
Február 25-én, a kommunista dik-
tatúrák áldozatainak emléknapján 
a Hősök terén lévő emléktáblánál 
helyezett el koszorút Tata Város 
Önkormányzata nevében Michl 
József polgármester, Rigó Balázs 
alpolgármester és Kovács Attila 
esélyegyenlőségi tanácsnok, ön-
kormányzati képviselő, valamint 
a  Történelmi Igazságtétel Bizott-
ság tatai tagozata nevében Kiss 
Tamás. 
Az Országgyűlés 2000-ben nyil-
vánította február 25-ét a kom-
munizmus áldozatainak emlék-
napjává, annak emlékére, hogy 
1947-ben ezen a napon tartóztat-
ták le jogellenesen, majd hurcol-
ták el az akkori Szovjetunióba 
Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát. Az önkor-
mányzat az emléknaphoz kapcso-
lódóan évről-évre szervez film és 
könyvbemutatókat, idén azonban 

a járvány miatt nem kerülhetett 
sor a hagyományos megemléke-
zésekre. Február 22-től Tata Város 
hivatalos Facebook oldalán egy 
videó sorozatban kapcsolódott az 
önkormányzat a témához. Ennek 
keretében először Dr. Schmidt-
mayer Richárd, a Kuny Domokos 
Múzeum igazgatója ajánlotta Gaj-
dos-Frank Katalin: Megfigyelve 
- Az Állambiztonsági Szolgála-
tok jelentései a magyarországi 
németekről 1945 és 1956 között 
című könyvét. Ezt követően Mol-
nár Kálmánné Petőházi Margit 
előadóművész, író, Fáy Ferenc: 
Missa Hungarica című versét 
idézte fel, majd a videó sorozat 
harmadik részében Dr. Márkus 
Mihály nyugalmazott református 
püspök mondta el gondolatait, és 
ajánlotta Bíró Friderika - Für La-
jos: Búcsú a parasztságtól című 
három kötetes könyvét, vala-

mint saját szerzésű kiadványát, a 
Szentgyörgyvölgyi leveleket.
A február 25-én megrendezett 
szűk körű koszorúzáson a Hő-
sök terén található emléktáblánál 
Rigó Balázs alpolgármester „Lé-
tezett-e „puha diktatúra” Magyar-
országon?” címmel osztotta meg 
gondolatait, melyeket az alábbi-
akban olvashatnak:
A kommunista diktatúrák áldo-
zatainak emléknapja kapcsán ér-
demes átgondolnunk, hogy mit 
jelentett a diktatúra fogalma Ma-
gyarországon 1945 és különösen 
1956 után. Létezik ugyanis olyan 
megközelítés, mely szerint 1956-
ot követően, a Kádár-korszak 
hazánkban úgynevezett „puha 
diktatúra” volt. Ám ha jobban 
belegondolunk, akkor láthatjuk, 
hogy ez a kifejezés valójában ön-
magában egy ellentmondás, mivel 
a puha minősége és a diktatúra fo-

galma egymást kizáró kategóriák. 
A szabadság hiányának állapotát 
ugyanis nem lehet mennyiségileg 
vagy minőségileg „osztályozni”, 
mert amiképp a szabadság csak 
abszolút lehet, úgy a diktatúra is. 
Nem szabad tehát a relativizálás 
hibájába esnünk. Jócskán igaz ez 
Magyarország 20. századi tör-
ténetének Kádár János nevével 
fémjelzett időszakára. A „léte-
ző szocializmusra” jellemző vi-
szonylagos jólét és a „nem sok, de 
kiszámítható” biztonsága ugyanis 
30 év távlatából erősen képes hal-
ványítani az elnyomás emlékét. 
Egy 2020-ban közölt felmérésben 
a megkérdezettek 44 százaléka 
nem értett egyet az állítással, mi-
szerint a Kádár-korszakban nem 
volt az országban szabadság, míg 
mindössze a válaszadók 40 száza-
léka gondolta úgy, hogy nem lehet 
szabadnak nevezni azt a politikai 
rendszert, ahol többek között a 
kritikus hangokat elhallgattatták, 
a rendszerellenes állampolgárokat 
ellehetetlenítették, valamint kor-
látozták a külföldre utazást. 
Vajon mi húzódhat meg a Ká-
dár-korszak iránt a magyar tár-
sadalomban még napjainkban is 
erősen élő nosztalgia mögött azon 
az általános bölcsességen túl, mi-
szerint a múltból mindig csak a 
szépre emlékezünk? Kádárék fel-
mérték, hogy a forradalom kitöré-
se nagyrészt a Rákosi-rendszerre 
jellemző nyílt fizikai és verbális 
erőszakra, a személyi kultuszra, 
a kendőzetlen megfélemlítésre, 
börtönökre, kínzásokra, munkatá-
borokra volt visszavezethető. Le 
is szűrték a tanulságot, miszerint, 
ha el akarnak kerülni még egy, az 
1956-os forradalomhoz hasonló 
„robbanást”, hatalmukat más esz-
közökkel kell biztosítani. 
Folytatás a 6. oldalon
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Hagyomány, hogy Tata Város 
Önkormányzata egyedi plakettel 
ismeri el a kiemelkedő sporttel-
jesítményeket. Most is arra ké-
szültek, hogy március 1-én kerül 
sor a rendezvényre ahol közel 
250 sportoló, edző, testnevelő 

vett volna részt. Azért a feltéte-
les mód, mert a COVID járvány 
nem tette lehetővé a megszokott 
formában történő rendezést. Az 
a vezetői döntés született, hogy 
sportáganként vagy egyesületen-
ként kerüljön sor az átadásokra. 

Elsőként az eredeti időpontban 
a két legeredményesebb tatai 
sportág a vívás és a kajak-kenu 
versenyzői vehették át megérde-
melt díjaikat. Sajnos a vírus itt is 
közbeszólt, így sokkal kisebb lét-
számban lehettek jelen a verseny-

zők. Először a Hódy SE sportolói, 
közül  a legfiatalabbak vehették át 
az elismerést. Egyébként 61 fő 
érdemelte meg, a többieknek az 
egyesületben fogják átadni.  Az 
ünnepélyes díjátadón azonban a 
járványügyi előírások miatt csak 
10 fő lehetett jelen. Purgel Zol-
tán alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket, aki elmondta: Ta-
tának nagyon fontos hogy sikeres 
sportolói legyenek. Kiemelte a 
családok, szülők szerepét, hiszen 
az ő támogatásuk nélkül nem 
sportolnának a fiatalok. Gratulált 
a sikerekhez és tolmácsolta Michl 
József polgármester azon kérését, 
hogy ebben az évben se legyenek 
rosszabbak az eredmények. Az 
alpolgármester még hozzátette, 
az önkormányzat a továbbiakban 
is mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a sportolási feltételek 
egyre jobbak legyenek. A díjak 
átadásánál a képviselő-testület 
tagjai közül Horváthy Lóránt, dr 
Varga András és Viczenáné Czé-
gény Ágnes vett részt.
Folytatás a 8. oldalon

 A legeredményesebb tatai sportolók díjazása

Kun Anna Purgel Zoltán alpolgármestertől vette át az elismerést

Február 25. a kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja



Alábbi tájékoztatónkban a helyi 
adók fizetéséről és a gépjármű-
vek adóztatásáról olvashatnak.

Helyi adók fizetése 2021-től

Tájékoztatjuk Tata város tisztelt 
lakosságát, hogy ettől az évtől 
kezdve a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal adóhatósá-
ga a helyi adók (építményadó, 
telek-adó, helyi iparűzési adó 
és idegenforgalmi adó), vala-
mint az adók módjára be-haj-
tandó köztartozások megfize-
tése érdekében évente csak egy 
adóegyenleg-értesítőt küld, így 
a 2021. március 16-án fizetendő 
adóhoz küldött készpénzátuta-
lási megbízáson (csekk) kívül 
a 2021. szeptember 15-én ese-
dékes fizetési kötelezettség tel-
jesítéséhez szükséges készpénz 
átutalási megbízást is csatoltuk.
Kérjük, hogy őrizze meg!

A gépjárművek adóztatása 
A továbbiakban tájékoztatjuk 
Tata Város tisztelt lakosságát, 
hogy a gépjárműadóval kap-
csolatos adóztatási feladatokat 
2021. január 1-jétől a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) látja 

el.
A változás a gépjármű-üzem-
bentartókat (tulajdonosokat) 
nem érinti, plusz teendőjük 
nem lesz. A NAV minden érin-
tettnek határozatot küld a fi-
zetendő adóról, az aktuális 
fizetési határidőkről és az új 
gépjárműadó-bevételi számlá-
ról.
A gépjárműadó első részletét 
2021. április 15-éig, a második 
részletet 2021. szeptember 15-
éig kell befizetni a 10032000-
01079160 számú NAV Belföldi 
gépjárműadó bevételi számlára.
A 2021. évi gépjárműadó-
val kapcsolatos információk a 
Nemzeti Adó- és Vámhatóság 
hivatalos honlapján megtekint-
hetők. / https://www.nav.gov.
hu  /
A 2021. január 1-jét megelő-
ző időszakra eső gépjárműadó 
ügyekben (2020. december 31-
ig terjedő időszak adókötele-
zettségének megállapítása, ezen 
időszak adójának beszedése, 
végrehajtása, erre az időszakra 
vonatkozó ellenőrzés és szank-
ciók megállapítása) az adóha-
tósági feladatokat továbbra is 
az illetékes Tatai Közös Önkor-

mányzati Hivatal végzi.
A 2020. december 31-ig kelet-
kezett gépjárműadó tartozáso-
kat továbbra is az önkormány-
zati adóhatóság számlájára kell 
megfizetni. /Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Gépjárműadó 
beszedési számla: 50440016-
10030455/
Felhívjuk figyelmét az E-ÖN-
KORMÁNYZATI PORTÁLON 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap) TÖRTÉNŐ ELEKT-
RONIKUS FIZETÉSI LEHE-
TŐSÉGRE, illetve a QR-kó-
dos mobil fizetési lehetőségre, 
mellyel a csekken szereplő két-
dimenziós vonalkód vagy pont-
kód okos telefonnal történő le-
fényképezésével egyenlítheti ki 
számláját.
Amennyiben az adózó a 2021. 
évi gépjárműadóját – a korábbi 
gyakorlat szerint – már megfi-
zette az önkormányzatunkhoz, 
akkor azt az önkormányzati 
adóhatóságnak tévesen fizetett 
összegként kell nyilvántarta-
nia, mert az önkormányzat hi-
vatalból nem utalhatja tovább 
a NAV-hoz. Az önkormányzati 
adóhatósághoz tévesen fizetett 
összeget az önkormányzat más, 

általa kezelt adóra vagy nyilván-
tartott köztartozásra számolja 
el. A tévesen megfizetett túlfize-
tés visszatérítését az adózónak 
kérelmeznie kell, kérheti a pénz 
visszautalást a saját számlájára, 
kérheti más adószámlára tör-
ténő átvezetését vagy a NAV 
Belföldi gépjárműadó bevételi 
számlájára történő utalását.
Magánszemély a kiutalási kérel-
met benyújthatja papír alapon le-
vélben, honlapunkról letölthető:  
 vagy ügyfélkapus belépéssel a 
https://epapir.gov.hu/ felületen 
Tata Város Önkormányzatá-
nak címezve, illetve a https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 
felületen ügyfélkapus bejelent-
kezést követően Tata Város 
Önkormányzatát kiválasztva / 
Ügyindítás / Adóügy / Általá-
nos adónyomtatványok / Túlfi-
zetés átvezetési és visszatéríté-
si kérelem online kitöltésével 
és beküldésével. Elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezettek 
(egyéni és társas vállalkozások) 
esetén az utóbbi kettő felület 
használható, a postai ügyintézés 
kizárt. 
                  Tatai Közös
         Önkormányzati Hivatal
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Február 28-án zárult az az ado-
mánygyűjtési akció, amelyet 
„GLS, Szeretet négykeréken” 
címmel hirdetett meg a GLS 
Hungary és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat a koronavírus 
járvány miatt nehéz helyzetbe 
került családok megsegítésé-
re. A pandémia miatt családok 
megélhetése került veszélybe,  
számukra a legapróbb figyel-
messég és a legkisebb felaján-
lás is nagy segítséget jelent. A 
GLS Hungary adománygyűjtő 
kampányában rájuk hívta fel 

a figyelmet. A kezdeménye-
zést ruhával, játékokkal, tartós 
élelmiszerrel, tisztítószerekkel 
lehetett támogatni személye-
sen, vagy az adomanyozz.hu 
oldalon keresztül. Február 23-
án Tata Város Önkormányzata 
is csatlakozott a gyűjtéshez, a 
város adományait Rigó Balázs 
alpolgármester és Kovács At-
tila önkormányzati képviselő, 
esélyegyenlőségi tanácsnok 
jutatta el a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat tatai központjá-
ba.                                     -áá- 

Tájékoztató a helyi adókról és a gépjárműadóról

Tisztelt Ügyfeleink! 

Egészségünk védelme érdeké-
ben ismételten felhívom szíves 
figyelmüket, hogy a veszély-
helyzet alatt bevezetett védelmi 
intézkedések továbbra is érvé-
nyesek (maszkviselés, hivatalba 
történő belépéskor kézfertőtle-
nítés és testhőmérséklet mérés), 
melyek fokozott betartása min-
den ügyfél és ügyintéző részére 
kötelező.  

Kérem – amennyiben erre lehe-
tőségük van – hivatalos ügyei-
ket 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 rész-
leteiről a http://tata.hu/19684/
elektronikus_ugyintezes oldalon 
tájékozódhatnak. Amennyiben 
erre vonatkozóan bármilyen kér-
désük lenne, kérem érdeklődje-
nek a 06-34/588-690, 588-600, 
588-616 telefonszámokon.

Kérem, hogy ügyeiket szemé-
lyesen csak abban az esetben in-

tézzék, amelyben azt jogszabály 
kötelezővé teszi, vagy az más 
okból elengedhetetlen. Szemé-
lyes ügyintézés kizárólag előze-
tes időpontkérés (regisztráció) 
után lehetséges.

A regisztrációt hétfőtől csütörtö-
kig 8.00 és 15.00 óra, pénteken 
8.00 és 12.00 óra között az aláb-
bi telefonszámokon kezdemé-
nyezhetik:
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, fakivágá-

si, kútbejelentési ügyek,
behajtási és tehergépjármű táro-
lási engedélyek kiadása,
útkezelői, vízrendezési, ebössze-
írási ügyek,
méhészek letelepedésével és 
zöldterület igénybevétellel kap-
csolatos ügyek,
projekt ügyintézés
588-629
vagyoni ügyek, lakásügyek, köz-
terület-használattal kapcsolatos 
ügyek
588-601
településképi és telekalakítási 
ügyek
588-619
Amennyiben személyes ügyin-
tézésükhöz kizárólag okiratot 
kívánnak leadni, ezt a portán, az 
erre kihelyezett gyűjtőládában 
megtehetik.

Kérem, vigyázzunk egymásra, 
mindenki tartsa be az általános 
és a hivatalban érvényes járvá-
nyügyi szabályokat.

Mindenkinek köszönöm a fele-
lős együttműködését!

dr. Horváth József jegyző

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti ügyintézésről

Az önkormányzat is csatlakozott a GLS és 
a Máltai Szeretetszolgálat akciójához

Tájékoztatjuk a tataiakat, hogy 
az E.ON, hálózatkorszerűsítési 
munkái miatt áramszünet lesz az 
alábbi területeken:
Mátyás Király utca  
Páros házszám: 2-22
08:00-15:30   
Öveges József utca  
Egész utca   
08:00-15:30   
Lóverseny utca  
Egész utca   
08:00-15:30   
Dankó Pista utca  
Egész utca   
08:00-15:30   
Mátyás Király utca  
Páratlan házszám: 1-13
08:00-15:30   
Vértesszőlősi utca   
Házszám 59-75
08:00-15:30   
Szilágyi Erzsébet utca  
Páros házszám: 74-94
08:00-15:30   
Szilágyi Erzsébet utca  
Páratlan házszám: 87-117
08:00-15:30   
Deák Ferenc utca 32 
08:00-15:30   

Áramszünet március 8-án

Fotó: Domoos Attila

Fotó:www.tata.hu
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Tata Város Önkormányzata or-
szágos építészeti tervpályázatot 
ír ki TATA SZÍVE elnevezéssel. 
A tervpályázat célja, hogy a ter-
vezők nívós építészeti megfogal-
mazásban újragondolják a város 
központjában lévő Magyary 
Zoltán Művelődési Központ és 
az egykori rendelőintézet épü-
letét, valamint a Várkanyarban 
elhelyezkedő közterületeket. 
A pályázat során a Magyary 
Zoltán Művelődési Központ és 
a volt tatai rendelőintézet teljes 
belső és külső felújítására ké-
szíthetnek terveket a pályázók, 
beleértve a funkciók, a térkap-
csolatok és a településképi meg-
jelenésük átgondolását, a kor 

követelményeinek megfelelő, de 
a város jelentős történelmi múlt-
jához és a tatai várhoz illeszke-
dő megfogalmazását. Emellett 
a tervpályázat kiemelt eleme 
az épületek környezetében lévő 
közterület teljes újraértelmezése 
is úgy, hogy a tataiak és az ide 
látogatók számára egyaránt köz-
ponti funkciót betöltő városi kö-
zösségi tér alakuljon ki. 
A kulturális fejlesztések elő-
készítéséhez és tervezéséhez 
szükséges források biztosításá-
ról szóló 1747/2020. (XI. 11.) 
Korm. határozat alapján a ma-
gyar kormány biztosított forrást 
az önkormányzat számára annak 
érdekében, hogy a tervpályázat 

megvalósulhasson, és ezt köve-
tően a Magyary Zoltán Műve-
lődési Központ felújításának és 
átalakításának tervei elkészül-
hessenek. Az épület és környe-
zetének megújulása olyan jelen-
tős léptékű változást jelent Tata 
életében, amely szükségessé te-
szi az építész szakma széleskörű 
bevonását, hiszen az elkészülő 
tervdokumentáció lesz az alapja 
a helyszín történeti városszövet-
be való illesztésének és centrális 
elhelyezkedéséhez méltó átala-
kításának.
A mára korszerűtlenné vált ta-
tai művelődési központ olyan 
szabadidőközponttá alakulna 
át, melyben a jelenlegi színházi 

funkción kívül to-
vábbi előadóterek, 
közösségi és klub-
helyiségek, sza-
badidős tevékeny-
ségekre alkalmas 
terek, valamint egy 
multifunkcionális 
közösségi tér kap-
nak otthont. A volt 
rendelőintézet fő 
hasznosítási iránya 
az iroda és szállás-
hely funkció. Az 
épület  vár felől 
földszinti szárnyá-
ban jelenleg a Kuny 
Domokos Múzeum 
irodái helyezked-
nek el. Emellett 
kiállító térrel, étte-
remmel, informá-
ciós recepcióval, 
szállás funkcióval 
bővülhet az épület 

azzal a céllal, hogy a városba 
érkező fiataloknak, családoknak 
megfizethető, igényes szállások 
igénybevételére adjon lehető-
séget. Az épületek mellett a pá-
lyázat fontos része a művelődési 
ház, a rendelőintézet és a tatai 
vár által közrefogott közterület 
teljes újraértelmezése. A fej-
lesztés tervezésének előkészí-
tése során megtartott forgalom-
számlálás alapján a programot 
az önkormányzat úgy alakította 
ki, hogy a meglévő forgalmi irá-
nyok megmaradhassanak és biz-
tosítható legyen az átközlekedés 
úgy, hogy a közlekedési útvonal 
az épületek „mögé” kerül.

A tervpályázat - komplexitá-
sának és az átalakításra váró 
terület Tatán betöltött kiemelt 
szerepének köszönhetően - vár-
hatóan komoly érdeklődést vált 
ki a hazai építészek körében. 
A bíráló bizottság tagjai ennek 
megfelelően olyan országosan  
elismert szakemberek, akiknek 
tapasztalatai kiterjednek a ter-
vezési munka minden részleté-
re, szakterületére. A bíráló bi-
zottságban szerepelnek többek 
között a megyei és az országos 
építész kamara illetve a Magyar 
Építőművész Szövetség vezetői, 
a megyei és városi főépítészek, 
valamint tájépítész, örökség-
védelmi, muzeológiai, idegen-
forgalmi és forgalomszervezési 
szakember is.
Tata Város Önkormányzata az 
országos tervpályázat szakmai 
anyagát és a közbeszerzési fel-
hívását 2021. február 26-án 
elkészítette, a pályázat a köz-
beszerzési értesítőben történő 
megjelenéssel válik hivatalossá, 
március első felében. Az önkor-
mányzat a pályázók számára 
2021. márciusában két alka-
lommal helyszíni szemlét tart, s 
lehetőséget biztosít az üzemel-
tetővel való szakmai konzultáci-
óra is. Az elektronikus formában 
feltöltött pályaművek benyújtá-
sának határideje 2021. május 10. 
Az eredmények kihirdetése és a 
díjak átadása 2021. június 17-én 
lesz, ezt követően a díjazott pá-
lyaművek teljes körű bemutatás-
ra kerülnek a tataiak és minden 
érdeklődő számára. 

TATA SZÍVE - Országos tervpályázat
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Február 11-én rendezték a 
Honvédelmi és Haderőfej-
lesztési Program keretében 
az MH 25. Klapka György 
Lövészdandárhoz érkező első 
tíz Ejder Yalcin (Gidrán) pán-
célozott harcjármű ünnepé-
lyes átadását.
A Nurol Makina által kifej-
lesztett és gyártott, már har-
ci tapasztalatokat is gyűjtött 
Ejder Yalcin többcélú, modu-
láris járműveknek a magyar 
igények szerint átalakított és 
felszerelt változata, a magyar 
lófajtáról elnevezett Gidrán 
lesz a Magyar Honvédség 
alapvető támogató harcjár-
műve a jövőben. A Gidránok 
elsőként Tatán, az MH 25. 
Klapka György Lövészdan-
dárnál állnak rendszerbe.
A Honvédelmi Minisztérium 
tájékoztatása szerint az Ej-
der Yalcinok a páncélozott 

harcjárművek között már 
képviselik azt a technikai 
fejlődést, ami elengedhe-
tetlen ismérve egy modern 
haderőnek. Kialakítását és 
felszereltségét tekintve va-
lós tapasztalatokra épülő 
megoldások láthatóak a jár-
műveken, amelyek a benne 
tartózkodók biztonságát igye-
keznek garantálni. Emellett 
az egyedi rejtőszínezet már a 
hazai környezethez alkalmaz-
kodik. A következő években 
ezen harcjárművek a gépe-
sített lövészdandár képesség 
kialakításának, a felderítő 
és különleges műveleti erők 
fejlesztésének meghatározó 
eszközei lesznek. A bemuta-
tott járművek mellett további, 
hasonló kialakítású járműve-
ket rendeltek, amelyeket még 
Törökországban gyártanak.  
Az  5,7 méter hosszú, 2,5 

méter magas járműben egy-
szerre legfeljebb kilenc 
katona fér el. A 16 tonnás 
harcjárművet 375 lóerős dí-
zelmotor hajtja, 120 km/

órával tud haladni. Képes 
60%-os emelkedő leküzdé-
sére, átjut fél méter magas 
akadályon és akár egy méter 
mély vízfolyáson is átgázol. 

A kerekei golyóállók, alsó 
páncélzata aknaálló, SARP 
stabilizált lövegtornya egy 
12,7 milliméteres géppuskát 
„rejt”.                            -áá-

Megérkeztek az első Gidránok Tatára

Jegyzet
Futógondolatok

Nem szeretek futni, mert nincs 
benne labda..
A ködös sétányon, a remeteségi 
strand után az egyik bokor ágára 
piros körött kesztyűt húztak mu-
tató ujjával felfelé. Nyilván azért, 
hogy aki keresi, könnyen megta-
lálja.
Az a futógondolatom támadt;- az is 
lehet, hogy figyelmeztető jel. Egy 
jel amiről, csak később derül ki, 
hogy jel és persze az is hogy mire 
figyelmeztet… Másnak is volt már 
ilyen jele ugye?
Hol volt, hol nem volt egy csalá-
dunk… Karácsony második ün-
nepén mentünk rokonlátogatóba. 
Vörösveszedelemnek keresztelt 
120-as Skodánk suhant a 33-as 
úton. Egy különös alakú nagyfa 
állt az út szélén, alatta pedig egy 
stoppoló sorkatona. Természete-
sen megálltam, mert akkor még 
volt bizalmunk a stopposokban és 
szolidaritás a sorkatonákkal. Aki 
volt katona tudja miért…
Az „anyósülésre” ült, mert hátul a 
család többi tagja utazott. Beszél-
getésünkből kiderült, hogy egy 
faluba megyünk és hálás a fuva-
rért, így legalább a második ünnep 
ebédjét beteg édesapjával töltheti.
A gyermekeim hancurozását apai 
szigorom csitította: Ha nem lesz-
tek jók, a Jézuska visszaviszi az 
ajándékot! -mondtam. Tényleg lát 
bennünket? – jött a válasz. „Bi-
zony lát, de a jógyerekekre na-
gyon vigyáz.”- mondta a katona 
meggyőző mosollyal…
Elteltek az ünnepek hazaindul-
tunk. Legalább akkora tejföl kör 
volt, mint a múlt héten itt Tatán. 
Óvatosan jöttünk, a gyermekek 
csendben voltak ők is figyelték az 
utat. „Jógyerekek” voltak. Egyszer 
csak a szomszéd sávban szemben 
jövő autó két fényszórója mellett 
megjelent még kettő a mi sávunk-
ban…patkát fogtunk, kicsaptunk 
két műanyag útjelzőt, megúsztuk. 
Ki kellett szállnom,- mondjuk azt 
levegőzni.  Felnéztem és azt a fát 
láttam, ahol a katonát felvettük…
Jelek, jelek, jelek…
Visszafelé futva a múlton mereng-
ve a piros kötött kesztyűnél akko-
rát estem, mint egy ólajtó.       -pf-

A Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. már készül a jó időre. A cég 
telephelyére február 24-én érkez-
tek meg az idei első növénypa-
lánták. 27 ezer tő egynyári nö-
vény került most az üvegházba, 
köztük zsálya, mézvirág, büdös-
ke, begónia, muskátli, petúnia, 
díszcsalán és hamvaska, s pár hét 
múlva újabb 15-20 ezer tő érke-
zik majd. A kis palánták a követ-
kező időszakban az üvegházban 
fejlődnek,  kiültetésüket - az idő-
járás függvényében - május elejé-
re tervezik.                       -áá-

Március 15-ig lehet jelentkezni 
a klímavédelemhez kapcsolódó 
rajz, és március 31-ig a térségi di-
áknap pályázatra!
Tata Város Önkormányzata rajz-
pályázatot hirdet a globális felme-
legedés, klímavédelem témaköré-
ben, Tata és a térség iskoláinak 
diákjai, valamint a térség felnőtt 
lakossága számára.
A pályázat témája a globális fel-
melegedés, a klímavédelem, 
melyhez kapcsolódva az alábbi 
választható altémákban várunk 
pályaműveket benyújtásra. (A 
pályaműveket bármilyen techni-
kával, kézzel, fekete-fehér vagy 

színes formátumban is el lehet 
készíteni, melyeket eredeti pél-
dányban és/vagy digitális formá-
ban lehet benyújtani.)
A rajzpályázat témái korcsopor-
tonként:
Általános iskola alsó tagozat:
A családom és én mit vállalok a 
további klímaváltozás megelőzé-
se érdekében
Általános iskola felső tagozat:
A víz szerepe a helyi klímavéde-
lemben
Középiskola/felnőttek:
Szélsőséges időjárási jelenségek 
Tatán, és térségében
Benyújtási határidő: 2021. március 15.

A pályázat további részletei a 
tudatostata.hu oldalon tekinthe-
tőek meg: https://tudatostata.hu/
rajzpalyazat/ 
Tata Város Önkormányzata tér-
ségi diáknapot is hirdet a klíma-
védelem témakörében. A pályá-
zat témája a klímaváltozással, 
a klímavédelemmel, a fenntart-
hatósággal kapcsolatos tudás 
és információk szintje, ill. azok 
alkalmazásának készségszintje. 
A pályázók köre Tata, valamint 
a térség általános iskolás diákjai. 
A pályázatot két kategóriában 
hirdetjük meg:
1. Általános iskola alsó tagoza-

tos diákok (1-4. évfolyam)
2. Általános iskola felső tagoza-
tos diákok (5-8. évfolyam)

A pályázat tárgya:
Tesztsor kitöltése az adott ka-
tegóriában online, a teszt kitöl-
tésére fennálló maximális idő 
30 perc.

A tesztsor kitöltésére és benyúj-
tására 2021. március 31-ig van 
lehetőség.
További részletek:
https://tudatostata.hu/tersegi-di-
aknap-altalanos-iskola/
Mindkét pályázatra várjuk az ér-
deklődők jelentkezését!

Pályázati felhívás

Idén Tatán is bevezetésre kerül 
a családi házas övezetekben az 
ún. kéttárolós hulladékgyűjté-
si rendszer, emiatt az érintett 
területeken a hulladékgyűjtő 
szigetek megszűnnek, vagy át-
alakulnak. 
A családi házakban élők to-
vábbra is a saját hulladéktáro-
lójukat használják majd a ház-
tartási hulladék gyűjtésére, az 
önkormányzat által kiosztott 
második gyűjtőedényt pedig 
a szelektív hulladékok össze-
gyűjtésére. A háztartási hulla-
dék elszállítása változatlanul 
a megszokott módon történik 
majd, a szelektív hulladékok 
elszállítása pedig 2 hetente lesz 
esedékes a Vertikál Nonprofit 

Zrt. tájékoztatásának megfele-
lően. 
Az új szelektív hulladékgyűjtők 
kiosztását a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft. fogja végezni. 
A hulladékgyűjtők kiosztása 
a koronavírus járvány miatt a 
korábban tervezetthez képest 
valamivel később, 2021. már-
cius második felében kezdődik, 
s hétköznapokon 8:00 és 15:00 
óra között zajlik majd. A kiosz-
tás körzetenként fog történni, 
az aktuális körzetek utcáinak 
listáját a tata.hu honlapon kö-
vethetik majd figyelemmel. A 
kiosztás előtti héten az érintet-
tek  postaládájukban egy érte-
sítést fognak találni arról, hogy 
mikor fogja a  Városgazda a 

hulladékgyűjtőt kiosztani az 
utcájukban.
Nagyon fontos tudnivaló, hogy 
a szelektív hulladéktároló átvé-
telére csak a szerződő fél jogo-
sult, (akinek a nevére érkezik 
a csekk a Vertikál Nonprofit 
Zrt-től), az ő hozzátartozója 
(feleség, gyermek, lakótárs…) 
nem. Ezért a tájékoztató hátol-
dalán található meghatalmazást 
minden olyan esetben töltsék 
ki, amikor nem a szerződő fog-
ja átvenni a hulladéktárolót. 
Amennyiben az átvétel a meg-
adott napon nem történik meg, 
a meghiúsult átvételt követő 
naptól (hétfői és csütörtöki na-
pokon 8:00-18:00 óra között) a 
hulladéktároló átvehető a Ta-

tai Városgazda Nonprofit Kft. 
telephelyén. (Telefonszám: 
34/708-102). Fontos, hogy ad-
dig senki ne menjen a hulladék-
tárolójáért, amíg az utcájában a 
tárolók kiosztása nem történt 
meg!
A hulladékgyűjtő átvételekor a 
szelektív gyűjtők használatáról 
és a városban működő hulla-
dékgazdálkodási rendszerről 
minden szerződő egy tájékozta-
tó füzetet kap majd, mely hasz-
nos információkat tartalmaz, 
ezért azt érdemes megőrizni.
Az adatvédelmi tájékoztató 
a tata.hu oldalon, a kiosztást 
végző személynél és a szemé-
lyes átvételi ponton tekinthető 
majd meg. 

Hamarosan elkezdődik a házi szelektív hulladékgyűjtők kiosztása a 
családi házas övezetekben
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Újság kihordásra keresünk terjesztőt
06-20-220-5184

    Tata Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcra emlékező rendezvényeit a koronavírus 

járvány miatt a megszokottól eltérően szervezi meg.
A hagyományos, március 15-i 

városi ünnepi felvonulás elmarad, 
helyette a megemlékezés tatai helyszínein, 

Mansbarth Antal katolikus pap, a forradalom vértanújának 
emléktáblájánál, Hamary Dániel, honvéd tüzérhadnagy 

Tópart utcai emléktáblájánál valamint az 
1848-as emlékoszlopnál a várudvaron,

március 15-én hétfőn egyénileg helyezzük el koszorúinkat.

Kérjük a tataiakat, hogy lehetőleg kerüljék a csoportos 
megemlékezéseket, és a koszorúk elhelyezésekor is 

tartsák be a járványügyi szabályokat. 



Folytatás az 1. oldalról
Az elnyomás tehát maradt, csak 
a kellékek változtak: a pártállam 
nyílt erőszakszervezeteit kivették 
a kirakatból, a színfalak mögé 
dugták. 
A Kádár-korszak évtizedeiben 
mindvégig megfigyelhető az 
ellentmondás, hogy a hatalom 
kommunikáció szintjén a Ráko-
si-rendszer ellenében határozta 
meg magát, a gyakorlatban azon-
ban sok területen elődjére épített, 
sőt számos helyen a folytonosság 
is tetten érhető a két időszak kö-
zött. 
1957-ben például a régi állam-
biztonsági garnitúra 98 száza-
léka még szolgálatban volt. A 
felső vezetés kisöprésére csak 
1962–63-ban került sor, de ekkor 
is csak a Kádár János számára 
„kényelmetlen”, illetve az erősen 
kompromittálódott személyektől 
váltak meg, maga az apparátus, a 
2.-3. szint és attól lefelé maradt a 
régiben. Kádár tehát rutinos sak-
kozóként kettős játékot játszott: 
egyrészt támaszkodott az 1956 
előtti államvédelmi személyi ál-
lományra, másrészt politikai sú-
lyukat tudatosan csökkentette. Ez 
olyan apróságokban is megnyil-
vánult, hogy 1956 után a politikai 
rendőrség tagjai – szemben az 
ávós időszakkal – nem hordtak 
egyenruhát. Az is jellemző, hogy 
a Rákosi-diktatúra idején min-
denki tudta, hogy az állambizton-
ság székhelye az Andrássy út 60., 
sokan azonban máig sem tudják, 
hogy a Kádár-korszakban a volt 
Belügyminisztérium épületében 
(ma Képviselői Irodaház) a Mar-
git híd pesti hídfőjénél, a Jászai 
Mari tér 1. szám alatt székelt az 
állambiztonság. A propaganda, a 
szimbólumok és gesztusok szint-
jén tehát mondhatni, hogy meg-
történt az elhatárolódás, miköz-
ben a lényeg nem változott.
A kádári konszolidáció során, az 
1960-as évek elejétől a belügy 
módszerváltáson ment keresz-
tül. Ennek lényege az volt, hogy 
a „nagy fekete autók”, éjszakai 
csengetés, internálás, politikai 
okból történt kivégzések, a nyílt 
megfélemlítés, mint tömeges 
tapasztalat megszűnt. Az ál-
lambiztonság új kulcsfogalma a 
bomlasztás lett, eszköze pedig a 
szignalizáció. A belügy változat-
lan szempontok szerint és az erő-
forrásokat nem sajnálva kutatta 
fel a rendszer számára potenciá-
lis veszélyt jelentő jelenségeket, 
csoportokat és embereket, de 

nem lépett fel ellenük közvet-
lenül. A szignalizáció jeladást 
jelentett más, helyi szerveknek, 
amelyek megtették a „szükséges 
lépéseket”, magyarán retorziót 
alkalmaztak. Mit jelentett ez a 
gyakorlatban? Például egy egy-
házi ifjúsági „szervezkedés” tag-
jaiért nem érkeztek éjszaka fekete 
bőrkabátos emberek, hanem je-
lezték a KISZ-nek. Ezek után az 
ifjúsági szervezet tette lehetetlen-
né az illető érettségijét, tovább-
tanulását, karrierjét. Más esetben 
mondjuk a munkahelyi párttitkár 
intézte el a „potenciális bűnös” 
kirúgását, akadályozta meg szak-
mai előrelépését, vagy tett neki 
keresztbe tucatnyi más módon. A 
lényeg, hogy az állambiztonság, 
mint háttér mindig rejtve maradt.
Az új módszer részeként tudato-
san tették képlékennyé a mozgás-
teret, soha senki nem lehetett biz-
tos benne, hol vannak a határok, 
a szabályok nem voltak egyértel-
műen meghatározva. A három T, 
azaz a támogatott, tűrt és tiltott 
határait tudatosan úgy elmosták, 
hogy a lakosság ne lássa a korlá-
tokat. A kiszámíthatatlanság volt 
a rendszer lényege. Rákosinál az 
emberek tudták, minek milyen 
következményei lesznek, a 
szabályok rendkívül szigo-
rúak voltak. Kádár viszont 
felmérte, hogy a nyílt el-
nyomás robbanáshoz vezet, 
ezért tartott fenn bizonyta-
lanságot, miközben figyel-
tette, kinek hol a tűréshatár, 
és ha azt elérte, gondosko-
dott a gőz kieresztéséről. A 
cél a közösségek szolidari-
tási hálóinak eltépése volt, a 
bomlasztás, az állandó belső 
gyanakvás fenntartása. Ez 
volt a társadalom atomizálá-
sának lényege.
Fortélyos elnyomás – a 
rendszer hazugságai
Hiába nevezik „puha dikta-
túrának” Kádár János évti-
zedeit, abban a tekintetben 
hatalomgyakorlása meg-
egyezett a sztálini típusú 
diktatúráéval, hogy a társadalom 
semmit sem tehetett a politikai 
helyzet megváltoztatásáért. A kor 
magyar társadalma nem egysze-
rűen atomizált volt, ami a totali-
tarizmus alapja, hanem a terror 
minden eszköze a rendszer mű-
ködtetőinek szolgálatában állt. 
Éltek is vele, amikor a szükség 
(szükségük) éppen úgy kívánta. 
1963-ban a rendszer a konszoli-
dáció érdekében rászánta magát 

az amnesztiára, s ekkoriban már 
Kádár és más vezető káderek 
is ország-világ előtt úgy nyilat-
koztak, hogy Magyarországon 
nincsenek politikai foglyok, a 
politikaiakra „szakosodott” Gyűj-
tőfogház befogadó könyvei és az 
operatív tiszti jelentések azonban 
mást mondanak. A „felszabadu-
lás” 25. évfordulóján, 1970-ben 
az államellenes, azaz politikai 
bűncselekményért elítéltek száma 
325 és 350 között mozgott. 1972 
márciusában 290, egy év múlva 
288, ugyanennyi ’73-ban, ’74-
ben 234, s 1975 márciusában, a 
„felszabadulás” harmincéves év-
fordulóján 180 politikai elítéltet 
tartottak számon Magyarorszá-
gon. Kádár János ugyan 1977-
ben, VI. Pál pápánál tett látogatá-
sán azzal hencegett, hogy már egy 
pap sem raboskodik börtöneiben, 
nem sokkal később egy Magyar-
országon járó szerzetes tudatta 
a pápával, hogy valójában még 
nem minden egyházi személyt 
engedtek ki. Lénárd Ödön, piaris-
ta szerzetes, akit 1945 után három 
alkalommal tartóztattak le, csak 
ezt követően hagyhatta el a bör-
tönt. Összesen 6749 napot (18 és 
fél év) ült börtönben, többet, mint 

bárki más politikai fogolyként.  
Jellemző, hogy az egykori szer-
zetes korábban, a szerzetesrendek 
feloszlatása után levélkihordó, 
majd – már a Kádár-korszakban – 
vízóra leolvasó volt. 
1958-ban éppen úgy egy év letöl-
tendőt kapott egy rakamazi lakos 
egy Kádár Jánost negatív színben 
feltüntető mondatért, mint ahogy 
1984-ben két év letöltendő járt 
a CPg zenekarnak az egyik dal-

szövegéért. 1987-ben 11 hónapig 
nyomoztak a hatóságok, miu-
tán az év januárjában a miskolci 
postaigazgatóság vezetője felje-
lentette egy levelezőlap névtelen 
íróját a megyei rendőr-főkapi-
tányság állambiztonsági szerve-
inél, azért, mert sértő szavakkal 
illetett néhány politikust. Az ózdi 
férfit, az öt szakmával rendelke-
ző, akkor már rokkantnyugdíjas 
Kristály Gyulát, aki maga is az 
ózdi kohászatnál volt munkás, 
1987 decemberében fogták el 
egy telefonos bejelentés nyomán. 
A megyei bíróság végül izgatás 
címén másfél évi felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélte a nyugdí-
jas ózdi munkást, aki röplapokon, 
versben, illetve egy-két oldalas 
elemzésekben értékelte a 1986-
os, 1987-es hazai gazdasági-po-
litikai helyzetet, élesen bírálva 
több hatalmi szervezetet és orszá-
gos vezetőt. Hiába terjedt el álta-
lánosan az a nézet, hogy a dikta-
túra a nyolcvanas években még a 
korábbinál is megengedőbb lett, 
ezekből a példákból is jól látszik, 
hogy a politikai rendőrség a rend-
szer végórájáig aktívan tevékeny-
kedett.
Érdemes kicsit közelebbről szem-
ügyre vennünk a „gulyáskom-
munizmus” és a „fridzsiderszo-
cializmus” legendáját is. Kornai 
János Széchenyi-díjas magyar 
közgazdász a 19. és 20. századi 
magyar történelemben négy nagy 
modernizációs kísérlettel szá-
mol. Közülük a legkudarcosabb-
nak éppen a szocialistát nevezte 
meg, mert lemaradásunk a világ 
legfejlettebb részétől ekkorra 
vált a legnagyobbá. A (magyar) 
szocialista rendszer gazdasá-
gi gyengeségét jelezte, hogy az 
életszínvonal-emelkedés már az 
1970-es évek végére befejező-
dött, és elkezdődtek a stagnálás 
– a hatalom számára is – kilátás-
talan évei. A rendszer kimerítet-
te, fölélte növekedésének összes 
forrását és tartalékát. 
Újfajta – immár rendszeridegen 

– források után kellett néznie. 
Kettőt is talált, egy külsőt és egy 
belsőt: a nyugati hiteleket és a 
félig-meddig piaci elemek foko-
zatos beengedését a gazdaságba. 
Ezt hívták akkoriban reformnak. 
Ami a felvett hiteleket illeti, az 
utánuk járó tartozások összege 
a nyolcvanas évek végére elér-
te, sőt meghaladta a 20 milliárd 
dollárt. Ebből a hatalmas adós-
ságtömegből azonban mindössze 
4 milliárd került bele valójában a 

magyar társadalom és gazdaság 
vérkeringésébe, a fennmaradó 
részt a folyamatosan növekvő 
kamatok és azok kamatai tették 
ki. A 4 milliárd zömét sem be-
ruházásokra fordították, hanem 
a lakossági túlfogyasztást fedez-
ték belőle. A jólét látszatának 
fenntartására szolgált, amelyet a 
szocialista termelés már rég nem 
tudott biztosítani, de ami nélkü-
lözhetetlen volt Kádár hatalmá-
nak megőrzéséhez. Amikor a KG-
ST-világ összeomlott, s a magyar 
gazdaság visszatért a nemzetközi 
gazdaság közegébe, a világpiac 
mérlegén a nemzeti vagyon több 
mint ötven százalékkal értékelő-
dött le! (A második világháború 
során negyven százaléka semmi-
sült meg.) Görögország, Portu-
gália vagy Spanyolország a két 
világháború között még hazánk 
mögött volt társadalmi-gazdasági 
fejlettségben, csakhogy ők meg-
maradhattak a polgári berendez-
kedés keretei között. A Világbank 
adatai szerint az utolsó magyar 
kommunista kormány leköszö-
nését követő évben Portugália 
egy főre jutó nemzeti jövedelme 
208, Görögországé 231, Spa-
nyolországé pedig 463 százalék 
volt Magyarországhoz képest. 
Az életszínvonal gyors emelke-
désének emléke mégis vonzóvá 
teszi a Kádár-korszakot. Hiába 
volt nyomasztó a lakáshiány, hi-
ába vártak sokan reménytelenül 
telefonra vagy éveket autóra, hi-
ába nőtt az infláció 330 százalék-
kal 1978 és 1990 között, érte el 
az 1,2 millió főt a rendszerváltás 
évére a létminimum alatt élők 
száma, stagnált már 12 éve a gaz-
daság, a keleti blokk legtöbb or-
szágában az alapvető cikkekhez 
nehezebb volt hozzájutni, és ez 
a relatív siker önbizalmat adott a 
társadalomnak.
A legvidámabb barakkban tehát 
(szinte) minden relatív volt: a 
jólét, a gyarapodás, a biztonság, 
a nyugalom és a szabadság is. A 
viszonyítás alapja előbb a Ráko-

si-korszak, aztán – 
mint láttuk – egyre 
inkább a többi ba-
rakk lett. Az 1956 
és különösen az 
1963 utáni hatal-
mi logika alapján 
éles határvonalat 
lehet húzni a Ráko-
si-rendszer és a Ká-
dár-korszak közé, 
valójában azonban 
a Kádár-féle hata-
lomgyakorlás sem 
politika-, sem tár-
sadalomtörténeti 
értelemben nem 
tekinthető újnak. 
Az egypártrendszer 
viszonyai változat-
lanok maradtak, a 
termelőeszközök 

továbbra is állami tulajdonban 
voltak, a megszálló szovjet csa-
patok jelen voltak Magyarorszá-
gon, hiányzott a valódi érdek-
képviselet, a politikai rendőrség 
pedig tovább folytatta tevékeny-
ségét, amint láttuk, immár a ku-
lisszák mögött. A diktatúrát tehát 
– bár a Kádár-korszakban a hata-
lom birtokosai a látszat szintjén 
minden megtettek ezért – a gya-
korlatban nem lehetett viszony-
lagossá tenni.

Közélet 2021. március 4. VII. évfolyam, 5. szám6
Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

Fotók: Domokos Attila
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Kézilabda
március 5. péntek 19.00
TAC – Pécsi VSE NB I/B
március 7. vasárnap 
15.00 TAC – Solymár női 
ifjúsági
március 18. csütörtök 17.30 
TAC – Szigetszentmiklósi 
KSK férfi ifjúsági

Labdarúgás
március 6. szombat
10.00, 12.00 
TAC – Komáromi VSE fiú 
U14 és U15
14.00 TAC – Zsámbéki SK 
férfi U19
március 10. szerda 17.00 
TAC – Sárisápi BSE férfi 
felnőtt
március 13. szombat 14.00 
TAC – Zsámbéki SK női 
U18
Valamennyi mérkőzést zárt 
kapuk mögött játsszák.

Programajánlat
Asztalitenisz
Férfi NB I CVSE-Switelsky Fu-
ture FM II – TAC 4-10
Pontszerző: Sipos 3, Bak 2, Bé-
res 2, Krebs 2, Sipos-Krebs
Férfi NB II TAC – Zsámbéki SBI 
7-11
Pontszerző: Barassó 2, Nagy 2, 
Bácsi 1, Varga 1, Nagy-Barassó
TAC – Győri Elektromos Vasas 
SK II 10-8
Pontszerző: Nagy 3, Adamik 
2, Barassó 2, Pattantyús 2, 
Adamik-Pattantyús
Kézilabda
Férfi NB I/B TAC – PLER Buda-
pest 27-27 (12-15)
Vezette: Csányi T., Drinóczi B.
Góllövő: Iváncsik T. 7, Kiss, 
Schneider 4-4, Sárosi 3, Bartha, 
Bognár, Győrffi, Schekk 2-2, 
Iváncsik Á. 1
Edző: Sibalin Jakab
sajnos egész meccsen cipeltük az 
első 6-8 perc hátrányát. Időnként 
visszajöttünk, aztán ismét előnyt 
szerzett a PLER. A második fé-
lidőben összeszedettebb volt a 
védekezés és Blázsovicsnak is 
voltak védései. A végén volt esé-
lyünk a győzelem megszerzésére 
is, de ez most nem sikerült. Na-
gyon meg kellett küzdenünk az 
egy pontért, szívvel lélekkel har-

colt a csapat.
BFKA Balatonfüred U22 –TAC 
30-28 (13-13)
Vezette: Sándor Gy., Szabó B.
Gólszerző: Schekk 8, Iváncsik 
T, Sárosi 5-5, Bognár 3, Gajdos, 
Schneider 2-2, Győrffi, Pordán, 
Tass 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági BFKA Balatonfü-
red – TAC 38-26 (18-16)
Vezette: Antal Á., Antalné
Góllövő: Csányi 6, Takács, Willi 
5-5, Hegedűs, Szalay, Zubek 2-2, 
Lukács, Kádár, Marx, Szi-Bene-
dek 1-1
Budakalászi Kézilabda Zrt – 
TAC 27-26 (12-13)
Vezette: Dohány R., Harsányi M.
Góllövő: Csányi, Lukács 7-7, 
Takács 6, Zubek 4, Szalay, Willi 
1-1
Edző: Márton Ádám
Fiú serdülő TAC – PLER Buda-
pest 21-32 (
Vezette: Burzán R., Kincses D.
Góllövő: Rózsa 7, Huber 4, Tö-
rök, Veisz 3-3, Szalay 2, , Csjáki, 
Zwickl 1-1
Éles KISE II – TAC 29-18 (15-5)
Vezette: Tóbiás R., Végh A.
Edző: Schekk András
Női ifjúsági Vasas SC II – TAC 
33-30 (19-16)

Vezette: Doleschall Á., Kozma 
A.
Góllövő: Staudt 9, Willi 6, Szi-
vek 5,  Kiss, Sebestyén 3-3, Ja-
godics, Simon 2-2
TAC – XVI. ker KMSE 26-34 
(15-20)
Vezette: Papp P, Rada K.
Góllövő: Staudt, Willi 7-7, Jago-
dics, Kiss, Szivek 3-3, Sebestyén 
2, Tompa 1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Fiú U15 Kőkuti Sasok DSE – 
Cunder TU Kézisuli 29-21 (17-
8)
Esztergomi Vitézek RAFC – Kő-
kuti Sasok DSE 24-23 (14-12)
Góllövő: Andrikó, Molnár 11-11, 
Merkli, Vámosi 9-9, Mikó, Mol-
nár 7-7,Jenei 4
Edző: Kőhalmi Zsófia
Lány U14 Kisbér KC – Kőkúti 
Sasok DSE 10-20 (4-12)
TAC – Érd II 18-26 (9-12)
Kőkúti Sasok DSE – TAC 17-23 
(9-12)
Edző: Sebestyén Balázs illetve 
Kulcsár Gyöngyi 
Fiú U12 TAC – Kisbér KC 14-17
Bicskei TC – TAC  29-11
Edző: Nagy Róbert
Kőkúti Sasok DSE – Pilisvörös-
vári KSK 19-14
Kőkúti Sasok DSE – Diósd 22-

26
Lány U12 Pilisvörösvári KSK – 
TAC 6-13 
Kőkúti Sasok DSE – Kisbér KC 
22-21
TAC – Kőkúti Sasok DSE 16-17
Edző: Willi Attiláné illetve End-
rédi Dezső
Kosárlabda
Dávid Kornél KA – TSE 82-52 
(20-8,20-11,19-17,23-16)
Vezette: Földesi M., Sebesi G.
Pontszerző: Morcz 9/3, Horváth 
9, Rabi 8, Bicsák 6, László 6, 
Mohai 5, Gyuricza 2, Tóth 2, 
Koncsár 2, Gyöngyösi 1
Edző: Szabó Judit
Labdarúgás
Férfi felnőtt OBSK Oroszlány – 
TAC 1-0 (1-0)
Vezette: Balázs K.
Góllövő: Sárközi 37
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 TAC – Bakonysárká-
nyi SE 1-7 (0-4)
Vezette: Németh R.
Góllövő: Schaffer 48 ill. Merkl 
12,43,73,74,90, Pirsli 32, Treiser 
38
Ácsi Kinizsi – TAC 2-1 (0-1)
Vezette: Varga I.
Góllövő: Ozoróczi 67,74 ill. 
Gesztesi 28
Edző: Schaffer Péter              -ta-

A Hódy SE díjazottjai:

Az Olimpiai Reménységek Ver-

senyén ezüstérmet szereztek, ma-
gyar bajnokok Bolehradsky Szil-
veszter, Horváth Mátyás és Mikó 
Áron. Negyedik helyezett lett és 
kétszeres magyar bajnok Hidvégi 
Hunor Tamás.
Korosztályos Magyar Bajnok-
ságokon aranyérmes: Apagyi 
Balázs, Éberhardt Ákos, Gábor 

Luca, Gábor Tímea
Ezüstérmes: Czimondor Péter, 
Ferenczi Baján Kán, Gábor Lotti, 
Hidvégi Zalán, Kranauer Péter, 
Mike Maxim
Bronzérmes: Bolehradsky Barna-
bás, Bődi Ábel, Bublovocs István, 
Gombos Gergő, Horváth Szilárd, 
Kővári Bence, Ocskay Lora, Polt 
Ádám, Wittmer Kitti
Szabadidős, Egyetemista és Mas-
ters Magyar Bajnokságon arany-
érmes: Apagyi Róbert, Csabai 

Ágota, Dr Jakabó Judit, Gyurcsó 
Márk, Herendi Ágnes, Horváth 
Ilona, Krajcsi László, Lőrin-
czy Zoltán, Nagy Gábor, Nyári 
György, Pintér Andrea, Ráczpali 
István, Winkler Máté
Ezüstérmes: Bocskai Attila,  
Bolehradsky Krisztina, Bolehrad-
sky Szilveszter, Cserjés Károly, 
Fejes József, Harangozó Krisz-
tián, Havranszki Levente, Hor-
váth Gergő, Kovács László, Nagy 
Ádám, Pazár Anna, Pétervári 
László, Szűcs Ildikó
Bronzérmes: Bertalanits Tamás, 
Bocskai Attila, Császár Tibor,  
Dr Galambos József, Galambos 
Gábor, Maller Katalin, Tóth Gab-
riella
Para Magyar Bajnokság aranyér-
mes: Kotormán László
Edzők: Czina László egyben 
masters magyar bajnok, Herendi 
László egyben masters magyar 
bajnok, Kun Tamás egyben mas-
ters bajnokság ezüstérem, Szűcs 
Veronika egyben masters magyar 
bajnok.

Az OMS-Tata Vívó Sport Egye-
sület sportolói, edzői a kajakosok 
után gyülekeztek az Ökoturiszti-
kai Központban, hogy ők is átve-
hessék megérdemelt elismerésü-
ket. Itt is kötelező volt a maszk 
és a belépés előtt a kézfertőtlení-
tés. Purgel Zoltán alpolgármester 
köszöntőjében külön kiemelte, 
hogy a város legsikeresebb egye-
sületéről van szó, hiszen sporto-
lóik évek óta ott vannak a ma-
gyar élmezőnyben.
Junior Európa Bajnokságon 
egyéniben 2., csapatban 3. helye-
zést ért el Büki Lili.

Kun Anna megnyerte a női pár-
bajtőrben a magyar bajnoksá-
got, míg csapatban Büki Lilivel, 
Gnám Tamarával és Kovács Sa-
roltával szintén bajnoki címet ün-
nepelhetett.
Országos Utánpótlás Bajnoksá-
gokon érmet szereztek: Herczeg 
Martin, Héder Hanna, Horváth 
Levente, Keresztes Ádám, Ko-
vács Kristóf, Kubinger Ákos, 
Molnár Ádám, Molnár Eszter, 
Scweighardt Rajmund, Varga 
Emma.
Edzők: Partali Csaba, Plásztán 
Attila                        Tompa Andor

Sikeres sportolók

Eredmények

A Hódy SE sportolóit is köszöntötték

Büki Lili is átvette az elismerést

Az OMS-Tata Vívó Sport Egyesület díjazottjai:
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