
Megkezdődött a Baji úti kerék-
párút építése. A fejlesztésről áp-
rilis 22-én, a Föld Napján tartott 
sajtótájékoztatót Bencsik János 
országgyűlési képviselő, Michl 
József polgármester és Horvá-
thy Lóránt önkormányzati kép-
viselő.
A Széchenyi 2020 program 
keretében 286 millió forintos 
európai uniós  támogatás se-
gítségével valósul meg váro-
sunkban a Baji úti kerékpárút 
kivitelezése. A TOP-3.1.1-16-
KO1-2019-00006 azonosítószá-
mú projekt célja a fenntartható, 
biztonságos kerékpáros közle-
kedés feltételeinek megteremté-
se Tata és Baj között. 
Bencsik János országgyűlési 
képviselő a sajtótájékoztatón el-

mondta : - Azért építünk kerék-
párutakat, hogy az ember szo-
rosabb kapcsolatba kerülhessen 
a természettel, mely inspirálni 
tudja a változásra, az egészsé-
gesebb életmódra.  Ugyanakkor 
mindenkinek látnia kell, hogy 
egy bicikliút építése teljes egé-
szében nem mondható fenntart-
hatónak, hiszen olyan beavatko-
zások történnek a környezetben, 
valamint olyan anyagok beépí-
tésére kerül sor, amelyek termé-
szeti erőforrásokat és energiát 
igényelnek. Azt mondhatjuk 
tehát, hogy egy kerékpárút meg-
építése a fenntarthatósághoz ve-
zető átmenet útja, mely rávezeti 
az embereket arra, hogy kereke-
zés közben elgondolkodjanak a 
természettel való kapcsolatukon 

- nyilatkozta Bencsik János.
A mintegy 1260 méter hosszúsá-
gú bicikliút az országos közúttól 
elválasztott sávon épül meg, s 
a Baji úttal párhuzamosan ha-
lad majd az Ady Endre utcától 
a vasútig. Városunk legújabb 
kerékpár útja az Által-ér völgyi 
kerékpárúthoz fog csatlakozni.
Michl József polgármester a 
sajtótájékoztatón külön köszö-
netet mondott Bencsik János or-
szággyűlési képviselőnek azért, 
hogy a régóta tervezett projekt 
idén megvalósulhat. A városve-
zető kiemelte: - Ezzel a fejlesz-
téssel már az ötödik település-
hez kapcsolódik kerékpárúttal 
Tata a térségben Vértesszőlős, 
Dunaalmás, Szomód és Agos-
tyán után. A Wass Albert utcáig 

a járda és a kerékpárút együtt 
fut majd, a járda kiszélesítésé-
vel, eltérő színű burkolattal. Ezt 
követően a kerékpárút  külön 
pályán halad tovább, ezért már 
dolgozunk azon is, hogy a Wass 
Albert utcától a kisállomásig a 
járda elöregedett szakaszai is 
megújulhassanak - fogalmazott 
Tata polgármestere.
A projekt során közműkiváltás 
illetve közműfejlesztés is meg-
valósul, hiszen a fejlesztés nyo-
mán megújul a Baji út közvilá-
gítása és az ivóvíz hálózat teljes 
átépítése is megtörténik.
Horváthy Lóránt a körzet önkor-
mányzati képviselője a sajtótájé-
koztatón úgy nyilatkozott: - Az 
új kerékpárút a kertvárosiak szá-
mára is nagyon fontos, hiszen - 
bár a Kertvárosban élőknek van 
már kerékpáros összeköttetése a 
városközponttal - a Baji úti bi-
cikliút segíteni fogja őket abban, 
hogy ne kelljen  direktben átkel-
ni az 1-es úton, hanem a kerék-
párúthoz kerekezve biztonságos 
körülmények között tudjanak 
majd eljutni Tata belvárosába. 
A 286 009 349 forint uniós tá-
mogatással megvalósuló beru-
házás hozzájárul a fenntartható 
közlekedési módok feltételeinek 
helyi fejlesztéséhez, az éghajlat-
változás mérsékléséhez, a CO2 
kibocsátás csökkentéséhez és 
az élhető városi, települési kör-
nyezet megteremtéséhez. A Baji 
úti kerékpárút építése várhatóan 
őszre fejeződik be.                 -áá-
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A TIT Komárom-Esztergom 
Megyei Egyesület és a Szlovák 
Központi Csillagvizsgáló (Hur-
banovo - Ógyalla) sikeresen 
pályázott az Interreg V-A Szlo-
vákia-Magyarország Együttmű-
ködési Program keretén belül a 
STARS CONNECT US című, 
SKHU/1902/4.1/050 számú pro-
jekt megvalósítására. A projekt 
összköltségvetése 391,020.00 
Euró, melyből az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap által 
nyújtott támogatás 332,367.00 
Euró TIT Komárom- Esztergom 
Megyei Egyesület teljes költség-
vetése 321,060.00 Euró, ebből 
272,901.00 Euró az ERFA támo-
gatás, 32,106.00 Euró pedig az 

állami társfinanszírozás.
A projekt fő célja a Komá-
rom-Esztergom Megye- Nyitra 
Megye határ menti régió két leg-
fontosabb csillagvizsgálója (Szlo-
vák Központi Csillagvizsgáló /
SUH/, TIT Posztoczky Károly 
Csillagvizsgáló és Múzeum /Ta-
tai Csillagda/) közötti hosszú távú 
együttműködés megerősítése és 
továbbfejlesztése.
A két partner a tudományos mun-
ka fejlesztése és megerősítése 
érdekében közös professzionális 
programokat, tudástranszfer-ese-
ményeket, szakmai kiránduláso-
kat és képzéseket szervez, vala-
mint innovatív eszközöket vásárol 
a tudományos megfigyelések vég-

rehajtásához.
A különböző promóciós tevé-
kenységek, úgy, mint nyilvános 
konferenciák, csillagászati verse-
nyek diákoknak, hordozható táv-
csövekkel való szabadtéri bemu-
tatók vagy interaktív kiállítások, 
arra szolgának, hogy a csillagá-
szat vonzóbbá váljon az emberek 
számára. A többnyelvű webolda-
lak és brosúrák naprakész tájékoz-
tatást nyújtanak a csillagvizsgálók 
által szervezett programokról.
A tatai infrastrukturális beruházás 
is a fent említett célokat szolgálja.
Egyrészt a megfigyelőközpont 
kibővítése lehetővé teszi a TIT 
Komárom-Esztergom Megyei 
Egyesület tagjai számára, hogy 

tudományos megfigyeléseket 
hajtson végre a Tatai Csillagdá-
ban, így nyújtva segítséget a SUH 
tudományos munkájához. Ezáltal 
erősítve a két szervezet közötti 
szinergiát.
Másrészt a nagyközönséget szol-
gálja, mivel elegendő helyet biz-
tosít a látogatóknak nyújtott új 
szolgáltatások számára, valamint 
az interaktív múzeumban kiállí-
tott Posztoczky örökség is jelen-
tőségének megfelelő méltó elhe-
lyezést nyer.

A csillagok összekötnek minket
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Ismét lehet pályázni a 
városi sportösztöndíjra

Az Esterházy Miksa „Viator” 
sportolói ösztöndíjra pályázatot 
nyújthat be minden tatai spor-
tegyesületben sportoló személy 
vagy tatai sportegyesületből 
induló sportoló, aki olimpiai 
sportágban válogatott  keret-
tag és a pályázat benyújtásának 
napján nem múlt el 30 éves. 
       
A díj megállapítására a pályá-
zatot az érintett sportegyesület 
vezetőjének ajánlásával a pá-
lyázó sportolónak Tata város 
polgármesteréhez kell benyúj-
tania.
A pályázatnak tartalmaznia kell 
az ösztöndíjra javasolt személy 
nevét, személyi adatait, lak-
címigazolását, az elért eredmé-
nyeit, valamint az indoklást.
Az ösztöndíj mértéke bruttó 40 
000 Ft havonta. 
A sportolói ösztöndíjra vonat-
kozó jogosultságot Tata város 
polgármestere állapítja meg.  

További információ: 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal 
Izsáki Zsuzsanna humánszol-
gáltatási ügyintéző
Telefon: 34/588-664,
E-mail: civil@tata.hu.
A pályázatok leadási határideje 
2021. május 14.

Bár az idei tavasz tagadhatatla-
nul szeszélyes arcát mutatja, az 
elmúlt hetekben megkezdődött a 
kertészkedés időszaka. A növé-
nyek ültetése, gondozása, a ker-
tek rendbetétele közben zöld-
hulladék keletkezik, mellyel 
kapcsolatban összegyűjtöttük a 
legfontosabb tudnivalókat.

Mit tegyek a zöldhulladékom-
mal?

Komposztálás
A kertben keletkező zöldhulla-
dék hasznosítására elsősorban a 
komposztálást javasoljuk, mert 
ezáltal értékes tápanyagokat 
juttathatunk a talajba, fokozzuk 
annak biológiai aktivitását és ja-
vítjuk a szerkezetét. Komposz-
tálható kerti hulladék a lomb, 
vágott fű, nyesedék, növényi 
eredetű konyhai hulladékok (pl: 
narancshéj, kávézacc, tojáshéj, 
fahamu). A fahamu nagy meny-
nyiségben tartalmaz értékes 
káliumot és kalciumot, ezért 
kifejezetten hasznos, fontos 
azonban, hogy szerves anyaggal 
keverjük és várjuk meg, míg tel-
jesen kihűl. Általános szabály, 
hogy minél jobban felaprítjuk 
a hulladékot, annál gyorsabban 
bomlik le. Megfelelő körül-

mények között kb. fél év alatt 
trágyázásra alkalmas végter-
mék keletkezik a komposztból. 
A trágyázásra alkalmas anyag 
szerkezete morzsalékos, növé-
nyi részek nem ismerhetők fel 
benne, színe sötétbarna, feke-
te. Megfelelő eljárással a kerti 
komposztálás nem jár kelle-
metlen szaggal. Fontos, hogy a 
komposztláda árnyékos helyen 
legyen, nyári kánikulában időn-
ként meg kell locsolni. Szintén 
elengedhetetlen a megfelelő le-
vegőellátás biztosítása, mert az 
aerob folyamatok csak így zaj-
lanak le. (Levegő hiányában rot-
hadási folyamatok játszódnak le, 
aminek végeredménye nem lesz 
trágyázásra alkalmas anyag). 
A különféle szerves anyago-
kat össze kell keverni, hogy az 
apró szemcseméretű anyagok 
is levegőhöz jussanak, és hogy 
kialakuljon a megfelelő szén/
nitrogén arány. A komposztláda 
teljes tartalmát időnként érde-
mes átforgatni, fellazítani. 

Díjmentes elszállítás
A Vertikál Nonprofit Zrt. havon-
ta egy alkalommal szállítja el az 
általuk díjmentesen kiosztott 
zöld zsákban lévő hulladékot. 
Egy szerződő esetén évente 8 

db zsák díjmentesen átvehető a 
helyi ügyfélszolgálatnál. (Tata, 
Váralja út 4. – Magyary Zoltán 
Művelődési Központ vár felőli 
oldala, nyitva tartás: hétfő 8:00-
17:00). 
Idén a kiosztott házi szelek-
tív hulladékgyűjtő edényekkel 
együtt a tataiak megkapják az 
ingyenes zsákokat. A levágott 
füvet, ágnyesedéket a Vertikál 
Nonprofit Zrt. megfelelő teher-
bírású, biológiailag lebomló 
zsákban (1 db zsák teherbírása 
max. 25 kg), ill. maximum 70 
cm hosszú és 50 cm átmérő-
jű kötegekben összekötve al-
kalmanként maximum 0,5 m3 
mennyiségben díjmentesen 
szállítja el az ingatlan elől. A 
zsákba kizárólag zöldhulladék 
helyezhető, s azt a mellékelt 
táblázatban szereplő időpontok-
ban lehet kihelyezni a közterü-
letre.

Elszállítás költségviseléssel
Kisebb mennyiség esetén a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. által 
forgalmazott zöld zsákokban is 
elhelyezhető a zöldhulladék. A 
kisebb méretű, vékonyabb zsák 
lenyírt fű és lombhulladék, míg 
a nagyobb, vastagabb zsák az 
egyéb zöldhulladék biztonságos 

tárolására is alkalmas. Város-
gazdás zöld zsákot az alábbi he-
lyeken forgalmaznak egységes 
áron:
• Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. telephelye (Széles csapás 
vége)
• Gombos Agrodiszkont Plusz 
Kft. (Arany J. u. 4.)
• Kertvárosi ABC (Deák F. u. 
29.)
• Magyary Zoltán Művelődési 
Központ (Váralja u. 4.)
• Veréb Dávid ev., Műanyag 
bolt (Bacsó B. u. 24.)
• Magvető Gazdabolt (Somogyi 
B. út 23.)
A kisebb, biológiailag lebom-
ló 110 l-es zsák 150 Ft, a vas-
tag 120 l-es zsák 295 Ft. A zöld 
zsákok ára fedezi az elszállítás 
költségét. 
Közterületre zöld hulladékot ki-
helyezni kizárólag a szolgálta-
tók által erre a célra értékesített 
lebomló zsákban lehet!
Amennyiben többlet zöldhul-
ladék keletkezik az ingatlanon 
(kertrendezés, metszések), lehe-
tőség van azt - kapacitás függ-
vényében - a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft.-vel elszállíttatni 
térítés ellenében. Érdeklődni a 
következő telefonszámon lehet: 
34/ 708-102.

Március 16-án kezdődött meg a házi sze-
lektív hulladékgyűjtők kiszállítása Tatán, 
a családi házas övezetekben. A Tatai Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. munkatársai ed-
dig több, mint 4 ezer gyűjtőedényt adtak 
át.
A hulladékgyűjtők kiszállítása körzeten-
ként történik, a kiosztás előtti héten az 
érintettek postaládájukban egy tájékoz-

tatót találnak arról, hogy mikor fogja a  
Városgazda a hulladékgyűjtőt kiosztani 
az utcájukban. A szelektív hulladéktároló 
átvételére csak a szerződő fél jogosult, a 
hozzátartozója nem, ezért a tájékoztató 
hátoldalán található meghatalmazást min-
den olyan esetben ki kell tölteni, amikor 
nem a szerződő veszi át a kukát. 
A kiszállítással kapcsolatban Purgel Zol-

tán alpolgármester elmondta: - Ameny-
nyiben az átvétel a megadott napon nem 
történik meg, a hulladéktároló átvehető a 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. telephe-
lyén. Fontos, hogy addig senki ne men-
jen a hulladéktárolójáért, amíg az utcájá-
ban azok kiosztása nem történt meg. Az 
elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a kukák átvétele 70%-ban megtör-
ténik a kiszállításkor. Tata alpolgármes-
tere hangsúlyozta: - Nagyon köszönjük 
a tataiak együttműködését, kérjük, akik 
még ezután fogják megkapni a gyűjtőe-
dényt, ha lehet, előre töltsék ki az átvé-
teli nyilatkozatot, illetve ha szükséges, a 
meghatalmazást, s figyeljenek annak sza-
bályos kitöltésére. Kollégáink továbbra is 
a járványügyi szabályok szigorú betartása 
mellett végzik a munkájukat, kérjük, hogy 
a kukák átvételekor viseljenek maszkot, 
és ha lehet, saját tollat használjanak – tet-
te hozzá Purgel Zoltán.
A házi szelektív hulladékgyűjtők kiszál-
lítása május első felében fejeződik be. 
Ha az átvétel a házhozszállításkor nem 
történik meg, az azt követő naptól (hét-
fői és csütörtöki napokon 8:00-18:00 óra 
között) a hulladéktároló átvehető a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén. 
(Telefonszám: 34/708-102)                -áá-

Mit tehetünk a zöldhulladékkal?

Jó ütemben zajlik a szelektív hulladékgyűjtő edények kiszállítása
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Zöld Tata
Április 21. a Bölcsődék Nap-
ja, melyet hazánkban 2010-től 
ünnepelnek. Magyarországon 
1852 januárjában bölcső-
de-egylet alakult Pesten, s 
április 21-én az akkori Ka-
lap u. 1. szám alatti bérház 
földszintjén nyílt meg az első 
magyar bölcsőde, amelyben 
5 szobában 38 gyermekről 
gondoskodtak. A Bölcsődék 
Napjához kapcsolódóan Tata 
Város Önkormányzata min-
den évben külön köszönti vá-
rosunk kisgyermeknevelőit 
és munkatársaikat, ám idén a 
járvány miatt a hagyományos, 
személyes találkozásra nem 
kerülhetett sor. A Csillagsziget 
Bölcsőde vezetőjének javasla-
tára ehhez a naphoz kötődő-
en elismeréseket osztanak át 
a bölcsődei munkatársaknak. 

Idén, szűk körben köszöntöt-
ték Reisz Róbertnét és Hor-
váth Mihálynét.
Reisz Róbertné 1986 óta dol-
gozik a bölcsődében, 1998-
ban csecsemő és gyermekgon-
dozó szakképzettséget szerzett 
jeles eredménnyel, majd 2006-
ban bölcsődei szakgondozó 
szakképesítést szintén jeles 
eredménnyel. Nyitott, közvet-
len, jó humorú munkatárs, aki 
aktívan vesz részt a tovább-
képzéseken, rugalmasan al-
kalmazkodik a változásokhoz. 
A főiskolai hallgatókat szak-
mailag felkészülten, örömmel 
fogadja, átadva nekik szaktu-
dását, megszerettetve ennek a 
nem könnyű, de mégis gyö-
nyörű hivatásnak a szépségeit.
Horváth Mihályné 1991 máju-
sa óta dolgozik az intézmény-

ben, s az eltelt 30 évben lelki-
ismeretesen végezte munkáját, 
felelősséggel tett eleget hiva-
tásának. Akkor is lehetett rá 
számítani, amikor rendezvé-
nyeket, családi napokat tartot-
tak. Idejét nem sajnálva idő-
ben elkészítette az ízlésesen 
szervírozott ételeket. Nyitott 
volt az újításokra, ötletekkel 
gazdagította különösen a süte-
mények körében a repertoárt.
Köszönjük a tatai bölcsődék 
dolgozóinak elkötelezett, ál-
dozatos munkáját, köszönjük, 
hogy a járvány hónapjaiban is 
segítették a családokat azzal, 
hogy magas színvonalú ellá-
tást, szeretetteljes, biztonsá-
gos környezetet biztosítottak a 
kisgyermekeknek! Jó egészsé-
get és szép szakmai sikereket 
kívánunk nekik a jövőben is!

Továbbra is véleményezhető a városi klímastratégia

Április 22-én ünnepeltük a Föld Napját. Ez a nap minden évben az 
élővilág változatosságának megőrzésére, a tudatos életmódra, a klí-
matudatosságra figyelmeztet 1970 óta. 
A Föld Napja alkalmából online konferenciát szervezett Tata Vá-
ros Önkormányzata a városi klímastratégiához kapcsolódóan. Idén 
márciusban online formában alakult meg az Éghajlatváltozási Kere-
kasztal, melynek működése szorosan hozzájárul Tata klímastratégi-
ájának kidolgozásához. A városi klímastratégia egyeztetési változata 
a tudatostata.hu oldalon egyébként továbbra is megtekinthető és még 
mindig véleményezhető.
A klímaváltozás elleni küzdelem jegyében programsorozatot indított 
az önkormányzat a témával összefüggő szemléletformálásról, ennek 
jegyében a helyi és térségi szereplők részére már több workshopot, 
webináriumot tartottak. A projekt keretében a Föld Napján egy on-
line konferenciát szerveztek április 22-én, melyen három előadás 
hangzott el, majd a program a résztvevők kerekasztal beszélgetésé-
vel zárult. Az előadások témái között szerepelt a klímastratégia mód-
szertanának, célrendszerének, intézkedéseinek összefoglalása, a tatai 
Öreg-tó rehabilitáció folytatásának lehetőségei valamint a klímavál-
tozás összefüggései a globális és lokális problémák bemutatása.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda 
a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezde-
téig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-
latáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 12. §-a alapján az óvodai nevelés 
a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyer-
mek, harmadik életévének betöltése után vehető fel. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhely-
lyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)). A szülő gyermeke 
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelent-
kező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a 
férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme 
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében ki-
jelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajá-
tos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell 
meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő ren-
delhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell ren-
delkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, 
átvétel, jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meg-

hirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illeté-
kes, vagy választott önkormányzati, vagy más fenntar-
tású, nem önkormányzati óvodába lehet (Rendelet 20. 
§ (1)):
2021. május 03. (hétfőtől) – 2021. május 07. (péntekig) 
8:00-16:00 óráig.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, 
akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életé-
vüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a jelentkezés me-
nete elektronikus úton is történhet beiratkozási lap alap-
ján, mely letölthető a tata.hu weboldalról.
A beiratkozási lap tartalmazza az intézmények elérhető-
ségeit. Kérdések esetén az intézmények vezetői rendel-
kezésre állnak a beiratkozási ideje alatt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői fel-
ügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő 
időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés 
a) pontja értelmében szabálysértést követ el.
Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-től az 
Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tankö-
teles gyermekek nyilvántartása, ezért az óvodai nevelés-
ben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ameny-
nyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles azt az Oktatási Hivatal felé bejelenteni. 
A bejelentő űrlap az Oktatási Hivatal online felületén 
elérhető a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerde-
kuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.p...  weboldalon. Az 
űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a 
kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet aláírva 
kell a hivatal címére megküldeni.
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az év közbeni felvételi 
igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. 
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis elő-

felvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedje-
nek jelezni az óvodákban.
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt szülőket, hogy Tata vá-
rosában az integrált óvodai nevelés a sajátos nevelési 
igényű gyermekek számára az önkormányzati fenntar-
tású óvodákban biztosított, a gyermek óvodai neve-
lését-oktatását a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői véleményben foglaltak alapján. Az óvodák el-
érhetőségeit tartalmazó táblázat letölthető Tata honlap-
járól, a www.tata.hu oldalról.
Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a követ-
kezők:
-a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét 
igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3),
-a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
-nem magyar állampolgárság esetén az ország területén 
való tartózkodás jogcímét igazoló okirat (Nkt. 92. §),
-a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, 
sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló do-
kumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyer-
mekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).
Az óvoda adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsola-
tos szabályzata a szervezeti és működési szabályzatban 
található. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés 
közlésének határnapja 2021. május 12. Az óvodavezető 
írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló 
szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illeték-
mentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz 
(önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyző-
höz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és 
hoz másodfokú döntést.
Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelye-
zett hirdetményben, valamint Tata város honlapján, a 
www.tata.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Óvodai beiratkozások a 2021/22-es nevelési évre

Az európai városok között a 
történelem során mindig is vol-
tak kapcsolatok – melyek el-
sősorban gazdasági, politikai, 
kulturális területre irányultak. 
A mai értelemben vett testvér-
városi kapcsolatok közvetlenül 
a II. világháború után jöttek 
létre – a háború okozta sebek 
begyógyítására, a korábban 
egymással szembe került nem-
zetek közötti „hidak” kiépítésé-
re. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, 
hogy a béke nem teremthető 
meg az állampolgárok szemé-
lyes elkötelezettsége nélkül. 
A testvérvárosi mozgalom is 
hozzájárult a szellemiségében, 
értékrendjében egységre törek-
vő Európa létrehozásához, és 
napjainkban is fontos eleme az 
európai azonosságtudatnak.
Tatának nem kevesebb, mint 

kilenc testvérvárosa van: a hol-
landiai Alkmaar (1985 óta), a 
németországi Gerlingen (1987 
óta), a franciaországi Damma-
rie-lès-Lys (1993 óta), az olasz-
országi Arenzano (1994 óta) 
és Montebelluna (2000 óta), 
a szlovákiai Szőgyén (1997 
óta), a romániai Szováta (2002 
óta), a lengyelországi Pińczów 
(2004 óta) és a szerbiai Ma-
gyarkanizsa (2012 óta). 
Minden évben 30-40 testvérvá-
rosi találkozót szervezünk Ta-
tán, a tataiak pedig évente kb. 
30 rendezvényre, találkozóra 
kapnak meghívást testvérváro-
sainkba. Elsősorban a kultúra 
és a sport területén működünk 
együtt testvér- és partnerváro-
sainkkal.
Az európai eszme előmozdítása 
terén végzett tevékenységéért a 

strasbourgi székhelyű Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlése 
2013-ban Európa Díjat adomá-
nyozott városunknak.  
1957 óta április utolsó vasár-
napja a Testvérvárosok Világ-
napja. Úgy igaz: mi itt, Tatán, 
soha nem ünnepeltük ezt a na-
pot – mert egyszerűen nem volt 
rá szükségünk, hiszen oly sok 
egyéb alkalom, dátum adódott 
egy-egy év során, hogy kifejez-
zük barátságunkat a testvérvá-
rosainkban élők iránt. 
2020 tavasza óta azonban test-
vérvárosi barátaink túlnyomó 
többségével nem volt módunk 
személyesen találkozni. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy idén, ezen 
a világnapon, meghívjuk a De-
cem nevű Facebook oldalunk-
ra testvérvárosaink képviselőt, 
arra kérve őket, hogy fejtsék 

ki gondolataikat a testvérbarát-
ságról – vagy egész egyszerűen 
küldjenek üdvözletet tatai bará-
taiknak, jó ismerőseiknek.
Mindegyik testvérvárosunk el-
fogadta a meghívást, és nem ke-
vesebb, mint 18 rövidebb-hosz-
szabb üzenetet tehettünk közzé 
tőlük a Decem oldalon, április 
25-én. Volt, aki levelet írt és 
volt aki videót küldött. Ren-
geteg fénykép is érkezett az 
elmúlt évek, sőt évtizedek je-
lentősebb testvérvárosi esemé-
nyeiről. 
A sok-sok visszaemlékezésből 
és jó kívánságból ezeken a ha-
sábokon most kettőt szeretnénk 
kiemelni:
Włodzimierz Badurak, lengyel 
testvérvárosunk, Pińczów pol-
gármestere írta:
„Többről van szó, mint szerző-

désekről és megállapodásokról. 
Ez a siker a közösségek cse-
reprogramjaiban és kölcsönös 
gazdagodásában mérhető, és 
ezeknek a közösségeknek, a tá-
volság ellenére, sok érzelmet, 
tapasztalatot, kultúrát és szo-
kást sikerült egymásnak átad-
niuk.”
Nyilas Leonov Anita, városunk 
magyarkanizsai díszpolgára 
pedig így fogalmazott:
„Nekem, délvidéki magyarnak 
az anyaország és Tata az a hely, 
ahol érzem, hogy az egységes 
magyar nemzet tagja vagyok, 
hol megbecsült barát vagyok, 
ahonnan nekem sok igaz ma-
gyar ember barátom, nemzet-
testvérem van!”

Osgyáni Zsuzsanna 
nemzetközi referens

Tata Város Önkormányzata

A testvérvárosok világnapja

Bölcsődék Napja
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„Az én Tatám”   
Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

„Az én Tatám” című rova-
tunkban olvasóink szemé-
vel szeretnénk bemutatni 
Tata szépségét és külön-
legességeit. A fotókat a 
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com 
e-mail-címre 
várjuk. 

Köszönjük a 
szép fotót 
Ballabásné 
Évának!

A Kenderke Református Alap-
fokú Művészeti Iskola igazgató-
ja, Kun Katalin 2021.04.01-től 
nyugdíjba vonult.
A Tatai  Református  Egyház-
község,  mint fenntartó  megbí-
zott  igazgatónak  személyemet, 
Bánáti Norbertet nevezte ki.
Az iskola működéséhez szoro-
san kapcsolódó civil szerveze-
tek ügyeit érintő kérdésekben, a 
képviseletre jogosult személyek:
Tatai   Kenderke   Néptáncegye-
sület:   
Hulinné   Gyenizse  Judit   
egyesületi   elnök 
neptanc@kenderke.hu,  
20/3 11-2682,
Tatai Kenderke Alapítvány: 
Nagy József 
alapítványi elnök.

JEGYZET

Futógondolatok

Nem szeretek futni, mert nincs 
benne labda…
Megtelik a „lavór”. Egyik bala-
toni vitorlás ismerősöm nevez-
te így az Öreg tavat. Na jó, nem 
teljesen…
Ő azt mondta, hogy azért nem 
jó vitorlás terep, mert lötyög, 
mint lavórban a víz…
Megtelik élettel is…
A kajakosok közül páran már 
akkor vízre szálltak, amikor 
még titanicosdit is játszhattak 
volna. Ma már mentőmellé-
nyes lurkók és sikerekre ké-
szülők hadát láthatja fentről 
Csaszi. 
Nem beszélve a sárkányha-
jósokról, evezősökről, surfö-
sökről, suposokról, ironmanes 
úszókról. Mindegy, hogy süt a 
Nap, borult, vagy éppen esik. 
Hullámos, vagy sima, jeges, hi-
deg, langyos, vagy meleg a víz. 
Ők olyannak szeretik a tavat, 
amilyen…
Békében egymás mellett, félt-
ve-óvva az „ Öreget”.
Nemsokára újra megtelik a tó, 
mert kánikula lesz és a víz me-
leg…          -pf- 

Az oltási program további üte-
mes folytatása érdekében ápri-
lis 23-án pénteken  megnyílt az 
online időpontfoglaló rendszer 
- közölte a Miniszerelnökség 
területi közigazgatásért felelős 
államtitkára. György István, aki 

az országos oltási mun-
kacsoport vezetője is, 
hozzátette: azután nyitot-
ta meg az országos oltási 
munkacsoport az online 
időpontfoglaló rendszert, 
hogy az elmúlt két nap-
ban sikeresen tesztelték.
Mostantól minden, még 
nem beoltott, de regiszt-
rációval rendelkező em-
ber tud az interneten idő-
pontot foglalni az oltásra. 
Aktuálisan e hét hétfőre, 
keddre és szerdára, kife-

jezetten kórházi oltópontokon, 
Sinopharm-vakcinával történő 
oltásra lehet időpontot foglalni 
az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltató Tér lakossági portál-
ján, az www.eeszt.gov.hu  címen. 

Az időpontfoglalás elérhetősége 
és a tudnivalók a koronavirus.
gov.hu oldalon is megtalálhatók.
Az államtitkár elmondta: az idő-
pontfoglaló oldalon a regiszt-
ráltak egy-két perc alatt le tud-
ják foglalni maguknak az oltás 
időpontját, a belépéshez csak a 
TAJ-számot és a születési dátu-
mot kell megadni. A rendszerben 
ki lehet választani, mely napon, 
hány órakor, melyik település 
mely kórházi oltópontján szeret-
né valaki megkapni az oltást.
Az időpontfoglalásról visszaiga-
zoló e-mailt és oltás előtti nap 
emlékeztető e-mailt küldenek, 
a foglalás visszaigazolása pedig 
kinyomtatható. György István 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
mindenki csak egy foglalást tud 

végezni és a véglegesített fogla-
lás már nem módosítható. Az ér-
vényesen regisztráltak - vagyis, 
akiknek a regisztrációkor meg-
adott adatait már ellenőrizték - 
valamennyi kórházi oltópontra 
tudnak maguknak időpontot fog-
lalni, de a helyszín kiválasztá-
sakor ajánlott figyelembe venni, 
hogy egy hónap múlva a máso-
dik oltást ugyanazon az oltópon-
ton fogják beadni, amelyiken az 
elsőt.
Előfordulhat, hogy a következő 
napokban a háziorvos is oltásra 
hívja a regisztráltakat, ezért aki 
már foglalt magának időpontot, 
az jelezze ezt a háziorvosának, 
aki így fel tudja kínálni másnak 
is a vakcinát. 

(Forrás: koronavirus.gov.hu)

A Volánbusz járatain szombat-
tól (május 1.) ismét lehet jegyet 
vásárolni a buszvezetőktől, visz-
szaáll a fedélzeti jegyértékesítés 
és az első ajtós felszállási rend 
- közölte a társaság az MTI-vel 
április 27-én.
A Volánbusz kiemelte, hogy a 
járatokon az első üléssorok to-
vábbra sem lesznek  használ-
hatóak, megmarad a kordonos 
lezárásuk, a száj és az orr masz-
kkal való eltakarása ezentúl is 
mindenki számára kötelező lesz 
valamennyi járaton és utasfor-

galmi létesítményben.
A Volánbusz azt kéri az utasok-
tól, hogy a május 3-án kezdődő 
érettségi időszakra, valamint 
a várhatóan május 10-től kez-
dődő iskolanyitásra tekintet-
tel időben, és lehetőség szerint 
elektronikus úton vegyék meg 
jegyüket, bérletüket.  Kiemel-
ték, hogy a MÁV-Volán-csoport 
összehangolt, egységes műkö-
désének köszönhetően egyre 
több lehetőség áll rendelkezésre 
a jegyek és bérletek elektroni-
kus úton történő megváltására. 

Az autóbuszjegyek és bérletek 
továbbra is megvásárolhatók a 
Volánbusz pénztáraiban, jegy-
kiadó automatáiban, partnere-
iknél, valamint a Közlekedési 
Mobiljegy alkalmazásban és 
társalkalmazásaiban, egyes tele-
pülések helyi díjtermékei pedig 
a MÁV mobilalkalmazásban és 
a vasútállomások jegypénztára-
iban is.
Újdonság, hogy a MÁV-Start 
pénztáraiban ezentúl bármely 
hónapban megválthatóak lesz-
nek a havi bérletek - így már a 

május havi, legfeljebb 60 kilo-
méterre érvényes helyközi au-
tóbuszbérlet is - valamint április 
29-től már az övezetes jegyek 
is elérhetők 60 kilométerig, or-
szágszerte közel 300 helyszínen. 
Az első ajtós felszállás újraindu-
lásával egy időben megszűnik 
az ellenőröknél történő pótdíj-
mentes jegyváltás lehetősége, 
tehát az utazás csak érvényes 
menetjeggyel vagy bérlettel 
kezdhető meg.

(Forrás: MTI/koronavirus.gov.hu)

A tatai Pötörke táncosai is csatla-
koztak a minden évben meghirde-
tett kezdeményezéshez. A felhívás 
szerint április 24-én öltsük ma-
gunkra viseleteinket vagy viseljük 
azok egyes elemeit, kiegészítőit a 
saját és családunk örömére. Ké-
szítsünk fotót és osszuk meg a kö-
zösségi média felületein a hashtag 
nepviseletnapja és a hashtag egy-
napnepviseletben mondattal – kö-
zölték a szervezők. 
Az immár hetedik alkalommal 
megvalósuló program célja, hogy 
felhívja a figyelmet határokon is 
átívelő közös értékeinkre, a nép-
viseletek sokszínűségére és szép-
ségére.
A kezdeményezéshez évről évre 
egyre több intézmény, helyi kö-
zösség és vállalkozás csatlakozik 
határon innen és túl, az elmúlt 
hat évben több mint 15 országból 
több ezren vettek részt.           -pv-

Elindult az online oltási időpontfoglaló rendszer

Május 1-től visszaáll az első ajtós felszállási rend a buszokon

A magyar népviselet napja

Az MH 25. Klapka György Lövész-
dandár tájékoztatása szerint 2021. 
május hónapban az alakulat az aláb-
bi napokon hajt végre éleslövészetet, 
illetve nagy zajhatással járó felada-
tokat a szomódi lőtér és gyakorlótér 
területén:
Lövészetes napok: 03., 04., 05., 06., 
07., 10., 11., 12., 13., 14., 25., 26., 

27-én 08.00-tól 22.00 óráig.
Nagy zajhatással járó lövészetes, il-
letve gyakorlatos napok: 13.
Lövészetmentes napok: 01., 02., 08., 
09, 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 
22., 23., 24, 28., 29., 30., 31-én.
Összesen: 18 nap
Az esetleges változásokról az alaku-
lat értesítést küld.

Tájékoztatás májusi lövészetes napokról

Bővebb információk:
www.tata.hu

Tatai TV Képújság

Új, megbízott vezető 
a Kenderke élén
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A salgótarjáni Dornyay Béla 
Múzeum az elmúlt két hét-
ben névadójuk munkásságát 
és hatását bemutató sorozatot 
indított blogján. A kezdemé-
nyezéshez csatlakozva a Kuny 
Domokos Múzeum, gyűjtemé-
nyének hozzá köthető darab-
jaiból mutat be egy válogatást 
közösségi oldalán.
Dornyay Béla életében fontos 
szerepet játszott Tata, illet-
ve ő is meghatározó szerepet 
töltött be a város kulturális és 
tudományos életében. 1896-

ban, kilencéve-
sen került a 
tatai piarista 
gimnáziumba, 
ahol 1900-ig 
tanult, kiváló 
eredményeket 
mutatva. Ezek 
az évek nagy 
hatással voltak 
rá, örökre szí-
vébe zárta Tata 
városát. Továb-
bi tanulmányai 
(Vácott, Kecs-
keméten, Bu-
dapesten) majd 
tanári állása 
(Rózsahegyen, 
Veszprémben, 
Magyaróváron, 
és Salgótarján-
ban), később 
pedig múze-
u m i g a z g a t ó i 
t evékenysége 
(Keszthelyen) 

messzire sodorta a várostól, 
azonban a nyári vakációkat 
rendszerint Tatán töltötte, az 
időt pedig helyi vonatkozású 
vizsgálataira fordította.  Tanul-
mányai és végzettsége elsősor-
ban a földrajzhoz kötötte, de 
igazi polihisztorként a legkü-
lönbözőbb tudományágakban 
tevékenykedett, így számos 
helytörténeti munkája is meg-
jelent.
Eredményeit közérthető mó-
don, rendszeresen publikálta a 
Tata-Tóvárosi Híradó hasábja-

in. 1923-tól 1940-ig élt Salgó-
tarjánban, ahol a gimnázium-
ban tanított, de kivette a részét 
a város kulturális életének 
szervezéséből más területeken 
is. A múlt kincseinek feltárása, 
és az értékek megőrzése szív-
ügye volt, ezért kutatásokba 
kezdett és jelentős gyűjtőmun-
kát végzett, melynek révén egy 
olyan gyűjtemény jött létre, 
amely megalapozta a város ké-
sőbbi múzeumát (hasonló mú-
zeumszervező tevékenységet 
fejtett ki Rózsahegyen és Tatán 
is). Salgótarjáni munkájának 
meghatározó mivoltát mi sem 
mutatja jobban, mint hogy a 
városban múzeum és általános 
iskola őrzi nevét. Gyűjtemé-
nyünkben jelentős mennyiségű 
Dornyay Bélához kapcsolódó 
anyag található.
A salgótarjáni múzeumtól át-
véve a stafétát, most két olyan 
dokumentumot mutatunk be, 
amelyek Dornyay személyes 
életéhez, és salgótarjáni tar-
tózkodásához kapcsolódnak. 
Az egyik darab széleskörű ér-
deklődésére ad érdekes példát: 
a Salgótarjáni Bélyeggyűjtők 
Egyesületének tagsági igazol-
ványa, melyen Dornyay Béla 
neve szerepel. A másik doku-
mentum egy nevére kiállított, 
Salgótarjánban kelt utalvány, 
mely kampós szegek és vil-
lanykörték vásárlásáról szól.

Szöveg: Bognár Péter,
fotó: Varga Edit

A tatai múzeum alapítóját tisz-
teljük Dornyay Béla (1887-
1965) személyében. Az 1900 tá-
ján készült tablóképen Dornyayt 
még tatai kisdiákként látjuk, jó-
néhány évvel azelőtt, hogy maga 
is felöltötte volna a habitust, és 
elkezdte volna tanári és tudósi 
pályafutását a rend kötelékében. 
Bár Keszthelyen született, korán 
árvaságra jutva 1896-ban tatai 
rokonaihoz, Böröczy Alojziá-
ékhoz került, és a tatai piarista 
algimnáziumban kezdte meg kö-
zépiskolai tanulmányait. Ezek-
ben az években készült a két 
csoportkép. Ekkor a tatai piarista 
gimnázium még négyosztályos 
algimnázium volt, így a felsőbb 
évfolyamokat Dornyay Béla már 
nem itt, hanem a rend váci és 
kecskeméti iskoláiban végezte 
el. 1901-ben Vácott lépett be a 
piarista rendbe. A rendi tanár-
képzőben, Budapesten kapott 
földrajz-természetrajz szakos ta-
nári diplomát 1910-ben.
A diákévekben még mindig Tata 
jelentette az otthont és a nagyné-
nik a családot; a nyarakat, a szü-

nidőket itt töltötte a 
fiatal tanár, és ekkor 
szervezte meg a pi-
arista rend házi ré-
giségtárából a rend-
ház falain belül a 
szakszerűen rende-
zett és katalogizált 
Piarista Múzeumot. 
Dornyay Béla Ta-
tához való, haláláig 

tartó kötődése valamikor a fel-
vételek készülésének évei körül 
kezdődött.
Az első képen a piarista társház 
bejárati ajtaja előtt sorakoznak 
fel a diákok, mögöttük tanáraik 
állnak. Dornyay Béla a sorban 
elöl áll, gombos kabátban. A 
másik kép az osztály csoport-
képe, mellettük jobbra az osz-
tályfőnök, Czimmermann János 
kegyesrendi tanár áll. Dornyay 
Bélát az ülő sorban találjuk, ő 
balról a harmadik. A kép hátol-
dalán nevek olvashatók a tudós 
kézírásával – nyilván jóval ké-
sőbb, emlékezetből írta le eze-
ket, emiatt hiányosak a sorok. 
Dornyay hihetetlenül pontosan, 
a polihisztor alaposságával jegy-
zett fel minden megfigyelést, 
őrzött meg minden eseményt, 
cédulázott ki minden forrást, - 
erre példa a csoportkép is. Az 
egykori osztálytársak feljegyzett 
nevei között a legismertebb talán 
Mende Valéré, akit neves grafi-
kusként és építészként tartunk 
számon.

Az Öreg-tó vízszintjének le-
engedésekor a vár oldalában 

megfigyelhető egy egyedi meg-
jelenésű, szabályos formájú 

„szikla”. E jelenség 
régóta foglalkoztatta 
mind a történetírás, 
mind a természettu-
domány képviselőit. 
A széles közönség 
számára elérhető 
formában Dornyay 
Béla foglalta össze a 
képen látható forrás 
történetét:
„E forrásnak Tata-
vár déli tövénél… 
É-D irányban, egy 
szabályosnak látszó 
s feltűnően kiemel-
kedő mésztufa-gát, 
melyet a tatai nép is 
jól ismer…. E mes-
terségesnek látszó 

(de természetes) mésztufagát 

a nép fantáziáját is minden-
kor izgatta és ezért mindenfé-
le mendemondát fűztek hozzá; 
így pl. hogy az a tatai tóba II. 
Lajos király által bele-fullasz-
tatott Behram csausz holttesté-
re dobált kövekből épült volna 
fel, így tehát, hogy e mésztu-
fa-gát Behram csausz sírdomb-
ja volna! E néprege persze sem 
a természeti (geológiai) igaz-
ságnak, sem pedig a történelmi 
tényeknek nem felel meg!”A 
helyszínen Dornyay is végzett 
vizsgálatokat, amelynek tárgyi 
emlékei sajnos nem maradtak 
meg, csupán a posztban sze-
replő fényképfelvétel, amelyen 
jól látható, hogy a forráskúp 
mellett hosszanti irányban ár-
kot ástak.

 „E forrás körül, a leeresztett 
tó fenekén, én sok megmunkált 
(vésett, fúrott és simított) szar-
vasagancstöredéket is találtam, 
ami azt bizonyítja, hogy már 
az ősember (paleolit-neolit?) is 
tanyázott e forrás fölötti neo-
kómsziklarögön, mely tehát 
már akkor is szigetként állha-
tott ki a környező vizekből, 
mocsarakból! Ez ismét egy 
újabb, érdekes adat Tata tele-
pülésföldrajzához”
A fentiek alapján Dornyay 
Béla arra a következtetésre ju-
tott, hogy a tatai várnak helyt 
adó szikla, már az ősembernek 
is biztonságot nyújtott.

Szöveg: Dr. Schmidtmayer Ri-
chárd, fotó: Varga Edit.

„A mester Tatáé volt. Innen indult 
el dicsősége útjára. Itt lakott, innen 
irányította többi építkezését is. Tatán 
halt meg és porladó hamvai itt szem-
ben nyugszanak hatalmas alkotásának 
kriptájában.”
Egy régi emléktábla magasztos szö-
vegéből idéztünk. A Magyary Zoltán 
által az 1930-as években felkért fiatal 
tudósok (köztük Révhelyi Elemér) 
kutatásainak nyomán tárult fel váro-
sunk múltja, s került előtérbe például 
a 18. századi építőmester, Fellner Ja-
kab életműve – ő a tábla idézett szö-
vegében említett „mester”.
Magyary Zoltán készíttette el 1940-
ben Fellner szobrát (Ungvári Lajos 
alkotása), ő kezdeményezte az em-
léktáblát, íratta Révhelyivel annak 
szövegét, de Magyary Zoltán volt az, 
aki a Nagytemplom előtti lépcsősort, 

mint a hatalmas épülethez felvezető, 
méltóságteljes alépítményt megter-
veztette (Weichinger Károly és Wäl-
der Gyula neves építészek munkája), 
s mindezt Tata városi fejlődése, mo-
dern városképe, kulturális központtá 
válása érdekében.
A heti játékhoz tartozó kérdés: Melyik 
az a tatai épület, amelynek az építése 
során, még mint pallér, megjelent a fi-
atal Fellner városunkban?
A válaszokat a varosseta.kuny@gma-
il.com címre kérjük küldeni.
A heti megfejtések beküldői között 
április 30-án sorsoljuk ki az „Em-
lék-könyv” c. kiadványunkat. A játék 
folyamatos, minden szerdán jelentke-
zünk, minden hónap végén kisorsol-
juk a jutalomkönyvet.

Szöveg: Kövesdi Mónika,
 fotó: Varga Edit

Dornyay Bélára emlékezik a múzeum

Dornyay kutatásai

Dornyay Béla tatai kötődése

Séta emléktábláink és szobraink körül: Fellner Jakab emlékezete
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A tóvárosi Kapucinus Templom út 265 
évvel ezelőtt 1756. május 1-jén szen-
telték fel. A kapucinus templom és 
rendház alapítása (1743) Gróf Ester-
házy József altábornagy, későbbi or-
szágbíró nevéhez fűződik. 1727-ben, 
amikor megvásárolta ezt a települést, 
már a birtokbavételkor foglalkoztatta 
a kapucinusok letelepítésének gondo-
lata. Buzgó katolikus lévén üdvösnek 
tartotta a katolikusok számá-
nak növelését, a hit terjesztését, 
melyre kapucinus atyákat hívott 
meg. Vallotta: "Lelkem az iste-
né, hűségem a királyé, becsüle-
tem a hazáé." 
Számos templomot építtetett. 
Tóvároson pedig a Szeráfi Szent 
Atya Kapucinus Kisebb Testvé-
reinek Rendjéhez tartozó szer-
zetes atyák részére kolostort 
és a hívek örömére templomot 
építtetett. A kapucinusok mega-
lapításában az új katolikus hívek 
letelepítésében nagy szerepe volt az 
Eszterházyak hithű kormányzójának, 
Balogh Ferencnek. 
A korabeli iratok alapján:
1743. február 28-án Tata városának 
abban a részében, melyet a magyarok 
tavairól "Tó-városnak" neveznek, je-
lölték és kimérték az építendő kolostor 
helyét. A telket P. Largus polgári né-
ven Rieff János (aki kezdetben Móron, 
1729-től a tatai vár kápolnában tevé-
kenykedett), áldotta meg.
1743 május ötödikén tették le a temp-
lom alapkövét és beiktatták az új szer-
zeteseket. Az alapkő oldalára vésték a 
gróf nevét és valamennyi rangját. Az 
alapkő megáldását és ünnepélyes meg-
tételét Szamer Mihály győri  kanonok 
végezte el. 1743. május 6-án Kuthner 
Jakab komáromi építőmester, királyi 
építésvezető Rimholz József pallérral 
érkezett Tatára és megkezdődött az 
építkezés. Az építkezés irányításában 
részt vett a bécsújhelyi Frater Berthol-
dus polgári nevén Ziegerhoffer Ferdi-
nánd építész, aki a a pécsi rendházból 
érkezett.  Az ottani ferences templom 
renoválási munkálatait irányította. Az 
építkezésben kapucinus atyák, fráte-
rek, testvérek is részt vettek, akik kö-
zött nem egy mesterember volt. Stájer 
Fráter Hyachisztus, más néven Jácint 
testvér asztalos. 1746-tól a kapucinus 
templom és kolostor építkezésénél 

dolgozott Fellner Ja-
kab, a morvaorszá-
gi születésű 23 éves 
kőműveslegény, aki 
Bécsből érkezett Ta-
tára. Időközben Rim-
holz József pallér el-
halálozott. 1746-ban 
feleségül vette  özve-
gyét. Jogfolytonos-
ság miatt ő látta el a 
palléri munkákat, de 
akkor már az épít-
kezés vége felé járt. 
1748-ban Fellner a 

komáromi kőművesek előtt sikeres 
mestervizsgát tett. Szaktudása, tehet-
sége révén a késői barokk építészet 
kimagasló mestere lett. Kuttner- Bert-
hold-Fellner 1749-ig dolgozott együtt, 
amikor az építész frátert  rendi elöl-
járói újra Pécsre irányították. 1746. 
augusztus 1-jén porciunkula búcsú 
ünnepének vigiliáján Sághy Metód, a 

magyar kolostorok felügyelője, pozso-
nyi házfőnök megáldotta a templomot 
és bemutatta az első ünnepélyes szent-
misét. 
A kolostor és a templom építése 
1747-ben befejeződött. A templom és 
a kolostor nem kirívó, külsőleg egy-
szerűbb.Az egyszerű templom külső 
pompás barokk belsőt rejteget.  
Mielőtt belépünk a templomba, ves-
sünk egy pillantást a külsőre. A gere-
csei vörösmárvány kapuzat szemöl-
dök-kövén a rend jelvénye látható, 
fölötte az Esterházyak címere. Kö-
zépütt a fal mélyedésében egy moza-
ikkép van elhelyezve. A mozaik fölött 
egy körablak, és ezzel mintegy három-
szöget alkotva két négykaréjos padlá-
sablak.  A kis ablakok között napóra 
jelzi az idő múlását. A bejárattól jobb-
ra arany korpuszos vörösmárvány ke-
resztet láthatunk. A templom tetején 
fazsindelyes huszártorony áll. 
Amikor belépünk a templomba, tágas 
fiókos, dongás templomhajó tárul sze-
münk elé. A diadalív mögött szűkebb 
hosszú szentéllyel. A főoltár gazdag 
fafaragások oszlopos aranyozott. A 
diadalív két oldalán két mellékol-
tár látható. Az oltárok kompozíciója 
Josef Bechert tervei szerint készült. 
Fr.Hyachistus- Jácint testvér asztalos 
keze munkáját dicséri. A főoltárké-

pen Szent István 
fiával Szent Im-
rével láthatjuk, 
előttük a koroná-
zási ékszerek. A 
kép felső részén a 
mennybe felvett 
Mária. Az ő oltal-
mába ajánlja fel 
Szent István az 
országot. Arany-
keretes mezőben 
a kép fölött a 
Szentháromság, 
a feltámadott 
Krisztus, galamb 
képében a szent-

lélek. A főoltárképen a háttérben meg-
húzódik a kolostor és a kastély. Az ere-
deti képet Franz Karl Palko, Esterházy 
Imre pozsonyi prímás udvari festője 
festette. Az eredeti elkallódott. Kora-
beli vázlatok alapján megállapítható, 
hogy a jelenlegi oltárkép annak máso-
lata. 1890-ben Müller Ferenc készítet-
te. A főoltárhoz négy figurális szobor 
is készült, de ezek elkallódtak.  A tta-
bernákulum (a szentség őrző szekrény) 
Gode Lajos pozsonyi szobrászmű-
vész alkotása. A mellékoltárok képeit 
Charles Johann Auerbach és Johann 
Gasper Reisner festette. 
A jobboldali mellékoltár Szent Antalt 
ábrázolja a gyermek Jézussal, a bal ol-
dali az Agostyáni Szent Ferencet a ze-
nélő angyalokkal.  A főhajó jobb olda-
lán lévő oltárképet Karl Palko festette. 
A kápolnát és az oltárt a szeplőtelen 
fogantatás tiszteletére szentelték fel. A 
templomhajó mennyezetén a ferences 
szentektisztelegnek Mária előtt, Palkó 

Károly festette.
A templomot színes üvegablakok 
díszítik, melyet Szent Ferencet 
Szent Konrádot Szent Lőrincet 
ábrázolják. A gyóntatófülkében 
csiszolt üveg képeket láthatunk. A 
jelenlegi padokat 1790-ben készí-
tették el, móri tölgyfából faragták 
ki. A keresztút domborművet Sugár 
Gyula iparművész készítette. Előtte 
festmények díszítették a falakat. 
A templomban látható szobrok: 
Szent József 1890.
Szent Antal 1899.

Mária és Jézus Szíve-szobrok 1901. 
Cs Kiss Ernő fafaragó szobrászmű-
vész alkotásai: Szent Imre, Szent Er-
zsébet,Szent Ágnes szobrai. A Mária 

Kápolnán keresztül folyosó vezet a 
sekrestyébe, ahol gyóntatófülkék, va-
lamint egy Mária és egy Piéta szobor 
található. A sekrestye bútorzata is a 
régmúltról tanúskodik. A sekrestyéből 
az oratóriumba jutunk, az oltár mögöt-
ti helység a közös imádság és a zso-
lozsma helyszíne. Itt találjuk Anton 
Stippinger Utolsó vacsora című képét. 
A templom felszentelésére 1756. május 
1-jén került sor. A felszentelést a győri 
s e g é d p ü s p ö k 
báró Puchner 
Frigyes József 
Kristóf végez-
te Szent Imre 
tiszteletére. A 
szertartás né-
met és magyar 
nyelven folyt. 
A főpapi szent-
misén jelen volt 
az alapító gróf 
fia, ifjabb Es-
terházy József, 
számos magas-
rangú állami és 
katonai tiszt-

ségviselő. A következő napon meg-
kezdődött a bérmálás, melyen mintegy 
kétezer fő vett részt, egy hétig tartott. 
A kapucinusok, akik a ferencesek leg-
fiatalabb hajtását képviselik, nevüket 
öltözékük jellegzetes darabjáról,a  ka-
pucniról kapták. Barna ruhájukat fehér 
kötél fogja össze, rajta három csomó-
val, ezek a legfontosabb szerzetesi 
erényeket képviselik: a szegénységet, 
az alázatosságot és az irgalmasságot. 
Egész életüket ezeknek az erények-
nek rendelték alá.  A Kárpát- meden-
cében a 17. században jelentetek meg.  
Buda visszafoglalása után jönnek lét-
re a kapucinus kolostorok: Pozsony, 
Mór, Óvár, Eszék, Tokaj, Nagyvárad, 
Szentes, Hatvan, Holics, Máriabes-
nyő, Tata. A kapucinus atyák évszá-
zadokon keresztül úgy hirdették isten 
igéjét, hogy a hívekben elmélyítsék 
hitbeli meggyőződésüet, nem csak 
békeidőben, de háborúk, járványok, 
földrengések idején is.  Kinyújtották 
segítő kezeket embertársai felé. A tatai 
kapucinus atyák közül többen kiváló 
szónok voltak. Tanítottak, rendi után-
pótlást biztosítottak, betegek ápolá-
sában résztvettek, karitatív tevékeny-
séget folytattak. Meg kell említenem 
P. Somhegyi Schveighardt Veremund 
atyát,  aki 1913-14-ben alapította a 
Szeráfikumot (diákotthont) P. hartvá-
nyi János házfőnököt, nagybátyámat, 
aki a II. világháború alatt a Szeráfikum 
épületében kapucinus kórházat léte-
sített 1946-ban. Dr. P. Röss Bertalan, 
aki kiváló szónok és író is volt, karita-
tív tevékenységet folytatott. II. világ-
háború befejezése után a Kapucinus 
anyákra segítőikre, a fráterekre nehéz 
idők jártak. A Magyar Népköztársaság 
1950. évi 34. számú törvényerejű ren-
delet alapján a szerzetesrendek műkö-
dése megszűnt. 1950. szeptember 7-én 
feloszlatták a tóvárosi kapucinus ren-
det is. A rendszerváltással 1989-90-es 
években a tóvárosi kapucinus templom 
lelkipásztorai ismét kapucinus atyák 
lettek. Virág János ottomár atya és és 
Cirill atya személyében. Haláluk után 
2012 októberétől Szalai Gábor atya 
lett a Kapucinus templom plébánosa. 
A jelenlegi plébános Kovács Albert 
atya, aki fáradságot nem ismerve hir-
deti az evangéliumot, a hívekben el-
mélyíti hitbeli meggyőződéssüket. A 
járványhelyzet megszűntével a tatai 
kapucinus templom is újból megtelik 
hívekkel, hálát adva, Isten áldását kér-
ve együtt énekeljük a nemzeti imádsá-
gunkat:
"Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!"

dr. Kiss Tiborné  
a THE elnöke

1756. május 1. a tóvárosi Kapucinus templom felszentelésének éve 
"Aki a múlt emlékét nem őrzi, önmagát semmisíti meg"



Egyre inkább közelebb kerülünk 
ahhoz a naphoz amikor a magyar 
kerékpáros körverseny mezőnye 
Tatára érkezik. Május 14-e ez a 
jeles dátum amit már most ér-
demes beírni a naptárba, hiszen 
ilyen rangos sportesemény még 
nem volt a városban. A televízi-
ók különböző sportműsoraiban 
rendszeresen lehet látni közve-
títéseket kerékpárversenyekről. 
Azt is lehet látni, hogy szinte 
mindenütt sokan állnak az utak 
mentén és tapssal, hanggal biz-
tatják a versenyzőket. Az uta-
kon néhány helyen fel is festik 
kedvenceik nevét vagy csak egy 
biztató szót. A célba érkezés 
környékén pedig tömeg várja a 
versenyzőket. Csak bízni lehet 
benne, hogy a COVID helyzet 
lehetővé teszi a helyszíni szur-
kolást a Tour de Hongrie útvo-
nalán. Május 12-én kezdődik a 
nagy menet a Siófok – Kaposvár 
(173 km) szakasszal, majd a Ba-
latonfüred – Nagykanizsa (183 
km) táv következik. A 3. napon 
(május 14-én) Veszprémből raj-
tol a mezőny délután fél 3-kor 
és 142 km után Tatán a Güntner 
Aréna előtt érkezik a célba. Erre 
várhatóan 17.30-17.45 között 

kerül sor. A városba Környe felől 
érkezik a karaván majd jobbra a 
Kocsi utcára fordulnak. A Kos-
suth tér előtt szintén egy jobb 
kanyar és a Fazekas utcán meg-
tett méterek után balra a Rákóczi 
útra térnek és ezen végig mennek 
a Május 1 útig. Itt balra fordul-
nak és tulajdonképpen a célegye-
nesben lesznek, kb. 900 méterre 
lesz a cél. A szakemberek na-
gyon technikás pályának tartják 
ezt a városi 3 km-es távot, sok 
kanyarral, emelkedővel, lejtővel. 
A legizgalmasabb talán az utolsó 
2 km, hiszen a Fazekas utcától a 
Május 1 útig a Rákóczi úton erős 
lejtmenetben egy km-t tekernek, 
majd a célig közel ennyit a Má-
jus 1 úton. Persze azon túl, hogy 
érdekes, izgalmas versenyre van 
kilátás, komoly nehézségeket 
fog jelenteni a város közleke-
désében. Egyrészt az útvonalon 
a parkolást tekintve, másrészt 
az időleges lezárásokat illetően. 
Megállni tilos táblák kerülnek ki 
a városon belüli útvonal mentén 
május 11-én, ami május 14-én 
8.00-18.00 között lesz érvény-
ben. A verseny napján az egyes 
útvonalak eltérő hosszú idősza-
kokra kerülnek lezárásra. 

Lezárások: 
május 14 (péntek): 9.00 – 
22.00 Május 1 út a Komáro-
mi út – Nagykert utca között
11.00 – 20.00 Május 1 út a 
Rákóczi út – Komáromi út 
között
15.00 – 19.00 Komáromi út a 
Kossuth térig és a Kőkút köz
17.00 – 18.00 Kocsi út – Faze-
kas utca – Rákóczi út
A verseny közben rendőri irá-
nyítás mellett az útvonalat ke-
resztező forgalomra lesz lehe-
tőség. A biztonság érdekében 
kérik a közlekedőket tartsák be 
a rendőrök, polgárőrök utasítá-
sait. Nézők, szurkolók ameny-
nyiben ezt a járvány kapcsán 
hozott intézkedések lehetővé 
teszik az útvonal mellett biztat-
hatják a versenyzőket, a Május 
1 úton ezt kordonon kívül te-
hetik. Egész nap zárva lesznek 
a Güntner Aréna körüli parko-
lók. A nap végén az eredmény-
hirdetés után a karaván tovább 
megy a városból. A következő 
napon Balassagyarmat – Gyön-
gyös – Kékestető az útvonal 
(204 km), míg a Tour de Hong-
rie befejező szakasza Budapes-
ten lesz egy 92 km-es távon.-ta-
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Bihari (Büchelmayer) Ferenc 
1922. januárjában házat vett Ta-
ta-Tóvároson és letelepedett szü-
lővárosában. Hamarosan a TAC 
vezetőségének kérésére a labda-
rúgás terén is szerepet vállalt, le-
igazolták a tataiak kapusának az 
akkor 33. évében járó játékost.
1922. március 18-án öltötte ma-
gára először a TAC fekete mezét, 
ő védte a TAC kapuját a Győri 
Vasutas ellen az 1:1-es mérkő-
zésen, a bemutatkozására több, 
mint ezerötszázan voltak kíván-
csiak.
Elvitathatatlan része volt június 
3-án a Győri ETO 4:2-es legyő-
zésében. Sokat jelentett higgadt-
sága és kiváló védései. Bihari 
1923. június 2-án védte utoljára a 
TAC kapuját, így mintegy másfél 
évig volt a Győri kerület II. osz-
tályában szereplő tataiak kapusa.
De ki is volt Bihari Ferenc ?

Az életrajzában születési helye-
ként Tatatóvárost és Budapestet is 
említik. Piarista gimnazistaként 
1907-ben lett a BTC (Budapes-
ti Torna Club) játékosa, kapusa. 
A BTC-vel 1919-ig két harma-
dik helyet szereztek a magyar I. 
osztályban, majd 1919-1920-ban 
már az FTC kapuját védte.
Húsz évesen 1909. május 2-án 
az Ausztria-Magyarország 3:4 
válogatott mérkőzésen debütált 
a magyar kapuban, majd még 
négyszer. Május 29-én a budapes-
ti Millenáris pályán 15 ezer néző 
volt a lelátókon, ahol az angolok 
4:2-re győztek a magyarok ellen. 
A meccs hőse Bihari Ferenc kapus 
volt, aki „több bravúros védéssel 
kápráztatta el az angolokat.” Csa-
pattársa volt a válogatottban Sch-
losser György, korának legkivá-
lóbb játékosa, és Hlavay György 
a későbbi TAC edző is. A vereség 

ellenére Biharit hősként ünnepel-
ték, pedig akkor az MTK-s Do-
monkos László mellett nemigen 
lehetett szóhoz jutni és akkor még 
ott volt Zsák Károly is. Tehát ösz-
szesen ötször védte a magyar vá-
logatott kapusát.
Az élettörténetéhez tartozik, 
hogy az I. világháborúban, 1914 
novemberében besorozták kato-
nának és részt vett tartalékos tize-
desként a belgrádi bevonuláson. 
1916-ban leszerelték és azonnal 
edzésre jelentkezett a BTC-nél.
Pályafutását 1923-ban a TAC-nál 
fejezte be, majd családi kávéhá-
zat üzemeltetett az Esterházy ut-
cában, amely a labdarúgócsapat, 
mérkőzések utáni találkozó helye 
volt.
1924 elején kivándorolt az USA-
ba és ott is halt meg 1965. június 
30-án, 76 évesen.
Egy újabb nagyszerű játékos, Bi-
hari Ferenc (1889-1965) írta be 
nevét Tata sporttörténetébe, a ta-
tai labdarúgás 1900-as évek ele-
ji időszakának eseményei közé. 
Ugyanolyan fontos szerepet ját-
szott a magyar labdarúgás törté-
netében, mint a korábban ismer-
tetett Skrabák István is. Az sem 
utolsó szempont, hogy azokban 
az évtizedekben a magyar labda-
rúgás Európa szűkebb elitjéhez 
tartozott.            Vámosi László

Tour de Hongrie

Biztosan sokan várják már, hogy a 
sportban is meginduljon a rendes 
élet. Egyrészt lehessen a helyszí-
nen nézni a mérkőzéseket, más-
részt aktívan is részt lehessen ven-
ni a szabadidősport eseményeken. 
Csak bízni lehet benne, hogy az 
oltások számában bekövetkező 
kedvező változás mindezeket le-
hetővé teszi. Természetesen a vá-
rosi sportrendezvények szervezői 
is nagyon szeretnének már dolgoz-
ni egy-egy rendezvény megvalósí-

tásában. A tervek készen állnak és 
amennyiben a szabályozás  lehe-
tővé teszi az alábbi sportrendezvé-
nyek lesznek a továbbiakban:
május 14.:  
Tour de Hongrie kerékpárverseny
junius 5.: 
Tavaszi Tó-futás,Gerecse Túra
június 12.:  
Szabó Szonja boccia emlékverseny
június 18-20.:  
Strandröplabda OB
Július 17-18.:   

OLD LAKE MAN triatlon
augusztus 1.:  
Tatai Minimaraton
Ez tehát a következő négy hó-
nap rendezvény naptára. A fontos 
tudnivalókról mi is közlünk in-
formációkat. Az oltások számá-
nak növekedésével folyamatosan 
változnak a szabályok amire min-
denki figyeljen, mert a szervezők 
is ennek figyelembe vételével 
döntenek az események megszer-
vezése kapcsán.           Tompa Andor

Asztalitenisz
Férfi NB I TAC – Győri Elektro-
mos VSK I 6-8
Pontszerző: Sipos 3, Bak 2, 
Bak-Béres
Kézilabda
Férfi NB I/B PEAC – TAC 27-31 
(14-11)
Vezette: Budai-Bock K., Wenzel T.
Góllövő: Schneider 9, Sárosi 7, 
Győrffi 6, Pordán 3, Kiss 2, Bog-
nár, Dósa,Iváncsik T.,Tass 1-1
TAC – RÉV TSC 33-26 (14-12)
Vezette: Hornyik Zs., Zörgő N.
Góllövő: Kiss 8, Schekk, Schnei-
der 7-7, Sárosi 5, Gajdos, Iváncsik 
T. 2-2, Bognár, Lukács 1-1
Edző: Márton Ádám
- Fontos volt, hogy hazai pályán 
nyerjünk és lehet hogy az első fé-
lidőben ezért játszott a csapat ide-
gesebben, pontatlanul. A szünetben 
megbeszéltük, hogy mit csinálja-
nak másképp és láthatóan jobb lett 
a játék. Volt kapusteljesítmény és a 
szélsőink is jól teljesítettek.
Kosárlabda
TSE – BKG Príma Akadémia II 
60-58 (20-15,11-17,8-16,21-10)
Vezette: Pécsi Zs., Nagy-Pál P.
Pontszerző: Gusztafik 19/3, Or-
sós-Bogdán 9/6, Kiss J. 9, Horváth 
8, Mohai 6, Tóth 3, Koncsár 2, 
Morcz 2, Varga 2
ELTE-Fortis – TSE 77-49 (29-
4,17-14,14-11,17-20)
Vezette: Németh P., Antoni M.
Pontszerző: Morcz 21/6, Kiss J. 
13/6, Mohai 6, Biszák 5, Gyu-
ricza 1
Edző: Szabó Judit
Labdarúgás
Férfi felnőtt FC Esztergom – 
TAC 1-0 (0-0)
Vezette: Hegedűs P.
Góllövő: Fehértói 83
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 TAC – Nagyigmándi 
KSK 6-1 (3-1)
Vezette: Lovas A.
Góllövő: Bezzeg 9, Lázár 19, 
Gesztesi 31, Szabó 47, Binks 75, 
Putnoki 82 ill. Fülöp 45

Férfi U19 alsóházi rájátszás Wa-
ti-Kecskéd KSK – TAC 2-2 (2-1)
Vezette: Dávid R.
Góllövő: Kocsán 7, Wéber 16 ill. 
Binks 44, Schaffer 72
Edző: Schaffer Péter
Fiú U15 TAC  - ESMTK 2-2 (1-0)
Vezette: Tatár L.
Góllövő: Unger 2, Török (ö)47 ill. 
Farkas 65, Dörnyei 80
Dunakanyar-Szentendre – TAC 
9-1 (2-0)
Vezette: Szász T.
Góllövő: Pál 34,70,80, Szöllősi 
36,46, Lőrincz 49, Deák 59, Vághy 
71, Lenti 72 ill. Dumánszki 20
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U14 TAC – ESMTK 1-0 (0-0)
Vezette: Varga I.
Góllövő: Beck 81
Dunakanyar-Szentendre – TAC 
5-2 (3-1)
Vezette: Fodor C.
Góllövő: Egervári 6,56, Zöld 11, 
Korvicska 33, Kalmár 50 ill. Valter 
25,43
Edző: Schweininger Ferenc
Női felnőtt TAC – Nyergesújfalu 
SE 1-3 (0-1)
Vezette: Frank V.
Góllövő: Hartai 81 ill. Katona 
20,69,89
Edző: Schaffer Péter
Női U18 Zsámbéki SK – TAC 0-3 
(0-2)
Vezette: Baranyai L.
Góllövő: Hartai 13,17, Porpáczy 
43
TAC – FORTUNA SE 0-3 (0-1)
Vezette: Hegedűs R.
Góllövő: Lelovics 27,39, Talyán 63
Edző: Schaffer Péter
Lány U15 Kisbéri SSE I – TAC 
0-22 (0-10)
Vezette: Jámbor B.
Góllövő: Bencze 1,3,7,16,17,2
1,34,41,44,48,49,51, Schmidt 
2,40,Ódor 8, Czakó 18, Schaffer 
30,55, Schek 36,36,38,43
TAC – Dorogi FC 2-0 (1-0)
Vezette: Janovics A.
Góllövő: Komáromi 9, Ódor 55
Edző: Schaffer Péter                    -ta-
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Válogatott kapus a TAC kapujában
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