938 
Dr. Pálfi János  4. körzet
Bajcsy-Zsilinszky u. 7.      487-938  
Dr. Hantay Zsuzsa         5.körzet 
Mikovényi u. 34.              487-404 

Dr. Sopov Krszto           6.körzet 
Erzsébet tér 18.                489 -170 
Dr. Jónás Ágnes              7. körzet
Kosztolányi D. u. 2.
(+36-34) 656-930,     (20)325-2795
Dr. Kaizer Ákos  8. körzet
Váralja út 6        (70) 6035-380
Dr. Lakatos Péter körzetét vette át.

Dr. Vicsai Kinga Emő 10. körzet
Váralja út 6/A                 380-583 
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Orvosok, körzetek Hétfő     Kedd    Szerda  Csütörtök      Péntek

Alma Gyógyszertár (Tesco)   
34/708-105
H-P: 09:00-19:00, 
Szombat: 09:00-20:00, V: 09:00-17:00,
Ügyelet: szombat 20:00-22:00

Angyal Patika (Mikovényi u 2.)  
34/586-522
H-V: 08:00-20:00, 
Ügyelet: vasárnap 20:00-22:00

Capricornus Patika (Fazekas u. 3.)  
34/586-038 
H-P: 08:00-17:00, Szombat: zárva, 
Ügyelet: hétfő 20:00-22:00 

Castanea Patika (Gesztenye fasor 6.) 
34/382-210 
H-P: 08:00-16:30, 

Ügyelet: csütörtök 20:00-22:00

Tóvárosi Gyógyszertár (Ady E. út 7.) 
34/587-190
H-P: 08:00-18:00, Szombat: 08:00-12:00, 
Ügyelet: péntek 20:00-22:00

Sanitas Gyógyszertár (Váralja út 6/A) 
34/588-118
H-Cs: 08:00-18:00, P: 08:00-17:00, 
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

A tatai patikák nyitva tartása Január 7-ig érvényesek a decemberi 
helyközi bérletek

A vasúti és közúti közösségi közlekedési szolgáltatók 
2021. január 5. helyett két nappal tovább, január 7-ig 
fogadják el a decemberi dolgozó- és tanuló bérleteket 
helyközi járataikon - közölte az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) intézkedésének célja, hogy meg-
könnyítse az utasok dolgát az újévben. A téli szünet 
utáni iskolakezdéssel megnőnek az utazási igények, és 
meghosszabbodhat a várakozási idő a jegypénztáraknál 
január elején. Az utasok színvonalasabb kiszolgálása 
érdekében az innovációs tárca meghosszabbította a de-
cemberi bérletek érvényességi idejét, további két napot 
biztosít az új bérletek beszerzésére.
A minisztérium a járványhelyzetben arra biztatja a köz-
lekedőket, hogy ha tehetik, éljenek a szolgáltatók által 
biztosított elektronikus, online jegyvásárlási lehetősé-
gekkel.

(Forrás: koronavirus.gov.hu)

Továbbra is él az infóvonalunk, 
forduljanak hozzánk bizalommal! 
Információk első kézből! Célunk, 
hogy rendkívüli helyzetben friss 
és hiteles információkkal lássuk 
el a lakosságot. Milyen kérdé-
sekkel fordulhatnak hozzánk? 
Minden olyan kérdést megvála-
szolunk, ami az intézmény meg-
változott működésére vonatkozik, 
hogy egy-egy szakrendelés, diag-
nosztikai vizsgálat hol és milyen 
módon vehető igénybe, segíthe-
tünk eligazodni, tájékozódni, me-
lyik szakrendelő vagy fekvőbeteg 
osztály hová költözött, megadjuk 
ezek telefonszámait.
Tatabányán a 06 34 515 549-es 
telefonszámon állunk rendelkezé-
sünkre.
E-mailben a koronainfo@tata-
banyakorhaz.hu címen fordulhat-
nak hozzánk.

Korona-INFO

Előfizetés a Tatai Patriótára
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A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
életében is sok változást hoztak az 
elmúlt hónapok. A pandémia nem 
csupán plusz feladatokat jelentett 
az önkormányzat városüzemelte-
tési feladatokkal megbízott cégé-
nek, hanem az ott dolgozók meg-
szokott mindennapjait is teljesen 
átalakította. Hogy melyek voltak 
a legfontosabb tapasztalatok, és 
mi mindent tanultak ebből a ki-
hívásokkal teli esztendőből, arról 
Acsai Zoltán, a Városgazda Kft. 
ügyvezető igazgatója nyilatkozott.
Az egész évünket meghatározta 
idén a koronavírus járvány, mi-
lyen hatással volt ez a Városgaz-
da Kft. mindennapjaira?
-Az első hullám megérkezésekor 
azzal szembesültünk, hogy egy 
teljesen új szemlélettel kell hoz-
záállnunk a munkafolyamatokhoz. 
Az átmenet pedig az elején nem 
volt könnyű, hiszen a megszokott 
napi munkamenet olyan dolgok-
kal bővült, mint a maszkviselés, a 
gyakoribb fertőtlenítés és gépjár-
mű takarítás vagy éppen a megfe-
lelő távolságtartás. Persze azonnal 

léptünk, ahogyan a járvány megje-
lent, beszereztük és kiosztottuk a 
védőeszközöket, az egy járműben 
tartózkodók létszámát is lekorlá-
toztam a korábbiakhoz képest, a 
céges megbeszéléseket szabadté-
ren, az udvaron tartottuk meg és az 
online vagy telefonos ügyintézést 
részesítettük előnyben. Minderre 
nehéz volt átszokni, és el kellett 
telnie egy kis időnek, mikorra 
már az új szabályok automatikus-
sá váltak. Nyáron egy rövid időre 
fellélegezhettünk ugyan, de hamar 
kiderült, hogy a szünet nem tart 
sokáig, viszont a 2. hullám elején 
már gyakorlottabbak voltunk, és 
könnyebb volt az átállás. Nálunk, 
mivel városüzemeltetési feladato-
kat végzünk, a home office nem 
opció. Csupán néhány esetben for-
dult elő, hogy valaki - adminiszt-
rációs területről - egy rövid ideig 
otthonról dolgozott. Mivel azon-
ban munka van és volt is bőven, 
ezért a tavaszi időszakban az ön-
kormányzattal együttműködve se-
gítséget próbáltunk nyújtani azok-
nak a tataiaknak, akik a pandémia 

miatt átmenetileg elveszítették a 
munkájukat. Ezért felvételt hir-
dettünk egyszerűsített munka-
viszonyba (napi bejelentéssel) 
alkalmi munkára, helyi városüze-
meltetési feladatok ellátására. Ez 
a programunk sikeres lett annak 
ellenére, hogy elsősorban segéd-
munkát kínáltunk, de volt olyan 
is, hogy sofőrt kerestünk. 19-en 
dolgoztak nálunk a járvány első 
hulláma alatt, és megköszönték, 
hogy ezzel az átmeneti lehetőség-
gel segítettük őket. 
Milyen pluszfeladatokat végez-
tek kifejezetten a járványhoz 
kapcsolódóan?
-A gépjárműparkunk folyamatos 

fertőtlenítését, tisztítását, a városi 
sportcsarnok folyamatos fertőt-
lenítését és az ottani helyiségek 
használatának átszervezését, emel-
lett mi végeztük a buszmegállók 
és játszóterek fertőtlenítését is, és 
persze mindig kiemelten ügye-
lünk arra, hogy a telephelyünkön 
is minden tekintetben  biztonságos 
legyen a munkavégzés. A második 
hullám idejére esett az őszi lomta-
lanítás, amelynek során az elmúlt 
évek növekvő tendenciája foly-
tatódott, így rekord mennyiségű 
lomhulladékot kellett összeszed-
nünk valamint elszállítanunk. Ott 
még fokozottabban figyeltünk a 
védőeszközök használatára,  sze-
rencsére egyik munkatársunk sem 
fertőződött meg. Tulajdonképpen 
az egész évre igaz volt az, hogy 
a járvány ellenére a városüzemel-
tetési feladatokat zavartalanul el 
tudtuk látni. 
A számos feladatból, amit 2020-
ban a cég elvégzett, melyeket 
emelné ki szívesen?
-Idén is sok területen dolgoztunk, 

természetesen a korábbi évekhez 
hasonlóan folyamatosan végeztük 
a zöldterületek és az utak, járdák 
karbantartását, a kertészeti munká-
kat, az árkok tisztítását, a köztéri 
szemetesekben összegyűlt hulla-
dék  elszállítását és az önkormány-
zati ingatlanok felújítását. Az év 
során elvégzett munkáink között 
szerepelt többek között a Kossuth 
téren a Menner ház felújítása, a 
Rákóczi utca 3 szám alatti épület 
kapujának megépítése valamint a 
homlokzat felújítása, az Agostyáni 
Rendezvényház közösségi terének 
felújítása, a Környei úti temető 
kerítésének megújítása és parkoló 
kialakítása, a tanuszoda folyosójá-
nak helyreállítása, a Bacsó Béla úti 
műfüves grundpálya építésének ta-
laj előkészítése, a Keszthelyi utcai 
játszótér felújításának ugyancsak 
előkészítő munkái, a Környei úti 
körforgalom zöldfelületének meg-
újítása, vagy például közremű-
ködtünk a Fenyő téri emlékoszlop 
megújításában is. A nyáron több 
heves vihar volt, ezeknek a hely-
reállítási munkáit mi végeztük, a 
Fényes Fürdő területén 250 négy-
zetméteren raktunk le térkő burko-
latot és a Kálvária szoborcsoport 
megújításában is részt vállaltunk. 
2020-ban 6400 tő árvácskát vala-
mint 46 ezer tő egynyári virágot 
ültettünk ki Tata közterületeire, 
emellett pedig több, mint 6 ezer 
üzemórát dolgoztak a fűnyíróink. 
Az elmúlt esztendők során sokat 
beszélgettünk a humán erőfor-
rás kérdéséről, legfőképpen ar-
ról, hogy évről-évre csökken a 
közfoglalkoztatottak száma. Ez 
idén is folytatódott?
-A tendencia változatlan, 2020-
ban már 30-ra csökkent a közfog-

lalkoztatott munkatársaink száma. 
Közülük a legtöbben kertészeti 
feladatokat látnak el vagy más 
segédmunkákat végeznek. Persze 
számos kérdést felvet ez a folya-
matosan csökkenő létszám, jó 
példa erre a lomtalanítás, amely-
ben korábban sokkal több köz-
foglalkoztatott tudott részt venni, 
mostanra azonban több főállású 
kollégának kell besegítenie, akik 
ilyenkor nem tudják az egyéb 
munkájukat végezni, például fü-
vet nyírni. Összefoglalva, minél 
kevesebb a közfoglalkoztatottunk, 
annál több feladatot kell ellátniuk 
a főállású munkatársainknak. Ter-
mészetesen a munkánkat jelenleg 
biztonsággal el tudjuk látni, de a 
jövőben szükség lesz humán erő-
forrás fejlesztésre. 
Összességében hogyan értékeli 
2020-at?
-Érdekes év volt, amiből nagyon 
sokat tanultunk. Az új helyzet le-
hetőséget adott arra, hogy még 
inkább megértsük és értékeljük 
a türelem, az egymásra való oda-
figyelés értékeit. A legfontosabb 
tapasztalataink az emberi oldalról 
jöttek idén, és azt kell mondjam, 
hogy szépen megtanultuk a leckét. 
Ebben szerepet játszott az is, hogy 
mivel folyamatosan új szabályok, 
döntések, információk jöttek, ame-
lyeket mindig a lehető leghama-
rabb ismertettem a kollégáimmal,  
sokkal többet volt együtt a csapat, 
mint a korábbi években. Ez a jár-
vány miatt volt persze, de egy-egy 
ilyen megbeszélésen számtalan 
egyéb téma is felmerült, és  csalá-
diasabb, közvetlenebb lett a han-
gulat a munkatársi közösségünk-
ben. 2020-ban tehát megerősödött 
a Városgazda csapata.            -áá-

A járvány ellenére is zökkenőmentesen dolgozott a Városgazda Kft. 2020-ban

10 éve alakult meg a Pons Danu-
bii Európai Területi Társulás. Bár 
a járványhelyzet miatt a jubileum 
alkalmából tervezett rendezvé-
nyüket nem tudták megtartani, 
online ünnepi közgyűlést szer-
veztek december 15-én. 
A Pons Danubii Európai Terüle-
ti Társulás 2010. december 15-
én lett hivatalosan bejegyezve, 
a csoportosulás a 15. bejegyzett 
EGTC az Európai Unióban. Az-
óta már 75 ilyen társulás műkö-
dik az Európai Unió területén, 
de az elmúlt 10 év tapasztalatai 
alapján a Pons Danubii-t a leg-
aktívabb szervezetek között 
tartják számon. A társulás célja 
a megkülönböztetés mentesség 
annak érdekében, hogy a helyi 
szereplők a határ mindkét olda-
lán ugyanolyan lehetőségekkel 
bírjanak. Tagjai magyar részről: 
Tata, Kisbér, Komárom, Orosz-
lány, a határon túlról pedig: Gúta, 

Ógyalla, és Észak-Komárom. A 
települések közös célkitűzése az 
Európai Unió társfinanszírozásá-
ban, területi együttműködésben 
megvalósuló programok végre-
hajtása, a gazdasági, társadalmi 
kohézió elősegítése. A Pons Da-
nubii három fő működési területe 
a térségi kerékpárút-hálózat fej-
lesztése, a turizmus élénkítése és 
a gazdaságfejlesztés.
Bara Zoltán, a Pons Danubii 
EGTC ügyvezetője az elmúlt 10 
év munkájáról elmondta: - Az 
egyik stratégiai célunk, hogy 
minden tagtelepülésünket kerék-
párút kösse össze, s így egységes 
turisztikai régióként jelenjünk 
meg. Részt vettünk bicikli utak 
infrastruktúrájának kiépítésé-
ben, Komárom és Gúta között, 
illetve a Monostori Erőd körül 
kerékpárutat építettünk. A kerék-
párút-infrastruktúrát és az ehhez 
kapcsolódó szolgáltatásokat a 

jövőben is szeretnénk erősíteni, 
ennek szellemében 2021 tavaszá-
tól egy térségi kerékpárkölcsön-
ző rendszert fogunk kiépíteni. 
Két ország kilenc települése vesz 
részt ennek a határon átnyúló ke-
rékpárkölcsönző rendszernek a 
megvalósításában, amely 1,9 mil-
lió euróból jön létre. A KOMBI 
elnevezésű projektet koordináló 
Pons Danubii EGTC-t alkotó hét 
önkormányzaton kívül Naszvad 
és Érsekújvár is részt vesz a fej-
lesztésben. A KOMBI rendsze-
rében a résztvevő kilenc telepü-
lésen 14 gyűjtőállomást fognak 
elhelyezni, helyszínenként 16 
dokkolóval. Több mint 100 ke-
rékpárt vásárolnak a projektben, 
ezek harmada elektromos lesz. 
A KOMBI célja az, hogy az érin-
tett térség településeit kerékpáros 
közlekedéssel is összekösse, a ru-
galmasságát pedig az adja, hogy a 
benne szereplő települések mind-
egyikén ki lehet bérelni, valamint 
le is lehet majd adni a bicikliket. 
Tatán két gyűjtőállomás kerül 
kialakításra, az egyik a Güntner 
Aréna Városi Sportcsarnok mel-
lett, a másik pedig az Új Kajak-
ház Ökoturisztikai Központnál 
lesz. Tíz évvel ezelőtt a régióban 
alig volt kiépített kerékpárút, 
mára pedig már több száz kilomé-
teren bringázhatunk, ami komoly 
fejlődést jelent, ehhez szeretnénk 
a kerékpárkölcsönzőt elindítani - 
tette hozzá Bara Zoltán.
A turizmus területén egy zöld-las-

sú-egészséges turizmusstratégiát 
épített ki a régióban a társulás 
az elmúlt évtizedben, a helyi 
TDM-kel közösen. Emellett több 
projektet is megvalósítottak, pél-
dául a komáromi erődrendszer 
virtuális realitás fejlesztését és 
a Dunamente Kártya felvidé-
ki elterjesztését. Ugyancsak a 
turizmusfejlesztés területéhez 
kapcsolódik a társulás Cultplay 
elnevezésű projektje, amely te-
matikus játszó parkok építéséről 
szól a régió 9 településén. Min-
den helyszínen felépül egy-egy 
park, amely a partnertelepülés 
egy bizonyos turisztikai-törté-
nelmi látványosságát mintázza. 
Eddig 6 helyszínen valósult meg 
a projekt, Tatán, Oroszlányban és 
Észak-Komáromban pedig jövőre 
jön létre. Városunkban egy Ma-
lompark létesül az Angolkertben, 
többek között a gútai hajómalom 
makettjével, a Tatai Vár mása pe-
dig Ógyallán épült fel. 
Bara Zoltán tájékoztatott arról, 
hogy a gazdasági együttműködés 
területén egy közel 3 millió eurós 
értékű projekt megvalósítása zaj-
lik, több szereplő közös együtt-
működésében. A programnak két 
fő pontja van: az egyik Tatán a 
Fogaskerékgyár Kft., a másik 
pedig Észak-Komárom, mindkét 
helyen egy-egy innovációs köz-
pont létesül. A projekt során egy 
szoros gazdasági együttműködés 
megvalósítása a cél kis- és kö-
zépvállalkozások illetve az ipari 

szakközépiskolák diákjai között.  
A két helyszín duális képzőköz-
pontként is fog majd működni.
A Pons Danubii EGTC megalaku-
lásának 10. évfordulója kapcsán 
Michl József, Tata polgármestere, 
a szervezet elnöke úgy nyilatko-
zott: - 2007 és 2013 között 5,5 
millió euró, a 2014-2021-es idő-
szakra pedig 13 millió euró értékű 
pályázatot nyertek el és valósítot-
tak illetve valósítanak meg. Michl 
József elnök megerősítette, hogy 
a Pons Danubii egy nagyszerű 
lehetőség nem csak a gazdasági 
kapcsolatok erősítésére, hanem 
a felvidéki és magyarországi te-
lepülések közötti szoros szemé-
lyes, baráti kapcsolat kiépítésére 
is. Az Európai Unió nagyon jól 
találta ki ezt az eszközt a határ 
menti kapcsolódások erősítésére, 
nekünk pedig egy nagyon jó lehe-
tőség a határon túli magyarokkal 
való közös építkezéshez is. Michl 
József hozzátette: - Köszönet pol-
gármester társaimnak és a hátte-
ret biztosító munkaszervezetünk 
munkatársainak is az elmúlt tíz 
év sikereiért! Remélem, tavasszal 
méltó módon tudunk ünnepelni! 
Az idei járványhelyzet a Pons 
Danubii működésére is hatással 
volt, hiszen a tagok a tervezettnél 
kevesebb személyes találkozón 
tudtak részt venni. Ezért a járvány 
lecsengését követően, 2021-ben 
egy határon átnyúló, nagyszabású 
találkozóval ünneplik majd meg a 
10 éves jubileumot.          -áá-

10 éves a Pons Danubii EGTC

Fotó: Domokos Attila
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Az állatmentés, mint civil kezdeményezés 
2016-ban kezdődött Nagy Évi és Sághi 
Zoltán kezdeményezésére. Eleinte ketten 
mentették az állatokat karitatív módon, 
mindenféle segítség nélkül. Évről évre 
gyarapodott a csoport létszáma. Csatla-
kozott pár ember, akik szintén az önzetlen 
segítségnyújtást szorgalmazták az állatok 
részére. Mára 12 tagból és közel hasonló 
létszámú segítőből tevődik össze a csapat. 
Az idei évben nagyon sok munka és szer-
vezés árán egyesületté alakultunk, 2020. 

október 08-án a tatabányai Törvényszék 
bejegyezése alapján Tatai Civil Állatvé-
dő Egyesület-ként működünk.  Az egye-
sületünk tagjai kivétel nélkül főállású 
munkájuk mellett végzi ezt a tevékenysé-
get. Ami másnak szabadidő, az nekünk a 
segítség nyújtásra szánt idő.  Soha nem 
foglalkozunk azzal, hogy milyen nap van, 
hány óra… Ha menni kell, mert a hely-
zet úgy kívánja, akkor lehetőség szerint, 
megyünk. 
Munkásnk rendkívül összetett.  A bal-
esetes állatok segítésén, a beteg állatok 
gyógyításán, az ivartalanítás lebonyolí-
tásán keresztül a terápiás kezelésen át, a 

kóbor állatok hazajuttatásán keresztül az 
örökbeadásból. Nagyon nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy mint egészségügyi, 
mint mentális szempontból egészségesen 
kerüljenek mentettkéink szerető gazdik-
hoz. Ehhez természetesen a leendő örökbe 
fogadókkal is egy személyes találkozó ke-
retében elbeszélgetünk. Fontos, hogy nem 
túladni akarunk egy állaton, hanem a meg-
felelő környezetet szeretnénk biztosítani 
számukra, ahol szeretetet és gondoskodást 
kapnak. Kivétel nélkül, minden esetben 

örökbeadási szerződéssel engedjük tovább 
állatainkat, ami több fontos pontot is tar-
talmaz. Kicsit kitérnénk pár pontra ami 
fontos.
-Kutyáknál, cicáknál parazitamentesen és 
oltva történik az örökbeadás. Amennyiben 
az állat súlya, vagy életkora nem teszi le-
hetővé az ivartalanítást, úgy a későbbiek 
során az örökbefogadó kötelezettsége ezt 
megtenni. Kutyák esetében a chip átírása 
kötelező!
Előfordult már olyan eset, amikor segí-
tettünk a bajba jutott állat tulajdonoso-
kon, akiknek körülményeik nem tették 
lehetővé, hogy kedvenceiket a megfelelő 
ellátásban részesítsék. Szívesen adunk 
tanácsot, osztjuk meg tapasztalatainkat, 
amivel segíteni tudunk. Felszoktuk hívni 
a figyelmet az oltások - és kutyák esetében 
- a chip fontosságára!  Nem lehet elégszer 
elmondani, hogy az ivartalanítással sok 
beteg állat megszületését és elpusztulását 
tudjuk megelőzni!
Tudatosítani kell az emberekben a felelős 
állattartás fontosságát! Sokszor egy apró 
figyelmességgel életeket lehet menteni. 
Terveink között szerepel, hogy a lakosság-

gal egy szorosabb kapcsolatot létesítsünk. 
Hiszünk abban, hogy munkánkkal egyre 
több ember szemét nyitjuk fel és idővel 
környezetünkben az állatvédelem egyre 
jobb statisztikát mutat.  Vannak terveink, 
vannak vágyaink… Mindent megfogunk 
tenni ezek megvalósításának érdekében!  
Számunkra az állatvédelem nem dicsőség, 
hanem életforma! 
Bár idén úgy tűnik csendesebb szilveszter 
este elé nézünk azért néhány apró tanácsot 
javasolnánk, hogy elkerüljük a szilveszteri 
tragédiákat. A legfontosabb, hogy állatain-
kat próbáljuk szökésbiztos helyre bezárni, 
amennyiben mód és lehetőség van rá en-
gedjük be a lakásba. Nyakörvére tegyünk 
bilétát telefonszámmal, címmel ellátva. 
Fontos, hogy a megadott telefonszám le-
gyen elérhető. Ellenőriztessük kutyánk 
chipjét, hogy helyes adatok szerepelnek-e 
benne. Egyesületünk tagjai ügyeletben 
lesznek szilveszter éjjel, facebook olda-
lunkon elérhetőek lesznek telefonszáma-
ink.
Mindenkinek Áldott Békés Ünnepeket, 
Egészségben Gazdag Boldog Új Évet Kí-
vánunk 

Bemutatkozik a Tatai Civil Állatvédő Egyesület

Folytatás az 1. oldalról 
Hogyan fogadtad a díjat? Mi-
lyen érzés kitüntetett önkén-
tesnek lenni?
Nagyon váratlan volt és nagyon 
meghatódtam. Ez a díj sokunk-
nak szól. Először is plébáno-
sunknak, Albert atyának, akinek 
kezdettől fogva szívügye az 
elesettek sorsa, aztán a közös-
ségnek, akiktől nagyon sokat ta-
nultam, s persze ezek után még 
nagyobb felelősséget érzek a kö-
zösség és a rászorulók iránt.

Miből nyered az erőt az önkén-
tes munkához?
Természetesen erőt merítek első-
sorban a Jó Istentől, családom-
tól, férjemtől (aki szintén sok 
karitataív munkát végzett) és a 
közösségtől. Valamint nem utol-
sósorban azoktól az emberektől, 
akik mosolyukkal, kedvességük-
kel, szeretetükkel ösztönöznek 
arra, hogy még nagyobb odaa-
dással végezzem ezt a munkát.

Gyermekeid, unokáid vannak. 
Hogyan fogadja a család az 
önkéntes szolgálatot, bár ha jól 
tudom, nem idegen a család-
tagjaidtól plébániánk, illetve 
a város közösségének szolgá-
lata?
Családunkban már kezdettől 
fogva jelen volt az önkéntes 
munka. Férjem sokáig képvise-

lő-testületi tag volt, lányom kö-
zel húsz éve a Kapucinus Kórus 
vezetője, kisebbik fiam tíz évig 
ministrált, nagyobbik fiam adott 
esetben jogi tanácsokkal látja el a 
rászorulókat, unokáim zenélnek, 
énekelnek az ifjúsági kórusban, 
én pedig hosszú ideig gyermek-
védelmi felelősként látogattam a 
nehéz sorsú családokat.

Munkátok során milyen ne-
hézségekkel és milyen örömök-
kel találkoztok leginkább?
Azt mondhatom, hogy nehézség 
kevesebb volt, mint az öröm. 
Talán nehézségnek számít az, 
hogy mindig a megfelelő hely-
re kerüljön a segítség. A XXI. 
század „szegénysége” más. Tö-
rekednünk kell arra, hogy a fizi-
kai szegénység mellett észreve-
gyük a lelki szegénységet, és ez 
a nehezebb. Ennek megfelelően 
a hitünk és szeretetünk segítsé-
gével tudjunk gyógyítani és sok 
szeretetet adni. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy hivatalos álla-
mi, vagy önkormányzati segítsé-
get, támogatást szolgálatunkhoz 
nem kapunk. Isten kegyelméből 
azonban a templomban található 
Szent Antal persely csodálatos 
módon „soha nem ürül ki”. A 
legnagyobb szükségben sokszor 
a legváratlanabb módon és hely-
ről kapunk adományt, hogy azt 
továbbadva lehessünk segítségé-

re nélkülöző embertársainknak.
Mit üzensz az Apostol olvasó-
inak?
AZ Apostol olvasóinak elsősor-
ban azt üzenem, hogy hálásan 
köszönünk minden segítséget. 
Érezzünk felelősséget egymás 
iránt. Vegyük észre az „eleset-
teket”, magányosokat, rászoru-
lókat és várjuk a közösségünkbe 
mindazokat, akik a mi munkánk-
ban szívesen részt vennének, hi-
szen együtt, közösen, még job-
ban tudjuk közvetíteni a krisztusi 
szeretetet, amelyre ma oly nagy 
szükségünk van a világban.

Kedves Margit!

Hogyan lettél a helyi Karitász 
alapító tagja? Mi a fő felada-
tod a közösségen belül?
Tőlem Zsuzsa kérdezte, lenne-e 
kedvem segíteni, akkor még nem 
tudtam, hogy ez mit jelent. Úgy 
gondoltam, meglátom milyen, 
mit kell tenni, ha nem tetszik, 
odébb állok.  Itt maradtam. Most 
az egyik legfontosabb feladatom 
az, hogy tartós élelmiszert vásá-
roljunk, amit szétosztunk a rá-
szorulóknak. A templomban lévő 
Szent Antal perselyben össze-
gyűlt adományokból vásároljuk 
a szükséges dolgokat. De nem 
csak ez az egyetlen forrásunk, 
vannak, akik nagy mennyiségű 
tartós élelmiszerrel lepnek meg 

minket. Mi ennek épp úgy örü-
lünk, mint annak, aki – mondjuk 
- csak egy kiló lisztet tud adni.

Mit jelent számodra ez a szol-
gálat?
Nem ismeretlen számomra a 
másokon való segítés. Tizenkét 
évig dolgoztam az egészségügy-
ben nővérként, ebből nyolc évet 
az egyik legnehezebb osztályon, 
a baleseti sebészeten. Itt igazán 
lehetett gyakorolni a türelmet, 
a másokon való segítést. Sze-
rettem ezt csinálni. A szolgálat 
számomra a leginkább azt jelen-
ti, hogy másokon legjobb tudá-
sunk szerint és lehetőségeinkhez 
képest teljes mértékben segíteni. 
Ezt láttam a szüleimnél is. Soha 
senkit nem küldtek el, aki beko-
pogott hozzánk, hogy éhes. Ka-
pott ennivalót és „útravalót” is.

Hol kell ma elsősorban segíte-
ni?
Nem tudom. Sokféle gond, 
probléma van, ami túlmegy a 
mi „hatáskörünkön”. Mi heten-
te osztunk tartós élelmiszert. 
Jelentkeznek nálunk olyan 
gonddal is, hogy például nincs 
munkahely. Tanácsot adunk, hol 
érdeklődjön. Visszajelzést nem 
kapunk, nem tudjuk, hogy egy-
általán érdeklődött-e, talált-e. Ha 
hajléktalan jön hozzánk, szintén 
tanácsot adunk, de nem tudjuk, 
hogy bemegy-e a hajléktalan 
szállóra, vagy sem. Mi tanácsot 
tudunk adni, munkahelyet, pénzt 
nem.

Minden segítségnyújtás mö-
gött életek, sorsok, sokszor sok 
szomorúság is rejtőzik. Mi ad 
erőt e csodálatos szolgálathoz, 
a szegények, az elesettek segí-
téséhez?
Ehhez a munkához nagy együtt-
érzésre van szükség és nem utol-
sósorban szeretetre. Szeretettel 
fordulni feléjük. Sokszor elég, 
ha csak meghallgatjuk a hozzánk 
fordulókat. Az életükbe nem lá-
tunk bele, annyit tudunk meg, 

amennyi elmondanak nekünk. 
Szükséges a nagy lelkierő is. 
Sajnos tudni kell nemet mondani 
is, bár ez nagyon nehéz.

Hogyan fogadtad a díjat, mi-
lyen érzés kitüntetettnek len-
ni?
A kitüntetés meglepett, úgy 
érzem, semmi különöset nem 
tettem. Társaimat is megilleti, 
hiszen együtt teszünk mindent. 
Egyedül nem sok mindent tud-
tam volna tenni. A kitüntetés 
leginkább azt jelenti számomra, 
hogy elismerik a munkánkat. Jól 
esnek a gratulációk, jól csiná-
lunk mindent, de biztosan lehet-
ne még jobban is.

Mit adnál útravalóul annak, 
aki most szeretne elkezdeni 
önkéntes munkát végezni?
Bátran jöjjenek közénk segí-
teni. Szükség van a fiatalokra, 
akik továbbviszik ezt a nehéz, 
de szép munkát.  Sok mindenre 
megtanítja az embert az elköte-
leződés. Adni kell, mindig csak 
adni. Jó érzés, amikor az utcán 
megismernek, rám köszönnek, 
megszólítanak. 

Mi lenne a legnagyobb segítség 
a ti számotokra?
Ha többen lennénk segítők és 
több mindenünk lenne, amit 
szétoszthatnánk.

Mit üzensz az Apostol olvasó-
inak?
Mindenkinek köszönöm a jókí-
vánságait.

Köszönjük szépen a beszélge-
tést és itt, e helyt is még egyszer 
szívből gratulálunk a díjazottak-
nak és kívánjuk, hogy Isten bő-
séges áldása és szeretete kísérje 
a karitász csoport minden tagját, 
családjaikat és a „rájuk bízotta-
kat.” 
„Amit e legkisebb testvéreim 
közül eggyel is tettetek, velem 
tettétek.” (Mt 25-40)

-csj-

Beszélgetés a Caritas Hungarica Díj kitüntetettjeivel
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Tata Város Önkormányzatá-
nak megbízásából tavasszal egy 
komplex vizsgálat indult a város 
vízföldtani helyzetének felül-
vizsgálata céljából, a jelentősen 
megemelkedett és mára már sta-
bilizálódott karsztvíz által veszé-
lyeztetett városrészek lehatáro-
lására, az esetlegesen szükséges 
beavatkozások meghatározására. 
Dankó Zsolt a Geoszféra Kft. ügy-

vezetője a témával kapcsolatban a 
következőkről tájékoztatta a tata.
hu weboldalt:
A vizsgálat keretében egyrészt 
a különböző tervtári adatok ösz-
szegyűjtése, feldolgozása, újraér-
telmezése zajlik, másrészt 15-20 
pontban új talajmechanikai fúrá-
sok és vízszintmegfigyelő kutak 
mélyítése történik. Ezen fúrások 
éppen azokba a pontokba lettek 

telepítve, ahol a földtani infor-
máció hiányos vagy bizonytalan, 
ugyanakkor a vízveszély mértéke 
az átlagosnál nagyobbnak feltéte-
lezhető. A fúrások, kutak többsége 
az elmúlt hónapban probléma nél-
kül lemélyítésre kerül.
Egy viszonylag vízveszélyesnek 
minősített területen, a vízfaka-
dásokkal érintett Május 1. út 43. 
és 45. sz. épületekkel szemközti 
parkban egy héttel ezelőtt indult 
el az egyik feltáró fúrás, melyben 
vízfakasztás volt prognosztizál-
ható. Ennek kezelhetősége érde-
kében 8,0 m mélységig egy acél 
vezércső került beépítésre, majd 
elcementálásra. A sikeres nyo-
máspróba után december 10-én, 
csütörtökön került sor a tovább-
fúrásra. A fúrás igazolta a feltéte-
lezett földtani zavart, feltehetőleg 
tektonikai törést, vetőt harántolt és 
kis mélységben elérte az un. dach-

steini mészkövet, mely a karszt-
víz tároló kőzete. A vető, illetve 
a mészkő megfúrása azonnal víz-
fakasztással is járt. A becementált 
vezércsőben 50-100 l/perc víz-
hozamú vízfakadás jelentkezett, 
melynek nyomása feltehetőleg 
1,0-1,1 bar. Rövid időn belül a 
csőben a vízfakadás megszűnt és a 
víz a becementált cső mintegy 1,5 
m-es környezetében 10, 15 pont-
ban fakadt meg. Feltételezések 
szerint a csősaru szintje alatt ért 
el a fúrás egy olyan törésvonalat, 
melynek közvetlen kapcsolata volt 
a felszínnel.
A víz fogadása először szivattyú-
val történt, majd másnap egy víz-
levezető árok lett kiépítve a közeli 
csapadékvíz csatornáig, hogy a víz 
gravitációsan, „szabad lábon” jut-
hasson a vízelvezető rendszerbe.
A kivitelező cég a lyuktalpi vissza-
cementálás helyett azt az alternatí-

vát választotta, hogy a víz elzárása 
lehetőleg úgy történjen, hogy egy-
úttal a felszínig nyúló vízjáratok 
is elinjektálásra kerüljenek. Erre a 
célra egy speciális, gyorsan kötő, 
gélesedő fúrási iszapjavító anyagot 
használtak. A furatba benyomott 
anyag a lyuktalpat elérve bekerült 
a vízáramba és a vízvezető jára-
tokban a vízzel együtt kezdett fel-
felé áramlani. Feláramlás közben 
az anyag telítette a vízjáratokat, 
miközben megindult a kötés is. A 
gyakorlat úgy tűnik, igazolta az 
előzetes várakozást és a vízfaka-
dások zöme megszűnt, minimális 
szivárgások maradtak a cső kör-
nyezetében. Pillanatnyilag kötésre 
várakozás van, újabb beavatkozás 
csak akkor történik, ha a benyo-
mott zagy stabilizálódik. Ekkor, 
várhatóan a jövő hét első napjaiban 
születik döntés a még szükséges to-
vábbi intézkedésekről.                    -áá-
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„Információk Covid-19 tünetek 
esetén: mikor mit tehetünk?” cím-
mel lakossági tájékoztatót állított 
össze a Semmelweis Egyetem Pul-
monológiai Klinikája és Magatar-
tástudományi Intézete.
Az anyag számos hasznos infor-
máció mellett kiemeli, hogy a CO-
VID-19 okozta egyes tüneteket 
miként tudjuk otthon kezelni, és 
milyen panaszok fellépése esetén 
van szükség azonnali segítségre és 
a mentő hívására.
Mit tegyen otthon, ha korona-
vírus-fertőzésre utaló tünetei 
vannak, mi a teendő 
tesztelés előtt, mikor 
szükséges mentőt hív-
ni, hol kapható lelki 
segítség? – egyebek 
mellett ezekre a kér-
désekre is választ ad a 
tájékoztató. Az anyag 
számos hasznos infor-
máció mellett kiemeli, 
hogy a COVID-19 okozta egyes 
tüneteket miként tudjuk otthon 
kezelni, hangsúlyozza a C- és 

D-vitaminok szedésének fontos-
ságát, ajánlott dózisát, valamint 
az elegendő folyadékfogyasztás 
és pihenés kiemelkedő szerepét. 
Az összeállítás arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy milyen tünetek fel-
lépése esetén van szükség azonnali 
segítségre és a mentő hívására. A 
tájékoztató összesen kilenc ilyen 
tünetcsoportot sorol fel a súlyos, 
fokozódó nehézlégzéstől, fulladás-
tól a tartósan fennálló, egyre foko-
zódó hányásig, hasmenésig.
A tájékoztató elérhető a Semmel-
weis Egyetem koronavírus tájé-

koztató felületének Mit tehetünk 
menüpontjából, valamint a tata.hu 
oldalon.

Tudnivalók a koronavírusról
A Semmelweis Egyetem tájékoztatója

Tata Város Önkormányzata és a helyi vállalkozók 
nagylelkűségének köszönhetően a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat szervezésében nyilvános 
melegétel osztással várjuk a kedves 
érdeklődőket a következő napokon:

2020.december 23. 30. 
2021. január 09. 16. 23. 30.

Az ételosztás a Magyary Zoltán Művelődési Központ 
előterében történik. 

Az étel helyben való elfogyasztására nincs lehetőség, csak elvi-
telre tudjuk átadni a jelzett napokon 15-től 17 óráig, 

illetve az adagszám erejéig.
A várakozáskor és az étel átvételekor kérjük betartani a járvány 

idejére előírt szabályokat (maszkviselés, 2m távolság), hogy így is 
vigyázzunk magunkra és embertársainkra egyaránt.

Ételosztás a hideg téli napokon

Köszönjük a segítséget:

Tata Város Önkormányzata
Szent Imre Plébánia 
Pannon Lézer Hungária Kft.
Kölyök Kft.

TeltHáz Étkezde
Nemes Hentes
Marco Polo Gyorsétterem
Boxer Kft.
L-System Kft.

Gottwald Kft.
Pikante-Gasztro Kft.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Tatai Csoportja 
és minden önkéntes segítőnknek.

A Magyar Honvédség különböző 
területeken várja azokat, akik a 
honvédség kötelékében szeretné-
nek dolgozni, karriert építeni. A 
lehetőségekről az alábbi tájékoz-
tatóban illetve a csatolt mellék-
letekben olvashatnak az érdeklő-
dők.
Akik dolgozni szeretnének, a 
szerződéses katonai szolgálatot 
választhatják. Amennyiben szük-
séges, a honvédség szállást is 
biztosít számukra. Támogatjuk 
az étkezést és a munkába járást, 
utazási költségtérítésünk 86 szá-
zalékos. Ruházatot, felszerelést, 
valamint változatos, kiszámítható 
életpályát kínálunk a jelentkező-
inknek. A szerződéses, legény-
ségi beosztásokban érettségivel 
minimum bruttó 299 ezer Ft-ot, 
érettségi nélkül bruttó 255 ezer 
Ft-ot lehet keresni, míg altisztek-
nek bruttó 340 ezer, tiszteknek 
bruttó 412 ezer Ft a minimum il-
letménye havonta. A honvédség 
szerződéskötéskor 100 ezer Ft 
szerződéskötési díjat, családala-
pítási, iskolakezdési és lakhatási 
támogatásokat kínál, valamint 

nyugdíjpénztári hozzájárulás, 
kedvezményes üdülés, ingyenes 
egészségügyi szűrővizsgálatok és 
sportolási lehetőség is biztosított 
a katonák számára.
Az érettségizetteknek a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtu-
dományi és Honvédtisztképző 
Karán van lehetőségük továbbta-
nulni. Arról, hogy az adott évben 
milyen szakok indulnak, a felvé-
teli időszakban lehet tájékozód-
ni, a jelentkezés önállóan törté-
nik, a felvi.hu oldalon keresztül. 
Amennyiben a hallgató honvédsé-
gi ösztöndíjasként nyer felvételt, 
hivatásos hadnagyként fejezi be a 
négyéves képzést, az adott katonai 
szaknak megfelelő végzettséggel. 
A diploma mellett a pályakezdő 
katona egy életre szóló hivatást és 
biztos megélhetést szerez.
Az „Acélkocka” elnevezésű al-
tisztképzésünket Szentendrén, 
az MH Altiszti Akadémián indí-
tottuk el. Érettségi vagy – annak 
megszerzésének évében – a félévi 
bizonyítvány szükséges hozzá. A 
képzés 1 éves, 5 hét alapkikép-
zésből, 4 és fél hónap vezetői 

felkészítésből és fél év szakmai 
képzésből áll. Az újoncok az MH 
Altiszti Akadémia állományába 
tartoznak, illetményük a képzés 
ideje alatt nettó 199 ezer Ft. A 
lakhatás és étkezés térítésmentes, 
emellett utazási hozzájárulást biz-
tosítunk számukra. Akit érdekel 
ez a képzés, a toborzóirodában 
tud jelentkezni és a kérdéseire vá-
laszt kapni.
Mindkét képzés nappali tagoza-
tos, azonban lényeges különbség 
köztük, hogy az altisztképzés 
ideje alatt már fizetést, az egye-
temen pedig ösztöndíjat kap a je-
lentkező, amelynek mértéke függ 
a tanulmányi eredménytől és a 
vállalt egyéb plusz feladatoktól. 
Mindkettő nagy előnye, hogy már 
a tanulás alatt biztossá válik az el-
helyezkedés a honvédségben, hi-
vatásos tisztként vagy altisztként.
A honvédségnek a középiskolás 
korosztály számára is van ajánla-
ta. Sokan már fiatalon szeretnének 
megismerkedni a katonaélettel, 
ezért választják a kadétképzést. 
Fejér megyében a Székesfehér-
vári SZC Árpád Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium-
ban van erre lehetőség. A tanu-
lók ugyanazokat az ismereteket 
szerezhetik meg, mint más in-
tézményekben, csak többletként 
megkapják a katonai alapismere-
teket is. Ha a jövőben bármikor a 
katonai hivatást választják, ez ter-
mészetesen plusz pont a jelentke-
zésnél. Fontos, hogy a kadétprog-
ramban való részvétel nem jelent 
elköteleződést a katonai hivatás 
mellett. A Székesfehérvári SZC 
Hunyadi Mátyás Szakgimnázi-
umában honvédelmi szabadidős 
foglalkozásokon is részt vehetnek 
a diákok, például lövészet, küzdő-
sportok, ejtőernyőzés.
Ha valaki még középiskolás, de 
már nagykorú vagy a felsőokta-
tásban tanul, kipróbálhatja akár 
a műveleti, akár a területvédelmi 
tartalékos szolgálatot. A fiatalokat 
mindig szünidőben hívjuk be ki-
képzésre vagy szolgálatellátásra, 
melynek idejére illetményt, ét-
kezési ellátást és utazási költség-
térítést kapnak, illetve szállást is 
igényelhetnek. A területvédelmi 
tartalékosok egyszeri szerződés-

kötési díjra (bruttó 33 ezer Ft) 
jogosultak, valamint mindkét 
szolgálati formánál éves rendel-
kezési állási díj jár, melynek ösz-
szege területvédelmi tartalékos 
esetében a mindenkori minimál-
bér 100 %-a (2020-ban bruttó 161 
ezer Ft), műveleti tartalékosként a 
mindenkori minimálbér 150 %-a 
(2020-ban bruttó 241 ezer Ft). 
A tanulmányok befejeztével el-
dönthetik, maradnak-e tartalékos 
jogviszonyban vagy átszerződnek, 
esetleg az MH Altiszti Akadémi-
án vagy a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen tanulnak tovább.
Az önkéntes tartalékosoknak járó 
ösztöndíj lehetőségekről a toborzó-
irodákban és a www.honvedelem.
hu, www.hadkiegeszites.hu, www.
iranyasereg.hu oldalakon kaphat-
nak tájékoztatást.
Kérjük, hogy az érdeklődők első-
sorban telefonon: 34/310-111, illet-
ve e-mailben: komarom.toborzo@
mil.hu vegyék fel a kapcsolatot 
toborzóinkkal, de a járványügyi 
szabályok betartásával Tatabánya, 
Komáromi út 18. szám alatti tobor-
zóirodánk is várja az érdeklődőket.

Jövőkép terepszínben - A Magyar Honvédség mint karrierlehetőség

Feltört a forrás a Kazincbarcikai utcai játszótéren



Guy Consolmagno SJ, a Vatikáni Csil-
lagvizsgáló igazgatója, a „pápa csilla-
gásza” nyilatkozott a Catholic News 
Agency nemzetközi hírportálnak.
A karácsony előtt nem sokkal, decem-
ber 21-én látható jelenség, a Jupiter és 
a Szaturnusz együttállása, amit a sajtó-
ban sokan a betlehemi csillaggal azo-
nosítanak, a vatikáni obszervatórium 
jezsuita csillagásza szerint is szép lát-
vány lesz, de semmi biztosat nem tudni 
arról, van-e bármilyen köze az egykori 
betlehemi csillaghoz.
A Jupiter és a Szaturnusz annyira közel 
kerül egymáshoz, hogy szabad szem-
mel nézve egyetlen fényes „csillagnak” 
fognak tűnni, emiatt nevezik a jelen-
séget „karácsonyi csillagnak” a médi-

ában. Ilyen közelségre 1623 óta nem 
volt példa, legközelebb pedig 2080-ban 
fordul majd elő, hogy a két égitest eny-
nyire közel látszik egymáshoz a földi 
égbolton.
Egyes csillagászati elméletek szerint 
a két bolygó együttállása lehetett az 
úgynevezett betlehemi csillag, melyet 
a napkeleti bölcsek láttak és követtek, 
s amely a kis Jézushoz elvezette őket, 
amint arról Máté evangéliuma beszá-
mol.
Guy Consolmagno SJ pap és csillagász, 
a Vatikáni Csillagvizsgáló igazgatója 
a Catholic News Agencynek úgy fo-
galmazott: nincs vallási jelentősége a 
Szaturnusz és a Jupiter együttállásának, 
„mindazonáltal szép látvány lesz, amit 

érdemes megnézni”.
A Jupiter egész december folyamán 
egyre közelebb kúszik a Szaturnusz-
hoz – magyarázta a szakember, míg 
december 21-ére olyan közel kerülnek, 
hogy szabad szemmel egynek látszanak 
majd.
„Valóban ez lett volna a betlehemi csil-
lag? – vetette fel a kérdést Consolmag-
no. – Senki sem tudja biztosan, milyen 
csillagról volt szó, és amíg nincs időgé-
pünk, amivel visszamehetnénk, és Má-
tét kifaggathatnánk egy videokamerá-
val, soha nem is fogjuk tudni biztosan!”
Hozzátette, hogy nem a betlehemi csil-
lag áll az elbeszélés középpontjában, 
hanem az, akire a csillag rámutatott. 
„Fontos észben tartani, hogy a bet-
lehemi csillag csak egy apró részlet a 
Máté-evangélium gyerekkor-narratívá-
jában.
A történet lényege nem a csillag, hanem 
a gyermek.”
2019 decemberében a jezsuita csilla-
gász egy podcastban így fogalmazott: 
„Akármit is láttak a napkeleti bölcsek, 
az valami olyan volt, amit nem látott 
meg mindenki, mihelyt fölnézett az 
égre, csak ők.”
„A pásztorok kint a sötét mezőkön, tá-
vol a város fényeitől, ők ismerték az 
égboltot. Mi lehetett az, amit kizárólag 
a napkeleti bölcsek láttak?” – tette fel a 
kérdést Consolmagno.
„A bölcsek valamit láttak az égen, amit 
az asztrológia terminusai szerint értel-
meztek. Az asztrológiát kifejezetten 
tiltja a héber Szentírás – magyarázta. – 

A csillagok imádatát szolgálta, nem az 
Istenét, és tagadta az emberi szabadsá-
got.”
Johannes Kepler német csillagász a 17. 
században fedezte fel a bolygómoz-
gás törvényeit, ez tette lehetővé, hogy 
„vissza tudjuk tekerni az időt”. Con-
solmagno beszélt arról is, hogy egyes 
szoftverek Kr. e. 6-ig visszamenőleg 
megmondják, milyen égitestek álltak 
az égen a napkelte pillanatában.
„A régiek nagy jelentőséget tulajdoní-
tottak az asztrológiának, azonban csak 
az tudott minderről, aki kiszámította – 
mások csak a Napot láthatták, a boly-
gókat nem” – folytatta.
Valami ritka eseményről lehetett szó – 
mondta a csillagász. Rá és kollégáira 
minden évben kérdések özöne zúdul 
a betlehemi csillagról, amelyről tö-
mérdek feltételezés született már – és 
amelyről semmi biztosat nem tudni va-
lójában. „De jó eljátszani a gondolat-
tal” – tette hozzá Consolmagno.
Guy Consolmagno különböző amerikai 
egyetemeken szerezte meg tudományos 
fokozatait planetológiából, később töb-
bek között a Harvardon is tanított; 37 
évesen lépett be a Jézus Társaságába. A 
Catholic News Agency tavalyi adventi 
podcastjában arról is beszélt a Vatikáni 
Csillagvizsgáló 19. századi megalapítá-
sa kapcsán, hogy az Egyház támogatja 
a természettudományokat;
az igazság mindig közelebb visz Isten-
hez, és Istent találhatjuk meg a minket 
körülvevő fizikai univerzumban.

Forrás: Magyar Kurír
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Mitől olyan nagy szám a kará-
csony? Miért ez a legnagyobb 
ünnepünk? Miért van az, hogy 
az emberek ilyenkor egészen 
más dolgokat éreznek, mint az 
esztendő többi időszakában? 
Annak köszönhető, hogy hosz-
szabb a szabadság, mint más-
kor? Annak köszönhető, hogy a 
nappalok rövidek, és mindenki 
több időt tölt így a családjával? 
Nem hiszem. A varázslatossá-
got, a szépséget, a jó érzéseket 
nem ezek hozzák. Hiszem, hogy 
mindez a hozzánk elérkezett 
Megváltónak, Jézus Krisztus-

nak köszönhető. Több, mint két 
évezred távolából egy kisgyer-
mek megszületése megfordítot-
ta az emberiség történelmét. 
Addig mindenki arról beszélt, 
hogyha megütnek, üss vissza. 
Hogyha megvágnak, vágj visz-
sza. Ha megölnek valakit, ak-
kor valaki másnak is oltsátok ki 
az életét. Szemet szemért, fogat 
fogért. Jól ismert alapelv volt 
ez az egész világon. Amikor pe-
dig Jézus eljött, akkor arról ta-
nított, hogy még az ellenségein-
ket is szeressük. Óriási fordulat. 
A betlehemi jászolbölcsőben 

megérkező Megváltó előtt arról 
volt szó, hogy Isten közelébe 
jutni csak a megfelelő ceremó-
niákat követően lehet, hogyha 
áldozatot mutatnak be, és min-
dent szabályszerűen hajtanak 
végre. Amikor pedig Jézus el-
jött, akkor elmondta, hogy ami-
kor imádkozol, akkor menj be a 
szobádba, csendesedj el, és úgy 
lépj oda Isten elé. Óriási fordu-
lat. Mielőtt megszületett volna 
Krisztus, az embernek az volt a 
legnagyobb kérdése, hogy mi-
ként tud megszabadulni a bűn 
terhétől, miként tudja megva-

lósítani azt, hogy ne bántsa 
azokat, akik fontosak neki. Az 
volt a kérdés, hogy milyen le-
hetőség van arra, hogy valami 
jobb és szebb élet jelenjen meg. 
Az volt a kérdés, hogy milyen 
úton lehet eljutni Isten örökké-
való országába. Amikor pedig 
megszületett a Megváltó, akkor 
Őbenne eljött az, aki elvette a 
világ bűneit, aki adja az erőt 
nekünk, hogy tudjunk jól szeret-
ni, és aki kinyitotta az ajtót az 
örök élet felé. Óriási fordulat. 
Karácsony ünnepe azonban en-
nél személyesebben is felteszi a 

legfontosabb kérdést. Az én éle-
temben megtörtént-e ez a for-
dulat? Ott van-e a szívemben 
Jézus, mint ahogyan ott volt a 
jászolbölcsőben? Kérjem ezen 
a karácsonyon is azt, amit az 
egyik szép ünnepi ének elmond: 
„Megváltóm, egy kérésemet 
nem vetheted meg nékem: hogy 
szívem mélyén Tégedet hordoz-
hatlak, remélem. És bölcsőd, 
szállásod leszek; jövel hát, tölts 
el engemet Magaddal: nagy 
örömmel!”

Szabó Előd
református lelkész

Fordulat

Megalakulásuk 50. évfordulójára 
emlékeztek a Tatai Honvéd Baj-
társi Klub nyugdíjasai Az ismert 
helyzet miatt a márciusra terve-
zett ünnepi közgyűlés szeptember 
10- én lett megtartva. Az ünnepség 
két részből állt --  I. rész: Ünnepi 
műsor:  Megemlékezés az elmúlt 
50 évről –Hozzászólások  vendég 
visszaemlékezések – Emléktár-
gyak átadása - Az Ökrös zenekar 
műsora. II.rész:  A Honvéd Bajtársi 
Klub Tata egyesület éves 2019. évi 
beszámoló közgyűlése. Az évfor-
duló tiszteletére Tata Vátos Önkor-
mányzata, a Magyar Honvédség 
Klapka György Lövészdandár tá-
mogatásával „Emlékkönyv” jelent 
meg a klub elmúlt 50 évéről.
1970. január 23.-án 35 fővel meg-
alakult a tatai Helyőrségi Nyugál-
lományúak Klubja. A klub belső 
életére meghatározottak voltak 
a központilag előirt feltételek. 
Ugyanakkor az elkövetkező  20 
évben kialakultak a klubtagság 
körében vonzó kulturális progra-
mok, amelyek többnyire a Hely-
őrségi Művelődési Otthonban 

lettek rendszeresen lebonyolítva. 
Népszerűvé váltak a kirándulások,  
színház-látogatások. A pártolótag-
ság bevezetésével ugrásszerűen 
megnőtt a tagság létszáma,1990-től 
a klub Egyesületté alakult.. Básti 
Gyula majd Homor György után 
klubelnöki feladatokat a mai napig 
Sárközi József látja el, összekötők 
és vezetőségi tagok vezetőségi se-
gítségével. 
A pártolótagság későbbi megszü-
nésével  a klub egységes közös-
séggé vált és nevet változtatott. 
Mai neve: Honvéd Bajtársi Klub 
Tata.  Az Emlékkönyv részletesen 
tartalmazza azokat a katonai ha-
gyományőrző, kulturális rendezvé-
nyeket, eseményeket melyek a klub 
programjában évről-évre visszatér-
tek. Szélesedett a klub kapcsolata, 
tagja lett a BEOSZ-nak és az Életet 
az éveknek Országos Szövetségé-
nek, 2008-ban megalakult a klub 
énekkara az Őszirózsa Dalkör. A 
dalkör tagjai a klub kulturális éle-
tének aktív részesei lettek. A Tisz-
ti Klub megszűnésével a klub a 
Városi Művelődési Házban talált 

otthonra. A változással a klubélet 
nem szenvedett törést, éves prog-
ram szerint rendszeresen működött. 
A taglétszám lényegesen nem csök-
kent. Jelenlegi hivatalos taglétszám 
165 fő. Az ünnepi rendezvényen 
részt vettek a Dandár parancsnokai, 
a Testvérklubok, a Városi Önkor-
mányzat a Városi Nyugdíjas Klub 
és a BEOSZ képviselői. Michl 
József Tata város polgármeste-
re megköszönte a tagság töretlen 
tenni akarását, a klub elnökének 
Sárközi Józsefnek több évtizedes 
áldozatos munkáját. A klubban 
végzett több éves közösségterem-
tő és közösségerősítő munkájáért  
Zentai László, Forgó Pál és Ban-
kó Róbert „Polgármesteri munkát 
köszönő és elismerő Oklevelet” a 
vezetőségi tagok  és az összekötők 
Dandárparancsnok és a BEOSZ  
„Dicsérő Oklevelét” kapták, a 20 
éves klubtagok Emlék-plakettet 
vehettek át. A szünetben tartott ál-
lófogadás után a rendezvény a II. 
részben  az éves közgyűlés napi-
rendi pontjainak megtárgyalásá-
val folytatódott.                        -br-

Ötven éves a Tatai Honvéd Bajtársi Klub

Tényleg a betlehemi csillag lesz látható most decemberben?

Illusztráció
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„1647-ben születtem a Ko-
márom vármegyei Kó-
cson, melyről előne-
vemet is vettem. 
Ez a falu, mintha 
csak egész Ma-
gyarország törté-
netét kívánta vol-
na utánozni, hol 
eltöröltetett a föld 
színéről, hol feltá-
madt.”
Kocsi Csergő Bálint ta-
nulmányait szülőfalujában 

kezdte és 17 éves 
koráig Kocson 

töltötte ifjú-
korát, majd 
hat évig a 
debreceni 
főiskolán 
fo lyta t ta 
az isme-

retszerzést. 
1 6 7 1 - b e n 

újra szülőfalu-
jába vezetett az 

útja, majd meghívták 

a pápai református kollégium 
igazgatójának. Ebben az időben 
mind általánossá vált a protes-
tánsok üldözése Magyarorszá-
gon. Sok protestáns lelkészt, 
tanítót fogtak perbe 1674-ben. A 
bíróság Kocsi Csergő Bálintot is 
felségsértéssel, hazaárulással és 
a katolikus egyház megsértésé-
vel vádolta és egyben követelte 
„bűneik” beismerését és átté-
résüket a katolikus hitre, amit 
azonban a kocsi prédikátor nem 
fogadhatott el. Két év gályarab-

ságra ítélték, melyet követően 
40 társával együtt bilincsbe ver-
ve, a nápolyi kikötőbe hurcolták 
őket. A tengeren, mintegy két 
évet töltöttek és 1676. február 
11-én Michiel de Ruyter holland 
admirális mindannyiukat kivál-
totta, Kocsi Csergő Bálint csak 
két év múlva térhetett vissza 
Magyarországra. Újra elfoglalta 
Pápán az igazgatói állást, majd 
Lázi, Pázmánd és Hosszúpályi 
következett, ahol a sok megpró-
báltatás, a gályarabság viszon-

tagságai, a több betegséggel 
való küzdelem legyőzte szerve-
zetét és 1698-ba 51 évesen halt 
meg.
Ez az egyetlen érem-Nagy Ist-
ván János szobrász- és érem-
művész alkotása-örökítette meg 
Kocs híres szülöttének, Kocsi 
Csergő Bálintnak az emlékét.
Kocs községben emlékparkot 
neveztek el róla és egészalakos 
szobor is hirdeti, hogy nem fe-
ledkeztek el róla az ott élők.

Vámosi László

Érem a református prédikátorról - Csergő Bálint a kocsi gályarab

Kézilabda
Férfi ifjúsági Szigetszentmik-
lósi KSK – TAC 27-35 (12-18)
Vezette: Bognár A., Tóth T.
Góllövő: Lukács 8, Szi-Bene-
dek 7, Csányi 6, Steczina, Zu-
bek 4-4, Kádár 3, Czunyi, Veisz, 
Willi 1-1
Edző: Márton Ádám
Fiú serdülő TAC – Várpalotai 
BSK 28-28 (16-16)

Vezette: Gácsig D., Szecsődi D.
Góllövő: Szalay 7, Willi 6, Veisz, 
Zwickl 4-4, Oravecz, Rózsa, Tö-
rök 2-2, Takács 1
Edző: Schekk András
Lány U14 Lébényi KSE – TAC 
27-28 (14-14)
TAC – Győri ETO KC 16-31 
(9-16)
Góllövő: Deli, Hatvani 10-10, 
Flaskár 7, Bogdola, Pruzsina 

5-5, Makai 4, Kovács 2, Szebeni 
1
Edző: Kovács Gyöngyi
Fiú U14 TAC – Győri FKKA 
22-23 (10-10)
Esztergomi Vitézek RAFC – 
TAC 12-28 (4-10)
Góllövő: Szombati 13, Dudás 
11, Nagy, P Tóth, Zalavári 6-6, 
Benke, Sebestyén 3-3, Lantos 2
Edző: Bóna Brigitta

Fiú U13 Kőkúti Sasok DSE – 
Cunder TU Kézisuli 17-16 (11-
7)
Alba Régia KSE – Kőkúti Sa-
sok DSE 14-12 (8-5)
Edző: Endrédi Dezső
Fiú U12 Kőkúti Sasok DSE – 
Alba Régia KSE 23-16 (12-6)
Edző: Kőhalmi Zsófia
Alba Régia KSE – TAC 29-3 
(14-0)

Edző: Nagy Róbert
Kőkúti Sasok DSE – TAC 29-5 
(14-4)
Lány U12 Győri ETO KC II – 
TAC 23-17 (12-12)
Edző: Willi Attiláné
Kőkúti sasok DSE – Győri 
ETO KC II 34-20 (18-14)
Edző: Endrédi Dezső
TAC – Kőkúti Sasok DSE 15-
15 (7-5)           - ta-

Nagyon nehéz eligazodni a férfi 
kézilabda NB I/B Nyugati cso-
portjának tabelláján. A COVID 
vírus miatt nagyon sok mérkő-
zést el kellett halasztani, így egy 
és hat között van a csapatok ál-
tal lejátszott találkozók száma. 
Nincs olyan együttes, amelyik-
nek ne lenne halasztott meccse. 
Novemberben mindössze három 
mérkőzést tudtak megrendezni. 
A TAC sincs könnyű helyzetben, 

hiszen 4 pótlásra váró meccse 
lesz tavasszal. Egyet pedig (a 
RÉV TSC ellen) lapzárta után 
még az idén lejátszanak. Leg-
utóbb a nyitó fordulóban szep-
tember 12-én játszhattak hazai 
pályán. Akkor az újonc Ajka el-
len 30-27-re nyertek. Négyszer 
idegenben léptek pályára és 3 
győzelem mellett, a PLER-től 
szenvedtek vereséget (31-29). 
Ezzel a teljesítménnyel a meg-

szerzett pontok tekintetében a 
2. helyen álltak. A tabellát ve-
retlen (4 győzelem) mérleggel 
a NEKA vezette. Elvileg az őszi 
utolsó fordulóra maradt az első 
két helyezett rangadója amit a 
Güntner Arénában játszottak.  
A Magyar Kézilabda Szövetség 
rendelkezése miatt valameny-
nyi mérkőzést zárt kapuk mö-
gött kell megrendezni. Az előző 
bajnokságban a TAC 3 pontot is 

elvett ellenfelétől, mert a hazai 
győzelem után idegenben 23-
23-as döntetlent játszottak. Most 
a hazaiak egy Győrben aratott 
magabiztos (30-20) győzelem 
után várták az akadémistákat. 
Normális körülmények között 
valószínűleg telt házat vonzott 
volna a találkozó, így viszont 
hangulattalan volt az Aréna. A 
NEKA kezdte jobban a meccset, 
de a hazaiak igyekeztek ott ma-
radni a nyomukban. Ez 3-4-ig 
sikerült, akkor azonban a vendé-
gek három gólt szereztek miköz-
ben a TAC-nak nem sikerültek 
a támadásai, így a 10. percben 
3-6 volt az állás.  A továbbiak-
ban felváltva estek a találatok, 
de a félidő közepére négyre nőtt 
a különbség. Az utolsó 9 percre 
feljavult a védekezés és Iván-
csik két büntetőjével, Győrffi 
és Schneider góljaival sikerült 
közelebb kerülni. A szünetre 12-
14-es NEKA vezetéssel mentek 
a csapatok. A második játékrész-
ben négy percet kellett várni az 
első gólra amit a vendégek sze-
reztek. Az első 10 percben eh-
hez még ötöt hozzátettek, amire 

Győrfi három gólja volt a válasz.  
A NEKA főleg Kepess talála-
taival növelni tudta az előnyét 
15-21, 16-23.  A félidő közepén 
büntetőket is hibázott a TAC, a 
vendégek pedig biztosan őrizték 
előnyüket. A mérkőzés utolsó 6 
percében csak Iváncsiknak sike-
rült gólt lőni büntetőből, míg az 
akadémisták Kovács góljaival 
biztosították a magabiztos győ-
zelmüket.
TAC – NEKA 25-33 (12-14)
Vezette: Hargitai G., Markó G.
Góllövő: Győrffi 5, Iváncsik 
Tass 4-4, Kiss, Sárosi, Schneider 
3-3, Bognár, Gajdos, Schekk 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Adtunk 15 perc előnyt a mér-
kőzés elején a vendégeknek. Az 
első félidő vége jobban sikerült. 
Keményebb lett a védekezé-
sünk és sikerült 2 gólra vissza-
jönni. A második játékrészben 
nem működött a játékunk, el-
adtuk a labdákat. A NEKA tud-
ta játszani amit szeret, gyorsan 
indulva végigvinni a támadáso-
kat. A múlt heti Győr elleni jó 
játék után ez most gyenge telje-
sítmény volt.          Tompa Andor

A labdarúgó szurkolók akár meg 
is unhatják tavasszal a sok mecs-
cset, hiszen a vírus járvány miatt 
a megye valamennyi osztályá-
ban sok mérkőzést halasztottak, 
amelyek átkerültek a következő 
évre. A TAC férfi felnőtt csa-
patának szereplését előző szá-
munkban értékeltük, most a férfi 
U19 őszi teljesítménye kerül 
górcső alá. Az utóbbi években 
hozzászokhattak a tatai meccsre 
járók, hogy a fiúk rendszerint a 
dobogón végeztek. A legutóbbi 
bajnokságban félidőben az első 
helyről várták a folytatást Wéber 
Roland irányításával. Most a 11. 
helyen telelnek új edző Schaffer 
Péter vezetésével. Rosszul in-
dult az idény, hiszen 6 mérkőzé-
sen maradt pont nélkül az együt-

tes. Ebben három egy gólos 
vereség is benne van és ez min-
dig bosszantó. Októberben az-
tán háromszor is döntetlent ját-
szottak . A Nyerges és a Mocsa 
ellen idegenben (2-2 és 1-1) az 
Oroszlány ellen pedig 0-0 hazai 
pályán. November 7-én született 
meg az első győzelem Tatán a 
Nagyigmándot sikerült 4-0-ra 
legyőzni. Mint utóbb kiderült 
ez volt az ősz utolsó mérkőzése. 
Három hazai találkozó került át 
tavaszra. Mindenesetre az utolsó 
négy mérkőzésen 1 győzelem és 
3 döntetlen volt a mérleg. Talán 
jobb lett volna ha folytatódik a 
bajnokság. Egyelőre tehát a 11. 
helyen áll a TAC 1 győzelem, 3 
döntetlen 6 vereség  a mérleg és 
6 pont. Schaffer edző 25 fős ke-

rettel dolgozott, közülük Gesz-
tesi, Lázár, Michl, Putnoki és 
Schaffer került be a felnőtt keret-
be is. A házi góllövőlistát Mezei 
vezeti 6 góllal, Lázár 3, Schaffer 
2 míg Bezzeg, Darók-Székely-
hidi, Nagy, Szabó, Varga egy-
egy  találattal járult hozzá a 16 
lőtt gólhoz. Az ősz folyamán 
16 sárga és két piros lapot mu-
tattak fel a játékvezetők a tatai 
játékosoknak. Az őszi idény bő 
két hónaposra sikerült, a tavaszi 
szezon viszont nagyon korán 
elkezdődik. Az U19-es bajnok-
ságban 2021-ben már február 
14-én pályára lépnek a csapatok. 
Persze ebbe az időjárás még bő-
ven beleszólhat. Az alapszakasz 
a tervek szerint április közepén 
fejeződik be.         - ta-

Vereség a rangadón

Szenvedős ősz Szilveszter futás nélkül
A COVID járvány miatt ebben az évben elmarad a Szilveszteri futás. 
A szervezők a lehetőségek szerint még a tél folyamán szeretnék pótol-
ni az eseményt. Pótszilveszeterként, farsangi eseményként megpró-
bálnak egy olyan rendezvényt szervezni ahol lesz alkalom a futásra.

Eredmények

Illusztráció

Történelem
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