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ZeneMánia Tábor Tatán           
   
   8.oldal

A Honvéd Bajtársi Klub
családi napja a Balatonon
   6. oldal

18. Tatai Tehetséggondozó 
Művészeti Tábor           
   8.oldal

27 gól a nyitányon  
 
               10.oldal

Városunk diákpolgármestere: 
Bátki Piroska 
   3. oldal

Augusztus 20-i ünnepi 
rendezvény    
    3.oldal

„Két Kóthay - apa és fia”   
                            
    4.oldal

Családi nap az idősotthonban  
  
    2.oldal

Rendkívüli ülést tartott augusz-
tus 11-én Tata Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete va-
lamint bizottságai a Városházán, 
ahol döntés született a július 9-i 
vihar okozta károk enyhítéséről 
is. Az önkormányzat több, mint 
100 tatai családnak nyújt pénz-
ügyi támogatást.
Július 9-én pénteken a rendkívü-
li vihar jelentős károkat okozott 
városunkban, a jég és a hirte-
len lezúduló, nagy mennyiségű 
csapadék számos magáningat-
lanban, több önkormányzati 
intézményben és közterületen 
hagyott maga után nyomokat. 
A leginkább érintett területek 
az Újhegy, a Tavasz és a Váci 
Mihály utca valamint a lakta-
nya környezete, a Városgazda 
Kft. telephelyének környéke, a 
Fényes térsége és a Kakas utca 
környéke voltak.
A kárfelmérés és a kárenyhítés 

július 9-én pénteken, a vihar 
elvonulását követően azonnal 
megkezdődött, az önkormányzat 
a Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
műveletirányítási parancsnok-
ságával vette fel a kapcsolatot, 
Michl József polgármester és 
Purgel Zoltán alpolgármester 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársaival pedig 
személyesen vett részt a károk 
felmérésében. Az önkormány-
zat nagy mennyiségben vásárolt 
fóliát és tetőlécet, valamint szer-
számokat is biztosított, hogy a 
helyreállítás mielőbb elindul-
hasson a legnagyobb mértékben 
megsérült tatai ingatlanokban. A 
megyében tevékenykedő hivatá-
sos, önkormányzati, önkéntes és 
létesítményi tűzoltóságok még 
pénteken 24 káreseményhez vo-
nultak ki, főként fakidőléshez, 
ágleszakadásokhoz és jégverés 

okozta tetősérülésekhez, vala-
mint néhány esetben vízszivaty-
tyúzáshoz. Az ezt követő hétvé-
gi utómunkálatokat a tatabányai, 
komáromi és nyergesújfalui 
hivatásos tűzoltók, önkéntes 
tűzoltó egyesületek (Agostyán 
Kocs, Dunaalmás), a kisbéri, a 
császári, az esztergomi, a sári-
sápi, a tarjáni, valamint a rédei 
mentőszervezetek, az önkor-
mányzattal és a Tatai Városgaz-
da Nonprofit Kft.-vel együttmű-
ködésben végezték.
A lakóingatlanok tekintetében 
jellemzően a tetőszerkezetben 
okozott károkat a jégeső, a pa-
lalemezek és a cserepek törése 
miatt számos beázás keletke-
zett, több esetben sérültek a re-
dőnyök valamint számos gép-
járműben okoztak kárt a nagy 
méretű jégdarabok. A magántu-
lajdonban lévő lakóépületekben 
okozott károk enyhítésére az ön-

gondoskodáson és a biztosítók 
által megtérített összegeken túl 
a város saját forrásból tud indo-
kolt esetben kiegészítést adni. A 
tataiak a vihart követő hetekben, 
július 30-ig e-mailben tehettek 
bejelentést az önkormányzati hi-
vatalnak a bekövetkezett károk-
ról. Tata Város Önkormányzata 
lehetőséget biztosított rendkívü-
li települési támogatás, krízis-
támogatás igénylésére. A támo-
gatás iránt az alábbi esetekben 
lehetett kérelmet benyújtani:
-100.000 forintot meghaladó, a 
lakhatást szolgáló ingatlanban 
bekövetkezett kár esetén maxi-
mum 250.000 forint összegű, 
vissza nem térítendő támogatás 
és/vagy maximum 750.000 fo-
rint összegű, kamatmentes köl-
csön igénylésére.
-Kisebb, 100.000 forint alatti 
károk esetén rendkívüli tele-
pülési támogatás  igénylésére 
szociális rászorultság alapján, a 
jövedelmi helyzetre tekintettel.
Az egyszeri, vissza nem térí-
tendő legfeljebb 250.000 forint 
összegű támogatásról a polgár-
mester dönthet, míg a legfeljebb 
750.000 forintos kamatmentes 
kölcsön biztosításának elbírá-
lása a Humán és Ügyrendi Bi-
zottság hatáskörébe tartozik, a 
bizottság az ügyben augusztus 
11-én meghozta a döntéseket.
Július végéig közel 200 bejelen-
tés érkezett az önkormányzat-
hoz  magántulajdonú  házakon 
történt sérülések miatt, melyek 
főként tetőkárok. 
Folytatás a következő oldalon

A viharban károsult családokat segíti a város

22. alkalommal nyílt meg a Ta-
tai Barokk Fesztivál augusztus 
12-én, amelynek az idei évben 
a felújított Esterházy-kastély is 
szerves részét képezte. Az idei 
fesztiválon – amely „Az Ester-
házyak kastélyai” címet kapta – 
a korábbi évekhez hasonlóan a 
helyi művészeti együttesek, in-
tézmények mellett nemzetközi 
hírű alkotók és előadóművészek 
is szerepet kaptak.

A programban „Az Esterhá-
zyak kastélyai” cím szellemé-
ben konferenciára, közös ta-
lálkozóra hívták a szervezők a 
környező, Galánta, Fraknó (Ei-
senstadt), Fertőd, Pápa, Majk 
Esterházy kastélyainak szakmai 
vezetőit városunkba augusz-
tus 15-én. Ezzel kapcsolatban 
Dezső Marianna zongoramű-
vész, fesztiváligazgató elmon-
dása szerint hosszú évek óta 

várnak arra, hogy a programok-
nak az újjászületett tatai kastély 
is otthont adjon. Mivel ez a terv 
végre megvalósulhatott, úgy 
döntöttek, hogy az Esterházy 
család kapcsán a környező kas-
télyok vezetői mesélnek a saját 
kastélyaikról és a bennük zajló 
életről az érdeklődőknek, ami 
egy új és különleges színfoltja 
az idei programkínálatnak. A 
fesztivál célja továbbra is Tata 
csodálatos természeti adottsá-
gainak, barokk építészeti, mű-
vészeti emlékeinek bemutatása.
A fesztivál ebben az esztendő-
ben is szorosan összefonódik a 
Schiffer Ervin Nemzetközi Ze-
nei Mesterkurzussal, amelyet 
15. alkalommal rendeztek meg. 
Az idei kurzusra 35 növendék 
érkezett Tatára, a résztvevők 
fele hazánkból, a másik fele pe-
dig külföldről.
A 22. Tatai Barokk Fesztivál 
fővédnöke  Michl József  pol-
gármester, aki a programsoro-
zat megnyitásakor hangsúlyoz-

ta: – Nagy öröm, hogy végre a 
legméltóbb helyen nyílhat meg 
a fesztivál a felújított Esterhá-
zy-kastélyban, ahol május óta 
már több, mint 20 ezer látoga-
tó fordult meg. A városvezető 
úgy fogalmazott: – A rendezvé-
nyeinkkel most és a jövőben is 
gazdagítani szeretnénk a kastély 
életét. 
Az idén is kiállítások, előadá-
sok, koncertek színesítették a 
programot.  A fellépő zenészek 
között szerepeltek olyan nagy-
nevű művészek, mint Kertesi 
Ingrid operaénekes, Dobozy 
Borbála csemballóművész, 
Kalló Zsolt hegedűművész és 
persze a mesterkurzus növen-
dékei. Az idei fesztivál egyik 
kedvelt programja volt a Ba-
rokk udvari mulatságok, ahol 
iparművészek és mesterek ka-
lauzolták a résztvevőket a 16-
17. század hétköznapjaiba. -pv- 

A Barokk Fesztivál záróprog-
ramja az 5. oldalon található.

22. Tatai Barokk Fesztivál

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila



Családi napot szerveztek au-
gusztus 13-án a Tatai Kistérsé-
gi Időskorúak Otthona Fényes 
fasori telephelyén, ahol szóra-
koztató programokkal várták a 
lakókat és családjaikat.
Michl József, a fenntartó Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulási 
Tanács elnöke az eseményen 
úgy nyilatkozott: - A korona-
vírus járvány sajnos komo-
lyan érintette az intézményt, 
melynek néhány lakóját el-
vesztettük, rájuk szomorúan 
gondolunk. Mára azonban a 
megerősödést is elhozta az 
otthonba az elmúlt időszak, 
hiszen a lakók már megkapták 
a 3. oltásukat. Jó érzés látni, 
hogy a nehéz hónapok után szí-
vesen vesznek részt közösségi 
programokon, ez az esemény 
pedig jó alkalom arra is, hogy 
a családok közelebbről meg-
ismerhessék egymást. Abban, 
hogy eddig eljutottunk, nagyon 
nagy szerepe van az otthon 
igazgatójának, munkatársainak 

és a két háziorvosának, nekik 
köszönjük szépen az áldozatos 
munkájukat - fogalmazott Mi-
chl József.
A helyszínen operett előadás-
sal kedveskedtek a szervezők, 
emellett számos játékban is ki-
próbálhatták magukat az ese-
mény résztvevői. Turza Károly 
intézményvezető a helyszínen 
elmondta: - A családi napnak 
már hagyományai vannak, bár 
tavaly elmaradt az esemény a 
járványhelyzet miatt. Ilyenkor, 
aki csak tud, helyet foglal a 
szabadban ahol társasjátékoz-
hatnak és gondolva azokra akik 
aktívabban is részt tudnak ven-
ni a programon tollaslabdával, 
petanque- al játszhatnak vagy 
kipróbálhatják az íjászatot is.
Augusztus elsején az ország-
ban első helyszínként folyta-
tódott a Tatai Kistérségi Idő-
skorúak Otthonában az oltási 
kampány, a felvehető 3. oltás 
beadásával.                       -áá-
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Folytatás az előző oldalról

A bejelentéseket a Tatai Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
kategorizálta, számos helyszín-
re személyesen is kimentek az 
önkormányzat munkatársai és 
felmérték, hogy miben tudnak 
azonnali segítséget nyújtani. 
15 helyszínen nyújtott a város 
segítséget a tető fóliázásában, 
a cserepek, palák cseréjében, a 
további károk enyhítésében. 25 
helyszínen szakmai segítséget és 
eszközöket (pl. fólia, PUR hab, 
tetőléc, OSB lap, stb.) biztosí-
tott az önkormányzat az azon-
nali kárenyhítésre. Emellett több 
esetben a hivatal munkatársai 
személyesen vették fel a kapcso-
latot a károsultakkal, hogy se-
gítséget nyújtsanak a rendkívüli 
települési támogatás igénylésé-
hez szükséges űrlap elérhetősé-
gében, benyújtásában.
Az önkormányzati fenntartású 
ingatlanok sorában többek kö-
zött betört a Kincseskert Óvo-
da több ablaka, a Csillagsziget 
Bölcsődében a bevilágító abla-
kok szinte mindegyike megsé-
rült, a könyvtárban ablakok tör-
tek ki és beázások keletkeztek, 
a Magyary Zoltán Művelődési 
Központ több ablaka betört, az 
alagsor 60-70 cm-es víz alá ke-
rült, a felázáson túl pedig sérült 
a hőközpont gépezete is. A volt 
Piarista Rendház épületében 28 

ablak sérült meg, 50 kúpcserép 
esett le a viharban, körülbelül 
100 cserép tört össze, és 4  ké-
ményszegélyt szakított fel a szél. 
A Tatai Városgazda Kft. telep-
helyén megsérült az irodaépület 
tetőzete és az ereszcsatorna va-
lamint a szigetelés, a portaépület 
tetőzetén is keletkeztek károk, s 
több, mint 300 négyzetméteren 
károsodott az üvegház. A Kft. ál-
tal kezelt önkormányzati bérla-
kások közül 12 ingatlan tetőzete 
sérült. A vihar súlyosan érintette 
a Fényes-forrásvidéket. A nyári 
szállásépületek palatetői kivétel 
nélkül mind megsérültek, átlyu-
kadtak. Az épületek beáztak, a 
bútorzat megrongálódott, a szál-
lásszolgáltatást azonnali hatály-
lyal fel kellett függeszteni. Ezek 
a tetők palalemezesek, esetük-
ben a teljes tetőhéjazat cseréje 
indokolt. A büfésor ponyvázata 
megsemmisült, több ablak be-
tört, s a Tatai Fényes Tanösvény 
több tájékoztató táblája használ-
hatatlanná vált. 
Városunknak lehetősége van eb-
ben az esetben vis maior támo-
gatási kérelmet benyújtania, az 
önkormányzati tulajdonú terüle-
teken és a kötelező közszolgálta-
tásokhoz kapcsolódó épületeken 
keletkezett károk enyhítésére. A 
pályázatot az önkormányzat be-
nyújtotta 135 000.000 forintos 
kárigénnyel a Belügyminiszté-

riumhoz, s az előre nem látha-
tó természeti vagy más eredetű 
erők által fenyegető veszély be-
következésének lehetősége mi-
att szükségessé váló védekezés 
mellett az alábbi helyreállítási 
munkálatok elvégzésére igé-
nyelt támogatást:
-önkormányzati épületek hely-
reállítása
-utak helyreállítása
-ár- belvízvédelmi vízilétesít-
mény helyreállítása
-pince- partfal helyreállítása
-földcsuszamlások helyreállítá-
sa.
Michl József polgármester a 
rendkívüli testületi ülés kap-
csán tartott sajtótájékoztatóján 
elmondta: - A legutóbbi rendkí-
vüli ülésünkön döntöttünk arról, 
hogy benyújtjuk a vis maior tá-
mogatási igényünket, melynek 
a regisztrációs bejelentése meg-
történt. Ezt követően a kataszt-
rófavédelem és az államkincstár 
szakemberei egy bejárás során 
megnézték a kárral sújtott  hely-
színeket a városban, majd vég-
legesült azon helyszínek listája, 
melyeknek helyreállítására tá-
mogatást kértünk. Önkormány-
zati tulajdonú épületekről, utak-
ról van szó ebben az esetben, 
melyeknek részletes leírását 
egyhangú igennel elfogadta a 
testület. A 135 000.000 forin-
tos bejelentett kárnak maximum 

90%-át térítheti meg az állam.
A lakossági károkat illetően, a 
maximum 250.000 forint ösz-
szegű, vissza nem térítendő 
támogatásra 172 igénylés érke-
zett, körülbelül a kérelmezők 
kétharmada kapott támogatást. 
Vannak, akik 250 ezer forintot, 
valamint többen 200 illetve 100 
ezer forintos vissza nem téríten-
dő támogatást kapnak a város-
tól. A legfeljebb 750.000 forin-
tos kamatmentes kölcsönre 23 
igénylés érkezett. A rendkívüli 
ülést követően a Humán és Ügy-
rendi Bizottság határozott arról, 
hogy a kérelmezők több mint 
fele részesül ebben a támoga-
tásban, melynek összege eseten-
ként 250 ezer és 500 ezer forint 
között van.
Az augusztus 11-i ülésen a váro-
si háziorvosi ellátást illetően is 
szerepelt egy napirendi pont. A 
tatai 7. számú felnőtt háziorvosi 
körzet orvosa, Dr. Jónás Ágnes 
korábban felmondta a házior-
vosi praxisát, amelyet augusz-
tus 31-ig lát el. Szeptembertől 
a praxist Dr. Fogarasi Sándor 
viszi tovább, aki jelenleg Szárli-
geten háziorvos, s a Városházán 
bemutatkozott a képviselő-tes-
tületnek. Dr. Jónás Ágnes körze-
tében tehát a jövőben zavartala-
nul folytatódik tovább az ellátás.
A rendkívüli ülést követő saj-
tótájékoztatóján Michl József 

polgármester elmondta:- dr. Po-
povics Judit és Lengyel Zsolt 
képviselők előterjesztést nyúj-
tottak be a jégverés következ-
tében keletkezett építési tör-
melék, elsősorban az azbeszt 
tartalmú pala önkormányzati 
finanszírozásban történő el-
szállítására vonatkozóan. Az 
előterjesztést Lengyel Zsolt a 
testületi ülést megelőző bizott-
sági ülésen visszavonta, miután 
az jogszabályellenes javaslatot 
fogalmazott meg és hiányos is 
volt. Az előterjesztés tartalmát 
illetően azonban a képviselők 
egyetértettek azzal, hogy fog-
lalkozni kell ezzel a kérdéssel. 
A károsult ingatlantulajdonosok 
az önkormányzattól kérhetnek 
ingyenes közterület használati 
engedélyt a felújítás idejére a 
hulladéktároló konténerek táro-
lására vonatkozóan, a hulladék 
elszállításáért viszont fizetniük 
kell az elszállítást végző cégnek. 
Az önkormányzat megvizsgálja 
annak a lehetőséget, hogy az 
azbesztmentesítésben a jövőben 
milyen módon tud részt venni. 
Mivel ez veszélyes hulladéknak 
minősül, ezért az elszállítását 
csak az erre külön engedéllyel 
rendelkező cég végezheti el, a 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
erre nem kapott engedélyt, ezért 
ezt a feladatot nem tudja a város 
ellátni.                                     -áá-
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ságát – már amennyire ez a típusú megjelenés erre lehetőséget ad.
Pályázatunk lehetőséget ad a felületeken való megjelenésre.
A felületek (tablók) száma korlátozott, a beérkező pályázatokból válo-
gatni fogunk. 
A pályázaton részt vehetnek a Tatán élő, innen származó, vagy a város-
hoz kötődő képzőművészek, kortól függetlenül. 
Témát nem adunk meg, hiszen egy színes összkép bemutatása a célunk, 
amelyben a felületeken megjelenő művészek életművük jellemző alkotá-
sával szerepelnek.
Műfaji és méretbeli megkötés sincsen, ugyanis nem maga a mű, hanem 
annak reprodukciója jelenik meg a tablón.
Nem szükséges friss alkotásokkal pályázni, mert a cél a művész bemuta-
tása jellemző alkotásán keresztül.  
Pályázni a következő módon lehet:
Kérünk beadni egy rövid szakmai életrajzot és portréfotót.
Kérünk beadni 5-5 műalkotás reprodukciót, amely alapján a pályázatot 
elbírálják, és amelyből a kurátorok ki fogják választani a felületre felke-
rülő darabot. Egyelőre munkafotó is elég, de a sikeres pályázat (a kültéri 
csoportos kiállításba való bekerülés) esetén a pályázónak kell gondos-
kodni megfelelő méretű (600 dpi) reprodukció megküldéséről.
A pályázat beadása:
A pályázati anyag emailen adható be az alábbi email címre:
schenklaszlone@hotmail.com
A Subject/Tárgy sorban kérem, tűntessék fel: Képzőművészeti pályázat. 
A képeket jpg formátumban kell beadni.
A beadott pályaműhöz kérjük, csatolják a pályázó teljes elérhetőségét, 
címét és telefonszámát.
Beadási határidő: 2021. augusztus 31. 
A pályaművek értékelése:
A beadott pályaműveket a kiállítás kurátorai és a TOP’ART utcagaléria 
szervezőiből álló bírálóbizottság fogja értékelni. Ők választják ki azokat 
az alkotókat, akik helyet kapnak a felületeken. A beadott alkotások közül 
a kurátorok választják majd ki a tablóra kikerülő alkotást
A pályázati elbírálási folyamat független minden külső befolyástól.
A bírálatot követően a művészek 
2021. szeptember 15-ig kapnak választ.

A viharban károsult családokat segíti a város

Családi nap az idősotthonban Pályázati felhívás 
tatai képzőművészek részére, rendhagyó 

csoportos tárlaton való részvételre
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Bátki Piroska 8 hónapja tölti be a 
diákpolgármesteri tisztet. Jelenleg 
a Tatai Református Gimnázium 
tanulója. Feladata nem kevés. Fi-
atal kora ellenére szervezni krea-
tivitással, diákok összefogásával 
bővíteni a fiatalok lehetőségeit. A 
következő riportban megmutatjuk 
milyen Tata diákpolgármestere, 

aki az összefogás, 
együttműködés és 
partnerség elvét 
kívánja erősíteni 
szerepével. A pol-
gármesteri szerepet 
Kelemen Annától 
vette át. 
Nézzük át milyen 
feladatok célok 
vannak a diákön-
kormányzat előtt? 
Augusztus 29-én 
hívjuk a fiatalokat 
és családjukat éj-
szakai bicajozásra 
az Által-ér völ-
gyébe. A népszerű 
kerékpárút tavaly 
az Év kerékpárútja 
volt. Idén is Vér-
tesszőlősről indul 
az örömkerékpáros 

túra 19.30-kor a kerékpárút kőhíd-
jától. 19 órától várjuk az érdeklő-
dőket a rendezvényre a helyszí-
nen. A fiatalokat arra kérjük, hogy 
kövessék az éjszakai kerekezés 
vezetőit az indulásnál. A program 
hangsúlyozottan örömtekerés. 
Kérjük a kerékpárúton a szabályok 
betartását, a kerékpárok kivilágítá-

sát. Útvonal: Vértesszőlős Kőhíd- 
Tata, Fáklya út az Öreg-tóig- Tó-
kerülés a déli oldalon- Megálló a 
tatai várban- Közös fotó után sza-
badon indulhatnak tovább a részt-
vevők. 
Ősszel milyen nagy feladatokban 
vállaltok szerepet?
Ismét lesz IKSZ börze terveink 
szerint partnereinkkel, a Magya-
ry Zoltán Népfőiskolai Társaság 
irányításával. Az iskolai közössé-
gi szolgálat teljesítésében (IKSZ) 
érintett diákok részére az „IKSZ” 
Börzét azért érdemes megszervez-
ni, hogy kapcsolat születhessen a 
diák és szervezet között a sikeres 
teljesítés érdekében. A rendez-
vényre a Tatán és térségében te-
vékenykedő civil szervezeteket, 
intézményeket is várjuk hagyomá-
nyos módon.
A szervezők városunk minden kö-
zépfokú oktatási intézményéből 
több száz diákra és 35-40 fogadó 
szervezetre számítanak. A rendez-
vény célja, hogy a diákok képet 
kapjanak a fogadó szervezetek 
által végzett sokszínű tevékenysé-
gekről. A kiállító szervezetek előre 
összeállított programokkal várják 
a diákokat, akik a rövid ismertetők 

alapján kiválaszthatják, hogy hol 
szeretnék a közösségi szolgálatu-
kat teljesíteni.
Van-e valami új, ami még nem 
volt?
Újdonság lesz a Megyei Ifjúsági 
Bál, amely első alkalommal a me-
gyeszékhelyen Tatabányán kerül 
megrendezésre az ősz folyamán. 
Az ifjúsági bálon való részvétel iz-
galmas lehetőség az iskolások szá-
mára. Abban vagyunk érdekeltek, 
hogy a rendezvény a szórakozás 
mellett a jótékonysági lehetőséget 
is biztosítsa. Tata érdekelt abban is, 
hogy a Megyei Ifjúsági Bálnak ott-
hont adjon a közeli jövőben. Azon 
dolgozunk, hogy a stafétát miha-
marabb átvegyük Tatabányától.
Te magadat hogyan mutatnád be?
A Tatai Református Gimnázium di-
ákja vagyok. Nagyon szeretek ze-
nélni, a tatai Creation Funday zene-
kar tagjaként is tevékenykedem. A 
zene mellett az életem fontos része 
a sport, amivel a jövőben is foglal-
kozni szeretnék. Ezért is nagyon 
jó, hogy diákpolgármesterként be-
vonhatom a diákokat a sportolás 
világába és megmutathatom, hogy 
milyen jó csapatban sportolni és 
azon keresztül megismerni új em-

bereket. Szeretném, ha a városban 
minél több olyan programot hoz-
hatnánk létre közösen, ami össze-
tartja a diákokat és egy jól pezsgő 
életet valósítana meg. 
Milyen változások lehetnek a DÖK 
munkában, folyamatokban?
Az együttműködéseknek nagyobb 
szerepet szánok a fiataloknak az 
iskolák közötti munkában. Várom 
mindazok jelentkezését, akik fon-
tosnak gondolják a fiatalok lehető-
ségeinek bővítését, közösségi sze-
repvállalásának erősítését. Legyen 
ez sport, művészet, vagy akár kö-
zösségfejlesztés. Aki a közös mun-
kára, és izgalmas alkotó csapatra 
vágyik, itt jelentkezhet: diakpol-
garmestertata@gmail.com.
Jelen esetben fontos támogatást 
kaptunk az önkormányzattól, hi-
szen ifjúsági referens segíti mun-
kánkat Cserteg István személyé-
ben. Terveink között szerepel a 
tatai városi ifjúsági kerekasztal 
létrehozása, vagy a diákpolgármes-
ter váltások tudatos megtervezését 
a folyamatosság támogatása okán. 
Decemberig ifjúsági stratégia is 
készül városunkban, amely megha-
tározhatja a következő évek felada-
tait mindannyiunk érdekében.  -csi-

Városunk diákpolgármestere: Bátki Piroska

Augusztus 28. szombat 
15:00: Gyereksarok: kézműves és játszóház (Tata és Térsége 
Egyesület: üveg és tojásgravírozás, korongozás, dekupázsos 
mágnesek, gyertyaöntés)
15:30: Borismereti kurzus
16:30: Fotókiállítás megnyitó
17:00: Ünnepi felvonulás: lakosság, óvodások, lovasok, zene-
kar részvételével a buszfordulótól a családi rendezvényházig. 

17:45 Ünnepi műsor:
Képviselői köszöntő
Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye (Bergengócia ovi) 
óvodásainak műsora
Polgármesteri köszöntő
Országgyűlési képviselő köszöntője
Jónás pincészet borának csapra verése: Bencsik János, a 
Tatai medence képviselője, Michl József polgármester, Varga 
András helyi képviselő, a résztvevők megvendégelése
„Agostyán süteménye” verseny: bírálat, eredményhirdetés, 
díjátadás, a versenyművekkel a résztvevők megvendégelése 
Zenés műsor, benne: Egressy kórus tagjai, Johan János és 
Zenekara
20:00: Sváb bál, zene: Tarianer Spitzbuam
12:00: Tombolasorsolás: a bevételekkel a helyi óvodát támo-
gatjuk.

Augusztus 29. vasárnap 
11:00: Esterházy kórus előadása
11:30: Ünnepi szentmise 
14:00 – 17:00: „Csere-bere”: a helybéliek termésének, kéz-
műves termékeinek vásárlása, csere-beréje, a bevétellel az 
Agostyáni Önkéntes Tűzoltókat és az agostyáni „Tündérker-
tet” támogatjuk. 
14:00 – 17:00: Gyereksarok: homokvár építés, kézműves és 
játszóház
15:00 – 17:00: Simonfi Gergely zenés műsora

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Információ: 70/3244074
A programokon való részvétel térítésmentes. A Sváb bál részvételi 
díja 1000 Ft, amely a helyszínen, önkéntesen fizethető. 
Szervező: Dr. Varga András önkormányzati képviselő, Gasztro 
Hagyományörző Egyesület

A szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.

Fotó: a szerző felvétele



Idén is aktív élet zajlik a Hopp 
Ferenc Madarásztáborban a 
Tata szomszédságában elterü-
lő Ferencmajori-halastavaknál, 
ahol minden évben szervez a 
fiataloknak szakmai progra-
mokat a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
Komárom-Esztergom Megyei 
Csoportja, a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatóság és a Száz 
Völgy Természetvédelmi Egye-
sület.
Az elmúlt három évtizedben töb-
ben is segítették a táborok meg-
rendezését, ezért a szervezők 
egy kötetlen találkozón köszön-
tötték a támogatóikat augusztus 
14-én. A naszályi Ferencmajori 
Madárvártán megrendezett tá-
mogatói nap célja az volt, hogy 

közelebbről is bemutathassák 
munkájukat, céljaikat, közös 
eredményeiket.
A madarásztábor 1990-ben in-
dult, a szakmai munka akko-
riban 2-4 hétig zajlott évente, 
augusztusban. 2005-ben aztán 
átköltöztek a jelenlegi helyükre 
azzal a céllal, hogy olyan vál-
tozatos programok jöhessenek 
létre, melyek segítik a környe-
zeti érzékenyítést, például jeles 
napok megtartásával, csoportok 
fogadásával és az éves táboroz-
tatás időtartamának növelésé-
vel. Csonka Péter, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság tá-
jegységvezetője, a táborok egyik 
szervezője elmondta: - 2005-ben 
kezdődtek meg  a fejlesztések, 
melyek során a támogatóknak 

is köszönhetően többek között 
esőbeállókat építettek a madár-
gyűrűzés szakmai munkájához 
valamint egy nagyobb területre 
a gyerekeknek, emellett tűzra-
kó helyet, hidakat, pallósorokat, 
madármegfigyelő tornyokat és 
kamrát építettek ki, hiszen most 
már évente több, mint 5 hóna-
pon keresztül zajlik a táborban a 
szakmai munka.  
A madárgyűrűzés és a madárvo-
nulás kutatása mellett a megyei 
fiatalok szemléletformálása és a 
természetvédő utánpótlás kine-
velése is kiemelt célja a tábornak. 
Tavasszal egy öt hetes turnussal 
kezdődik az év, amely egy két 
hetes, a Madarak és Fák Napja 
alkalmából rendezett programot 
is magában foglal. Ezt követően 

július közepétől egészen novem-
ber közepéig zajlik a munka a 
madarásztáborral és csoportve-
zetésekkel, összességében éven-
te 2000-2300 gyermek fordul 

meg a helyszínen, ahol ingyene-
sen táborozhatnak. A táboroknak 
hosszú évek óta Tata Város Ön-
kormányzata is rendszeres támo-
gatója.                                   -áá-
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A Tatai Helytörténeti Egyesület és 
a Kuny Domokos Múzeum közös 
szervezésében augusztus 13-án 
nyitották meg a „Két Kóthay - apa 
és fia” című kiállítást a Vármúze-
um vártorony kiállítóhelyén.
A megnyitóra a nagy meleg ellené-
re is népes számú érdeklődő gyűlt 
össze. A helyszínen először dr. 
Kis Tiborné, a Tatai Helytörténeti 
Egyesület elnöke összegezte a két 

művész életrajzát, hangsúlyozva, 
hogy az egyesület közel 10 éve 
segíti és szervezi a helyi valamint 
a Tatához szorosan kötődő művé-
szek kiállításait. Dr. Kis Tiborné 
kiemelte: - városunkban több mű-
vészcsalád is alkotott, a múlt és 
a jelen több szálon összefonódik 
egymással: mester és tanítványa, 
apa és fia.
Kóthay Ernő festőművész 1926-

ban született, műveivel rendszere-
sen szerepelt a helyi tárlatokon, de 
több ízben bemutatkozott külföl-
dön is. Az 1982-ben elhunyt mű-
vész dekorációs tevékenységet is 
végzett a festészet mellett. Kóthay 
Péter 1954-es születésű, Egerben 
szerzett tanári diplomát és évtize-
deken át tanított a Vaszary Isko-
lában. 2018-ban Tata Városáért 
Díj Ezüst fokozatában részesült. 

Közös tárlatukat Kövesdi Mónika 
művészettörténész nyitotta meg, 
aki elmondta: - A kiállítás két 
nagyon értékes életmű különös 
párbeszéde, amelyben apa és fiú 
beszélget. Az apa életműve már le-
zárult, a fiúé még izzásban van. A 
tatai múzeum művészettörténésze 
a tárlat alkalmából megjelentetett 
kiadvány bevezetőjében úgy fo-
galmazott: -„Az apa félévszázados 
múltból lép elő, amelynek - a régió 
művészeti életének, művészettör-
ténetének - meghatározó alakja 
volt. A fiú érett férfiként a jelenből 
lép elő, amelyben ifjúkora óta ke-
res és kér helyet, eljutva a grafikán 
és festészeten át a szobrászatig. 
Emlékkiállítás és összegzés ez, de 

leginkább egy későre halasztott, 
közös tárlat”.
„Megható érzés, hogy a 39 évvel 
ezelőtt elhunyt édesapám mun-
káit össze tudtuk szedni és a ma-
gam munkáival együtt láthatóak. 
Egyfajta folytonosság van ebben 
talán, valamint tisztelet és hála a 
neveltetésért és a művészet meg-
szerettetéséért, amit kaptam tőle” 
- fogalmazott Kóthay Péter a meg-
nyitó után. A művész elmondta azt 
is, hogy a tárlat berendezése köz-
ben számos emléke felidéződött 
édesapja életéről, fanatizmusáról, 
óriási munkabírásáról.
A kiállításon Kóthay Ernő 19 
műve és Kóthay Péter 17 alkotása 
látható.                                       -áá-

Végre elérkezett a régen várt 
nap, 2021.aug. 10.-e. Izgatott 
várakozás előzte meg, hogy a 
nagyszülők és az unokák közö-
sen tölthessék el az időt a gyö-
nyörű Balaton partján.
A Honvéd Bajtársi Klub kere-
tein belül, Sárközi József Elnök 
Úr kitűnő szervező munkájának 
köszönhetően, minden a legna-
gyobb rendben történt. Tagjaink 

közül 30 fő felnőtt és 9 fő unoka 
vett részt a programokon.
Gyönyörű, verőfényes időben 
1/2  8-kor indultunk el Tatáról 
egy kényelmes autóbusszal. Az 
út vidáman telt el, a gyerekek 
is jól érezték magukat, könnyen 
kötődtek barátságok. Egy kis fa-
gylaltozásra is gondolt az Elnök 
Úr, ezért Gánton egy rövid pihe-
nőt tartottunk.

A balatonakarattyai strand na-
gyon szép. Gondozott parkja, ha-
talmas, árnyat adó fáival, játéka-
ival, csúszdáival szinte hívogató 
volt. Dolgunkat megkönnyítette, 
hogy enyhe szellő fújdogált, így 
elviselhetőbbé tette a meleget.
Az étkezés és hűsítő italok el-
fogyasztása is nagyon kulturált 
körülmények között történt. Fa-
házakban lángos, többféle hal / 

sütve, rántva / hot- dog, hambur-
ger stb. között lehetett választa-
ni.
“Józsi bácsi” sportolási lehető-
ségről is gondoskodott a nagy-
szülőknek és a gyermekeknek 
egyaránt, melyhez eszközöket 
Ebele Ákos az intézmény ren-
dezvény felelőse biztosított. A 
sportszereket összekészítve kap-
tuk meg ( ping-pong felszerelés, 
labdák stb.)
Versenyek: 
A délutáni órákban került sor a 
versenyekre, amelyen a gyereke-
ken  kívül a nagyszülők is részt 
vettek. Különösen nagy sikere 
volt a vízi játékoknak: kosár-
labda, úszás, vizitorna. Többen 
részt vettek a kiskapura rúgáson, 
sokan ping-pongoztak és cso-
csóztak.
Az élménydús napot követően 
elérkezett a búcsú ideje. Az el-
nök a vendégkönyvben köszönte 

meg Piros Ottó ezredes úrnak az 
intézmény vezetőjének és Ebele 
Ákosnak az intézmény rendez-
vény felelősének azt a tevékeny-
séget amivel  segítették prog-
ramjaink megvalósítását.
A kirándulásunk szervezői okle-
véllel jutalmazták a különböző 
versenyeken nyújtott kiváló tel-
jesítményükért: Borsó Boglárka, 
Nagy Lili, Madarász Tamara és 
Szirják Zalán unokákat, bár min-
den gyermek nagyon ügyes volt.
A gyerekek nagy örömmel fo-
gadták az elismeréseket.
Köszönet illeti a kirándulás szer-
vezőit és mindazokat akik aktí-
van részt vettek a sportrendezvé-
nyeken.
Mindannyian jól éreztük magun-
kat s reméljük, hogy a jövőben 
is folytathatjuk ezt a programun-
kat.

Széles Mihályné 
Sárközi József

„Két Kóthay - apa és fia”

A Honvéd Bajtársi Klub családi napja a Balatonon

Nagyszülő - unoka - közös élmények 

A támogatókat köszöntötték a Hopp Ferenc Madarásztáborban

Fotó: Birkás Erzsébet

Fotók: Domokos Attila

Fotók: Domokos Attila
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Ötödik alkalommal kerül meg-
rendezésre az éjszakai kerekezés 
augusztus 29-én az Által-ér völ-
gyi kerékpárút mentén, amely 
2020-ban elnyerte az Év kerékpá-
rútja címet. A Tatabányáról Tatára 
tartó túra ezúttal is várja a kerék-
pározás szerelmeseit. Az ötletes 
fényárba öltöztetett bicajokkal 
ismét lehet hódítani. A rendkívüli 
hangulattal bíró örömkerékpáro-
zás idén is Vértesszőlősről indul 
a kőhídnál található Által-ér mel-
letti kerékpár állomástól. Ebben 
az évben a tatabányai és tatai diá-
kok kampányolnak a program si-
keréért. Rigó Balázs, Tata alpol-

gármestere, Bátki Piroska, Tata 
diákpolgármestere és Kerekes 
Máté István, Tatabánya diákpol-
gármestere tartott sajtótájékoz-
tatót a nyárvégi rendezvényről 
2021. július 20-án.
Az esti kerekezés gyülekezője 
2021. augusztus 29-én 19 órától 
lesz az Által-ér melletti vértesz-
szőlősi kerékpár állomásnál, 
maga a túra pedig 19 óra 30 perc-
kor indul majd. A szervezők arra 
kérik a kerekezőket, hogy csak 
kiválóan világító lámpákkal in-
duljanak útnak. A díszítőelem-
ként szolgáló ötletes lámpások 
is jöhetnek, csakúgy, mint az 

előző években. Nagyon fontos a 
közlekedési szabályok betartása, 
valamint az egymásra való oda-
figyelés és fegyelmezettség. Idén 
a tatabányai és tatai diákok közös 
munkával szervezik az előkészü-
leteket. 
Tata diákpolgármestere Bátki 
Piroska elmondta: - Idén is vár-
ható, hogy Komárom-Esztergom 
megyéből sok településről ér-
keznek vendégek, ahogy eddig 
is. A vértesszőlősi indulásnál 
autóval is lehet parkolni, így aki 
messzebbről jönne családdal, és 
gépjárművel érkezne, az a hely-
színen tud autót hagyni. A fiata-

lokat arra kérjük, hogy kövessék 
az éjszakai kerekezés vezetőit az 
indulásnál. A program hangsú-
lyozottan örömtekerés. Kérjük a 
kerékpárúton a szabályok betar-
tását, a kerékpárok kivilágítását. 
Útvonal: Vértesszőlős Kőhíd- 
Tata, Fáklya út az Öreg-tóig- Tó-
kerülés a déli oldalon- Megálló 
a tatai várban- Közös fotó után 
szabadon indulhatnak tovább a 
résztvevők. 
Kerekes Máté István Tatabánya 
diákpolgármestere megerősítette: 
- Az éjszakai kerekezés a további-
akban is akkor marad különleges 
nyárzáró program, ha mindenki 
hozzáadja azt a kedvességet, fi-
gyelmességet, amelyet magával 
hoz. Rendkívül sok gyermek 
várható, így normál tempó mel-
lett halad a sor. Vigyáznunk kell 
mindenkire az úton. A program-
ban a bicajosok fantasztikusan 
bevilágíthatják lámpáikkal az 
Által-ér völgyét. A programban 
közös fotó készül Vértesszőlősön 
és Tatán a várban is. A tatabányai 
és tatai diákokat örömmel hívjuk 
a közös részvételre. Idén a ren-
dezvény a TESCO közösségi ese-
ményeket támogató - Ön választ, 
mi segítünk - pályázatán nyert 
támogatást, így a várban néhány 
ajándékot is ki tudunk sorsolni a 
fiatalok között.
Rigó Balázs, Tata alpolgármeste-
re emlékeztetett a tatai kerékpáros 
fejlesztésekre és programokra: - 
A kerékpáros társadalom számá-
ra az Által-ér melletti kerékpárút 
a legkedvesebbek közé tartozik, 

amit a tavaly elnyert Év kerékpá-
rútja cím is jelez. A város pedig el-
kötelezett a korábban megkezdett 
kerékpáros fejlesztések folytatása 
iránt. Erre jó példát szolgáltat a 
jelenleg épülő Tata és Baj közöt-
ti, valamint a nemrégiben átadott 
Tata-Agostyán kerékpárút is. De 
említhetem az Építők parkjában 
az idén májusban létesült bringa-
pályát és a határon átnyúló kerék-
pározást szolgáló KOMBI kerék-
párkölcsönző két tatai állomását 
egyaránt. A biciklisták mellett a 
kerékpáros programok sem ke-
rülik el a várost. Nagyon örülünk 
annak, hogy az idén itt volt a Tour 
de Hongrie egyik befutója és az 
Old Lake Man Triatlon versenyt 
is újra megszervezték, és bízunk 
benne, hogy jövőre a Giro d’Ita-
lia is a városba érkezik, a járvány 
miatt elmaradt alkalmat pótlandó. 
Örömünkre szolgál, hogy Tata a 
bringások fókuszában van, és sze-
retettel várjuk az éjszakai kereke-
zés résztvevőit is városunkba.
A program 5 éve indult el a Pe-
ron Music Alapítvány önkéntes 
programjaként, majd gyorsan 
népszerű lett a családok, kerék-
párosok körében. Bátki Piroska 
(Tata -Tavidök) és Kerekes Máté 
István (Tatabánya – VDÖK) di-
ákpolgármesterek új lendületet 
és kreativitást adtak az éjszakai 
kerekezés ötödik évi megrende-
zéséhez. 
Összefoglaló film 2019:
https://www.youtube.com/wat-
ch?time_continue=3&v=B9Ui-
7EM_H7g              Cserteg István

Éjszakai kerekezés az Által-ér völgyében augusztus 29-én

Szülők Akadémiája augusztusban is
Pozitív nevelés, avagy erőszakmentes, az önbizalmat támogató, kapcsolatokra épí-
tő nevelési módszerek címmel szerveznek előadás a Szülők Akadémiája program-
sorozat (EFOP 1.5.2-16-2017-00043 A humán szolgáltatások fejlesztése Magyary 
Zoltán mintajárásában) keretében 
2021. augusztus 24-én kedden 17:00 órától 
a Magyary Zoltán Művelődési Központ színháztermében.
Előadó: Vida Ágnes gyermekpszichológus, a kismamablog írója.
Az előadás ingyenes.
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Végre! A pandémia embert pró-
báló hónapjai után, amikor a tár-
sas lét, egyesületi élet egyetlen 
formája és eszköze szinte egyedül 
csak a telefon volt a tagok számá-
ra, a THTE is kihasználta a lehető-
séget, és a „nyitás” után röviddel 
meghirdette ez évi első kirándu-
lását. A hosszú szünet után az uta-
zás célja a Balaton volt – annál is 
inkább mert közben kitört a nyár, 
szó szerint: tomboló hőséggel és 
kánikulával. Féltünk, hogy majd 
tikkasztó hőségben kell töltenünk 
a napot, de szerencsénk volt – na-
gyon kellemes kirándulóidő volt 
július 2-án, amikor sor került az 
utazásra. 
Első állomásunk Balatonfüred 
volt, az északi part „fővárosa”. 
Ha meghalljuk a város nevét, 
mindenki sorolja a nevezetessé-
geket, hiszen az egyik legismer-
tebb üdülőhelyről van szó: szív-
kórház, Horváth-ház, Annabál, 
savanyúvíz, Rabindranath Tago-
re, Kisfaludy, stb. Helytörténeti 
egyesület lévén mi elsősorban a 
tatai kapcsolódásokat kerestük. 
Így elsőként a Kerektemplom 
kapuján léptünk be, ahol Vaszary 
János Krisztus a kereszten című 
oltárképe található. 
Vaszary János a budapesti Min-
tarajztanoda növendékeként, 
majd Münchenben ismerkedett a 
naturalista ábrázolásmóddal, ké-
sőbb a párizsi Julian Akadémián 
tanult. 1891 elején apai nagybá-
tyja, Vaszary Kolos meghívására 
Olaszországban töltött néhány 
hónapot, ahol a remekművek má-
solása mellett a műemlékek ta-
nulmányozásával töltötte napjait. 
A felvilágosult szellemű pannon-
halmi főapát – 1891-től hercegp-
rímás, esztergomi érsek, 1893-tól 
bíboros – az ifjú művész patró-
nusa volt, tanuló éveit anyagiak-
kal, pályakezdését pedig egyházi 
megrendelésekkel támogatta. az ő 
közvetítésével reprezentatív port-
rémegrendelésekhez és egyházi 
megbízásokhoz jutott. 
Egy séta a főtéren, némi „sava-
nyúvíz” is kijárt a nagy melegben 
a tikkadt tatai vándoroknak.
Természetesen megnéztük Vasza-
ry Kolos egykori villáját is, amely 
közvetlenül a Jókai-villa szom-
szédságában található, s jelenleg 
egy fotókiállításnak ad otthont.
De előbb még Jókai nyomába 
szegődtünk, a nemrégiben lezaj-
lott Feszty-ünnepség apropóján.
Jókai Mór 1857. évi első füredi 
látogatása mély hatással volt rá és 
feleségére, Laborfalvy Rózára. A 
táj szépsége mellett a fürdő han-
gulata annyira vonzotta a házas-
párt, hogy attól fogva rendszeres 
vendégei voltak Fürednek, majd 
10 évvel később megvásárolták 
a telket, amelyen a napjainkban 
emlékmúzeumként működő vil-
la áll. A koraeklektikus stílusban 
épült nyaraló 1870 őszén még 
nem volt teljesen készen, de Jó-

kaiék már az év nyarán birtokba 
vették. Déli verandája felett kő-
bábos mellszobrokkal díszített 
teraszról lehetett gyönyörködni a 
Balaton és Tihany felé nyíló kilá-
tásban. A füredi villában született 
meg az Aranyember timármihá-
lyostul-mindenestül, és emellett 
közel húsz nyáron keresztül volt 
Jókaiék nyári rezidenciája, mely-
be feleségének halála után már 
csak egyszer látogatott el az idős 
író.
Miután megnéztük a nagy gon-
dossággal összeválogatott kiál-
lítást az emlékházban, s a doku-
mentum-gyújteményt a Vaszary 
villában, elérkezett 
az idő, hogy a szel-
lem mellett a test is 
kapjon valamit, így 
a Terasz vendéglő 
árnyas fáinak suso-
gó lombja alatt egy 
kellemes ebédet fo-
gyasztottunk, hideg 
italt szürcsölgetve 
pihentünk egy ke-
veset, mielőtt újra 
buszra szálltunk. 
Mégpedig azért,  
hogy balatoni ki-
rándulásunk máso-
dik állomására, Ti-
hanyba induljunk, 
hiszen kihagyha-
tatlan program egy 
balatoni kirándulás 
alkalmával a Tiha-
nyi-félsziget hegy-
sorának kelet felé 
meredeken leszaka-
dó peremén álló bencés apátság.
Szerencsénk volt, mert velünk 
utazott Kövesdi Mónika művé-
szettörténész is, a múzeum mun-
katársa, így „profi” idegenveze-
tésben volt részünk az apátsági 
templomban. 
A messziről is jól látható apátság 
építése az 1040-es évek végén 
kezdődött, alapító levelét 1055-
ben I. András királyunk írta alá.  
Azt az alapító oklevelet, amely 
nyelvünk legelső írásos emléke, 
és a Pannonhalmi Főapátság le-
véltárában őrzik. Ez a legrégebbi, 
eredeti formájában fennmaradt 
magyarországi oklevél, melynek 
latin nyelvű szövegében magyar 
szavakat, kifejezéseket is hasz-
náltak. Ezért a magyar nyelv leg-
régibb írásos emléke is. Az alapí-
tó királyt itt temették el 1060-ban.
Századokkal ezelőtt a Tihanyi-fél-
sziget még sziget volt, a Balaton 
vízszintje ugyanis 6-7 méterrel 
magasabban volt a jelenleginél. 
Arról, hogy az eredeti, Szent 
Ányos és Szűz Mária tiszteletére 
1055-ben alapított templom mi-
lyen volt, elég keveset tudunk. Az 
egyetlen, ami megmaradt belőle 
az az I. András sírját is őrző al-
templom, melynek Balaton-felvi-
dékről származó vörös homokkő 
oszlopai az alapítással egyidősek. 
Szent Ányos (Anianus) titulusa 

a történeti Magyarországon és 
a környező országokban szin-
te egyedülálló jelenség. A ha-
gyomány szerint Szent Ányos 
Orléans püspökeként imáival 
megmentette városát Attila hun-
jainak dúlásától, majd tiszteletét 
a francia uralkodók évszázado-
kon át gondosan ápolták. Nem 
tisztázott, miként került a szent 
tisztelete hazánkba, de bizonyo-
san az alapító királlyal hozható 
kapcsolatba.
A középkori kolostorról csak a 
XVI-XVII. századi ábrázolá-
sok alapján alkothatunk képet. 
Az egyenes szentélyzáródású, 

keletelt templomhoz dél felől 
csatlakozott a szabályos kolos-
tor négyszög, mely a nyugati 
oldalon a templomnál rövidebb 
volt. Napjainkra az egész együt-
tes szinte nyomtalanul eltűnt, alig 
tizenegynéhány kőfaragvány és 
a szinte érintetlenül ránk maradt 
XI. századi altemplom fennma-
radása minden bizonnyal az itt 
eltemetett I. András tiszteletéhez 
kapcsolható. Magyarország tör-
ténetében a XVI-XVII. század 
jelentős változásokat hozott. A 
török támadások miatt a szerze-

tesi élet megszűnt Tihanyban, a 
kolostorba katonák költöztek. Az 
épületegyüttes végvárrá vált, vé-
delmi szempontok szerint átalakí-
tották. Köréje erődítést építettek.
A török elleni felszabadító hábo-
rúk után a királyi kamara a fel-
szabadított területeken álló bir-
tokokat csak ún. fegyverváltság 
kifizetése után adta vissza egy-
kori tulajdonosaiknak. Tihanyért 
ezt a magyarországi bencés rend 
nem tudta kifizetni. Így 1702-ben 
az ausztriai Altenburgi Bencés 
Apátságnak tulajdonába került. 
A Pannonhalmi Bencés Apátság 
csak 1716-ban tudta visszavásá-
rolni Altenburgtól.
A XVIII. század három apát ne-
vével fémjelezhető, akik egy-egy 
történeti, építéstörténeti periódust 
képviselnek a kolostor életében. 
1716-1740-ig Grassó Villebald, 
1740-1760-ig Lécs Ágoston, 
1760-1786-ig Vajda Sámuel volt 
az apát. Először a szerzetesi élet 

alapfeltételei-
nek megterem-
tése és a kolos-
tor birtokainak 
pénzügyi sta-
bilizálása volt 
a fő cél. Az 
1720-as évek-
től megindult 
a templom és 
a kolostor új-
jáépítése, amit 
1763-ban tűz-
vész szakított 
meg. Feltéte-
lezhető, hogy 
1740 után, Lécs 
Ágoston idején, 
már egységes 
építészeti kon-
cepció alapján 
f o l y t a t ó d o t t 
az építkezés, 
és készült el a 
templom a ko-

lostor szárnyaival együtt jelenlegi 
formájában. A templomot 1754-
ben szentelték fel ideiglenesen. 
A végleges felszentelésre csak 20 
év múlva került sor.
1786-ban II. József a bencés 
rendet is felosztotta. A szerzete-
seknek el kellett hagyniuk kolos-
torukat, csak egyetlen szerzetes 
maradhatott, aki ellátta a plébáni-
ai feladatokat. A rend tagjai 1802-
ben térhettek vissza Tihanyba.
A XVIII. századi fellendüléshez 
képest az anyagi és szellemi le-
hetőségek alaposan megváltoz-

tak ebben az évszázadban. Az 
1880-as évekre az épületegyüttes 
nagyon rossz állapotba került, és 
felvetődött az is, hogy a templo-
mot teljes egészében újjá kellene 
építeni. Cziegler Győző építész, 
a Műegyetem tanára 1889-1890 
között megoldotta a templom és 
kolostor szerkezeti problémáit, 
és az épületegyüttest teljesen fel-
újította. A templomban falképek 
készültek, és az oltárokat is átfes-
tették, újraaranyozták.
1950-ben ismét el kellett hagyni-
uk a szerzeteseknek a rendházat. 
A plébánia megmaradt, a rend-
házba először szegényház, ké-
sőbb múzeum költözött. A Bencés 
Rend 1990-ben térhetett vissza 
Tihanyba, de a kolostor-együttest 
csak 1994-ben kapta vissza a Ma-
gyar Államtól. 1992-ben elindult 
a templom belső restaurálása (fal-
képek, oltárok), amely 1996-ra 
fejeződött be. 1996-ban megkez-
dődött a kolostor teljes felújítása. 
A templom ma is beállványozva 
várja látogatóit, s az altemplom is 
csak részlegesen látogatható. Va-
lami megfoghatatlan érzés ural-
kodik el az ember lelkében, ami-
kor arra gondol, hogy ezer éves 
köveken tapodik. Minden egyes 
alkalommal újra és újra megha-
tódik. 
A csodálatos balatoni panoráma 
képével, amely a dombról látható 
indultunk el kirándulásunk utolsó 
állomására, Monoszlóra – leven-
dulát szedni, mivel ez a kora jú-
lius a levendulaérés ideje is, így 
nem hagyhattuk ki a lehetőséget, 
hogy begyűjtsünk némi „illatot” 
az őszi esős napokra. A „Magyar 
Provence” nevet viselő 5 hektáros 
levendulást választottuk ki. Jó vá-
lasztás volt!
A kedves tulajdonos-házigazda 
fogadott bennünket saját készí-
tésű levendulaszörppel, s akik-
nek kedve volt, elindult „gyűj-
teni” – a többiek a levendula + 
fagyi, levendula + rosé, leven-
dula + akármi jegyében töltöt-
ték az időt a szellős dombtetőn, 
amíg a többiek megérkeztek 
a zsákmánnyal. Így indultunk 
haza az év első kirándulásáról, a 
buszt belengő levendulaillatban, 
kicsit fáradtan, de jókedvűen a 
gazdag, élményekkel teli balato-
ni kirándulásról, mely méltó in-
dítás volt – s nagyon reméljük, 
lesz folytatás, s nem szól bele 
újra a vírus, vagy valami más a 
terveinkbe.             Dr. Kis Tiborné

Hurrá, kirándulunk! 
Fotók: Illusztráció
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A tatai Peron Music Könnyűzenei 
Tehetséggondozó és Képző Köz-
pontban 25 ifjú tehetség egy héten 
keresztül foglalkozott a zene min-
den érdekes szegmensével Cserteg 
István és Ruska Péter vezetésével. 
Magyarország egyedülálló kön-
nyűzenei központja harmadik al-
kalommal fogadta a könnyűzene 
ifjú szerelmeseit augusztus 1-7-ig. 
 A zene szeretete, az öröme került 
ismét a középpontba. A közös-
ségfejlesztés és a zene tanulása a 
legszélesebb értelemben bekerült 
a heti programba. A foglalkozások 
többsége interaktív módon vonta 

be a fiatalokat a tudás rejtelmeibe. 
A ZeneMánia tábor helyszínei kö-
zött volt a Peron Központ, a Zsig-
mond terasz, a TTVE evezős háza 
és a Piarista Rendház kápolnája 
is. A záró gálaműsorra eljöttek a 
családok, barátok, érdeklődők. A 
kétórás programban zseniális pro-
dukciókat láthatott a közönség.
Az első napon a ZeneMánia tábor 
a tóparton a TTVE területén nyi-
totta meg programjait. A sárkány-
hajózás már a csapatépítés része 
volt. A második naptól a Peron Te-
hetségközpontban a zene kapta a 
főszerepet. Számtalan neves ven-

dég között láthattuk Kocsis Tibort, 
a Margaret Island sztárjait: Füstös 
Bálintot és Gerendás Danit. A Ze-
neMánia tábor vendége volt Hegyi 
György dalszövegíró, Gyémánt 
Bálint gitáros, Megyaszay István 
basszusgitáros, Pacziga Linda 
énekes. Ezen kívül a magyar zenei 
szakma több neves előadója láto-
gatta meg a ZeneMánia tábor ifjú 
tehetségeit az egy hét alatt.
A ZeneMánia táborban fejlesztő 
szakemberekkel segítették a fej-
lődésben a zenészeket. A záró gá-
laesten a táborban alakult formá-
ciók mellett játszott a HaveRock, 
a Creation Funday és az Arcidra 
zenekar, valamint dobos produk-
cióban vehettek részt a fiatalok 
nagy sikerrel. Kórusműveket is 
csodálatos felkészültséggel adtak 
elő a tábor csoportjai. Szeimann 
Zsuzsanna vezetésével igazán 
színes darabok örvendeztették 
meg a közönséget.
A táborba fiatal, komplex szemé-
lyiséggel rendelkező tehetségek 
érkeztek Tatáról, Tatabányáról, 
Dunaalmásról, Kocsról, Buda-
pestről, Győrből és Vértessomló-
ról. Érdeklődésüket szolgálta az 

előadások, workshopok hosszú 
sora. Többek között tudást sze-
rezhettek a produceri munkáról, a 
marketingről, a nyilvános szerep-
lések technikai lebonyolításáról. 
A zenei fejlesztésekről kiváló ta-
nárok gondolkodtak.
Cserteg István elmondta: - A Ze-
neMánia tábor új korszakot nyi-
tott a könnyűzenében itt Tatán, a 
tábor vezetése a folyamatos meg-
újulásra helyezte a  hangsúlyt. 
Csodálatos volt látni a fiatalok 
közösség és zenealkotó erejét. 
A tábor különleges koncertjei is 
ezt bizonyították. Én különösen 
örültem az elkészült hangfelvéte-
leknek, amelyeket Árvai Kriszti-
án Devon készített a fiatalokkal. 
Ezek azt mutatják, hogy hosszú 
távon Magyarországnak nagy-
szerű zenészei, szerzői lesznek. 
Az idei ZeneMánia táborban kö-
szönhettem meg kollégáimnak 
az eredményes három éves közös 
munkát és egyben Ruska Péter 
vette át a ZeneMánia táborok ve-
zetését. 
Ruska Péter: - A tábori hét alatt 
nem csak új zenekarokat alkot-
tunk a gyerekekkel, de egy igazi 

csapattá, közösséggé fejlődtek. 
Lenyűgöző volt látni komoly lel-
kesedésüket, hozzáállásukat és 
munkájukat. A fejlesztések során 
nagy figyelmet fektetünk arra, 
hogy boldog zenészeket lássunk, 
modern módszerekkel és tech-
nikákkal arra törekszünk, hogy 
minél rövidebb idő alatt a lehe-
tő legtöbbet hozzuk ki belőlük. 
Mindig nagy öröm látni, hogy a 
jövő könnyűzenészei már ennyi-
re fiatalon keményen dolgoznak 
a zenéért. Büszke lehettem, hogy 
a magyar zenei élvonal remek ze-
nészei jöttek el hozzánk, mutattak 
titkokat a zenei szakmából.
Hudák Tibor és Muszti Anett fil-
mes összefoglalói minden érte-
lemben nagyszerű tábort jeleníte-
nek meg. A harmadik ZeneMánia 
Tábor Tatán érdekes volt a televí-
ziók számára is. A körzeti és tatai 
Tv mellett látogatást tett a Petőfi 
Tv, az M5 Televízió, az NMI is. 
Új dalszövegek, dalok, zenekarok 
és produkciók születtek. A tábor-
záró gálán minden fellépő óriási 
sikert aratott. Csillogó szemek, 
ölelések és sok mosoly volt a kö-
zös munka jutalma.                  -áá-

Tata Város Önkormányzata augusz-
tus első hetében rendezte meg a 18. 
Tatai Tehetséggondozó Művészeti 
Táborát, tatai, szőgyéni, szovátai és 
magyarkanizsai gyermekek és fia-
talok számára. A tábor célja idén is 
az volt, hogy a tatai és határon túli 

résztvevőkben erősítse az egy nem-
zethez, közös kultúrához tartozás 
tudatát – a résztvevők művészetek 
iránti fogékonyságára építve. 
Az összességében 23 szőgyéni, 
szovátai, magyarkanizsai és tatai 
résztvevő fiatal számára a táborozás 

ingyenes volt, az EFOP-1.5.2-16-
2017-00043 számú, „Humánszol-
gáltatások fejlesztése Magyary Zol-
tán mintajárásában” című projekt 
pályázati támogatásának köszön-
hetően. A határon túli vendégek a 
Bláthy Ottó Szakgimnázium kollé-

giumában laktak, a tatai résztvevők 
„napközis” jelleggel vettek részt a 
táborban.
A tábor munkája két csoportban: a 
szépművészeti és a kézműves szek-
cióban folyt. A reggeltől délutánig 
tartó foglalkozások központi témája 
az idén a szecesszió volt.
Az idei tábor tatai, vagy tatai kö-
tődésű foglalkozásvezetői Sulyok 
Teréz, Gútay János, Kóthay Pé-
ter művész-tanárok, Juhász Tí-
mea keramikus, Nyikus Anna népi 
iparművész és Gútay Jánosné ny. 
magyartanár voltak. A határon túli 
felnőtt vendégek közül Fülöp Mária 
művész-tanár Szovátáról, Kormá-
nyos Kávai Lívia tanár Magyarka-
nizsáról és Baracska Árpád grafikus 
Szőgyénből szintén tartottak foglal-

kozásokat a táborozóknak.
A szobrászati és keramikus fog-
lalkozások helyszínéül a Menner 
Bernát Zeneiskola fazekasműhelye 
szolgált, a többi foglalkozásnak a 
Bláthy Ottó Szakgimnázium kollé-
giuma adott otthont. 
A résztvevők „kisvonatos” városné-
zésen és filmvetítésen is részt vet-
tek, valamint ellátogattak a felújított 
Esterházy-kastélyba. A tábor során 
készített alkotásokat az augusztus 
7-én, a Menner Bernát Zeneiskola 
hangversenytermében tartott záró 
rendezvényen mutatták be az ér-
deklődőknek, a megjelent családta-
goknak, barátoknak. A tábort Michl 
József polgármester nyitotta meg az 
első napon, és zárta be a záró ren-
dezvényen.      Osgyáni Zsuzsanna 

18. alkalommal rendezték meg a Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábort

Tíz éves születésnapját ünnepel-
te - a Gútay Jánosné ny. iroda-
lomtanár által vezetett - a Tatai 
Versbarátok Köre. Az ünnepet 
hívásunkra megtisztelte jelenlé-
tével H. Túri Klára elismert tatai 
költő, aki - elsőnek közreadott 
elbeszéléskötetén, s a MEK-ben 
közreadott „Hiányos idők” című 
napló-kötetén kívül - ez évben 
jelentette meg 4. verseskötetét és 
Petrozsényi Eszter, aki Tata vá-
ros szülöttjeként ismert, közked-
velt, kiváló előadóművész.
H. Túri Klára költő ars poeticá-
ját a haza-, és szülőföldszeretete 
mellett, mély Isten-hite jellemzi. 
O nem keresi az Istent, O az Is-
tent már régen megtalálta, útján 
követi Őt. Az Isten¬iét nála evi-
dencia, bizonyosság. Költésze-
tében sorskérdéseket érint, meg-
jeleníti az emberi élet örömeit, 
nehézségeit, felmutatja a küzdel-
meket és a gyötrelmeket is, de az 
út mindig a Kereszthez vezet. 

Ott megnyugvást lel, reményt és 
békességet talál.
Petrozsényi Eszter a költő „An-
gyalváró” című kötetéből, hét 
verset adott elő. Kitűnő verselé-
se nyomán, a költő szavai szin-
te képekké sűrítve peregtek le 
előttünk. Láttatni tudta az egész 
Kárpát-hazát, „ahol élni jó lesz, 
jó lesz újra itt szülőföldjük ha-
tárán túl, s innen”, ahol egymás-
nak testvérei vagyunk és úgy 
köszönünk egymásnak, hogy 
„Isten hozzád! - Isten veled!” 
Mi ez, ha nem a nemzetegyesítés 
szép gondolata?
Az elmúlás hangulatát árasztot-
ták a „Múlandóság allegóriája” 
és a „Szeptemberi elégia” című 
versek, melyeket reménységgel 
zárt le az „Ibolyák” című költe-
mény. Megszemélyesítve, szinte 
magunk elé képzeltük a kis virá-
gokat: „zöld gallérból elő-kéklő 
fejetek bódító illatán, mennyben 
megigazult lelkek békéje árad 

felém, üdvözöl s maraszt magá-
nál.”
Megindultságot váltott ki a költő 
„1956 karácsonya” című verse, 
ahol a költő a forradalomban 
életét vesztett első szerelméről 
emlékezik meg, fájdalommal 
kimondva, hogy „sohsem felejt-
hetem, azt a karácsonyt első sze-
relmem halála árnyékolta be.” 
Egyben emléket állít a költő a 
szabadságért küzdő nemzetnek 
is, amelyet Petrozsényi Esz-
ter oly hitelesen idézett, mikor 
előadta, hogy „sok igaz magyar 
golgotáját hozva”, „56 elesett 
hősei adventi koszorúján, négy 
égi üdv-láng lobbant”.
Aktuálisan kapcsolódik ehhez a 
vershez a „Magyar könyörgés” 
című költemény. Istenhez fo-
hászkodunk, hogy „Magyarok 
nemzetét elveszni ne hagyd!”, 
„Nagy veszedelmében Kegyel-
mes Jó Atyánk, segítsd meg hí-
vedet!”

Az előadott versek közül kedves, 
lírai hangvételt jelentett a „Szü-
letésnapi köszöntő”, amit a költő 
unokájának címzett. „Gyermeki 
világod őrangyal vigyázza, járat-
lan-út járva barátok kísérjenek!” 
Kell ennél több?
Ezt követően Lehoczki Csabá-
né (Zsuzsa), Keresztes József, 
Hartmann Mártonné (Kati), 
Sebestyén Mária, Gútay János-
né, dr. Jónás Béla, Bátky Anna, 
Benya Zsuzsa, Horváth Lász-
lóné (Ibolya) versbarátok H. 
Túri Klára költő „Énnekem”, az 
„Advent örök útján”, az „Édes 
Erdély”, a „Passzázs”, a „Piros, 
fehér, zöld remény”, áz Európa 
délidőben”, a Zirci krisztus-arc”, 
a Hárfán dallamok” és a „Mikor 
még” című versei elmondásá-
val a Versbarátok Köre maga is 
megtisztelte H. Túri Klára tatai 
költőt.
Fent megjelölt versei tántorítha-
tatlan Isten-hitről, a Megváltó 

Krisztusról, mély barátságról és 
szerelemről, örök hűségről és 
reményről a „piros, fehér, zöld-
höz”, és az elpusztíthatatlan 
Notre Dame-ról szólnak.
Mert lehet-e a hazaszeretet je-
gyében szebben fohászkodni 
mint, hogy „Hatalmas Isten, ma-
gára ne hagyd, ne hagyd magára 
a magyart!” és kérve-kémi, hogy 
„Isten áldd meg a magyart!”
Lehet-e szebben tanúságot tenni 
az Isten-hit mellett, mind annak 
kimondásával, hogy „felgyújt-
hatták Miasszonyunk katedráli-
sát, Egyetemes Szent Lelkét föl 
nem emészthették, Keresztény 
EGY Isten-hitét el nem pusztít-
hatták.”
Szép volt H. Túri Klára!
Szép volt Petrozsényi Eszter!
Szép volt Tatai Versbarátok!
Köszönet érte!

Dr. Sopovné 
dr. Bachmann Katalin

a tatai versbarátok krónikása

ZeneMánia Tábor Tatán

Fotó: Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor Fb csoport

Kedves vendégek a versbarátoknál
H. Túri Klára költő könyvbemutatója 

Fotó: Domokos Attila
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A Magyar Evezős Szövetség 
2021. július 22-től 25-ig rendez-
te meg a Szegedi Olimpiai Köz-
pontban, a Matyi-éren az ez évi 
Evezős Országos Bajnokságot. 
A kiváló pályakörülmények elle-
nére, főként a nagy meleg miatt, 
nehéz négy nap áll a versenyzők 

mögött, de az elért eredmények, 
mindent felülírnak. 
Megyénkben két evezős klub mű-
ködik, az Esztergomi Evezősök 
Hajósegylete és a Tata-tóvárosi 
Vízisport Egylet. Az esztergomi 
evezősök főként tanuló futamok-
ban szerepeltek kiválóan, míg a 

tataiak fiatal felnőtt, amatőr csa-
patai minden induló futamban 
éremmel tértek haza.
Gratulálunk a versenyzőknek és 
felkészítő edzőiknek!
Eredmények:
Esztergomi Evezősök Hajós Egy-
lete:
NT T3 1x/  I. Ivancsics Kinga,  
III. Bordács Bodza
NT T2 1x / I. Ivancsics Kinga
FT T2 1x/  IV.Csordás Mátyás
FT T3 1x/ IV. Csordás Mátyás,  V. 
Bajor Keve László
NTT3 1x / V. Szekeres Antónia 
Patricia
MixT T1-T3 4x+/ V. Csordás,-
Bajor,Ivancsics,Bordács, kox: 
Bölcskey

N Masters 2x C/ IV. Gersmayer 
Terézia-Nagy Erika
Tata-tóvárosi Vízisport Egylet:
NT T2 2x/IV. Erdélyi Anna- Sofia 
Galeas Castilo
NT T3 1x/  III. Farkas Zsófia
NT T2 1x/ 1/ V. Molnár Zsófia, 
2/ IV. Erdélyi Anna/,3/ V. Sofia 
Galeas Castilo
Mix T T1-T3 4x+/ V. Farkas 
Zsófia-Molnár Zsófis-Illyés Ta-
más-Monos Máté korm: Gémesi 
Anna Róza
F Amatőr 2x+túra/ I. Monos Gá-
bor-Csereteg Ákos korm: Monos 
Judit Anna, II. Farkas Gábor-Zent-
ner Péter korm: Zentner Sashegyi 
Orsolya, IV. Koch Balázs-Verasz-
tó Balázs korm: Erdélyi Gergő

N Amatőr túra 2x+ / II. Zentner 
Sashegyi Orsolya-Monos Judit 
korm:Farkas Zsófia
F Amatőr 2x/ I. Monos Gá-
bor-Cserteg Ákos, II. Koch Ba-
lázs-Filkor Bálint
Mix Amatőr 4x+ túra/ I. Monos 
Gábor-Zentner Péter-Zentner Sas-
hegyi Orsolya-Monos Judit Anna 
korm:Filkor Bálint, II. Cserteg 
Ákos-Farkas Gábor-Csapóné Bla-
nár Gabriella- Kendlné Györke 
Brigitta korm: Farkas Zsófia
F Amatőr 4x+ túra/ I. Farkas gá-
bor-Cserteg Ákos-Zentner Pé-
ter-Filkor Bálint korm: Monos Máté                      
Mix Amatőr 2x/ II. Zentner Sas-
hegyi Orsolya-Monos Gábor                                                                                                          
                  Domonkos Ágnes

Bizonyára megérti a címet aki az 
olimpia alatt hajnalonta is ott ült 
a TV előtt. Sajnos a távoli ötka-
rikás játékok és a közvetítések 
jogtulajdonosa miatt a fél világ 
szokatlan időben láthatja a ver-
senyeket. Persze az európai nem-
zetek sportolói sem repesnek az 
örömtől hogy ilyen időeltolódás 
mellett kell versenyezniük. Pél-
dául úszásban normális körül-
mények között délelőtt vannak 
az előfutamok, délután a döntők. 
Tokióban pont fordítva volt, mert 
így kívánta az üzlet, a marketing. 
De ugyan így járt szinte minden 
sportág. Készültek a statisztikák 
arról, hogy mennyivel több egyé-
ni csúcs, jobb eredmény született 
a tengeren túli, ázsiai sportolók 
által. De legyünk büszkék a mi-
einkre, mert mindezeken túl tud-

ták tenni magukat és jó néhány 
olimpia eredményét túlszárnyal-
ták. És akkor egy pillanatra ér-
demes megállni: mit is tekintünk 
eredménynek? Azt mondják a 
magyarokra hogy olimpiacenri-
kusak, mindent az olimpián ke-
resztül néznek. Végül is a világ 
legnagyobb sporteseménye, mit 
tekintsünk mérvadónak ha nem 
ezt. Ráadásul csak négy évente 
–jó most öt év volt- van amire 
nem csak felkészülni kell, ha-
nem kvalifikációkon keresztül 
ki is kell jutni. Ilyen rendszer-
ben –néhány sportág esetében 
nagyon bonyolult- sokkal nehe-
zebb kijutni mint az olimpián jól 
szerepelni. Már maga a kijutás is 
megsüvegelendő, de azért elvár-
ható hogy a sportoló a játékokon 
a legjobb eredményét megköze-

lítő teljesítményt nyújtson. Ezt a 
magyar csapat vezetői, edzői is 
többször hangsúlyozták: lehet 
valaki helyezetlen, de ha megja-
vítja egyéni csúcsát vagy köze-
lében van az addigi legjobbjának 
az már jónak mondható. Ez nem 
mindenkinek sikerült, de a mi-
ért megkeresése legyen az adott 
sportág szakmai vezetésének 
a feladata. Nekünk nézőknek, 
szurkolóknak maradt az öröm, 
a szomorkodás, a bosszankodás 
kinek-kinek vérmérséklete sze-
rint. Ami biztató, hogy 2024-
ben nem kell hajnalban felkelni 
hiszen Párizsban számunkra is 
ideális időben kerülnek megren-
dezésre a versenyek. Nyugodtan 
nézhetjük és reggel mehetünk 
dolgunkra: nem karikás szemek-
kel.                        Tompa Andor

A hét végén elkezdődött a férfi 
felnőtt megyei I. osztályú lab-
darúgó bajnokság 2021-2022-es 
idénye. A mezőny most is csak 
13 tagú így mindig van egy sza-
badnapos csapat, az első for-
dulóban a Zsámbék pihent. A 
TAC idegenben lépett pályára. 
Az előző bajnokságot a ráját-
szásban Nagyigmándon fejezte 
be (2-2), ezt a szezont pedig ott 
kezdte. Több új játékos is érke-
zett a tataiakhoz, közülük kez-
dőként Szűcs, Bogár, Kalóczkai, 
Kiprich ott is volt.  A rajt előtt 
megfogalmazódott célként, hogy 
a felső házi rájátszást kell elérni. 

Ehhez jó kezdésként győzelmet 
vártak a vezetők. Nos a csapat 
kitett magáért hiszen parádésan 
kezdték a meccset: a 7. percben 
már 0-2 volt. Felső a 3, Bogár a 
7. percben talált be. Amilyen jól 
kezdődött az eső félidő ugyano-
lyan jól indult a második is. Az 
új fiúk közül Kalóczkai gólja a 
49. percben már 3 gólos vezetést 
jelentett. Hogy teljes legyen az 
újak öröme arról Kipricz gon-
doskodott, hiszen a hosszab-
bításban belőtte a 4. tatai gólt. 
Közben azért a hazaiak Szalai 
révén szépítettek, de a lénye-
gen ez nem változtatott. A TAC 

magabiztos idegenbeli győze-
lemmel kezdte a bajnokságot. 
Egyébként az első fordulóban 
igen csak potyogtak a gólok, 
hiszen 27 gól esett. Érdekesség, 
hogy döntetlen nem született, 
négy hazai győzelem mellett a 
TAC-on kívül a Koppánymonos-
tor nyert még idegenben. A TAC 
vasárnap Sárisápon lép pályára.
Nagyigmándi KSK – TAC 1-4 
(0-2)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Szalai 60 ill.Felső 3, 
Bogár 7, Kalóczkai 49, Kipricz 
91
Edző: Wéber Roland              -ta-

Elmúlt heti számunkban olvas-
hatták a TAC megyei I. osztály-
ban szereplő  felnőtt  férfi lab-
darúgó csapat őszi mérkőzéseit. 
Azóta még egy bajnokság sorso-
lását tette nyilvánossá a Megyei 
Labdarúgó Szövetség. Megjelent 
a férfi U19-es megyei bajnokság 
menetrendje. Az előző szezonban 
a TAC együttese a rájátszásban 
vívta ki a bentmaradást. Most 
mindenképpen jobb eredményt 
szeretnének elérni. A TAC hazai 
mérkőzéseinek időpontja. Vala-
mennyi mérkőzését szombaton 

játssza a csapat.
augusztus 2. 14.00     
TAC – Vértesszőlősi SE
szeptember 18.  14.00    
 TAC – Nyergesújfalu SE
október 2.  14.00     
TAC – Környe SE
október 16. 14.00     
TAC – Wati-Kecskéd KSK
november 6. 14.00     
TAC – Bakonysárkányi SE
november 13. 14.00    
TAC – Ácsi Kinizsi SE
november 27. 14.00     
TAC–Vértessomlói KSK       -ta-

Július végén a gyermek kölyök 
korosztály a Velencei tavon, au-
gusztus első hétvégéjén pedig a 
serdülő, ifjúsági és U23-as kor-
osztály a szegedi Maty éren vett 

részt a síkvízi Magyar Bajnok-
ságon. A versenyzőink nagyon 
lelkesen, készültek az év egyik 
legrangosabb versenyére. Serdü-
lő és ifjúsági versenyzőink elő-

ször helyben Tatán, majd Észak- 
Komáromban edzőtáboroztak 
a bajnokság előtti hetekben. Az 
eredmények közül kiemelkedik 
Hidvégi Hunor K1 500 méteren 
elért 3. helyezése, amivel bekerült 
az ifjúsági válogatott világbajnoki 
csapatába. Ő szeptemberben Por-
tugáliában, a négyes hajóban 500 
méteren képviselheti a magyar 
színeket. 
Serdülő-Ifjúsági Magyar Baj-
nokság Eredmények:
1. hely: K1 Férfi Serdülő U15 
2000 m - Hidvégi Zalán Imre
2. hely: K4 Férfi Serdülő U15-U16. 
500m - Bublovics István - Polt 
Ádám - Bődi Ábel József – Bole-
hradsky Barnabás
K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m- 
Hidvégi Hunor Tamás – Kövesdi 

Patrik KKA
3. hely: K4 Férfi Ifjúsági U17-U18. 
500m - Apagyi Balázs Bendegúz - 
Hidvégi Hunor Tamás - Horváth 
Mátyás - Éberhardt Ákos
K1 Férfi Serdülő U15 2000 m – 
Hidvégi Zalán
K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 500m- 
Hidvégi Hunor Tamás 
4. hely: K1 Férfi Serdülő U15. 
1000m - Hidvégi Zalán Imre
5.  hely: C1 Férfi Serdülő 
U15-U16 2000m (Kezdők) - Sa-
lamon Bálint 
K1 Női Serdülő  U15-U16 2000m 
(Kezdők) Tótka Beatrix Alexandra
6. hely: K4 Férfi Ifjúsági U17-U18 
500 m - Apagyi Balázs Bendegúz 
- Horváth Mátyás, Bolehradsky 
Barnabás, Éberhardt Ákos
Gyermek-Kölyök Magyar Baj-

nokság Eredmények:
2. hely: K1 Női Kölyök U13 2000 
m: Gábor Tímea
MK4 Férfi Gyermek U12 1000 m: 
Pónya Tamás - Tüske Simon - Ju-
hász Kristóf - Neuvirth Tamás
3. hely: K1 Férfi Kölyök U13 
2000m: Czimondor Péter
5. hely: 1 Női Kölyök U14 2000 
m: Imeli Dóra
MK4 Férfi Kölyök U13 2000m: 
Simon Péter Márk - Gombos Ger-
gő - Horváth Szilárd - Ferenci Ba-
ján Kán
6. hely: K2 Női Kölyök U13-U14 
1000 m: Gábor Tímea - Imeli 
Dóra 
7.   hely: K4 Férfi Gyermek U12 
2000m: 7. hely: Tüske Simon - 
Neuvirth Tamás - Juhász Kristóf 
- Pónya Tamás

Síkvízi Magyar Bajnokságok

(Öt)karikás szemmel

27 gól a nyitányon
Pályán az U19

Sikeresek voltak a megyei evezősök az országos bajnokságon

Futógondolatok

Nem szeretek futni, mert nincs 
benne labda…
Zöld-fehér futócuccomra ráköszönt 
régi ismerősöm. Hajrá Fradi-t meg-
toldotta egy mondattal. „ Nagy má-
kunk volt a továbbjutással!” Igen, 
a Fradi-vakond befejelte az első 
gólunkat, Prágában meg meleg volt 
a pivo!-válaszoltam. Nem is tudom 
miért mondtam a meleg sört, mikor 
ott mindig tökéletes. Talán a meleg, 
vagy a friss emlékek…
Ott voltunk és nem tudtunk be-
menni a „Sinobo Stadium”-ba a 
Slavia Prága stadionjába, ahol a 
Ferencváros élet-halál harcát vív-
ta a továbbjutásért. Az UEFA nem 
engedélyezte a vendégszurko-
lók jelenlétét, a Covid miatt. (Tíz 
Öreg-tó kör is kevés lenne, hogy 
felsorakoztassam az érveimet pro 
és kontra…) Kaptuk az elutasító 
információt, miután elkérték az 
obcsanszkinkat (személyi) és ki-

derült madarskék vagyunk. A ha-
zaiak dokumet és maszk nélkül,de 
nálunk hiába mezsdunárodní covi-
digazolás két Pfizer meg regiszt-
ráce,  biletka nenyi. Rend a lelke 
mindennek. (Pedig ekkor még nem 
is tudták, hogy Mi jutunk tovább!)
Apropóóó rend! Közel száz fős fe-
ketesereg masírozott a stadion elé 
néma csendben azért, hogy ott kint-
ről buzdítsa a Fradit, ezzel is erőt 
adva a zöld gyepen harcolóknak. 
A meglepő csak az volt, hogy ezt a 
sereget közel 150 talpig felfegyver-
kezett másik feketesereg, feketeru-
hás rendőr vette körül, kísérte…
Mi tv-s helyet kerestünk, de a kör-
nyező hostinyecekben nem igazán 
szerették volna a helybéliek, ha 
zöldzászlók-zöldsasok megrezgetik 
frissen csapolt sörük habját. Ma-
radt a net, wifi lefagyósan az U Fle-
ku-ban…
Futógondolatok ide, vagy oda 
ekkor ittam életem egyik legjobb 
sörét…                                          -pf-

JEGYZET


	TVK10_01_1
	TVK10_02_1
	TVK10_03_1
	TVK10_04_1
	TVK10_05_1
	TVK10_06_1
	TVK10_07_1
	TVK10_08_1
	TVK10_09_1
	TVK10_10_1

